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Introdução

Integralidade e Saúde:

Epistemologia, Política e Práticas de cuidado

Alexandre Franca Barreto

Esta publicação é fruto de um esforço coletivo de profissionais, educadores, 
pesquisadores dedicados ao campo da saúde e suas relações com o cuidado e a 
existência humana.

O livro Integralidade e Saúde: Epistemologia, Política e Práticas de cuidado, 
traz reflexões introdutórias sobre diversas possibilidades de ser/fazer saúde. 
Esta é uma primeira obra coletiva de professores e estudantes da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), profissionais de saúde do semiá-
rido nordestino (pioneiros em práticas integrativas de cuidado) que congregam 
o Laboratório de Estudos, Pesquisas e Práticas em Integralidade – atualmente 
a principal ação deste Grupo está no desenvolvimento de um Núcleo Temático 
de Práticas Terapêuticas no Vale do São Francisco que se caracteriza como um 
componente curricular dos cursos de graduação da UNIVASF, envolvendo ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão com elementos multi, inter e trasdisciplinares.

Esta publicação também contou com a importante colaboração de interlo-
cutores deste grupo que apresentam consistente produção no cenário nacional, 
seja por sua história de produção científica neste campo, seja pela sua partici-
pação profissional na consolidação de políticas públicas pautadas na integra-
lidade. Além disso, recebemos o financiamento do Ministério da Educação, 
vinculado ao Programa de Extensão Universitária (PROEXT), o que possibi-
litou a impressão desta edição.

Com o desenvolvimento tecnológico do último século, a ciência muitas 
vezes se reduziu ao aprimoramento de ferramentas e instrumentos para melhor 
manipular o mundo e os objetos, com isto nos desprendemos da sensibilidade, 
da empatia e de valores fundamentais para uma convivência sadia e sustentável. 
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No contexto da saúde, esta crise planetária tem como uma de suas expres-
sões a farmacodependência. Nunca houve antes no mundo tantas pessoas com 
dependência crônica de medicamentos para garantir sua vida, mesmo em tenra 
idade. Assim como no Brasil estamos consumindo cada vez mais substancias 
químicas como itinerário habitual dos cuidados médicos e de saúde, temos feito 
um uso abusivo também das substâncias químicas em nossa alimentação, há dois 
anos ocupamos o lugar de maiores consumidores de agrotóxicos do mundo.

O auxílio desta tecnologia bioquímica, ao contrário do que imaginávamos, 
em muitos casos teve como ônus o prejuízo real em nossa qualidade de vida, 
por fatores diversos: fragilidade de vínculos sociais/afetivos; limitada capaci-
dade reflexiva e de autoconhecimento; hábitos e práticas nocivas a si e ao meio 
ambiente, e; emergência de novas doenças e quadros patológicos.

Os/as autores/as deste livro estão em dois espaços importantes, instituições 
de formação de profissionais de saúde/pesquisadores (universidades) e serviços 
públicos de saúde (na atenção e gestão); é deste lugar que surgem nossas princi-
pais preocupações e desafios. E é para estas pessoas e instituições que desejamos 
prioritariamente ser interlocutores com esta publicação.

Já se foi o tempo no qual um profissional de saúde estudava astrologia, 
alquimia, filosofia, religião, física, biologia e tantos outros campos necessários 
para olhar o sujeito que demanda cuidado de maneira ampla e integrativa. Ainda 
assim, muitos dos conhecimentos de saúde/cuidado faziam parte da tradição de 
culturas sendo bens inalienáveis, onde os/as cuidadores/as eram reconhecidos 
por sua sabedoria, capacidade de acolhimento, amorosidade e profunda atenção 
e cuidado em uma relação baseada nas trocas recíprocas de bens e afetos. 

O processo de mercantilização das profissões e serviços de saúde caminhou 
ao lado do utilitarismo e do pragmatismo do conhecimento sobre a sabedoria 
humana (ciência), bem como do saber de si e do outro (relação humana), empo-
brecendo nossos currículos de formação e prática profissional. Vivemos em um 
mundo onde estamos conectados com qualquer lugar do globo, temos acesso a 
culturas diversas e estamos em constante troca de conhecimento entre países, 
etnias e gerações.

O Brasil tem uma constituição sui generis por conta de sua multicultura-
lidade com patrimônio cultural invejável por qualquer outro país do globo, 
contudo tem enormes desafios na efetivação do reconhecimento, legitimação e 
respeito à diversidade. Por que não valorizar esta diversidade de conhecimento 
como um campo aberto a construções e aprimoramento da ética humana e do ato 
de cuidar? Esta é uma indagação que fazemos continuamente. 

Nossos currículos, ainda carentes de abertura, restringem anos de formação 
em uma mesma linguagem acadêmica importada de grandes centros que muitas 
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vezes limitam nossa ciência a um conhecimento pragmático, reprodutor, julgador, 
fragmentado e pouco efetivo diante de nossos desafios sociais.

Pensar a saúde de maneira inovadora nos faz olhar o passado e reconhecer 
nosso presente com visão justa e potencializadora. Nosso caminho de aprofundar 
reflexões sobre integralidade e práticas/sistemas de cura não hegemônicos surge 
como possibilidade de criar fissuras em nossos aparatos institucionais, legiti-
mando o espaço para inventividade amparada por uma ética do cuidado e pela 
valorização do potencial humano.

Esta produção, longe de estar isolada, comunga de um movimento que vem 
consistentemente surgindo nas últimas seis décadas. Há em curso uma revisão 
paradigmática no contexto do fazer ciência e produzir conhecimento, como 
também dentro do campo da saúde e das práticas de educação/formação, gestão 
e atenção. O número de publicações, documentos técnicos internacionais e polí-
ticas públicas sensíveis a esta visão tem se solidificado, apontando sabiamente os 
limites do modelo terapêutico dominante.

Porém, reafirmamos que estamos em uma zona de conflito, vivemos uma 
crise humanitária mundial, milhares de pessoas morrem, tem sua cidadania 
negada a cada dia, por escolhas e direções avessas a princípios éticos e sociais que 
deveriam sustentar qualquer prática humana. Assim, nossa forma de combate é a 
instauração de um diálogo sincero, amoroso e profundamente implicado.

Nosso livro apresenta uma divisão entre três grandes temáticas (epistemo-
logia, política e práticas de cuidado); esta divisão é meramente didática, pois 
acreditamos que cada um dos capítulos enseja estes três elementos em seu corpo, 
apesar de nossa vã ciência muitas vezes não enxergar que o ato de cuidar do outro 
nutre uma epistemologia ou prática política, da mesma forma que se debruçar 
no estudo do conhecimento também pode ser feito de várias formas e com isso 
ensejar práticas diversas.

Na parte Epistemologia, o primeiro capítulo intitulado “Observador e obser-
vável: estreitos laços de estados que criamos“, a autora faz um passeio histórico 
no mundo do pensamento, com uma escrita transdisciplinar, ela nos faz ques-
tionar profundamente em que tempo-espaço estamos, qual realidade observamos 
e criamos. Estas provocações são sustentadas pela busca de uma “ciência poética”, 
aliada da natureza que se resigna a sua condição de incertezas e limites diante do 
espetáculo da vida. A ciência (como produtora de conhecimento) desta maneira, 
ao invés de ser um instrumento técnico da verdade (produzindo realidades frag-
mentárias e duras), é um meio ético da sabedoria (contemplando realidades em 
potencia e beleza).

O segundo texto desta parte do livro chama-se “Saúde: entre Ciência, Doença 
e Mercado - Reflexões epistemológico-críticas”. Este capítulo é um convite lúcido 
a uma reflexão profunda de nossa condição de saúde, amparado em um tripé 
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(epistmológico, político-institucional e ético), somos conduzidos a repensar a 
ciência da saúde, a condução política de nossas práticas e as práticas de cuidado 
humano. Através de uma crítica contundente ao nosso modelo cartesiano-meca-
niscista atrelado a reserva de mercado, valorização da doença e desconsideração 
do cuidado humano, somos levados a pensar em uma prática de saúde integra-
tiva que seja sustentada por uma epistemologia sistêmica-compreensiva atrelado 
a efetivação da cidadania e uso de práticas energéticas, simbólicas e psíquicas 
amparadas pela valorização do saber tradicional e de recursos naturais, não inva-
sivos e sustentáveis.  

Em seguida, passamos para a unidade de Política, o capítulo 4 do livro 
aborda as Práticas Integrativas e Complementares (PICs) no Sistema Único de 
Saúde (SUS); ele traz um panorama histórico do desenvolvimento desta área 
temática da política pública de saúde dedicada a ofertar cuidado sob a égide de 
sistemas de cura complexos. Conhecer a evolução histórica das PICs nos auxilia 
a perceber os significativos avanços ocorridos neste contexto, bem como sina-
liza desafios reais e dilemas atuais para o processo de institucionalização de um 
modelo de cuidado que adote práticas integrativas de forma eficaz, produtiva e 
profundamente humanizada.

O Capítulo posterior intitulado “Cidadania no cuidado: um ensaio 
sobre os caminhos de se (re)pensar a integralidade nas Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde “ é uma evocação da práxis, uma orientação lúcida de 
como não nos perder em modelos ideais de políticas e sistemas de cuidado, e sim 
nos entregarmos a implicação cotidiana do fazer, instaurando o ato como prática 
da integralidade. Os autores sustentam um giro epistemológico de produção de 
conhecimento/ação não voltada para a legitimação de um modelo metodológico 
ou de um campo de saber, mas pela validação da práxis nos sujeitos envolvidos. 
Neste sentido, pensar nas PICs é dar permissão a uma flexibilidade, eticamente 
orientada pelo cuidado.

Na seqüência chegamos à parte mais extensa do livro dedicada a diversas 
Práticas de Cuidado em saúde.

O Capítulo 5 ”Desafios para a implantação da Fitoterapia no Sistema Único 
de Saúde” traça um panorama histórico e político sobre o campo, ressaltando os 
desafios da atualidade para se implementar uma prática em saúde pautada no uso 
de fitoterápicos contribuindo para a redução de gastos públicos e fazendo uma 
ciência que alia a valorização do saber tradicional com a pesquisa técnica. Além 
disso, ressalta algumas ações que vem realizando no âmbito da formação acadê-
mica-técnica visando a educação em saúde na região do Vale do São Francisco.

No texto seguinte, a homeopatia é o tema central. As autoras trazem aspectos 
históricos do surgimento do campo, definem alguns princípios teóricos e concei-
tuais, bem como descrevem aspectos relacionados à prática clínica, oportuni-
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zando uma visão introdutória e estimulante sobre a homeopatia como recurso de 
cuidado à saúde.

Adiante, os autores do sétimo capitulo contextualizam o desafio de pensar 
a  unidade mente-corpo no processo de formação em saúde, a partir daí trazem 
contribuições de Reich e Lowen, cientistas que ousaram construir suas teorias 
e práticas reconhecendo indissociabilidade dos processos da mente e do corpo. 
Seguimos tendo uma visão introdutória da Análise Bioenergética, e por fim, 
podemos adentrar em uma bela experiência de trabalho realizada com pessoas 
portadoras de hipertensão arterial, onde avaliamos uma compreensão integrativa 
deste sofrimento, bem como podemos ver os benefícios trazidos pela prática da 
Análise Bioenergética.

O Capítulo de Medicina Tradicional Chinesa (MTC)/Acupuntura traz uma 
visão introdutória no campo da racionalidade médica chinesa, ofertando aspectos 
históricos do surgimento e de sua chegada ao Brasil, bem como conceitos estru-
turais para compreensão deste sistema de cuidado. Os autores que acumulam 
um pouco mais duas de décadas de experiência neste campo, ressaltam aspectos 
valiosos da teoria, que possibilitam construir um panorama inicial reflexivo e 
profundo. Ainda assim, os autores nos relatam a história da implementação na 
MTC/Acupuntura no Vale do São Francisco e os desafios em sua instuticionali-
zação enquanto serviço ofertado no contexto público.

No texto seguinte, duas estudantes que tiveram a possibilidade de participar 
do Núcleo Temático de Práticas Terapêuticas no Vale do São Francisco, relatam 
suas experiências pessoais a partir do envolvimento com a MTC/Acupuntura. 
Neste capítulo podemos entrar em contato com um pouco mais da teoria da MTC 
e sua articulação com a prática com base em um caso clínico acompanhado pelas 
estudantes, além disso podemos ver o impacto do contato com esta racionalidade 
médica em sua abertura para formação em saúde. 

Por fim, encerramos este livro com um capítulo que aborda a Biodanza. 
Diferente de todas as práticas anteriormente citadas que tem surgimento em 
outros continentes, a Biodanza foi uma prática gestada em solo latinoamericano, 
pautada em contribuições de populações tradicionais de nosso continente. O 
autor do texto explora um pouco da história e teoria desta prática e encerra seu 
capítulo com valiosos relatos de pessoas e grupos que vivenciaram esta experi-
ência de cuidado.

Os autores do livro partilham dos ensinamentos proferidos por muitos 
sábios da humanidade, este conhecimento não pode ser entendido pela razão 
cética da visão materialista de mundo (que confina todo o conhecimento em uma 
tirania do intelecto), mas sim deve ser lido pelo coração aliado com o cérebro, 
amor e conhecimento devem caminhar juntos. 
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Assim como os ensinamentos devem tocar a essência humana, os olhos 
devem brilhar para haver potencia de criação, como nos diz H.D. Thoureau 
“Devemos honrar o afeto e ensinar a alma”. Ou ainda como nos deixou de legado 
Lao-Tsé há aproximadamente 2600 anos, em sua profunda poesia: 

“A moralidade e o direito nasceram
Quando o homem deixou de viver

Pela alma do Universo.
Com a tirania do intelecto
Começou a insinceridade;

Quando se perdeu a noção de alma
Foi decretada a autoridade paterna

E a obediência dos filhos.
Quando morreu a consciência do povo,

Falou-se em autoridade do governo
E lealdade dos cidadãos.”1

Desejamos que vocês apreciem estas páginas com sensibilidade e sabedoria.

1 Poema 18 do livro Tao te Ching de Lao-Tsé. Tradução de Huberto Rodhen
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Capítulo 1

Observador e observável:

estreitos laços de estados que criamos

Letícia M. Oliveira

Olhares sobre a natureza

Era uma vez um universo contínuo, tangível e determinístico. Era uma 
vez. E essa vez se desfez quando Max Planck, teorizando sobre a relação entre as 
cores e as temperaturas do fogo, adentra num universo descontínuo, intangível e 
probabilístico - o universo quântico. Fenômenos outrora previsíveis, já não o são; 
velocidade e posição já não se determinam simultaneamente; o que era apenas 
uma onda se torna partícula e o que era uma partícula, agora se comporta como 
uma onda. Percebendo, pois, que a luz podia ser onda e/ou partícula, os cientista 
fizeram o mesmo experimento com elétrons e notaram que elétrons também são 
ondas. E ser onda e partícula foi chamado de superposição de estados. Mas depois 
de superpostos os estados se manifestam de uma única forma. E o que faz com 
que escolham? Talvez seja a mente do observador. Ocorre, contudo, que também 
a mente do observador é feita de elétrons. Logo, ela também se superpõe. O que 
antes se dividia em observador e observável, sem que qualquer relação houvesse 
entre eles, agora se integra, determina-se, cria estados.

Em um único parágrafo, contamos uma longa história de busca e incertezas; 
uma longa história que há mais de cem anos nos persegue e nos coloca frente a 
frente com um universo que não vemos, nem tocamos, sequer previmos ou deter-
minamos. Se a natureza sensível já se faz tão misteriosa, imaginem a não tangível. 
As incertezas se propagaram na forma de onda e colidiram com nossos medos na 
forma de partículas, e se nos torturam, também nos fazem perceber uma parte 
que não se basta.

“Eternamente acorrentado a um pequeno fragmento do todo, o homem só 
pode tornar-se fragmento”. (KESTLER, 2006)
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Era o século XVIII quando o poeta e filósofo alemão Johann Christoph 
Friedrich von Schiller pronunciou essas palavras. Toda Europa começava a se 
consumir e a se degradar em máquinas a vapor. A alma dos objetos já se perdia 
em produções seriadas. O que diria o poeta alemão, hoje, ao olhar em volta e se 
deparar com uma viciante fragmentação. E o que nós diríamos de Schiller, ao 
vê-lo no nosso século XXI conversando muito mais com telas de cristal líquido 
do que com seu amigo Goethe. 

Hoje, olha-se para o céu e nenhuma afinidade é mais percebida. Olha-se 
para a natureza, para o “physis” que nos cerca e nenhuma relação parece se 
estabelecer.  Mas, afinal, o que distingue e o que distancia a base da formação 
e funcionamento dos humanos das que regem uma bactéria? Não somos todos 
regidos por reações de oxidação e redução, trocas e ganhos e perdas de elétrons? 
E sempre das mesmas moléculas: carbono, oxigênio e hidrogênio, o mais simples 
e o mais abundante dos átomos, seja em nós, nas bactérias ou nas estrelas. E é por 
meio das mesmas reações que conseguimos aquilo que chamamos de energia, 
que nunca se estagna, transforma-se em aglomeração e segregação de átomos, e 
se perde em calor depois de se tornar movimento.

É bonito olharmos dentro da matéria em microscópios de varredura ou 
adentrarmos em universos onde só o microscópio de nossa imaginação possa 
nos levar. Fragmentar não é ruim. É belo e nos ensina a olharmos para a natureza 
sabendo que somos todos constituídos dos mesmos átomos.  Acorrentados a um 
fragmento, sem olhar o todo de onde ele é essência, nós perderemos a beleza. 
Ruim é ficar acorrentando a esse fragmento sem ver sua grandeza. Triste, meu 
caro Schiller é ver romper em fragmentos a relação homem-natureza como se 
ambos não constituíssem o mesmo todo. 

Conta-nos a mitologia grega, que tendo os homens recebido do deus Dioniso 
os ensinamentos sobre o cultivo da vinha, prepararam-se com muita alegria para 
sua colheita, quando um bode, ao cair da noite, pôs-se a devorar sofregamente 
toda a plantação dos homens. Estava rompido o equilíbrio. Homem e natureza 
desarmonizavam-se; as vinhas estavam destruídas, o alimento perdido, o ciclo 
natural não consumado. Em nome da purificação, só o sangue derramado supe-
raria a separação entre o homem e a natureza.

Conta-nos, ainda, outra história, presente nos capítulos e versículos do 
Velho testamento que, estando Deus entediado com o silêncio do mundo, fez o 
homem e a mulher e os alertou que, se de fato quisessem continuar a viver, que 
do fruto proibido não comessem. Não lhe obedeceram. Na primeira tentação do 
rastejante, ser que ciclicamente despe-se de suas peles e veste-se de novas, sucum-
biram. Furioso, Deus ordenou que deixassem o paraíso. Estava rompido o equilí-
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brio entre o homem e a natureza; perdendo o paraíso, também se perdia a pureza, 
tornavam-se impuros os homens e toda sua descendência.

E essa história continua...! Algumas, mil anos depois, constam, nos capítulos 
e versículos do Novo testamento, que um homem escolhido, deixou-se pregar à 
cruz, seu sangue foi derramado e oferecido para que dele todos bebessem e assim 
se purificassem, restituindo a harmonia entre o homem e a natureza, rompida 
pelos primeiros habitantes do paraíso perdido. “Esse é o meu sangue que é derra-
mado por vós” para que, estando novamente purificados, os homens pudessem 
receber de volta sua natureza, o seu paraíso.

Depois dessa história, o tempo parou, as formas de entender a natureza 
retrocederam e esse homem-deus-espírito-santo, sangrando suas dores na cruz, 
tornou-se o símbolo da salvação e da purificação, e o Senhor de todas as certezas. 
O desequilíbrio entre o homem e a natureza, aparentemente, estava superado. 
Deus: uno, maiúsculo, obtuso, absoluto, tornara-se a razão de todas as ações da 
natureza, desde a folha que da árvore cai até o movimento dos corpos celestes 
em nossa ínfima via Láctea. O equilíbrio não estava superado, jamais estivera, 
mas sobre a Natureza uma imensa túnica branca chamada Deus, fora posta. O 
equilíbrio não estava superado, muito pelo contrário, a luz divina a todos cegava 
e alguns homens começaram a perceber e da cegueira branca fugir.

Nossa história dá um salto temporal e chega agora por volta do século XV. 
Nesse momento, o poderio da Igreja Católica, a representante do Deus das certezas, 
que tudo sabe e tudo pode e em tudo está; a detentora do sangue purificador, que 
abrange todos os setores da vida social é, na verdade, a própria sociedade. Donos 
do poder, os representantes do Senhor Crucificado também eram os retentores 
do saber, e este tinha, como sustentação, um homem limitado, habitante de um 
mundo sublunar imperfeito, portanto também imperfeito e incapaz de compre-
ender os desígnios de Deus. Estava, pois, o homem, rendido à onisciência de um 
Deus perfeito. Se quisesse compreender a natureza, que assim o fizesse com suas 
próprias reflexões mentais, mas consciente de que jamais a compreenderia por 
ser ela criação de Deus em sua perfeição; ao homem, limitado, caberia apenas 
contemplá-la.

Vaidosa, frívola e ofensiva é a curiosidade. Assim pensavam muitos dos ecle-
siásticos e autores da Idade Média. É a cobiça do olho, alertava Aurélio Agostinho 
(DASTON, 2002). 

Quase mil anos depois, Tomás de Aquino diferenciava o vício desenfreado 
em busca da verdade do esforço controlado e humilde pela mesm busca. Mas eis 
que após alguns breves séculos, surge Copérnico revirando a natureza celeste, 
Galileu com sua luneta a vislumbrar o céu divino por detrás das lentes, Kepler 
desvendando a partitura dos astros. 
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A partir do século XVII, já não basta Deus para explicar a natureza, o homem 
parte, então, rumo ao angustiante universo de fenômenos e movimentos a serem 
explorados. Mas em que se sustentará para tal façanha? Em seus sentidos? Em 
suas incríveis invenções? Em sua ciência experimental? Em seu racionalismo? 
Pobre homem, já não pode mais se apoiar nos mitos gregos trágicos nem no 
Cristo crucificado.

Inaugurando o Ceticismo Metodológico, cujo lema era “duvide de tudo 
em que acredita”, Descartes, ao contrário dos escolásticos, que acreditavam que 
as coisas existem simplesmente porque precisam existir, ou porque assim deve 
ser, institui que só pode existir aquilo que pode ser provado. E se pergunta: eu 
existo? É por meio desse raciocínio que busca provar a existência do próprio eu. 
E de Deus. Do método cartesiano, temos um racionalismo de verdades absolutas, 
sacro, mas matemático.

Já em Bacon, é necessário, a partir de agora, que se reconheçam e se superem 
os equívocos da tradição, que por tanto tempo obstruíram os caminhos da 
pesquisa científica. A natureza, por si só, não revelará os seus segredos é preciso 
submetê-la através de ações. Como Proteu, que assume diferentes formas apenas 
quando preso e surrado, também a Natureza, quando apanhada e estimulada 
pelo homem, manifesta-se muito mais, do que se permanecesse livre e entregue ao 
mundo. (ZITELL, 2002)

Ora, ora Francis Bacon, ao falar de Proteu e ao dizer que também a natureza 
assume as formas de onde a confinamos, talvez já adiante toda uma angustiante 
incerteza da relação entre o observador e o objeto.  

O homem, em seu espaço-tempo, é o seu único referencial. A metafísica 
tornou-se puro sonho. O que o homem possui são apenas as impressões de seus 
sentidos. David Hume instala o rompimento definitivo com a filosofia grega e os 
dogmas cristãos: 

Em todos os incidentes da vida, devemos sempre preservar nosso 
ceticismo. Se acreditamos que o fogo aquece, ou que a água refresca, 
é somente porque é penoso pensar de outra maneira. Mais ainda: se 
somos filósofos, deveria ser somente com base em princípios céticos, e 
por sentirmos uma inclinação a assim empregar nossa vida. (HUME, 
2001)

A luta pelo racionalismo e por sua defesa parecia estabelecer certezas e traçar 
métodos em busca de uma verdade não religiosa, mas perfeita em seu raciona-
lismo numérico. Tanto crente do determinismo e do objetivismo que alcançara, 
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não sabe o homem o grande sofrimento do indeterminismo e da imprevisibili-
dade que ainda o espera. 
Verdades que nos traem. Verdades que não se mostram

Sem mitos, sem sangue derramado que o purifique, está o homem moderno 
inserido na questão fundamental da separação entre o homem e a natureza. Por 
ser capaz de estabelecer um conhecimento sobre a natureza, o homem dela se 
separa; empirismo e racionalismo são do que dispõe para conhecê-la. Jura existir 
uma verdade, mas nada sabe sobre como encontrá-la, nem mesmo se a encon-
trará; sequer que pode vê-la.

Immanuel Kant, no século XVIII é o estabelecimento dessa antiga ruptura 
entre homem e natureza, agora inserida no pensamento moderno. Para Kant, 
não conhecemos as coisas tais quais são, e jamais conheceremos, porque não 
temos capacidade para isso. Nossos sentidos e intelecto são limitados. Nega, dessa 
maneira, que a experiência baste para o homem conhecer a matéria. Afinal, a 
mente humana não pode produzir uma idéia fora do tempo e do espaço. Tempo 
e espaço são formas fundamentais de percepção que existem como estruturas 
inatas da mente. Nada pode ser apercebido exceto através destas formas, e os 
limites da física são os limites da estrutura fundamental da mente. Uma vez que 
tudo o que percebemos é filtrado através das formas de espaço e tempo, nós não 
podemos conhecer verdadeiramente o mundo real.

Inaugurado o conflito da modernidade, Kant, paradoxalmente, une empi-
rismo e racionalismo, e os separa da realidade, isto é, as coisas tais e quais são 
nelas mesmas e a forma como as conhecemos, ou como as coisas aparecem para 
nós. Faz, assim, com que o conhecimento objetivo dependa igualmente dos dados 
sensíveis e da razão e, no fim, a certeza do homem continua sendo a de que nada 
sabe, pois aquilo que julga conhecer, o para-si, não é o mundo em si mesmo 
(noumenon).

Contando apenas com seu pensamento, é preciso de alguma forma, resolver a 
separação entre conhecimento e mundo, entre a natureza e o homem. A pergunta 
é como dar conta de coisas tão volúveis, tão instáveis, como as do mundo real. É 
preciso reduzi-las. E fazendo agora com que a aparência Seja, Husserl, na tenta-
tiva de unir novamente o mundo e o homem, propõe a quebra da separação entre 
a aparência e a coisa em si. 

Para a Fenomenologia de Husserl não existe nenhuma realidade se escon-
dendo por detrás dos fenômenos, o que não significa dizer que a aparência é a 
realidade, pois se torna preciso chegar à essência dos fenômenos, reduzindo-a 
nas idéias, já que a essência é objetiva, é para todos. O objeto seria, então, em sua 
essência, uma aparição, e a consciência onde se fundamenta a possibilidade do 
objeto, existe. Para a Fenomenologia não importa o mundo que existe. Os objetos 
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dos fenômenos psíquicos independem de sua réplica exata na natureza, porque os 
fenômenos psíquicos, a percepção, contêm o próprio objeto. A redução fenome-
nológica restringe o conhecimento ao fenômeno na experiência da consciência, 
desconsiderando o mundo real e focando em como o conhecimento do mundo 
acontece.

Na Fenomenologia de Husserl vemos a presença do idealismo, dos objetos 
ideais, das idéias das coisas em sua essência. Desde Platão, a filosofia nos diz 
que existem várias imagens possíveis para um mesmo objeto, e que todas elas 
significam a mesma coisa, são todas redutíveis a um mesmo significado, consti-
tuídas da mesma essência, contendo sempre a mesma idéia. Husserl, retomado 
o conflito entre idealismo e realismo, faleceu em 1938 sem restabelecer a união 
entre o homem e a natureza (CAMUS, 1989).

Prossegue o homem em seu conflito, e se os objetos da consciência são reais, 
ainda que ideais, então existem como fenômeno, e porque existem, Sartre os 
denomina de “seres em si”, completos, acabados. Mas há também uma consci-
ência, um conhecimento de que é consciente; uma consciência da consciência 
“para si”. A consciência é sempre intencional, quer revelar e representar algo e 
está direcionado para o algo que está fora dela; não existe sem que esteja criando 
a presença de um objeto. 

Sem o objeto, a consciência é um nada, já que apenas pode existir na relação 
que estabelece de si mesma com o “ser em si”. A consciência busca incessante e 
desesperadamente o “ser em si” para se auto-fundamentar. Destruindo o objeto, 
a consciência pode transformá-lo no seu próprio nada, no seu “para si”. Contudo, 
não se trata, nesse caso, de um nada de concepções niilistas, pois nesta, é preciso 
que tudo seja destruído, e em Sartre encontramos um nada em constante busca 
de preenchimento. Como nada existe, tudo é possível. Concebendo a negativa, o 
homem encontra-se diante de um universo de infinitas possibilidades. O poder 
de negar é o poder de escolher (CAMUS, 1989). 

Estão, pois, separados, “ser em si” e “para si”. A consciência não é o que é, 
pois precisa se voltar para fora para poder existir, mas também não pode ser o que 
intenciona e, nesse momento, pode tudo. O homem está livre e angustiadamente 
separado de si mesmo.

Vemos após esse longo passeio pela relação homem-natureza que entre o 
século XVI e XVII, após centenas de anos, enclausurado nas causas obrigato-
riamente divinas, o homem se dispõe a investigar a Natureza. Copérnico inicia 
essa nova busca com seu modelo cosmológico, no qual a Terra já não ocupa mais 
o centro do Universo. É agora um planeta como outro qualquer que se move 
ao redor do Sol. Com Galileu, a Natureza é matematizada e a experimentação 
é posta como base na compreensão dos fenômenos. Descartes busca a certeza 
analítica e cria um método que lhe permite construir uma ciência totalmente 
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baseada nessa certeza. Ocorre ainda, nesse momento, uma profunda separação 
entre o observador e o observável, uma separação que permanecerá por séculos 
seguidos sem quaisquer contestações.

Desde Copérnico e Galileu, a razão buscava seu lugar ao Sol, e sob um Sol 
que agora se posicionava no centro do Universo. Antigos pilares dogmáticos e 
religiosos e de crenças começavam a desabar e a matemática e a experimentação 
adquiriam forças. 

Havia uma importante referência na área da medicina, conhecido histori-
camente por Galeno, que, ao retomar as ideias de Hipócrates, fez-se a principal 
fonte da medicina durante toda a Idade Média e adentrando na Renascença. 
Galeno também foi um experimentador e sempre estabeleceu uma relação entre 
os chamados humores corpóreos, os temperamentos humanos e as variações 
ambientais. Contudo, muito de suas teorias em que se cria veementemente, não 
estavam corretas. Um exemplo disso era sua certeza de que o sangue venoso 
alimentava o corpo, enquanto o arterial lhe conferia o “espírito vital”. Foi preciso 
que os médicos Vesalius e Willian Harvey, no século XVI, questionassem Galeno 
e por meio de muitas experimentações chegassem a importantes descobertas 
anatômicas que ainda hoje ajudam a salvar vidas.

Se hoje a medicina tornou-se friamente experimental em excesso, esque-
cendo por vezes seu lado humano, deve ser pela tendência do homem a em tudo 
se exceder. Apoiar-se na experimentação para melhor entender e mais sabiamente 
tratar as doenças foi fundamental, assim como buscar o conhecimento elaborado 
por Descartes foi preciso para que a ciência caminhasse em novas e importantes 
descobertas. Talvez, contudo, não fosse preciso apoiar-se apenas nisso.

Descartes hoje visto como o grande fragmentador foi quem sintetizou 
todas as mudanças que a razão conduzia.  Uma de suas grandes criações foi a 
Geometria Analítica e, sem ela, hoje sabemos que Newton não teria elaborado 
sua mecânica nem Einstein teria chegado à teoria da relatividade. Lenda ou fato, 
já que o próprio matemático não se refere a esse fato em sua obra, cujo título 
original era Discurso do Método para bem conduzir a razão e procurar verdade 
nas ciências, conta-se que o ponto de partido para Descartes criar a Geometria 
Analítica ocorreu quando, ainda estudante universitário, acordou, olhou com 
atenção para uma mosca no teto e percebeu que sua posição poderia ser espe-
cificada por três números. Partiu, pois, de uma antiga e perturbadora questão 
humana: onde estou? 

De acordo com os paradigmas dogmáticos vigentes, estaríamos em um lugar 
arquitetado por Deus. A ditadura religiosa já não bastava e ocultava a verdade que 
somente a razão, posta no bom caminho, poderia revelar. Descartes cria que, se 
poderia, sim, alcançar a verdade precisa da natureza. Havia uma realidade única 
e exata que só a razão poderia nos ajudar a desvendar. 
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Descartes já se deparara com a temível dúvida: o que é realidade? Mas para 
eliminá-la, ou para dela fugir, elaborou um método baseado na matemática 
unicamente na certeza em que se apoiava. 

Havia, pois, para Descartes uma profunda separação: o res cogitans, ou espí-
rito, que se tratava de uma substância pensante, e a res extensa, ou matéria, uma 
substância que não pensa. Da mesma forma, considera evidente que o atributo 
do espírito é o pensamento, pois o espírito “pensa sempre”. A conclusão é que 
existe uma substância pensante -- res cogitans -- e uma substância que compõe os 
corpos físicos -- res extensa -- e que ambas são irredutíveis entre si e totalmente 
separadas. É a isso que se chama de dualismo cartesiano.

Em Newton, o determinismo da Natureza torna-se uma irrefutável mani-
festação dos fenômenos naturais. Dentre tantas teorias, temos a força gravita-
cional como causa da queda dos corpos e a teoria das cores como consequência 
da refração. Para Newton espaço e tempo eram dissociados e o tempo tinha uma 
existência própria, absoluta e independente do observador. Mas é na sua teoria 
do movimento, com corpos que se colidem transferindo velocidade, que se esta-
belece que todas as causas e todos os efeitos podem ser determinados, e o meca-
nicismo ganha força. Após Newton, a natureza parece ter sido completamente 
desvendada e compreendida. 

Tantas certezas e tantos desvendamentos pareciam eternos e jamais pode-
riam ser negados ou duvidados ou abalados. Mas após dois séculos de absolu-
tismos newtonianos, eis que o homem se depara com novas formas de olhar para 
a natureza. Rui o que por anos se cria como irrefutável. 

O tempo e o espaço de Newton naufragam na teoria elaborada por um jovem 
trancafiado entre as paredes de um escritório de patentes; um jovem chamado 
Albert Einstein que, por meio da sua teoria da Relatividade Restrita, derruba o 
absolutismo temporal e, a partir de então, o observador é o elemento principal 
para a concepção de um significado físico do fenômeno observável. Einstein 
insere o observador no espaço e no tempo e não mais os distingue. Agora, a reali-
dade não é mais absoluta; é a realidade do observador, e entre ele e o fato não 
pode haver nenhum hiato.

A relação entre o homem e o objeto ou entre o observador e o observável será 
um dos principais pontos de todas as mudanças que ocorrerão com o advento de 
uma natureza quântica, microscópica, intangível. 

A poetisa Orides Fontela, muito tempo depois, nos anos finais do século XX, 
nos pediria para adivinhar: “O que é impalpável, mas pesa...? O que é sem rosto, 
mas fere...? O que é invisível, mas dói”?

Esse foi o grande enlouquecimento quântico: saber que lá está e não poder 
ver; saber que se move, mas nunca saber para onde vai.
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Talvez tenha sido em função da fragmentação e de sua eterna busca pela 
verdade que, no início do século XX, o homem tenha tanto se assustado com o 
pequenino universo com o qual se deparou.

E tudo aconteceu por culpa da luz, que desde Prometeu exerce profundas 
mudanças sobre a humanidade. É que um dia, Max Planck, pesquisando sobre 
a relação entre as cores e a temperatura, verificou que não havia uma relação 
contínua entre elas, mas sim uma relação de pacotes ou porções de energia, ao 
que ele chamou de quanta de energia. Dessa forma, as cores não passariam do 
vermelho ao azul devido ao contínuo aumento da temperatura: cada cor teria sua 
própria, específica e descontínua energia. 

Nesse grande susto científico, retoma-se a velha discussão, aparentemente já 
resolvida, sobre o comportamento da luz: afinal, será ela uma onda ou uma partí-
cula? Essa discussão já se fazia notória desde os tempos de Newton, mas no final 
do século XIX as principais teorias confirmavam uma luz ondulatória.

Em poucas palavras, o que caracteriza a teoria quântica de maneira essencial 
é que ela é a teoria que atribui, para qualquer partícula individual, aspectos ondu-
latórios, e para qualquer forma de radiação, aspectos corpusculares. E agora? O 
que fazer? Como e por onde olhar o que se faz dual?

Se Descartes fez o que fez, ou seja, se atribuiu à razão toda interpretação da 
Natureza, é talvez porque, naquele momento fosse preciso o rigor de uma razão 
inventada, sabendo que inventada e necessária. 

O que se vê é real? O que é real? O que se julga real? Há o que é, mas só temos 
o que se vê?

A busca do que é real sempre atormentou o homem e, até mesmo dizer o 
que de fato é o real, nunca se calou. Desde os mitos, aos dogmas religiosos e toda 
certeza, ou o que se chama de certeza, que, na verdade, nunca se soube ser de fato, 
certeza científica, o homem se separa da natureza por ser capaz, ou pensar ser 
capaz de estabelecer conhecimento sobre ela.

Kant, como já dito, inaugura a modernidade confirmando essa separação, 
mas a partir de uma lógica que limita os conhecimentos racionais, lógica essa 
que, talvez, seja a grande insatisfação e busca humana.  Afinal, o que vemos é real? 
Segundo Kant, há a coisa em si e a coisa para si. Feliz ou infelizmente, só podemos 
acessar a coisa para si, jamais a coisa em si, pois nunca alcançaremos a verdade 
da natureza. 

O que podemos e temos a capacidade de acessar é apenas aquilo que vemos 
e sentimos, e que não podemos considerar como a verdade real da natureza. 

A quântica revira os antigos pensamentos. De Descartes a Kant, de Hume 
a Husserl, todas as teorias são remexidas. Um dualismo inimaginável se faz 
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presente. E o observador deixa de ser um mero espectador para não só dividir o 
palco com o objeto, como para ser o escritor da história.  

Afinal, “... o que é tudo senão o que pensamos de tudo?” O poeta Fernando 
Pessoa nos coloca essa questão talvez porque em si, na sua forma de agir, de ser, 
de manifestar-se, já o faz incorporado às teorias quânticas.  

Na mecânica quantica, o incompreensível nos vence.

Talvez seja a física quântica um dos maiores exemplos de aceitação insub-
missa. “Se você realmente acredita na mecânica quântica, não pode levá-la sério”, 
dizia o físico Bob Wald após alguns scotts. À parte brincadeiras pós-scotts, o fato 
é que um dos maiores tormentos vividos pelo homem talvez tenha ocorrido para 
os que, primeiramente, deslumbraram o mundo quântico. Imagine de repente 
perceber que todas as leis, que bem cabem ao mundo clássico, já não bastam.

Um estado quântico global pode ser descrito por uma superposição de 
outros estados. Essa descrição é feita a partir de um elemento chamado vetor ou 
função de onda ou ψ. Havia os que não acreditavam que uma função de onda (ψ) 
pudesse descrever fenômenos reais. A função seria, pois, apenas uma maneira de 
representar o mundo, e estaria na mente, ou seja, na interpretação, não no mundo 
real e tangível; e, embora não seja coerente, é decoerente para todos os propósitos 
práticos. Mas também havia aqueles que criam que a função de onda era material 
e descrevia o mundo em sua forma real e tangível. Ψ é o que somos, o que vemos 
e o que criamos. 

Diversas discussões e interpretações buscaram compreender o incompre-
ensível invisível. E uma dessas tentativas foi um experimento-de-pensamento 
elaborado pelo físico Erwin Schröndinger, ao que ele chamou de paradoxo do 
gato, que até hoje não foi desvendado.   

Imaginem: um gato é trancado em uma caixa junto com uma substância 
radioativa, que tem a probabilidade de 50 % de acionar um detetor. Ligado a esse 
detetor está um dispositivo que se o detetor for disparado, o gato morre, caso 
contrário, permanece vivo. O estado do átomo radioativo é o que a mecânica 
quântica chama de superposição de estados de emissão e de não-emissão. Mas 
qual seria, afinal, o estado do sistema macroscópico ao final de um intervalo de 
tempo? Se o observador não estiver lá muito consciente do que está olhando, ou 
seja, se estiver “desligado”, distraído, desatento, o estado final do experimento-
-de-pensamento será uma superposição de gato vivo e de gato morto, ao mesmo 
tempo. Mas se quem abrisse a caixa fosse um observador atento e consciente, 
ocorreria, segundo seu pensamento, um colapso da função de onda e o gato 
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estaria vivo ou morto de acordo com o observador. Ora, como pode um objeto 
ser afetado de uma forma tão forte e intensa pelo ato da observação? 

Até parecia estranho e ainda nos parece, mas não se pode negar o quanto 
isso tem ajudado a revermos a ciência e, até mesmo, a própria medicina, já que 
também se revê a relação corpo e mente. Se o gato de Alice conhecesse o gato 
de Schröndinger seriam grandes amigos, isso é claro, se seus estados vivos coin-
cidissem e assim pudessem se encontrar. O grande pintor argentino Norberto 
Conti, em sua série de pinturas intitulada Alice, passeia pelo mundo mágico-
-quântico expressando a dualidade de forma poética. 

Além do já mencionado idealismo, intensamente defendido por Immanuel 
Kant, há outras formas de se olhar a natureza. Uma das principais dessa forma 
que tanto se manifestou por toda a história humana desde a Antiga Grécia, 
passando pelo Renascimento e se estabelecendo fortemente no século XIX, foi o 
romantismo. Para os românticos, a natureza é dotada por uma espécie de alma e 
podemos associar essa visão ao estoicismo e ao neoplatonismo, principalmente. 

Mas é no século XIX, pela literatura goethiana e pelos versos de Schilling 
que o romantismo, também conhecido como naturalismo animista, se manifesta, 
defendendo, pois, a ideia de que o eu e a natureza são manifestações de uma 
substância fundamental, fazendo que a natureza fosse vista como uma totalidade 
orgânica.

Foi preciso passar por todas as teorias de tentativas de compreensão na natu-
reza, idealismo, fenomenologia, positivismo, realismo e tantas outras para, enfim, 
chegarmos até o grande susto quântico. Ocorre, contudo que, embora tenha sido 
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preciso por todas as teorias passar, não podemos nos iludir, pois nenhuma delas 
sequer será capaz de explicar e nos fazer entender a Natureza. 

Teorias surgirão, debates se estenderão, dúvidas e conflitos se intensificarão. 
Todas as teorias bem mais perturbarão nossas tentativas de entender o mundo do 
que propriamente nos ajudarão. Alguns físicos, como Bohr e Heisenberg propu-
nham um tentador abandono a todo determinismo. Ora, depois de séculos enclau-
surados num esmagador objetivismo, e depois de se ver que ele não mais serviria 
para se compreender a natureza, então, que declaremos o fim do determinismo. 
Ocorre, contudo, que o decreto do fim absoluto do determinismo nos deixaria 
cegos, atordoados, sem sabermos nem como nem para onde ir. Sentiríamo-nos 
mais imprevisíveis que elétrons.  

Husserl, que nunca se deparou com um experimento de onda e partículas, 
já especulava que o sentido do ser e do fenômeno não podem ser dissociados. Ele 
não era um idealista, mas já podia olhar o objeto como algo que não depende das 
crenças, nem do observador. 

Já falamos do idealismo, ou subjetivismo, para o qual a realidade do mundo 
externo depende de nossas mentes. Existem diferentes formas de idealismo, como 
a do bispo Berkeley, para quem só é real aquilo que é perceptível, até o “idealismo 
conceitual”, segundo o qual qualquer caracterização do real que podemos cons-
truir é de natureza mental. Afinal, “o mundo é a minha representação” já dizia 
Arthur Schopenhauer.

Para um solipsista, é apenas si próprio quem existe, e a partir do instante 
em que morre, o mundo deixa de existir! Há, pois, um eterno conflito. O mundo 
que vemos é apenas nossa representação? Ou ele assim existirá independente de 
nossos olhares? Ou quem assim o cria, é justamente o nosso olhar?

Inevitavelmente, devido ao seu caráter de observador como agente causador, 
algumas interpretações da física quântica adotaram uma posição idealista a qual 
defende que a consciência humana é quem causa o colapso de uma onda quân-
tica. O colapso, ou redução de estado, é uma alteração drástica na onda asso-
ciada a um objeto quântico. Na figura abaixo, considere um átomo que entra pela 
esquerda. Ao passar entre um par de imãs (de Stern-Gerlach), é como se a onda 
se localizasse em dois caminhos diferentes, ao mesmo tempo, em uma “superpo-
sição”. Mas quando a medição é realizada, e o átomo deixa sua trajetória em um 
dos detectores, a onda se reduz para o caminho correspondente (PESSOA, 2003).
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Na mecânica quântica, e não há de como disto fugir, vai ser atribuído um 
papel peculiar do observador no ato da medição.

Niels Bohr, em seu princípio da complementaridade, defenderá que o 
objeto observado é inseparável do sujeito. Em suas palavras proferidas em 1928, 
Bohr afirma: “uma realidade não pode ser atribuída nem aos fenômenos nem 
aos agentes da observação”. Isso significa, de acordo com essa representação, 
que todo objeto da ciência é um fenômeno observável e não se separa do sujeito 
observador. Na verdade, de acordo com Bohr, o sujeito e o objeto são tão inse-
paráveis que é o observador quem escolhe se o fenômeno é onda ou partícula, o 
que envolve a liberdade do componente subjetivo da relação sujeito-objeto. Mas 
ocorre que fenômenos corpusculares e ondulatórios podem ser interpretados 
como diferentes estados da realidade, o que faz com que essa escolha passe a ter 
o poder de transformar a realidade.

Diante dessas formas de se interpretar o indeterminável, o imprevisível, o 
assustador universo quântico, vemos que observador e observável se reencon-
tram e o sujeito é elemento determinante a partir do que olha, pensa e deseja.

Talvez, exista muitos-mundos, o gato pode estar vivo e morto ao mesmo 
tempo, porque são muitas as percepções. E o gato pode estar vivo e morto ao 
mesmo tempo porque são muitos os observadores e muitos os sistemas de 
medidas. Já os que acreditam em ψ como fenômeno real, buscam economizar 
universos, e em uma única percepção o gato pode estar vivo ou morto. Afinal, 
por que a percepção não poderia conceber dois estados ao mesmo tempo? Que 
sabemos da percepção? Que é falha, apenas. O mundo seria, então, descrito por 
probabilidades. O mundo físico é escrito por matemática, e numa única matriz 
estão contidas todas as probabilidades de medições que um observador possa 
fazer lá de onde nada se pode saber.
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A física quântica encerra em si todo absurdo e, mesmo assim, vale a pena 
amá-la, especulá-la, girar em paradoxos. Ela assume o desconhecer, reconhece o 
mistério que a ronda, e o homem vencido, nem por isso se queda, quer dançar 
com o universo, um balé estruturalmente dionisíaco. E o homem vencido baila, 
ou pensa bailar, que importa, com sua doce matemática, pelos campos da estran-
geira natureza. 

Caminhamos por muitas teorias, adentramos no universo quântico, intan-
gível, invisível, e nos perdemos ainda mais por entre as teorias que em nada 
podem nos ajudar. Há algo que nos transforma e determina o que será de nós no 
próximo instante? Somos nossos auto-observadores e é o nosso pensamento que 
determinará se estaremos vivos ou mortos? Somos objetos e observadores e que 
relação haverá entre eles? 

O não saber ou o incompreensível sempre nos venceu. E sermos vencidos 
pela natureza que nunca compreenderemos não nos torna malogrados nem 
humilhados. Trata-se, pois, de uma derrota que nos orgulha. Mas se nos sabemos 
derrotados, por que ainda buscamos entender a natureza? Deve ser porque ela é 
bela, só isso. 

E toda natureza se cruza, se fala, se toca. Somos todos feitos de átomos. E 
se do pó viemos, e ao pó voltaremos, dos átomos nunca saímos. Os átomos que 
hoje nos formam, um dia, formaram um rato, e quem sabe um urubu. Estiveram 
em areias e cactos. E os processos que regem uma bactéria, também nos regem. 
Somos Todo e pelo extremo da fragmentação a Ele voltamos.

E nossos pensamentos, bem como nossos sonhos e nossas projeções e nossos 
delírios são os regentes desse Todo. 

Estados se superpõem a todo instante. O que se materializa é uma pequenís-
sima parte do Todo que somos. 

Mas quem somos?
Não sabemos. Sabemos apenas que não somos Uno. Somos muitos. E por 

nada sabermos, o que nos resta, senão a poesia?

Como eu desejaria ser parte da noite, parte sem contornos da noite, 
um lugar qualquer no espaço não propriamente um lugar, por não ter 
posição nem contornos, mas noite na noite, uma parte dela, perten-
cendo-lhe por todos os lados... e unido e afastado companheiro da 
minha ausência de existir (PESSOA, 1999, p. 262).

Ah, como eu desejaria estar, ao mesmo tempo, em todos os estados poéticos. 
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Capítulo 2

Saúde: entre Ciência, Doença e Mercado:

Reflexões epistemológico-críticas

Marcelo L. Pelizzoli

Ciência: necessidade de epistemologia e reflexão crítica

Cabe perguntar antes de tudo se não estamos sob a influência de um grande 
e utópico imaginário quando entramos no discurso da ciência. Que conjunto de 
fenômenos é este sob o qual pretendemos nos abrigar ou falar em nome dele ? A 
que responde ? Quais “pre-conceitos”, “pre-juízos” e pressupostos não propria-
mente científicos podem estar habitando este fazer humano, dado ao tempo e aos 
contextos, mas que prega a validade universal ? O aporte da filosofia nos ajuda 
a não nos deixar enganar por discursos fechados, validados sob determinadas 
condições e paradigmas, e que se querem totalizantes, e que então adquirem uma 
aura idealizada para além da realidade vivida.

Para o renomado filósofo da ciência T. Kuhn, na quase totalidade das 
pesquisas, não fazemos ciência como tal, mas repetição de procedimentos aceitos 
e resultados semelhantes, dentro de um paradigma adotado não bem conscien-
temente, que condiciona as possibilidades dos novos resultados (KUHN, 2003). 
Mesmo a chamada “inovação tecnológica”, pode estar dentro da reprodução de 
um modelo de ciência que se reproduz no interior de direcionamentos socioeco-
nômicos, ligados a interesses e poderes que podem não servir ao bem comum. 
Quase 100% das vezes, repetimos o que nossos mentores, nosso professores orien-
tadores, ou mesmo pesquisadores de sucesso, ou pesquisas dentro de uma área 
econômica prévia determinam. Por isso, o que se faz em geral não é propriamente 
ciência no sentido forte da palavra - uma ciência aberta à verdade, tanto quanto 
às revoluções científicas e aos limites do conhecimento humano (KUNH, 2003).

Uma discussão fundamental pergunta até que ponto a Ciência atual, presente 
na área de saúde, responde aos grandes ideais que orientam a idéia de uma 
Ciência verdadeira, aberta e razoavelmente livre de interesses de mercado domi-
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nantes. Uma idéia de Ciência verdadeira não quer dizer aquela que tem acesso ao 
real como tal, ou um modelo positivista baseado em fatos chamados evidentes 
para além da interpretação, e que progressivamente conhecerá mais e melhor 
um mundo de objetos a serem 100% decifrados, mas antes, a que está aberta aos 
vários modos de validação, métodos e formas de abordagem do conhecimento da 
chamada realidade e alteridade, e ao que esta realidade em sua alteridade impõe 
dentro e além do recorte reduzido pelo pesquisador ou por uma teoria dentro de 
um paradigma. 

Uma ciência verdadeira encarna o aspecto crítico e histórico; portanto, vai 
junto a uma discussão epistemológica (filosófico-crítica) contínua: faz constan-
temente uma teoria ampliada e crítica do conhecimento a ser aceito. Investiga, 
assim, seus pressupostos científicos e institucionais, seu contexto de validação; 
reconhece a historicidade e a finitude do conhecimento humano e leva em conta 
a tradição que lhe precede, e como se relacionar com ela (GADAMER, 2006; 
SANTOS, 2002). Fundamentalmente, necessita fortemente do diálogo de saberes 
e reconhece os limites do conhecimento diante da complexidade e infinitude da 
natureza, da vida (LEFF, 2001). A ciência no sentido forte do termo, no século 
XX, chegou a princípios epistemológicos muito importantes, indicados nos 
conceitos de incerteza, complexidade, interdependência de fatores, lógicas diversas 
e sistêmicas, interdisciplinaridade, diálogo de saberes, paradoxos quânticos - como 
a dualidade partícula-onda e outros (HEISENBERG, 1996). Isto não significa, 
contudo, que as áreas da (tecno)ciência apliquem na prática tais princípios hoje.

Tecnociência, como conceituamos, não significa necessariamente ciência no 
sentido acima, e, muitas vezes, se afasta destes pressupostos últimos. A “ciência” 
tornou-se muito mais uma função da tecnociência-mercado do que ciência verda-
deira. Isto explica por que a complexidade e o diálogo de saberes, bem como a 
epistemologia, são muitas vezes expulsos do cenário. Isto explica por que muitas 
descobertas são arquivadas, por que muitas tecnologias brandas, sustentáveis, 
antigas, são ofuscadas por não se coadunarem aos modelos e interesses vigentes. 
Isto explica, muitas vezes, por que soluções simples e de base são sufocadas e as 
escolhas dobram-se em torno de grandes volumes de recursos, pequisas e proce-
dimentos extremamente dispendiosos – ou seja, a lógica das corporações2.

É a partir da percepção crescente destes obstáculos que criamos um tripé 
crítico de análise relativo às visões de ciência e do papel dos campos do conhe-
cimento. Tal tripé é útil para analisar tanto os discursos e práticas no modelo 
biomédico quanto na área ambiental, ou em bioética. Somente a análise ampliada 
– referida aos paradigmas e às práticas sociais - pode abrir caminhos para a visão 
integrativa nestas áreas, bem como validar a busca por modelos “complementares 
ou alternativos”.

2 Sobre isto assista ao rico filme The Corporation.
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A proposta de um tripé epistemológico-crítico de análise 

Uma ciência no sentido forte, ou ciência com consciência, como diziam 
E. Husserl ou E. Morin (2000), deve levar em conta o que chamamos de “tripé 
epistemológico-crítico”, a saber: primeiramente, sua dimensão epistemológica 
subjacente, em que ela se assenta, suas bases para olhar o mundo como objeto, 
sob certo modelo de conhecimento, a posição do investigador, os contextos de 
pesquisa, os paradigmas vigentes, a dimensão histórica, e a episteme reinante - o 
grande clima do fazer ciência de um tempo (FOUCAULT, 2004); em segundo 
lugar, a sua dimensão político-econômica e institucional, extremamente determi-
nante dos rumos das pesquisas hoje, a relação de forças/influências institucionais; 
e por último, a dimensão ética, que determina a possibilidade de um sentido de 
bem comum, de sensibilidade social, de busca da cura, de busca de abertura ao 
diferente, ao resgate dos valores humanos como essência de todo fazer, quando a 
techne encontra-se com o ethos: resumindo, a dimensão do cuidado como moti-
vação maior da ciência, que serve à vida e não o inverso. No campo de saúde, a 
noção de cuidado é o centro, o sentido último, o qual carrega as noções correlatas 
de justiça, beneficência, cidadania, autonomia, tão caras à bioética e à ética biomé-
dica hoje. Desde os gregos, a justiça sempre esteve ligada à verdade. E o saber 
popular enuncia: “quem ama cuida”.

Uma ciência verdadeira precisa apoiar-se ou recuperar a ética devido ao 
fato de que os direcionamentos da pesquisa são, há muito tempo, altamente 
influenciáveis por interesses de quem detém poder e capital na área. Na área da 
Saúde (doença), um bom (ou mau) exemplo é a escolha pela abordagem tera-
pêutica da úlcera de estômago e de duodeno através da causalidade bacteriana 
(Helicobacter pylori). O discurso científico-midiático desemboca em um prêmio 
Nobel em medicina para dois pesquisadores. Mas materialmente, o fato gera 
um campo econômico de venda de drogas para úlcera como doença pautada na 
aposta em um agente patogênico isolado, o qual pode ser combatido com drogas3. 
Já a prevenção e os tratamentos naturais (como por exemplo a associação entre 
hidroterapia, jejum terapêutico, crudismo/alimentação natural e fitoterapia) que 
respondem de modo mais curativo, profundo e persistente, são poucas vezes 
utilizados e difundidos. 

Trata-se de uma discussão que devemos levar em três níveis de entendi-
mento conjugados - o  tripé epistemológico-crítico: 1- nível epistemológico stricto: 

3 Em geral se prescreve um anti-secretor e dois antibióticos contra o H. Pylori. Em 80% dos casos o tratamento 
não traz efeitos benéficos e duradouros; nos 20% com efeito, trata-se de perguntar se foi escamoteado e trans-
ferido o sintoma ou houve uma cura real ? A cura aqui pode ser sintomática pelo simples fato de que não se altera 
substancialmente o Campo em que os agentes “patogênicos” criam seu habitat. Havendo apenas uma abordagem 
em termos de doença fragmentária, não se alcança uma dimensão real de saúde, portanto de equilíbrio orgânico e 
então de cura.
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a escolha de um modelo de procedimento e validação científica – no caso do H. 
pylori há o pressuposto reducionista-mecanicista na abordagem fisiopatológica 
presente mesmo dentro da MBE (Medicina Baseada em Evidência); 2- nível polí-
tico: toda abordagem é elaborada dentro de instituições, de políticas de doença, 
interesses econômicos privados, jogo de forças, lobby farmacêutico, portanto, há 
uma luta político-corporativa em jogo; e 3- nível ético, qual o nível de consci-
ência-sensibilidade e valores, de cuidado presente: quando este elemento humano 
fundante não está presente, os pontos 1 e 2 ficam extremamente vulneráveis, ou 
são elididos, e nem entram em discussão. Este terceiro nível revela a (in)capaci-
dade para a sensibilidade humana, socialidade básica, e a solidariedade, ou para o 
cuidado incorporado, que é (ou deveria ser) a base primeira e última da Saúde e 
da vida como um todo (PELIZZOLI, 2003 e 2007). 

A história da civilização é repleta de experiências em que a sensibilidade 
humana (ética) é o motor para toda realização social e até científica de sucesso, pois 
sucesso quer dizer realização otimizada, satisfatória, e que responda às demandas 
da sociedade de forma efetiva e sustentável, e não o aumento de demandas e 
drogas, equipamentos caros e procedimentos artificiais com alto custo, impacto 
ambiental, e com efeitos colaterais sistêmicos e persistentes. Precisamos colocar 
os conceitos em seus devidos lugares.

Os conceitos críticos de racionalidade dos procedimentos (LUHMANN, 
1986), o de Razão Instrumental (ADORNO e HORKHEIMER, 1994) o de colo-
nização do Mundo da Vida (HABERMAS, 1987), bem como os de objetificação e 
cartesianismo (GADAMER, 1996; PELIZZOLI, 2007 e 2011) são muito úteis para 
uma análise crítica e não ingênua da relação ciência e sociedade, no foco da insti-
tucionalidade permeada por obstáculos nesta tríplice dimensão: epistemológico-
-político-ética. A racionalidade vigente deve ser criticada fortemente porque ela 
tem justificado violações à verdade, à natureza, ao excluído, e ao bem comum 
devido aos interesses privados, corrupção, cartéis e máfias presentes no capita-
lismo e, portanto, no campo da Doença (Saúde). 

Tal racionalidade – não como pensamento crítico, lógico, argumentativo, 
mas como forma organizativa e determinante do sentido de todo fazer humano - é 
sinônimo de uma grande Matrix em que se devem forçosamente encaixar o logos, 
o ethos e a polis; trata-se de um sistema de inclusão e exclusão, aparentemente 
aberto, mas que na verdade se mantém como processo de fechamento e exclusão 
constante. Geopoliticamente, isto pode ser traduzido no processo de globa-
lização econômica do Capital transnacional. Somente se entenderá a questão 
da Saúde hoje remontando-se a certas regras do jogo aí vigentes e, a partir daí, 
buscar entender as relações entre: subjetividade-identidade humana ↔ consumo, 
mídia e desejo ↔ relações objetais e objetificadoras ↔ mercado, tecnociência e 
corporações ↔ destruição da saúde natural e do meio ambiente equilibrado ↔ 
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crise socioambiental ↔ resgate da ética, sabedoria, valores humanos, novos para-
digmas, saúde integrativa e natural, luta política e cidadania.

O uso do tripé epistemológico proporciona com que nossas análises no 
campo da saúde não caiam em um reducionismo do tipo que condiciona unila-
teralmente a abordagem dos problemas e das soluções. Por exemplo: o campo 
hoje chamado de humanização, e dentro dele a Bioética e a ética biomédica, tem 
pregado como ponto central a recuperação de uma relação médico-paciente 
humanizada, baseada nos princípios bioéticos básicos – como prega o princi-
pialismo (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 1994). Contudo, esta abordagem tem 
esquecido da discussão epistemológica, que é uma das causas fundantes de se 
tomar o corpo humano ou suas partes como objeto, e adotar um olhar carte-
siano que não questiona o paradigma reducionista ligado às tecnologias inva-
sivas, hospitalocêntricas, medicalizantes e com grandes custos e grandes ganhos 
econômicos - para alguns (BARROS, 2004; PELIZZOLI, 2010 e 2011a). 

De outro lado, vemos uma tradição crítica, ou de esquerda, ou do neo-
-marxismo, que tem boas análises das políticas de saúde, das dimensões econô-
micas, da necessidade do empoderamento do usuário como cidadão e não como 
paciente passivo, etc., mas que não tem apresentado um conhecimento claro das 
alternativas a serem adotadas como complementares de saúde ou mesmo subs-
titutas ao modelo dominante, e que inclua as medicinas populares, tradicionais, 
naturalistas ou as chamadas alternativas. Por outro lado, alguns que se dizem 
praticantes de medicinas “alternativas”, como a acupuntura ou mesmo a homeo-
patia – suponhamos – por vezes não têm uma visão integrativa da saúde, a qual 
olha desde a alimentação até a dimensão emocional do sujeito, bem como as 
dimensões comunitárias, sanitárias e de relações políticas da cidadania.

Fala-se muito, hoje, em interdisciplinaridade. Num olhar inicial para o 
campo da pesquisa em saúde veem-se avanços neste sentido, quando campos da 
ciência se unem de modo a resolverem uma questão, e nas dimensões tecnocien-
tíficas que se entrelaçam e complexificam. Isto se dá cada vez mais na produção de 
equipamentos de última geração na área médica, bem como em medicamentos, 
diagnósticos, cirurgias. As interfaces entre informática e genética são um bom 
exemplo. Constituem passos consideráveis no avanço tecnológico. Não obstante, 
em termos de saúde básica, e quando o sujeito chega para uma intervenção em 
saúde, o que se tem são alguns poucos procedimentos multidisciplinares. 

Não se chegou ainda a uma verdadeira prática interdisciplinar, menos ainda 
transdisciplinar, e menos ainda a inclusão de elementos meta-disciplinares – 
quando o conhecimento buscado está fora das disciplinas instituídas, como por 
exemplo o saber popular em saúde, ou modelos não-metódicos, ou os energé-
tico-intuitivos (MARTINS, 2003; FONTES, 1999). A predominância do modelo 
disciplinar e especializador na saúde, carreada pela medicina tecnológica carte-
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siana pautada hoje na MEB, ainda não conseguiu abrir-se suficientemente para 
os novos paradigmas a ponto de considerar a medicina não apenas como uma 
ciência mecânico-físico-química, mas complexa - social, histórica e humana, 
bem como ambiental.

Um modelo epistemológico-crítico como estamos propondo - na esteira de 
grandes cientistas sociais e epistemólogos aqui citados (Kuhn, Maturana, Varela, 
Heisenberg, Morin, Gadamer, Foucault), permite reflexões mais profundas sobre 
a (tecno)ciência em saúde que se está adotando, para além da superposição de 
disciplinas. Por exemplo, quando se diz que a medicina é pautada no conheci-
mento verdadeiro do corpo fisiológico do sujeito, e a psicologia é pautada no 
conhecimento da vida emocional ou psíquica; ou que, complementar a abor-
dagem biomédica é incluir aspectos psíquicos aos corpo-materiais, isto pode ser 
um falso truísmo. A biologia abordada no modelo cartesiano, mecanicista, é em 
geral reducionista, pois foca em aspectos de medição químico-físicos, elétrico-
-fisiológicos e metabólicos fragmentários, sob olhar analítico isolador – daí o fato 
de a abordagem alopática e cirúrgica ter se tornado muito limitada e com grau 
relevante de periculosidade. 

Igualmente, uma visão psíquica que não contempla a complexidade bioló-
gica, pode ser redutora, pois acusa a causalidade das doenças de modo metafísico, 
apenas “invisível”, prescindindo da base ambiental-biológica interacional, que é 
determinante em todo organismo (MATURANA & VARELA, 1995).

É através de uma reflexão epistemológica profunda – que vai à episteme 
como raiz do conhecimento e da verdade como prática social (FOUCAULT, 
2004) – que se deve analisar as conquistas e os obstáculos dos modelos adotados 
nas Ciências da Saúde, em primeiro lugar, certamente, o quanto as práticas em 
saúde podem estar afastadas da atualização em pesquisa no campo das ciências 
da saúde, não apenas dentro da especialidade, mas através da saúde básica, cole-
tiva, preventiva e integrativa.

Medicina Baseada em Evidência (MEB): possibilidades e limites 

A MEB (Medicina Baseada em Evidência), como o nome diz, aposta na 
evidência dentro de um modelo aprimorado de validação e reprodução da pesquisa. 
Contém um sistema intrincado e aparentemente bastante denso de condução de 
pesquisa para que possa ser chamada de científica. Aposta em revisões sistemá-
ticas de literatura já consagrada, e em certo conjunto de revistas, indexadores 
e sítios tidos como autoridades e oficiais. Deste modo, busca compartilhar um 
grande sistema de pesquisas mundiais; ao mesmo tempo, tende a desvalorizar 
estudos que não entram nestes campos. Igualmente, vê como baixa a evidência 
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de modelos narrativos de pesquisa, assim como considera o elemento qualitativo, 
subjetivo e de outros métodos mais abertos como inferiores ou até produtores de 
erros e obstáculos (viés) nos resultado esperados. 

Em geral, tal modelo dominante invalida o resultado quando a metodologia 
não é condizente com os procedimentos do modelo. Ou seja, uma terapêutica 
pode estar funcionando bem dentro de uma comunidade mas ser descartada por 
não preencher os quesitos formais exigidos (SACKETT, 2000).

 Muitos pesquisadores têm se dado conta de que a utilização do modelo 
da MEB pode engessar as práticas em saúde e a prática médica, elidir as formas 
que somente a interação de um histórico próprio de cada paciente, as condições 
ambientais, as peculiaridades da relação médico-paciente podem dar, em cada 
momento. Da teoria para a prática há um conjunto ineliminável de obstáculos. E 
há obstáculos e pontos cegos produzidos pelo próprio método.

Systematic reviews can be misleading, unhelpful, or even harmful 
when data are inappropriately handled; meta-analyses can be misused 
when the difference between a patient seen in the clinic and those 
included in the meta-analysis is not considered. Furthermore, syste-
matic reviews cannot answer all clinically relevant questions, and their 
conclusions may be difficult to incorporate into practice (YUAN & 
HUNT, 2009, p.1)

Um bom exemplo são os protocolos de pesquisa com “estudos duplo-cego 
randomizados”, que ocultam ao paciente e ao médico o que e como está sendo 
administrado. Se por um lado parece fornecer neutralidade e objetividade maior, 
tal modelo faz prescindir da relação médico-paciente e do aspecto simbólico e 
emocional da saúde; portanto, faz perder parte importante no processo de cura, 
aspecto acentuado muito hoje pela dimensão psicossomática (PELIZZOLI, 
2010). Igualmente, se o medicamento ministrado for um nutracêutico natural – 
alimentos-remédios - ou hidroterapia, por exemplo, como escondê-lo do paciente 
e do médico ? Em todo caso, tal procedimento tem uma série de condições deli-
cadas e restritivas a considerar. 

Randomized trial information is also seldom available for issues in 
etiology, diagnosis, and prognosis, and for clinical decisions that 
depend on pathophysiologic changes, psychosocial factors and 
support, personal preferences of patients, and strategies for giving 
comfort and reassurance (FEINSTEIN & HORWITZ, 2000, p.1)
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Devemos perguntar sempre se a evidência é alcançável e é neutra por si, 
e completa; pois na (tecno)ciência atual ela se coloca dentro de paradigmas - 
enquanto padrões impermeáveis que tendem a se reproduzir e cooptar os inputs 
e outputs; são eleitos determinados métodos em detrimento de outros; fazem-se 
recortes num todo complexo e de incerteza por princípio; ofuscam-se outras vali-
dações que não a eleita. Uma evidência, uma teoria e toda explicação é sempre 
fruto de interpretações de um grupo, mesmo que não se admita; são adotadas 
determinadas escolhas prévias que vão moldar a abordagem do objeto/resultado 
esperado; a pesquisa é conduzida por um viés ou conjunto de intenções – mesmo 
aquele que se pretender isento de viés e intenção já contém viés e intenção - as 
quais estão moldadas nas perguntas e crenças iniciais da pesquisa. Exemplo: 
pesquisas para tratar de doenças respiratórias feitas no modelo causal excludente 
(ou/ou), com testagem de dois medicamentos em procedimento “duplo cego 
randomizado”, e todos os cânones exigidos. 

No entanto, se na escolha inicial, os medicamentos estão dentro da mesma 
lógica alopática (e ou da lógica de algumas corporações que patrocinam a 
pesquisa), já temos um conjunto de limitantes e de intenções ou perguntas gera-
doras restritivas. O modelo medicamento Y versus X tem sido limitado; a inclusão 
de outras possibilidades seria: A- medicamento Y alopático; B– medicamento 
fitoterápico; C – psicoterapia + medicamentos A e B; D- Desintoxicação natural 
+ Corte de alimentos prejudiciais (como o leite e alergênicos em especial aqui) + 
B; E- Orações + Fitoterápicos tradicionais + nutracêuticos para o caso; F- Dieta 
vegetal crua + exercícios respiratórios de Yoga + terapia comunitária. G- seguem 
outras possibilidades e interações.

Fica claro que este procedimento é mais abrangente do que ficar com a opção 
A ou mesmo com a A e B. Por que elas em geral não ocorrem? Pelos motivos pré-
-científicos e políticos institucionais que já falamos. Epistemologicamente, tem-se 
uma dificuldade devido ao modelo disciplinar especializador para pesquisar de 
modo MIT (multi-inter-transdisciplinar), e mais ainda de modo meta-disciplinar 
incluindo saberes não-metódicos das tradições – a exemplo das abordagens ener-
géticas, simbólicas e psíquicas (MARTINS, 1996).

Outro ponto a considerar é: aquilo mesmo que busca manter a segurança e a 
eficácia, e evitar o chamado viés na pesquisa, e a apostar sobremaneira na revisão 
sistemática em torno de um tipo de literatura padrão pré-aceita, é o mesmo fator 
que contém os limitantes que podem afastar o procedimento-validação da reali-
dade da saúde e, portanto, da doença (FRANÇA, 2005).

Então, nesta discussão é preciso considerar tais possibilidades, que são os 
obstáculos para se promover de fato a saúde e a cura no sentido amplo e profundo: 
o médico (ou outro cuidador) não está acompanhando as inovações em medicina 
com a leitura de artigos importantes na sua área e áreas afins; o médico reproduz 
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apenas as orientações de determinado modelo hospitalar de especialização e a 
financiadores de pesquisa privados; o médico acompanha razoavelmente a MBE 
em sua área, mas não está preparado para ser pesquisador ou entender a área 
ampliadamente, dominando o modelo e suas nuances. O médico tem capacidade 
de acompanhar o modelo razoavelmente, mas não tem capacidade de reflexão 
epistemológica para ir além dos limites do modelo; o médico tem todas estas 
capacidades mas não as exerce pois não é um promotor de saúde e cura, mas um 
profissional em função meramente cirúrgica e alopática; o médico tem todas as 
condições mas a política de saúde adotada não abre portas para as novas ou inte-
grativas abordagens; o médico e o contexto não estão interessados em primeiro 
lugar na cura e na prevenção (na saúde), mas em ganhar dinheiro. São muitas 
possibilidades negativas e obstáculos. O campo da saúde mostra-se portanto 
um campo complexo, com portas a serem abertas continuamente no âmbito 
epistemológico, político e ético. Acima de tudo, o campo da saúde é espaço de 
luta contínua pela promoção da parte mais vulnerável desta trama: o usuário, o 
chamado “paciente”, ou, em termos atuais, o “consumidor”.

Reflexões de base integrativa para o campo da Saúde

A “saída” para a saúde que proporemos aqui, muito abertamente sugerida, 
é a saúde integrativa (no caso da medicina, a medicina integrativa), ou práticas 
integrativas acopladas a uma educação para a saúde tanto popular e de massa 
quanto acadêmica, com o instrumento investigativo do tripé epistemológico-
-crítico - o qual abre o olhar para as medicinas naturais, holísticas e energéticas4. 
Ou seja, um bom “agente” da saúde (médico, enfermeira, gestores, professores, 
profissionais de saúde em geral, pesquisadores na área) é aquele que promove a 
saúde e não apenas o que combate aspectos da doença dentro do modelo biomé-
dico cartesiano centrado no mercado. 

Promover saúde é pesquisar a saúde de base: saúde popular, resgatar as 
tradições em saúde, conhecer algo das medicinas históricas, estudar a cura 
pela alimentação viva e natural, integrar a dimensão afetiva e de valorização do 
outro, apoiar e divulgar as práticas integrativas, integrar a medicina na vida das 

4  Cabe aqui citar os Princípios da medicina integrativa: 1-Estabelecimento de uma relação de parceria entre 
o paciente e o praticante no processo de cura. 2-Uso apropriado de métodos convencionais e alternativos para 
facilitar a resposta inata de cura do corpo. 3-Consideração de todos os fatores que influenciam a saúde, o bem-estar 
e a doença, incluindo a mente, o espírito e a comunidade, assim como o corpo. 4-Uma filosofia de trabalho que 
não rejeita a medicina convencional, nem aceita a medicina alternativa sem uma visão crítica. 5-Reconhecimento 
de que a prática médica apropriada deve ser baseada em boa ciência, dirigida e aberta a novos paradigmas. 6-Uso 
preferencial de intervenções naturais e pouco invasivas. 7-Conceito, mais amplo possível, na promoção de saúde, 
prevenção e tratamento de doenças. 8-O praticante deve ser modelo de saúde e cura, compromissado com o pro-
cesso de auto-exploração e autodesenvolvimento (apud Gonzales, 2006).
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comunidades e incluir a dimensão das relações políticas – abertas aos proce-
dimentos do modelo biomédico dominante quando necessário. Ser cuidador é 
ser um intérprete da condição vital-social-ambiental e emocional do sujeito em 
cada momento; significa ser um cuidador hermeneuta (NUNES & PELIZZOLI; 
in: PELIZZOLI, 2011a). Não obstante, este promotor de saúde vai se defrontar 
cedo ou tarde com os condicionamentos e poderes instituídos do modelo domi-
nante, pois está a favor (toma posição) da saúde e não do mercado da doença. São 
coisas que devem ser distinguidas. A motivação é determinante. Se a motivação 
de um pesquisador ou professor é apenas cumprir sua pesquisa cooptada por 
uma Corporação e dentro do modelo já aceito institucionalmente e economi-
camente, ele dificilmente se abrirá para a dimensão da interdisciplinaridade e 
da integração dos saberes, resgatando a promoção da saúde e as formas natu-
rais de cura. Igualmente, dificilmente vai se interessar pela dimensão comuni-
tária, afetiva ou psicossomática da saúde. Promover a saúde, com uma ciência 
com consciência, aberta, lúcida, cidadã é uma exigência que vai muito além de 
lidar com dimensões parciais e fragmentárias de abordagem do corpo humano 
físico-químico-mecânico.

Sob a lógica da estrutura especializadora do campo médico, compreende-
-se que são necessários muitos especialistas, pois trata-se de um campo muito 
amplo e complexo e, quanto mais partes especializadas, melhor, e mais efetivo é 
o resultado. Esta lógica é plausível, e é ela que está em funcionamento, ao mesmo 
tempo que alavancada pelo avanço tecnológico crescente em cada subárea, ou 
mesmo a combinação de áreas, como a bioquímica e a oncologia, por exemplo. 
Ao mesmo tempo, esta lógica tem uma complexidade entrópica, negativa, ao lado 
da positiva, quando, por exemplo, fragmenta demais e não consegue mais unir as 
partes suficientemente, e obter um entendimento básico em termos de organismo 
e, portanto, de sistema e processo (HEISENBERG, 1996). 

Não obstante, o fundo do problema continua sendo aquilo que orienta o 
fazer e o aplicar ciência em cada época, a episteme vigente: a abordagem físico-
-química (e alopática) e cirúrgica interventora no molde cartesiano como o 
grande condutor paradigmático dos procedimentos. Se assim o é, mesmo que 
haja conexão entre os saberes especializados (veja-se que às vezes o paciente 
tem que ir a vários médicos de áreas diversas ou da mesma área para entender 
melhor o seu distúrbio ou disfunção), não se deslocará de uma lógica que apre-
senta grandes limitações (limitações mais procedimentais do que causais, pois 
as causas muitas vezes estão no campo da complexidade indescritível do todo, e 
dada ao contexto e aos ambientes de cada sujeito vivente). 

Não obstante, este modelo é chamado de avançado tecnologicamente, 
pois aprimora seus procedimentos, equipamentos, medicamentos e centros de 
pesquisa médica - na ordem de custos imensos - e é o mesmo que precisa sanar 
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os obstáculos aqui apontados que põem em xeque a sua segurança, viabilidade 
e eficácia. A famosa “crise na saúde”, a avalanche de doenças degenerativas em 
países ocidentais - EUA em especial - epidemias de câncer e “doenças da civili-
zação”, os efeitos iatrogênicos, o inchaço de hospitais e clínicas, a dependência a 
um modelo de saúde cada vez mais caro, o efeito complexo entrópico das drogas 
receitadas, a poluição produzida tanto no ambiente quanto nos corpos, o aban-
dono da saúde das populações pobres, faz com que o imaginário da saúde e da 
longevidade aumentada pela tecnociência caia por terra5.

A longevidade conquistada – bem como muitas avaliações epidemiológicas 
positivas - é citada muitas vezes com comparativos de anos de extrema carência 
e de condições sanitárias deletérias. A longevidade urbana atual precisa passar 
por crivos reais esquecidos, que muitas vezes são afastados das estatísticas, tais 
como: tal “longevidade” é longeva o suficiente, considerando as possibilidades da 
vida humana? Se muitas comunidades e épocas históricas sob certas condições 
chegavam naturalmente a um século de vida, porque considerar 70 ou 75 anos um 
bom ideal?6 Tal longevidade é feita às custas de que em termos de saúde? Ou seja, 
é uma longevidade sã ou de doenças crônicas, de estilo de vida doentio, depen-
dência de remédios, hospitais, exames contínuos, ou uma vida com autonomia 
de saúde? Longevidade para quais camadas sociais da população? Longevidade 
para viver uma vida com sentido ou uma vida meramente de consumidor, sobre-
vivente, dependente, adicto?

Neste contexto, mais do que o avanço de medicamentos alopáticos (como a 
penicilina, deveras importante), foi o avanço de condições sanitárias que promo-
veram mais saúde; foi a oferta de alimentos naturais e de condições de consciência 
e cultivo do corpo e do ambiente que trouxeram e trazem saúde. A longevidade 
atual deve ser comparada em estudos com a longevidade das populações de 
ambientes mais naturais e saudáveis, onde a entrada de alimentos e produtos arti-
ficiais e o estilo de vida urbano doentio quase não ocorreu (TENNER, 1996; YUM, 
1987; ANDREANI, 2008). Muitas comunidades onde se observa uma longevi-
dade além da média possuem uma muito boa qualidade de vida e os fatores de 
saúde antes citados, além da vida social e afetiva mais tranquila, uma cultura mais 
saudável e próxima à terra e ao uso do corpo. As condições ambientais são deter-
minantes, são na verdade a extensão do corpo, portanto são a saúde no sentido 
largo. Há uma ligação direta e imediata entre IDH sustentável-saudável e saúde-
-doença pública (GONZALES, in PELIZZOLI, 2011a; HELMAN, 2003).

Já para um habitante do Tibet, que tinha uma vida tranquila e espiritual, e 
ausência de alimentos artificiais, chegar aos 70 anos é uma benção, pois naquelas 

5 Cf. Pelizzoli, 2007, 2011; Tenner, 1997. Sobre isto vale muito a pena assistir ao filme Sicko: SOS saúde.
6 Sobre isto cf. Hayflick L. The future of ageing. Nature. 2000; 408(6809): 267-269. Estudos como este apontam 
para uma longevidade razoável  pelo menos em 85 anos; e o alcance máximo 125 anos de vida. 
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condições morrer aos 55 não é anormal. Por quê? Basicamente, deve-se ao 
consumo de gorduras e cereal cozido, a falta de alimentos vegetais crus e de frutas 
(a refeição básica é gordura animal, carne, leite e alguns cereais, num ambiente 
frio e inóspito). Isto significa que não basta ser “natural” no sentido geral, mas 
deve contemplar também o natural no sentido daquilo que vem in natura – vege-
tais crus, frutas, cereais e brotos, folhas, além de água pura, ar e condições corpo-
rais e bióticas adequadas e favoráveis (GONZALES, 2006; ANDREANI, 2008; 
YUM, 1987). Há outros fatores envolvidos na longevidade, como a hereditarie-
dade e fatores genéticos, os quais não cabem agora abordar.

A amplitude e os conflitos no complexo campo que se chama de ciências da 
saúde podem ser vistos, por um lado, na avalanche de medicamentos alopáticos 
avançados, ao mesmo tempo que a comprovação de que as plantas e os nutracêu-
ticos têm poder de prevenção e de cura de doenças; ou ainda, que o consumo de 
frutas e verduras, numa alimentação natural – como indicada pela naturopatia, 
por exemplo – acoplada a um estilo de vida bom com o cultivo do corpo, são 
não apenas um complemento da saúde mas são a  sua própria manutenção e o 
“combate” às doenças; ou seja, são tanto base para evitar as doenças quanto tera-
pêuticas para elas. 

As pesquisas, nos últimos anos, neste sentido são inúmeras, além dos 
autores que trazemos aqui. Isto não deixa de revelar a riqueza de possibilidades 
das ciências – sempre melhor falar no plural – mas também as suas contradições, 
pois as alternativas de educação em saúde e de curas preventivas e curas natu-
rais têm sido relegadas a complementos no campo de investimento econômico 
que hoje domina o modelo biomédico. Não obstante, note-se a diferença entre 
modelos de saúde de países como EUA, Itália, França, ou Brasil, por exemplo; 
apesar de serem países onde predomina o modelo biomédico pautado na MBE, 
os EUA apresentam índices de doenças e saúde extremamente mais deletérios 
que os europeus. A qualidade de vida Italiana urbana é melhor que a norte-
americana urbana, tanto quanto o consumo e o ambiente vital. Isto se reflete 
diretamente na saúde e na boa longevidade (TENNER, 1997; LUZ, 1988). Uma 
das conclusões aí é: saúde não é sinônimo de complexificação de equipamentos 
e processo crescente de medicalização, e aumento de hospitais, mas ambiente e 
corpo saudáveis (ALMA-ATA, 2001; SERVAN-SCHREIBER, 2004).

Outro ponto a repensar é que várias críticas ao modelo biomédico e medi-
calizador apontam que abordar saúde não é igual a abordar doença, como se o 
modelo citado tratasse bem de doenças, mas fosse falho no aspecto de promoção 
e condições de saúde, além de aspectos de cidadania e saúde. A falha deve ser 
percebida mais profundamente, com a análise epistemológica acurada. Um 
modelo que enfatiza a doença como disfunção físico-química e mecanicista, 
que apaga as abordagens não-metódicas e não-cartesianas, que abre mão dos 
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modelos de abordagem tradicionais, sistêmicos, integrativos, energéticos, intui-
tivos, psicológicos, não pode ser considerado um modelo com sucesso científico 
no sentido contemporâneo, pois está operando dentro de uma episteme moderna 
(não contemporânea) com seus paradigmas em estado de tendência ao fecha-
mento. Portanto, a abordagem complexa e integrativa, que considera as tradições 
e os saberes locais, culturais e do próprio sujeito em seu lidar com o fenômeno 
doença-saúde, faz-se necessária não apenas como complemento, mas como 
base para lidar com a doença (PELIZZOLI, 2011a; CAPRARA, 2003; SERVAN-
SCHREIBER, 2008; FONTES, 1999).

Se não podemos dizer que há uma ciência apenas, muito menos podemos 
dizer que há uma ciência médica como tal; é um objeto que extrapola a idéia 
de unidade, e que extrapola a idéia de um corpo cerrado e exato de procedi-
mentos, mesmo que se busque esta unidade, com o modelo metodológico da 
BEM, por exemplo, isto é, feito às custas de uma diversidade de terapêuticas e 
contextos possíveis, modos paralelos de validação do conhecimento, contextos 
culturais de saúde, e um grande ocultamento do ambiente natural. O médico 
e pesquisador inglês Vernon Coleman chega a afirmar provocativamente que 
a “medicina moderna não é uma ciência”, título de um de seus textos famosos 
(apud PELIZZOLI, 2011a). E ele tem suas razões; na prática, é preciso reconhecer 
fracassos constantes do modelo (doenças iatrogênicas, erro médico, intervenções 
excessivas e caras, formas invasivas e pouco naturais de intervenção, medicalização, 
visão reducionista da doença; ignorar as causas e etiologias de doenças, intoxicações 
da saúde do doente com medicamentos, etc.). Os fracassos podem ser explicados 
por falta de uma acurácia acadêmica e científica, e também por falta de um fazer 
ciência verdadeiro, ampliado e ético ou, ainda, pela aposta excessiva na abor-
dagem físico-química objetificadora e na intervenção tecnológica baseada numa 
medicina alopática e hospitalocêntrica – sob olhar reducionista-cartesiano do 
que seja doença - ao mesmo tempo que de grande impacto e risco para a saúde 
(PELIZZOLI, 2007, 2010 e 2011a; BOTSARIS, 2001).

É evidente que os rumos que a medicina atual tem tomado são o da tecno-
ciência acoplada às expansões de mercado, portanto, uma perspectiva extrema-
mente utilitarista dentro do modus de produção capitalista (MARTINS, 1996). 
Áreas como a doença e a alimentação são vistas no contexto político atual como 
fatias imensas e disputadas de mercado e enriquecimento. A lógica é a mesma 
do aumento das taxas de PIB, quando se prega o crescimento da produção e do 
consumo em escalas crescentes, com a abertura de novos mercados e suas possi-
bilidades de exploração econômica. Na lógica do PIB – já o denunciavam autores 
da década de 60, como o grande economista Georgescu-Roegen, ou no Brasil 
com P. Singer, A. Brum, J. Lutzemberger (com seu famoso Manifesto Ecológico 
Brasileiro, de 1974) – toda atividade econômica é contabilizável positivamente, 
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tal como gastos com despoluição de rios, desmatamentos, acidentes, uso de 
pesticidas, uso de produtos químicos de toda ordem, destruição e reconstrução 
contínua de ambientes urbanos, e para o nosso caso, doenças, muitas doenças e 
seus grandes custos. Já não é o mesmo caso para a previdência social (Estado e 
Sociedade), a qual precisa sanar os resultados (“externalidades”) disso na saúde 
pública com altos custos. 

Doenças são geradores econômicos disputados hoje (portanto, saúde básica 
e ambiental torna-se um obstáculo econômico ao lucro); desde equipamentos 
hospitalares dispendiosos, drogas de todo tipo, peças de reposição, empresas 
técnicas especializadas, serviços laboratoriais, importações, prédios e infra-
-estruturas. Há cada vez mais cursos, inclusive acadêmicos, especializados em 
cada momento deste processo. É a chamada Indústria da Doença. Ela conta 
também com o chamado lobby político, com grande força. Conta com um inves-
timento em propagandas na ordem de bilhões de dólares anuais (BARROS, 2004; 
FITZGERALD, 2008). Quando se forma uma estrutura deste peso, ela não mais 
apenas segue as demandas de uma sociedade, mas precisa se perpetuar; ainda 
mais: precisa aumentar, pois opera sob a lógica do crescimento econômico. Num 
contexto deste, pode-se entender por que uma ciência eficiente e aberta é um 
risco político, bem como por que certo tipo de paradigma científico reducionista 
é adotado; ou, ainda mais profundamente, porque se faz pouca ciência e muita 
tecnociência reprodutora voltada ao mercado da doença (FITZGERALD, 2008; 
COLEMAN, in PELIZZOLI, 2011a).

A crítica ao modelo biomédico hoje, com a consequente adicção alopá-
tica medicalizante (penetração e dependência de medicamentos) e da política e 
econômica hospitalocêntrica, apesar de ser crescente e cada vez mais evidencia-
dora dos problemas e do reducionismo aqui apontados, precisa enfrentar e adotar 
uma perspectiva ampla de análise, como apontamos acima com o tripé crítico do 
saber. É preciso diferenciar uma pesquisa que visa à cura de uma doença daquela 
que visa à descoberta de um novo medicamento ou uma variante sua. A primeira 
está aberta a considerar a doença como fenômeno sistêmico, complexo e de 
base, e investigar as formas de sabedoria criadas nas tradições médicas de outros 
tempos e lugares bem como a vida do sujeito, enquanto a segunda visa atender 
a uma demanda de pesquisa com interesses primordialmente econômicos, ou de 
reprodução do próprio paradigma acadêmico em que se inserem o pesquisador, 
suas bolsas, congressos e carreiras7.

No momento em que se considera a questão da saúde como combate biomé-
dico e medicalizante às doenças que compõem um catálogo prévio, adota-se 
uma postura de ignorar o que seja saúde. Apenas ignorando-se o que seja saúde, 

7 E. Tenner relata como se deu o processo de cooptação das universidades e centros de pesquisa em direção aos 
laboratórios privados na área da doença nos EUA. Ver Tenner, 1997.
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indicadores sociais, contextos comunitários, condições ambientais-alimentares, 
promoção de saúde, apenas excluindo-se a base socioambiental, pode-se colocar 
em evidência a superfície e contentar-se com ela. Combater doenças na superfície 
é a base predominante do modelo biomédico atual e das políticas de saúde no 
Brasil, ainda.

Temos exemplos gritantes de contradição neste sentido. Um deles são as 
propagandas e o apoio à visão de “saúde” ditada pelos laboratórios na mídia. A 
Editora Abril (com sua revista Veja, sob influência da política de direita conserva-
dora e empresariado norte-americano) e a Editora Globo são um exemplo clássico 
deste alinhamento com as novas tecnologias e medicamentos das corporações 
econômicas biomédicas, de modo que, ao lado de uma série de recomendações 
sobre saúde no olhar “natural”, inserem nos textos as “descobertas” de medica-
mentos ou procedimentos medicalizantes, e buscam também dissimular a perni-
ciosidade ambiental e de certos alimentos sabidamente artificiais e prejudiciais à 
saúde e ao meio ambiente, como carnes, adoçantes, leite industrial, chocolates, 
refrigerantes, vinhos, cosméticos, e uma série de aditivos químicos alimentares 
que não são postos em questão. 

Refrigerantes como a Coca-Cola têm adotado estratégia socioambiental e 
pacificadora, inclusive naturalista para suas vendas, para um produto que é sabi-
damente danoso em termos de saúde e de economias concentradoras/monopó-
lios. Tais veículos de mídia noticiam de tempos em tempos avanços médicos e 
aumento da longevidade através de novas técnicas biomédicas e medicamentos. 
O uso dos transgênicos é apoiado; o uso intensivo de (bio)tecnologias patente-
adas e caras é tido como sucesso. Por outro lado, as condições de saúde no país 
são precárias, alarmantes, até mesmo por vezes para as classes abastadas. Quando 
não se trata da incidência de doença de ordem física, aguda ou crônica, o é de 
ordem psicológica e mental. O consumo de psicotrópicos e medicamentos de 
ordem psiquiátrica é gigantesco no país (BARROS, 2004).

No Brasil, as contradições são gritantes e têm explicações em interesses 
econômicos escusos, além de uma falta de consciência e educação. Por exemplo, 
a propaganda intensiva para crianças. Uma geração de consumistas e doentes é 
formada dia a dia. A revista inglesa The Lancet de maio de 2011 traz estudos e 
alertas sérios neste sentido, recomendando ao governo brasileiro controlar urgen-
temente o consumo de doces e açúcar, refrigerantes, álcool, cigarros e carne no 
país. Há uma epidemia de doenças de origem alimentar e de estilo de vida, mas 
as campanhas contra isto são extremamente fracas. Por outro lado, o poder das 
corporações entra nos ministérios, nos cinemas, programas de TV, e nas mentes 
das crianças e adultos despreparados. A tomada de consciência e sensibilidade 
faz-se urgente, se tivermos o mínimo de ética e cuidado humanos, muito mais 
ainda para os cuidadores em saúde.
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Para concluir: Saúde, ambiente e ética para além do mercado da doença

Degeneração e equilíbrio ambiental não são apenas retirada de áreas verdes 
e animais, ou produção de poluição visível, mas essencialmente desequilíbrio 
de interações e nichos, portanto, perda de homeostase dos organismos, corpos 
e processos vitais, traduzidos basicamente durante a civilização com a palavra 
doença. Doença - ambiental e organicamente considerada - é aqui a reação sistê-
mica e processo de desequilíbrio que visa ao novo equilíbrio a partir das condi-
ções construídas no histórico da interação-ambiente, organismo ou corpo e sua 
readaptação (MATURANA & VARELA, 1995; HELMAN, 2003). Em determi-
nado ponto, manifesta-se por externalidade ambientais ou sintomas que revelam 
algo mais profundo pelo qual o organismo passa, no processo complexo entre 
equilíbrio e desequilíbrio. 

Uma intervenção de ordem físico-química alopática ou cirúrgica sobre 
um organismo, em geral, representa uma ação remediadora sintomática, numa 
base patológica redutora para os procedimentos, não tocando necessariamente 
nas condições do campo gerador da doença e da etiologia real e complexa do 
fenômeno saúde-doença e organismo-ambiente. Como exemplo, um combate 
antibiótico a agentes patogênicos não representa em geral uma recuperação da 
condição de saúde, mas uma alteração pontual e momentânea no jogo de intera-
ções biológicas. Em palavras simples: uma pequena batalha parece ter sido ganha, 
mas a guerra está sendo perdida; além do que, as baixas de guerra e as retaliações 
deverão ser computadas mais cedo ou mais tarde, como expressam os conceitos 
de “efeitos colaterais” ou mesmo os “efeitos iatrogênicos”. 

O “combate à doença” num modelo biomédico de tal tipo, por mais que 
reconheçamos sua importância e tenhamos de dizer “é o que temos”, é uma luta 
que tem obstáculos e perdas já no ponto de partida, a não ser quando se enfatizam 
seriamente as abordagens que unem ao combate de doenças no modelo reducio-
nista o combate acoplado à ampliação de paradigmas (tripé epistemológico), e 
fundamentalmente a promoção efetiva da Saúde em todos os níveis aqui citados, 
com base na integralidade e na recuperação da dimensão ambiental-natural. 

O termo Saúde ambiental é muitas vezes um eufemismo redundante, 
ingênuo e despotencializado - isto quando não se percebe que se trata de um 
mesmo aspecto, de uma mesma lógica de compreensão da vida a ser mantida, e 
de uma mesma frente de ação. Portanto, não há saúde sem ser ambiental, pois 
corpo e ambiente são absolutamente correlatos e participam de uma mesma 
dimensão, compreendida na palavra organismo, orgânico, sistêmico ou ecossistê-
mico. Pensar a saúde, mais que intervenção fisiopatológica, é pensar o ambiente 
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dos organismos e das populações e o ambiente não é a área verde e geográfica 
apenas, mas todas as condições vitais essenciais, como a alimentação adequada, 
a respiração adequada, as relações afetivas e culturais, familiares, a absorção de 
impactos do clima, e também a cidadania, a vivência dos ambientes naturais 
conjugados aos ambientes construídos sustentavelmente (ALMA-ATA, 2001). 

Se saúde for eminentemente resolução biofísico-química no modelo da 
ciência moderna tomada pelo positivismo, pelo mecanicismo, pelo cartesia-
nismo, não é mais saúde no sentido pleno (GADAMER, 2006); igualmente isto 
vale para a abordagem da doença, pois saúde e doença estão em um mesmo 
processo organísmico ambiental sistêmico, uma gama de processos complexos 
sobrepostos, sistemas dentro de sistemas em auto-organização e interação, com 
reações não-lineares (MATURANA & VARELA, 1994), que exigem uma abor-
dagem complexa, multifatorial, interdisciplinar, que resgata as sabedorias em 
saúde, as tradições medicinais, colhendo aquilo que é percebido pela comunidade 
dos pesquisadores e pela sociedade como útil, verdadeiro, efetivo e sustentável – 
com isso se modifica e se enriquece o modelo biomédico.

Uma palavra final cabe ainda quanto ao nosso futuro próximo, a partir da 
incidência de epidemias nas últimas décadas e do incremento de doenças ambien-
tais e degenerativas. Ao passo da degradação de ambientes urbanos e rurais e 
de áreas antes com baixo impacto antrópico, ou seja, no ritmo do aumento da 
poluição, toxidade, alteração artificial da alimentação e de nosso ambiente pessoal 
e familiar, acompanham passos de aumento da ação de agentes patogênicos, de 
doenças degenerativas, de “novos” vírus, retrovirus, superbactérias, de alergias de 
várias ordens, de retorno de doenças adormecidas, enfim, de uma resposta sistê-
mica ao impacto antrópico desequilibrado, ao nosso estilo de vida. 

A presença cada vez maior de metais pesados, de resíduos de agrotóxicos, 
aditivos químicos em higiene, cosméticos, alimentos de toda ordem e em maior 
quantidade, volume de partículas eletrônicas, plásticas, metálicas e químicas no 
ar, no solo e nas águas e, portanto, nos corpos, determinam silenciosa e complexa-
mente nossos destinos junto a um ambiente doentio e que precisa de tempo para 
se reequilibrar8. 

Antes tarde do que nunca. Este é o grande desafio para um sistema de saúde, 
para uma educação em saúde, para a saúde coletiva e básica ampla que precisa 
urgentemente lidar com sua crise e criar possibilidades de reconstrução político-
-institucional, científica, integrativa e, acima de tudo, (bio)ética.

8 Cabe aqui apontar três frentes integrativas: 1- Reconexão com a natureza: alimentação funcional, água  estru-
turada, luz solar, ar fresco, atividade física e lúdica, sono e  descanso, harmonia emocional e  mental. 2- Reconexão 
espiritual: leitura de textos de sabedoria, abertura para o amor, reencontro do poder superior, exercício da paz, 
reabilitação profissional e  vocacional, percepção do eterno. 3-Resgate de relações pacíficas: com o próprio corpo, 
com a mente, com a família, com a comunidade, com a natureza. (apud Gonzales, 2006.)
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Capítulo 3

Práticas integrativas e complementares no SUS:

Ampliação do acesso a práticas de saúde

e resolubilidade do Sistema

Angelo Giovani Rodrigues; Carmem De Simoni;
Marcos Antônio Trajano; Tiago Pires de Campos

Introdução

Políticas públicas contemplam diretrizes e linhas estratégicas de atuação 
governamental, as quais orientam legislação, programas, projetos e atividades 
para o desenvolvimento econômico e social do país. O documento de uma polí-
tica deve ser fruto de um processo sistemático de consultas e debate nacional para 
aglutinar as partes e criar um sentido de propriedade coletiva. Esta estratégia é 
fundamental com vistas ao esforço nacional que será necessário na sua implan-
tação. Neste sentido, cabe destacar três momentos importantes na consolidação 
de uma política nacional: - o processo de desenvolvimento da política; - a apli-
cação das estratégias e atividades orientadas a alcançar objetivos da política e, 
finalmente, a avaliação do efeito das atividades e ajuste do programa se for neces-
sário. Todo o processo requer planejamento cuidadoso e participação de todos 
os envolvidos e a todo o momento levar em consideração a dinâmica política do 
país (OMS, 2003). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio de seu Programa de 
Medicina Tradicional, recomenda aos seus Estados-membros a elaboração de 
políticas nacionais voltadas à integração/inserção da Medicina Tradicional9 
e Medicina Complementar e Alternativa10 (MT/MCA) aos sistemas oficiais de 

9  Medicina Tradicional como o “conjunto de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas em teorias, crenças 
e experiências indígenas de diferentes culturas, explicáveis ou não, utilizadas na manutenção da saúde, tão bem 
quanto em prevenções, diagnósticos ou tratamentos de doenças físicas e mentais” (WHO, 2005). 
10  Medicina Complementar/Alternativa frequentemente refere-se ao conjunto de práticas de cuidado em saúde que 
não são parte da tradição própria do país e não são integradas dentro do sistema de saúde dominante. Outros ter-
mos algumas vezes usados para estas práticas de cuidado incluem “medicina natural”, “medicina não-convencional” 
e “medicina holística” (WHO, 2005).
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saúde, com foco na atenção primária. Desta maneira, a Organização se propõe a 
respaldar os países com a MT/MCA de modo a:            - integrá-las aos sistemas 
nacionais de saúde, desenvolvendo e implementando políticas e programas nacio-
nais; - promover a segurança, eficácia e qualidade; - aumentar a disponibilidade e 
acessibilidade, com ênfase ao acesso pelas populações pobres e               - fomentar 
o uso racional tanto pelos provedores quanto pelos consumidores (OMS, 2002 
citado por Rodrigues e De Simoni, 2010). 

Neste sentido, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) no SUS, aprovada em 2006, veio atender à demanda da OMS e da popu-
lação brasileira, assim como a necessidade de normatização e harmonização 
dessas práticas na rede pública de saúde. Esta Política traz diretrizes e ações para 
inserção de serviços e produtos relacionados à Medicina Tradicional Chinesa/
Acupuntura, Homeopatia e Plantas Medicinais e Fitoterapia, assim como para 
observatórios de saúde do Termalismo Social e da Medicina Antroposófica. 
Contempla ainda, responsabilidades dos entes federais, estaduais e municipais 
e traz entre os objetivos “contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e 
ampliação do acesso às práticas integrativas e complementares, garantindo quali-
dade, eficácia, eficiência e segurança no uso” (Brasil, 2006b). 

Assim como preconizado pela OMS, a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) formulada por grupos de trabalho 
representativos, subsidiados por documentos e normas nacionais e internacio-
nais, além das recomendações das Conferências de Saúde, passou por amplo 
debate da sociedade, por meio de fóruns e consultas. Ainda seguindo as orien-
tações da Organização, o documento da Política contempla as definições para as 
Práticas Integrativas e Complementares e se orienta pelas definições da OMS para 
MT/MCA; o papel do governo ou as responsabilidades institucionais para desen-
volvimento da Política; estratégias para garantia de segurança e qualidade dos 
serviços e produtos; recomendações para elaboração ou adequação da legislação 
para produtos e processos; estratégia para educação e formação dos profissionais 
de saúde; diretrizes para promoção do uso racional dos produtos, entre outras. 

Concluindo o processo de desenvolvimento das políticas, a PNPIC foi ampla-
mente discutida e aprovada pelas principais instâncias de aprovação de políticas 
de saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão intergestores Tripartite. 

A aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS desencadeou o desenvolvimento de políticas, programas, ações e projetos 
em todas as instâncias governamentais, pela institucionalização destas práticas 
no SUS. Muitos foram os avanços com a PNPIC nestes cinco anos de existência 
da política nacional e, neste momento, entre os desafios para aplicação das estra-
tégias e atividades e avaliação dos seus efeitos, têm-se a formulação de uma 
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Política Nacional de Medicina Tradicional; instituição de Centro Colaborador 
em MT nos moldes da OMS; formação e qualificação de profissionais em número 
adequado para atuarem no SUS; estruturação dos serviços na rede pública; o 
desenvolvimento/adequação de legislação específica para os serviços no SUS e o 
investimento em P&D para desenvolvimento de processos e produtos. 

O desenvolvimento da Política Nacional de Integrativas e Complementares 
no SUS - PNPIC

No Brasil, a partir da década de 80 diversas ações e programas de fitote-
rapia, homeopatia e acupuntura, termalismo e técnicas alternativas de saúde 
mental foram implantadas na rede pública de saúde, principalmente a partir da 
publicação da Resolução CIPLAN, em março de 1988, que regulamentava essas 
práticas no serviço público (Anexo I). Estas experiências e programas municipais 
e estaduais ocorrem de forma diferenciada com relação aos produtos e serviços 
ofertados aos usuários, ou seja, em diferentes níveis de complexidade. Inclusive, 
alguns estados e municípios possuem normas/regulamentação específicas para 
funcionamento dos serviços e relação de medicamentos definidos (fitoterápicos 
e/ou medicamentos homeopáticos). 

Esses programas foram os principais indutores para a formulação da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, cujo processo se 
iniciou em junho de 2003, quando representantes das Associações Nacionais de 
Fitoterapia, Homeopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófica, reuniram-se 
com o então ministro da Saúde Humberto Costa, com a demanda de uma política 
nacional. Por solicitação do Ministro, instituiu-se um grupo de trabalho, coor-
denado pelo Departamento de Atenção Básica/SAS e pela Secretaria Executiva, 
com a participação de representantes das Secretarias de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos e de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/MS, 
ANVISA e Associações Brasileiras de Fitoterapia, Homeopatia, Acupuntura e 
Medicina Antroposófica, para discussão e implementação das ações no sentido 
de se elaborar a Política Nacional (Brasil, 2006b). 

A estratégia de formulação da Política foi a criação de quatro subgrupos de 
trabalho, em virtude das especificidades de cada área, orientados por um plano 
de ação modelo, posteriormente consolidado em documento técnico da Política 
Nacional. Cada subgrupo teve autonomia para a adoção de estratégias para 
elaboração de seu plano de ação, sendo que a Homeopatia, Fitoterapia e Medicina 
Antroposófica optaram pela realização de Fóruns de abrangência nacional com 
ampla participação da sociedade civil organizada, além de reuniões técnicas para 
sistematização do plano de ação. O subgrupo da MTC/Acupuntura optou por 
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reuniões técnicas, subsidiadas pelos documentos produzidos pela OMS para a 
área, entre outros (Brasil, 2006b).

Nesse processo, tornou-se imperiosa a realização de diagnóstico situacional 
das práticas no SUS, com destaque para: a inserção dessas práticas no SUS, o 
levantamento da capacidade instalada, número e perfil dos profissionais envol-
vidos, capacitação de recursos humanos, qualidade dos serviços, entre outros. 
O diagnóstico situacional, coordenado pelo Departamento de Atenção Básica 
foi realizado em 2004, englobando os 5560 municípios, onde 1342 responderam 
ao questionário e em 232 deles detectou-se a existência de alguma prática inte-
grativa e/ou complementar inserida no sistema público de saúde, representando 
26 estados e um total de 19 capitais. As experiências mais freqüentes foram as 
práticas complementares (62,9%) e a fitoterapia (50%), seguidas pela homeopatia 
(35,8%), acupuntura (34,9%) e medicina antroposófica (1,7%), ressaltando que as 
ações dessas de todas as práticas aconteciam preferencialmente na atenção básica 
e em menor ocorrência na atenção especializada, hospitais, serviços de saúde 
mental, entre outros (Brasil, 2008a).  

A Atenção Básica caracteriza-se “por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde” (Política Nacional de Atenção Básica, 2006).  No Brasil, adotou-se a 
Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo 
com os preceitos do SUS, e se considera o sujeito em sua singularidade, na 
complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural. É neste contexto que 
as Práticas Integrativas e Complementares estão inseridas, o que justifica a maior 
inserção na Atenção Básica, acrescidas das ações de promoção e prevenção da 
saúde, contempladas nestas Práticas. 

Concluindo o processo de desenvolvimento da política nacional, o 
Ministério da Saúde aprovou – por meio da Portaria GM nº 971, de 03 de maio 
de 2006 – a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 
no SUS, que contempla diretrizes e ações para inserção de serviços e produtos 
relacionados à Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia e Plantas 
Medicinais e Fitoterapia, assim como para observatórios de saúde do Termalismo 
Social e da Medicina Antroposófica, promovendo a institucionalização destas 
práticas no Sistema Único de Saúde (SUS). Anteriormente pactuada na Comissão 
Intergestores Tripartite e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 15 de 
dezembro de 2005 após longo processo de construção e validação junto aos 
parceiros e à sociedade.

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares traz como 
objetivos:
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- “Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e 
recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o 
cuidado continuado, humanizado e integral em saúde.
- Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação 
do acesso às Práticas Integrativas e Complementares, garantindo quali-
dade, eficácia, eficiência e segurança no uso.
- Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alter-
nativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento 
sustentável de comunidades. 
- Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promo-
vendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores 
e trabalhadores, nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de 
saúde” (Brasil, 2006b).

Entre as diretrizes gerais da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares cabe destacar:

- Estruturação e fortalecimento da atenção em PIC no SUS.
- Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PNPIC para profissionais 
no SUS, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos para 
Educação Permanente. 
- Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PNPIC para profis-
sionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias 
participativas e o saber popular e tradicional. 
- Estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desen-
volvimento integral das ações.
- Fortalecimento da participação social.
- Provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na pers-
pectiva da ampliação da produção pública, assegurando as especifidades da 
assistência farmacêutica nestes âmbitos na regulamentação sanitária.
- Garantia de acesso aos demais insumos estratégicos da PNPIC, com quali-
dade e segurança das ações.
- Incentivo à pesquisa em PIC com vistas ao aprimoramento da atenção à 
saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados 
prestados.
- Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências da 
PNPIC nos campos da atenção, da educação permanente e da pesquisa em 
saúde. 
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- Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema 

Nacional de Vigilância sanitária (BRASIL, 2006b). 

A Política contempla ainda as responsabilidades institucionais para as três 
esferas de governo e preconiza a participação popular em todas as etapas de 
implementação desta Política Nacional. 

Práticas Integrativas e Complementares contempladas na PNPIC

A PNPIC, junto às Políticas Nacionais de Promoção da Saúde, de Atenção 
Básica e de Alimentação e Nutrição, são exemplos de marcos da saúde coletiva 
que contemplam e estimulam ações intersetoriais e transversais num esforço de 
integração de políticas públicas com foco, entre outros, na promoção da saúde. 
Além disso, preconizam o uso de tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade e consideram o sujeito em sua singularidade, complexidade, integrali-
dade e inserção sociocultural. 

No campo destas políticas há várias iniciativas que privilegiam a dimensão 
educativa e a subjetividade no cuidado e na atenção à pessoa: formam grupos 
heterogêneos, no que diz respeito à idade e à ocorrência, estimulam o aprendi-
zado voltado para a construção de vínculos, de responsabilidades, para a auto-
nomia (individual e coletiva) e para a capacidade de provocarem a mudança do 
pensar e agir da promoção da saúde.

O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, 
mais especificamente, abrange os sistemas médicos complexos11 e recursos tera-
pêuticos12, que envolvem abordagens as quais buscam estimular os mecanismos 
naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnolo-
gias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento 
do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a 
sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas 
nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global 
do cuidado humano, especialmente do autocuidado (Brasil, 2006b). 

Neste contexto, se enquadram a Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, 
Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, assim como o Termalismo Social 
e a Medicina Antroposófica, contempladas na Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) (Quadro 01). 

11  Compreende-se por Sistemas Médicos Complexos as abordagens do campo das PICs que possuem teorias 
próprias sobre o processo saúde/doença, diagnóstico e terapêutica. LUZ.T.M, Novos Saberes e Práticas em Saúde 
Coletiva, São Paulo, Editora Hucitec, 2003. 
12  Compreende-se por recursos terapêuticos aqueles instrumentos utilizados nos diferentes sistemas médicos 
complexos.
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Quadro 01 - Práticas Integrativas e Complementares contempladas na PNPIC. Ministério 

da Saúde, Brasília, 2011. Fonte: Brasil, 2006b.

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é uma ciência 
milenar, com uma racionalidade própria, que contempla o 
ser humano na sua integralidade e conta com um grande 
arsenal de recursos terapêuticos como: Acupuntura, 
Massagem, Dietoterapia Chinesa, Fitoterapia Chinesa, 
Práticas corporais e meditativas (Automassagem ou Do-In, 
Lian Gong, Tai Chi Chuan, Qi Gon, entre outros) que atuam 
auxiliando os sujeitos no seu equilíbrio dinâmico, ativando 
a capacidade de auto-regulação do organismo. 

A Homeopatia é um sistema médico complexo, de caráter 
holístico, baseado no princípio vitalista e na lei dos seme-
lhantes, enunciada por Hipócrates no século IV a.C. A 
homeopatia desenvolvida por Samuel Hahnemann no 
século XVIII utiliza como recurso diagnóstico a matéria 
médica e o repertório e, como recurso terapêutico, o medi-
camento homeopático. 
A Fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo “uso de 
plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, 
sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de 
origem vegetal” (BRASIL, 2006). A prática da Fitoterapia 
incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade e 
a participação social. 

O Termalismo compreende as diferentes maneiras de utili-
zação da água mineral e sua aplicação em tratamentos de 
saúde. A Crenoterapia consiste na indicação e uso de águas 
minerais com finalidade terapêutica, atuando de maneira 
complementar aos demais tratamentos de saúde. 

A Medicina Antroposófica foi introduzida no Brasil há 
aproximadamente 60 anos e apresenta-se como abordagem 
médico-terapêutica complementar, de base vitalista, cujo 
modelo de atenção está organizado de maneira transdisci-
plinar, buscando a integralidade do cuidado em saúde. 
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Avanços na consolidação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 
trouxe avanços para a saúde no país, pela normatização e institucionalização das 
experiências com essas Práticas na rede pública e como indutora de políticas, 
programas e legislação nas três instâncias de governo, fato comprovado pelo 
aumento significativo de ações, programas e políticas nos estados e municípios 
brasileiros após a aprovação desta Política. 

Além disso, ela vem cumprir os objetivos primordiais da OMS e das 
Conferências Mundiais para MT/MCA de promover a integração destas práticas 
aos sistemas oficiais de saúde, desenvolver legislação/normatização para oferta 
de serviços e produtos de qualidade, propiciar o desenvolvimento dos conhe-
cimentos na área, bem como a qualificação/aperfeiçoamento dos profissionais 
envolvidos com práticas complementares. Sobre os avanços com a aprovação da 
PNPIC para institucionalização das Práticas na rede pública e como indutora de 
políticas, programas e legislação, cabe destacar:

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) 
com diretrizes para toda a cadeia produtiva de plantas medicinais 
e fitoterápicos, uma vez que as ações com plantas medicinais trans-
cendem o setor saúde. Esta Política Nacional, projeto conjunto entre 
órgãos governamentais e não governamentais, foi elaborada por Grupo 
de Trabalho Interministerial e aprovada em 22 de junho de 2006, na 
forma do Decreto Presidencial nº. 5.813, que também instituiu o grupo 
de trabalho interministerial para elaborar o Programa Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, em conformidade com as diretrizes 
da Política Nacional. A PNPMF tem como objetivo “garantir à popu-
lação brasileira do acesso seguro e uso racional de plantas medicinais 
e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 
desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional” (Brasil, 
2006c). 

As ações, órgãos envolvidos, prazos e recursos para implementação das 
diretrizes e linhas de ação da Política Nacional foram contempladas no Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovado em 09 de dezembro 
de 2008, por meio da Portaria Interministerial Nº 2.960, que também cria o 
Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitroterápicos, com representantes de 
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órgãos governamentais e não governamentais, estes com representantes de todos 
os biomas brasileiros, instituído em 2009 (Brasil, 2008a). 

O Programa Nacional é o principal instrumento para orientação dos gestores 
federais na implantação das diretrizes da Política Nacional, assim como subsidia 
o trabalho do Comitê Nacional no monitoramento e avaliação das ações. Cabe 
ressaltar que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é docu-
mento de Estado e já o Programa é instrumento de governo para implantação das 
ações, com prazos e responsabilidades, necessitando portanto revisão e atuali-
zação a cada gestão do governo federal.

Alguns estados e municípios elaboraram políticas e/ou regulamen-
tação para o serviço de práticas integrativas e complementares na rede 
pública de saúde, orientados pela PNPIC. O documento da Política é 
referencial para estados e municípios formularem suas políticas, assim 
como a estratégia de formulação e aprovação adotadas pelo governo 
federal. Sobre as iniciativas estaduais/municipais voltadas à norma-
tização do serviço de práticas na atenção primária de saúde, se pode 
citar: Ceará; Espírito Santo; Minas Gerais; Pará; Rio de Janeiro; Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul; Santa Catarina e São Paulo. 
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Portaria GM       
nº 971 de 

03/05/2006

Portaria SAS       
nº 1600 de 
17/07/2006

Portaria SAS nº 
853 de 

17/11/2006

Decreto 
Presidencial          
Nº 5.813 de        
22 /06/2006

Portaria 
Interministerial 

Nº 2960, de 
09/12/2008

Aprova a Constituição do 
Observatório de Práticas para 

Medicina Antroposófica

Aprova o Monitoramento e 
Avaliação 

Revogada pelas portarias     nº 
154 (Tabela Unificada ) e     nº 84

FIGURA 01 – Sequência histórica de normas e políticas com interface com as Práticas 
Integrativas e Complementares. Ministério da Saúde, Brasília, 2011.

FONTE: Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares/Ministério da 
Saúde (apresentação em slide)

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF foram instituídos 
com o objetivo de “ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção 
da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de 
territorialização e regionalização a partir da atenção básica”. 

A Portaria GM Nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 04 de 
março de 2008, que institui o NASF, considera, entre outros, a “Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC no SUS, a Portaria nº 971/
GM, de 03 de maio de 2006, que regulamenta o desenvolvimento das ações 
que compreendem o universo de abordagens denominado pela Organização 
Mundial da Saúde - OMS de Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa 
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- MT/MCA, a Homeopatia, a Acupuntura, a Fitoterapia e o Termalismo Social/
Crenoterapia” (Brasil, 2008b). 

Profissionais que atuam com as Práticas Integrativas e Complementares foram 
contemplados no NASF, que conta atualmente com as seguintes ocupações do 
Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; Assistente Social; 
Profissional da Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 
Médico Ginecologista; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 
Psicólogo; Médico Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional. Os Núcleos serão apri-
morados na Nova Política Nacional de Atenção Básica, recentemente aprovada, e, 
dentre as mudanças, a ampliação das especialidades profissionais, como médico 
veterinário e sanitarista, entre outros.

Os NASFs são constituídos por equipes multiprofissionais que trabalham 
no apoio às equipes da Saúde da Família. Nos Núcleos, os profissionais desen-
volvem atividades como consultas e diagnósticos conjuntos e ações de educação 
em saúde entre a população. Para a definição dos seus profissionais, as secreta-
rias municipais de saúde utilizam critérios como as especificidades e prioridades 
em saúde das comunidades como também a disponibilidade dos profissionais na 
região (Brasil, 2008b). 

Quanto à oferta de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, o 
Ministério da Saúde, após pactuação com os Estados e Municípios, 
incluiu no Elenco de Referência da Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica (Portaria nº 4.217, de 29/12/2010, que aprova as 
normas de financiamento e execução do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, e revoga a portaria nº 2982, de 26/11/09), 
os produtos da farmacopéia homeopática brasileira e 08 medica-
mentos fitoterápicos passíveis de financiamento com recursos tripar-
tite com dispensação no SUS (Quadro 02). São eles: a Alcachofra 
(Cynara scolymus); Aroeira (Schinus terebinthifolius); Cáscara-sagrada 
(Rhamnus purshiana); Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia); Garra-
do-diabo (Harpagophytum procumbens); Guaco (Mikania glomerata); 
Isoflavona de Soja (Glycine max);  Unha-de-gato (Uncaria tomentosa) 
(Rodrigues et al, 2011). 

Quanto aos valores aprovados para pagamento de procedimentos e consultas 
das Práticas Integrativas e Complementares, em 2010, segundo dados do SIS 
– Sitemas de Informações Ambulatoriais, acesso em junho/2011, foram apro-
vados R$ 1.689.305,38 para os procedimentos, R$ 6.327.526,00 para as consultas 
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médicas em homeopatia e acupuntura, num total aprovado de R$ 8.016.831,38 
(Figura 01).

O Ministério da Saúde, responsável pela Política de Educação na 
Saúde, conta com as seguintes estratégias para formação/educação dos 
profissionais de saúde: o Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS); o Programa Nacional de Telessaúde; o Programa de Educação 
Permanente pelo Trabalho para a Saúde – PET – Saúde; Cursos de 
Especialização e Mestrado Profissionalizante; entre outros. Aliado 
a isto, se devem considerar as estratégias de capacitação promo-
vidas pelos estados e municípios em conformidade com a Política 
Nacional. Sobre educação permanente em Práticas Integrativas e 
Complementares, atualmente a Coordenação Nacional centra esforços 
na definição de estratégias e recursos para capacitação/formação 
dos profissionais de saúde envolvidos no serviço, além de conteúdos 
mínimos para os cursos, iniciando pela sensibilização de todos os 
profissionais de saúde, seguido pelos específicos para cada categoria 
profissional. Algumas experiências já são realizadas em parceria com 
estados e municípios.



MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS E HOMEOPÁTICOS
Elenco de referência  de medicamentos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (Portaria nº 

4.217, de 29/12/2010) 

Medicamentos Homeopaticos: Farmacopéia Brasileira
Medicamentos Fitoterápicos

www.saude.gov.br – menu assistência farmacêutica 

Nome comum: Espinheira santa
Família:  Celastraceae
Nome científico: Maytenus ilicifolia
Mart. ex Reissek

Nome comum: Alcachofra
Família:  Asteraceae
Nome científico: Cyanara scolymus L.

Nome comum: Cáscara-sagrada
Família:  Rhamnaceae
Nome científico: Rhamnus purshiana
DC.

Nome comum: Soja
Família: Fabaceae / Faboideae
Nome científico: Glycine max (L.) Merr.

Nome comum: Guaco
Família:  Asteraceae
Nome científico: Mikania glomerata 
Spreng. 

Nome comum: Aroeira-mansa
Família:  Anacardiaceae
Nome científico: Schinus
terebinthifolius Raddi

Nome comum: Garra-do-diabo
Família: Pedaliaceae
Nome científico: Harpagophytum 
procumbens DC. ex Meisn.

Nome comum: Unha-de-gato
Família: Rubiaceae
Nome científico: Uncaria tomentosa 
(Willd. ex Roem. & Schult) DC.

Valores Aprovados para as Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS

FONTE:  SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais 
Acesso: Junho/2011
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Valor aprovado para os procedimentos das PIC em 2010 = R$ 1.689.305,38  
Valor aprovado para as consultas médicas em hmp e acp em 2010 = R$ 6.327.526,00 

Valor total aprovado PNPIC em 2010 = R$ 8.016.831,38

Figura 01 – Valores aprovados para procedimentos e consultas médicas em homeopatia e 

acupuntura 2000 a 2010. Ministério da Saúde, Brasília, 2011. Fonte: SIA – Sistema de Informação 

Ambulatorial. Acesso jun 2011.
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O Ministério da Saúde apoiou projetos de pesquisa com as práticas 
integrativas e complementares por meio do Departamento de Ciência 
e Tecnologia, em parceria com o CNPq, FINEP e UNESCO, orientados 
pela Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, além 
de fomento descentralizado à pesquisa nos Estados, pelo Programa 
Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS). 

O valor total investido nos projetos com plantas medicinais - fitoterapia 
foi de R$10,56 milhões, somando recursos do MS/SCTIE/DECIT e institui-
ções parceiras citadas. Quanto à modalidade de fomento, foram 23 projetos de 
fomento nacional, 01 de contratação direta e 55 de fomento descentralizado 
pelo Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS). Ressalta-se a importância dos 
direcionamentos das Políticas Nacionais, da Agenda Nacional de Prioridades de 
Pesquisa em Saúde e da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse para 
o SUS – RENISUS, publicada pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, 
em 2009, como estratégia para priorizar recursos e pesquisas em uma lista posi-
tiva de espécies vegetais medicinais, com vistas ao desenvolvimento de produtos/
medicamentos fitoterápicos. Para a homeopatia, foram 03 pesquisas financiadas 
entre 2003-2008, num total de R$77.237,10, sendo 01 por contratação direta, 01 
por fomento descentralizado- PPSUS e 01 por fomento nacional. A acupuntura 
foi contemplada com 04 projetos de pesquisa financiadas pelo Decit de 2003-
2008, num total de R$60.000,00, sendo os 04 apoiados por modalidade de contra-
tação direta (Brasil, 2011). 

Importante iniciativa do Ministério da Saúde, por meio do Departamento 
de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, foi a instituição da Rede 
de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, com o “objetivo de proporcionar 
canal de comunicação e articulação entre pesquisadores, profissionais, usuá-
rios e gestores da APS no Brasil, por meio da divulgação de estudos e pesquisas 
realizadas na área e promover a melhoria da utilização dos resultados visando à 
qualificação da gestão da APS”. As Práticas Integrativas e Complementares estão 
entre as áreas a serem apoiadas pela Rede de Pesquisas. Estudos de custo/efetivi-
dade dos serviços de PICs na rede pública, assim como a discussão de problemas/
lacunas e definição de prioridades de pesquisas pelos gestores em parceria com 
os pesquisadores, irão proporcionar ampliação do acesso e melhoria da qualidade 
dos serviços (Brasil, 2011). 

A respeito de cooperação nacional e internacional das experiên-
cias da PNPIC, a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares, promove apoio institucional a estados e municípios 
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na formulação e implementação de políticas, programas e projetos 
em PICs, como exemplo os Estados do Espírito Santo e Minas Gerias, 
que tiveram suas políticas estaduais aprovadas em 2008 e 2009, 
respectivamente.

No tocante às Cooperações Internacionais, a Coordenação Nacional contri-
buiu com a participação de experts em eventos e reuniões técnicas promovidos 
pela OMS em relação a MT/MCA, em missões internacionais na Argentina, Peru, 
China, República do Congo, República Democrpatica do Congo, Burkina Faso, 
México e Moçambique, sendo firmado acordo de cooperação com o México sobre 
“PICs e Interculturalidade” e Moçambique com relação à formação de profissio-
nais de saúde em Terapia Comunitária. As atividades dessas cooperações estão 
em andamento com prazo de finalização previsto para 2011.

Muitas ações foram desencadeadas para aprimorar o acompanha-
mento e monitoramento tanto dos serviços como das ações relativas 
às PICS no SUS. Para tal, foram editadas portarias e desenvolvido 
instrumentos orientativos aos gestores municipais, que se encontram 
publicados na página do DAB – www.saude.gov.br/dab. 

Outra estratégia de acompanhamento e monitoramento das ações relativas 
às PICs foram as oficinas de trabalho promovidas pela Coordenação Nacional, 
em novembro de 2010, para discussão dos avanços e desafios na implementação 
da PNPIC, quatro anos após a sua aprovação. As oficinas, realizadas em três etapas 
(homeopatia, fitoterapia e MTC/Acupuntura) contaram com representantes dos 
três níveis de gestão, de todas as regiões do país, coordenadores de programas 
municipais, gestores e profissionais de saúde, pesquisadores, professores de 
universidades, associações de classe, ANVISA, Departamento de Assistência 
Farmacêutica, Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Secretaria 
de Atenção a Saúde, entre outros. Os produtos finais de cada oficina integram 
as recomendações/propostas para a consolidação das diretrizes da PNPIC nesta 
gestão de governo (Brasil, 2011).

Ainda sobre a parceria com o controle social, cabe destacar que o Conselho 
Nacional de Saúde instituíu em 2007, por meio da Resolução Nº 371, a Comissão 
Intersetorial de Práticas Integrativas do Controle Social no SUS – CIPICSUS, 
com representação de órgãos governamentais (Ministério da Saúde, ANVISA, 
etc..) e não governamentais das áreas do conhecimento envolvidas com as Práticas 
Integrativas e Complementares e, como as demais comissões, essa assessora o 
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Plenário do CNS e articula políticas, programas e atores na implementação das 
diretrizes da Política Nacional. 

Desafios para integração das Práticas Integrativas e Complementares ao 
SUS

•	 Institucionalizar a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no âmbito do Ministério da Saúde. 

•	 Incluir ações e recursos específicos voltados ao ensino, serviço e 
pesquisa das Práticas Integrativas e Complementares, no PPA 2012-
2016 e LOAs-MS. 

•	 Definição, no âmbito do MS, de incentivo para estados e municí-
pios no sentido de estimular a inserção das Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS. 

•	 Estruturar e fortalecer a atenção em Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS, nos diferentes níveis de complexidade 
do Sistema, dentro da lógica de apoio institucional, participação e 
co-responsabilização com as ESF, com ênfase na atenção básica, por 
meio de ações de prevenção de doenças e de promoção e recuperação 
da saúde.

•	 Definir estratégias e diretrizes para capacitação de profissionais de saúde 
em Práticas Integrativas e Complementares no SUS

•	 Definir instrumento de monitoramento e avaliação dos programas munici-
pais/estaduais de Práticas Integrativas e Complementares no SUS

•	 Instituir no Brasil, em parceria com a OPAS/OMS, um Centro 
Colaborador em Medicina Tradicional e Complementar e Alternativa 
(Brasil, 2011).  

Conclusões 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 
trouxe avanços para a saúde no país, pela normatização e institucionalização 
das experiências com essas Práticas na rede pública e como indutora de polí-
ticas, programas e legislação nas três instâncias de governo, fato comprovado 
pelo aumento significativo de ações, programas e políticas nos estados e muni-
cípios brasileiros após a aprovação desta Política. Além disso, vem cumprir aos 
objetivos primordiais da OMS e das Conferências Mundiais para MT/MCA, de 
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promover a integração destas práticas aos sistemas oficiais de saúde, desenvolver 
legislação/normatização para oferta de serviços e produtos de qualidade, propi-
ciar o desenvolvimento dos conhecimentos na área, bem como a qualificação dos 
profissionais envolvidos com práticas complementares.

As diretrizes e ações da PNPIC demonstram convergência e sintonia com 
outras políticas nacionais, como as Políticas Nacionais de: Atenção Básica, 
Promoção da Saúde, Educação Permanente, Assistência Farmacêutica, Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos, Povos e Comunidades Tradicionais, de Biodiversidade, 
a Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior, entre outras, e as ações 
decorrentes destas políticas são imprescindíveis para melhoria da atenção à saúde 
da população e ampliação das opções terapêuticas aos usuários do SUS.

Como perspectiva importante para ampliação e melhoria da atenção em 
PICs, ressalta-se a criação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família, em 2008, 
que amplia a possibilidade de profissionais de saúde com atuação nas PICs, 
como médicos homeopatas, profissionais habilitados para o exercício de MTC/ 
acupuntura, farmacêuticos, entre outros. Outra estratégia importante com vistas 
a ampliar o acesso às práticas no SUS foi a inserção de atividades das PICs nos 
projetos/marcas prioritários para o atual governo, como o Projeto Academia da 
Saúde; Plano Nacional de Controle das doenças Crônicas e Não-transmissíveis; 
ações de promoção da saúde na nova Política de APS; capacitações do NASF; 
entre outros.

Entretanto, são desafios para implementação da Política Nacional, a formação 
e qualificação de profissionais em número adequado para atuarem no SUS; moni-
toramento e avaliação dos serviços, considerando as diretrizes gerais da política; 
fornecimento dos insumos; estruturação dos serviços na rede pública; desenvol-
vimento/adequação de legislação específica para os serviços no SUS e a ampliação 
do investimento em P&D para desenvolvimento de processos e produtos. 

Finalizando, como preconizado pela PNPIC, ao se implantar ações e/ou 
programas estaduais/municipais com as práticas, deve-se levar em consideração, 
entre outros, as normas, programas e diretrizes do SUS e das Políticas Nacionais, 
regulamentação da ANVISA, demanda da população, interesse e envolvimento 
dos gestores e profissionais de saúde, capacidade de produção e fornecimento de 
matéria-prima, estrutura física existente, recursos financeiros, possibilidade de 
parcerias com instituições e existência de regulamentações e/ou políticas.  
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ANEXO I – Relação histórica de normas e documentos voltados à 
institucionalização das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no 
Serviço Público de Saúde. Ministério da Saúde, Brasília, 2011.

1986  - 8ª Conferência Nacional de Saúde - recomendações para inserção das PICs na rede 
pública.

1988  - Instituição da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN) 
Resoluções CIPLAN nº 4/5/6/7/8 03/1988 SUS – Constituição de 1988 

1996  - 10ª Conferência Nacional de Saúde - recomendações para as PICs na rede pública.
1999  - Inclusão dos procedimentos consultas médicas em acupuntura e homeopatia na tabela 

SIA/SUS. 
2002  - A Organização Mundial de Saúde/OMS lança o documento “Estrategia de la OMS sobre 

medicina tradicional / 2002- 2005” 
 - 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária - recomendações para inserção das PICs 
na rede pública.

2003  - 12ª Conferência Nacional de Saúde - recomendações para as PICs no SUS.
 - 1ª Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica – ênfase para acesso aos medica-
mentos fitoterápicos e homeopáticos no SUS. 

 - Constituição de Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde para elaborar a Política 
Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares – PMNPC ou apenas MNPC 
– no SUS (atual PNPIC). 

2004  - Diagnóstico nacional da inserção da MNPC no SUS. 
 - MNPC foi incluída como nicho estratégico de pesquisa dentro da Agenda Nacional de 
Prioridades em Pesquisa. 

2005  - Decreto Presidencial de 17/02/05 cria Grupo de Trabalho para elaboração da Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

2006  - Portaria GM nº 971/MS, de 03 de maio de 2006, aprova a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS, contemplando as áreas de Plantas Medicinais 
e Fitoterapia, Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia e Termalismo 
Social/Crentoerapia.

 - Portaria GM nº 1600, de 2006, aprova o observatório de medicina antroposófica no SUS.
 - Portaria GM nº 853, Ministério da Saúde, de 17 de novembro de 2006, incluiu na Tabela 
de Serviços/classificação do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde SCNES de Informações do SUS, o serviço de código 068 – Práticas Integrativas e 
Complementares.

 - Decreto Presidencial nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. 

2007  - Portaria Nº 3237/GM, do Ministério da Saúde, de 24/12/2007. Inclui medicamentos fito-
erápicos e homeopáticos no Elenco de Referência de medicamentos e insumos comple-
mentares para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.
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 - RDC Nº 95/ANVISA, de 11 de dezembro de 2008. Regula o texto de bula de medica-
mentos fitoterápicos. 

2009  - Portaria SAS Nº 84, de 25 de março de 2009. Adequa o serviço especializado 134 – 
Serviço de Práticas Integrativas e sua classificação 001 – Acupuntura.

 - Portaria Nº 2982/GM, do Ministério da Saúde, de 26 de novembro de 2009. Aprova as 
normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 
e define o Elenco de Referência de medicamentos e insumos complementares para a 
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. 

2010  - RDC Nº 14, de 31 de março de 2010. Dispõe sobre o registro de medicamentos 
fitoterápicos. 

 - RDC 10, de 09 de março de 2010. Dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à 
ANVISA. 

 - Portaria GM nº 886, de 20 de abril de 2010. Institui a “Farmácia Viva” no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

 - Portaria GM 1.102, de 12 de maio de 2010. Constitui comissão técnica e multidisciplinar 
de elaboração e atualização da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
– COMAFITO.

 - RDC Nº 14, de 31 de março de 2010. Dispõe sobre o registro de medicamentos 
fitoterápicos. 

 - RDC 10, de 09 de março de 2010. Dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à 
ANVISA. 

 - Instrução Normativa Nº 05, de 31 de março de 2010. Estabelece a lista de referências 
bibliográficas para avaliação de segurança e eficácia de medicamentos fitoterápicos. 

 - RDC 17, 16 de abril de 2010. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Drogas 
Vegetais sujeitas a notificação. 

 - Portaria GM nº 886, de 20 de abril de 2010. Institui a “Farmácia Viva” no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Capítulo 4

Cidadania no cuidado: um ensaio sobre os caminhos de se (re)pensar 

a integralidade nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde13

Roseni Pinheiro; Felipe Rangel Machado e Francini Lube Guizardi

Este ensaio objetiva refletir acerca da importância de se (re)pensarem as 
práticas integrativas e complementares na saúde de maneira “alargada” no sentido 
arendtiniano do termo. Trata-se de um exercício dialógico ético-politico, de natu-
reza interdisciplinar, sobre a construção de saberes e práticas no cotidiano das 
instituições de saúde, que se funda em nossa experiência de pesquisa no Projeto 
Integralidade: Saberes e Práticas no cotidiano das instituições de saúde, como 
eixo estruturante do Grupo de Pesquisa do CNPq LAPPIS14.

Ao longo de nosso percurso, temos observado que a produção do cuidado 
em um contexto de direito tem ultrapassado as competências técnico-cientificas 
em que se baseia o modelo biomédico, um modelo que configura um território 
de saberes e práticas para organização das ações de saúde, cuja hegemonia não 
escapa de contradições e conflitos entre os diferentes atores sociais. (Machado,F; 
Pinheiro,R & Guizardi,F:2006)

Paradoxalmente, é neste território que a busca de cuidado tem sido apontada, 
de forma inequívoca, como uma das principais demandas por atenção à saúde 
pela sociedade civil atual É uma demanda que surge como uma crítica das coisas, 
das instituições, das práticas e discursos em saúde. A crítica, que não é datada de 
hoje, surge na forma de fragmentos de saberes em diferentes espaços-tempo, em 
pequenas genealogias15 e que nem sempre se traduzem apenas na identificação de 

13  Este texto foi elaborado a partir da revisão de diferentes artigos, pesquisas e trabalhos de final de curso 
desenvolvidos pelos autores no âmbito do Grupo de Pesquisa do CNPq LAPPIS, sua originalidade está no seu 
caráter didático para atualização das discussões sobre a temática PICs e Integralidade se valendo dessas distintas 
contribuições. 
14  Em 2010 o projeto Integralidade: saberes e praticas no cotidiano das instituições de saúde completou 10 anos. 
Criado em 2004, o Grupo de Pesquisa do CNPq LAPPIS reúne mais de 25 pesquisadores de diferentes instituições 
de ensino e pesquisa no país, tendo realizado 10 seminários nacionais e 4 seminários temáticos, com concomitante 
lançamento de coletâneas para apresentar os debates e sua produção dos elementos. 
15  O LAPPIS representa o crescimento e a institucionalização do projeto ‘Integralidade: Saberes e Práticas no Co-
tidiano das Instituições de Saúde’, criado em 2000, sendo certificado como grupo de pesquisa no diretório do CNPq 
em 2004. Desde sua concepção, tem o apoio da Abrasco e integra o grupo de pesquisa Racionalidades Médicas, do 
CNPq, do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Trabalha em 
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problemas, mas em construção de soluções e respostas que buscam um cuidar, 
cuidar de si, do outro e de nós. (Pinheiro,R & Guizardi,F:2006).

Isto implica em reconhecermos que a noção de cuidado também deva ser 
alargada, pois não pode ser reduzida a um nível de atenção do sistema de saúde 
ou como um procedimento técnico simplificado, mas como uma ação inte-
gral, que tem significados e signos voltados para compreensão de saúde como 
o direito de ser. É o tratar, o respeitar, o acolher, o atender o ser humano em 
seu sofrimento, em grande medida fruto de sua fragilidade social (Luz, 2004). 
Para esta autora essa busca por cuidado decorre de uma crescente demanda 
da população, relacionada, em parte, à atual falta de perspectivas e esperanças 
sofrida pelo homem, vinculada à perda de referenciais de valores fundamentais à 
vida (Luz, 2003).

Freqüentemente temos constatado em outras pesquisas que desenvolvemos, 
que o cuidado como a ação integral é também entendida como o “entre-relações” 
de pessoas, ou seja, ação integral como efeitos e repercussões de interações posi-
tivas entre usuários, profissionais e instituições, que são traduzidas em atitudes 
como: tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo ( 
Pinheiro,R & Guizardi,F:2006)

De outro lado, percebemos que essa demanda por cuidado surge como um 
dos efeitos das dinâmicas de transformações socioeconômicas que, em curto 
período histórico, reorganizaram profundamente a sociedade, acentuando suas 
contradições. Para explicar esse fato, atribuímos à proliferação e à abundância 
de mercadorias características de nossa época e a crescente exclusão social de 
enormes parcelas da população – da mesma forma que a paz se tornou um 
discurso hegemônico em meio a guerras cada vez mais brutais, servindo até 
mesmo de justificativa para elas. (Machado,F; Pinheiro,R & Guizardi,F:2006).  O 
processo de dúvidas e incertezas se acirra em sociedades em que a acentuação das 
desigualdades sociais gera:

“(...) problemas graves de natureza sanitária, tais como desnutrição, 
violência, doenças infecto-contagiosas, crônico-degenerativas, além 
do ressurgimento de velhas doenças que se acreditavam em fase de 
extinção, tais como a tuberculose, a lepra, a sífilis e outras doenças 
sexualmente transmissíveis, que se aliam a novas epidemias como a 
aids” (Luz, 2003, p. 15).

parceria com outras unidades acadêmicas de diferentes instituições de ensino, pesquisa e extensão das cinco regiões 
do país.
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Interferindo cotidianamente na vida das pessoas e, conseqüentemente, na 
saúde delas, tais mudanças, quando analisadas em nível macroestrutural, nos 
permitem inferir que seria o desemprego, situação socioeconômica cujas dificul-
dades geradas fazem com que muitos sujeitos, quando confrontados à doença, 
sintam que “o mundo desaba”. Muitas vezes não se encontra abrigo em nichos 
sociais que estão habituadas a conviver – família e amigos – e acabam se dirigindo 
aos serviços públicos de saúde, com queixas relacionadas à angústia, infelicidade 
e solidão (Machado,F; Pinheiro,R & Guizardi,F:2006). Todavia, esses serviços não 
estão preparados para atender a essa nova “epidemia” da sociedade moderna, o 
que gera nos sujeitos decepção e insatisfação. Como afirmam Lacerda e Valla 
(2003, p. 177):

O itinerário dos pacientes que buscam acabar ou pelo menos aliviar o 
sofrimento é marcado por várias idas aos serviços públicos de saúde, 
consultas com especialistas e realização de exames complementares, 
visando a diagnosticar uma entidade patológica que justifique os 
sintomas inespecíficos. (...) na prática terapêutica não se tem muito a 
oferecer a esses pacientes, além de medicá-los com sintomáticos, prin-
cipalmente os psicofármacos para as queixas mentais e emocionais.

Joel Birman, em um dos seus trabalhos (Birman, 1999), já alertava que o 
desamparo difuso na sociedade gera uma demanda por cuidado que não se rela-
ciona exclusivamente aos cuidados médicos convencionais. Em grande medida, 
acreditamos que isto decorre da (ir)racionalidade moderna que nos impôs uma 
medicina moderna superespecializada, na qual o médico se atém a determinadas 
partes do organismo humano. Nessa perspectiva não é incomum a recorrente 
exclusão em suas abordagens de outros fatores que interferem na vida das pessoas, 
o que implicou numa cisão entre a medicina e seu objeto principal de estudo: o 
sujeito humano:

(...) o próprio paradigma que rege a medicina contemporânea se 
afastou do sujeito humano sofredor como uma totalidade viva em suas 
investigações diagnósticas, bem como em sua prática de intervenção. 
Também, na medida em que esse sujeito humano sofredor deixou de 
ser o centro de seu objeto (como investigação) e de seu objetivo (como 
prática terapêutica)” (Luz, 2003, p. 47-48).

Assim, destaca-se a importância do reconhecimento de outras formas de 
tratamento que não sejam exclusivas da biomedicina, como as práticas integra-
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tivas e complementares, entendidas como práticas cuidadoras. Tais práticas apre-
sentam um grande potencial transformador das relações sociais existentes nas 
instituições de saúde, podendo interferir inclusive nas concepções de mundo 
forjadas na vida cotidiana das pessoas.

Apoiados em Gramsci (1978), entendemos que a “concepção de mundo” 
hegemônica existente na organização social contemporânea produz tanto a 
sensação de “desamparo”, quanto nos permite compreender a dificuldade dos 
serviços em responder a essas demandas. Em função dela, valores como o indi-
vidualismo atingem tamanha dimensão na regência mesmo da vida cotidiana 
a ponto de imaginarmos que esta é possível em isolamento total. (Machado,F; 
Pinheiro,R & Guizardi,F:2006). Como nos ensina Marx, na Introdução à crítica 
da economia política, Marx (1999), o homem “só pode isolar-se em sociedade”. 
Segundo Pinheiro e Luz (2003, p. 13), “atualmente nos deparamos com uma figura 
de sujeito hipertrofiado pela valorização do individualismo e suas manifestações 
na cultura contemporânea”. A ideologia que sustenta nossa sociedade dissimula 
suas relações de poder e, por conseguinte, sugere que cada indivíduo é indepen-
dente das relações sociais nas quais se insere. Contraditoriamente, “a época que 
produz esse ponto de vista, o do indivíduo isolado, é precisamente aquela na qual 
as relações sociais (...) alcançaram o mais alto grau de desenvolvimento” (Marx, 
1999, p. 26).

A ideologia do indivíduo isolado restringe as possibilidades de alteridade. 
Mas será que, mesmo com tantas informações acessíveis e disponíveis nas socie-
dades democráticas liberais, as pessoas não seriam capazes de pensar por si 
próprias e formularem novas idéias que não as hegemônicas?

Temos a plena convicção que todo ser humano é dotado de uma capacidade 
mental/intelectual de produzir sua própria “concepção de mundo” (o que o torna 
um “filósofo”, conforme a acepção gramsciana), de modo que é possível imaginar 
duas possibilidades de ação: a aceitação desses referenciais de normalização da 
vida cotidiana, ou a elaboração de concepções críticas, marcadas por posturas 
que não a aceitação passiva e servil (Gramsci, 1974). 

A luta pela visibilidade e reconhecimento existe justamente nas fissuras 
criadas pelas contradições do capitalismo. À medida que as pessoas refletem 
sobre sua realidade, produzem novas idéias e opiniões que podem vir a se tornar 
movimentos contra-hegemônicos. Isso não aconteceria necessariamente no inte-
rior de grandes movimentos, mas também dentro de pequenos grupos. Segundo 
Gramsci (1978, p. 21), a “compreensão crítica de si mesmo é obtida através de uma 
luta de ‘hegemonias’ políticas, de direções contrastantes”, o que levaria a um senso 
de separação, de distinção das necessidades do grupo (ou de cada indivíduo) do 
restante da coletividade. A partir do momento em que a pessoa se diferencia do 
“todo”, que numa acepção marxista, ideologicamente todos de uma mesma classe 
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social têm as mesmas necessidades sociais, ela é capaz de elaborar uma concepção 
diferente de suas necessidades, de modo que já está criando resistência às concep-
ções ideológicas hegemônicas, com possibilidades de formulação de movimentos 
contra-hegemônicos. (Machado,F; Pinheiro,R & Guizardi,F:2006)

Nossa hipótese é que, ao construirmos espaços de encontros por entre insti-
tuições de saúde e estas com a sociedade, por meio de suas redes sociais, se torne 
possível a emersão de idéias e de “concepções de mundo”, capaz de engendrar 
uma abertura de possibilidades para o surgimento de novos saberes e práticas 
de saúde que respondam à demanda existente por cuidado. Isso, contudo, impli-
cará na nossa capacidade de tornar esses espaços permeáveis aos “modos de 
andar da vida” dos sujeitos, de maneira a constituí-los como verdadeiras incu-
badoras de integralidade voltadas para alteridade, para o respeito (direito) e o 
reconhecimento dessa demanda, ou seja, edificar com essas práticas a construção 
de movimentos contra-hegemônicos. Do ponto de vista ético-politico, significa 
criar espaços de visibilidade às experiências de inserção de outras práticas tera-
pêuticas integrativas em diferentes espaços públicos, de modo a abrir caminhos 
para compreensão das novas formas de cuidado integral, a partir das perspectivas 
de transformação do modelo hegemônico que estrutura as instituições de saúde.

A caminho da integralidade: as PICs na esteira das transformações sócio-
politicas e culturais atuais.

Parece-nos evidente o sucesso de sistemas terapêuticos regidos por para-
digmas distintos dos da medicina científica. A busca de outra racionalidade em 
saúde por distintos grupos sociais que anseiam por cuidado tornou-se uma cons-
tante. Segundo Luz (2003, p. 52):

(...) tal evento pode ser evidenciado pelos seguintes indícios, entre 
outros: grande desenvolvimento, nos centros urbanos, de farmácias e 
lojas de produtos naturísticos tradicionais ou recentes; reaparecimento, 
em feiras populares urbanas, do erveiro (vendedor de plantas medi-
cinais), como agente de cura, e aparecimento, no noticiário da grande 
imprensa escrita e televisiva, de reportagens freqüentes sobre os efeitos 
curativos de terapias ou práticas terapêuticas não-convencionais, deno-
tando aumento da procura delas por número significativo de pessoas.

Concordamos com a autora quando afirma que as razões para instituciona-
lização das PICs se funda na insuficiência na racionalidade da medicina moderna 
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em responder as demandas das pessoas por cuidado. Dentre elas, destacam-se 
as seguintes: o reposicionamento do sujeito doente como centro do paradigma 
médico, e não mais a doença. Outra está relacionada à re-situação da relação 
médico-paciente como elemento fundamental da terapêutica. Uma terceira 
razão é a possibilidade de menor utilização de meios tecnológicos, tornando o 
tratamento menos caro, sem, contudo, diminuir a eficácia curativa nas situações 
mais gerais e comuns de adoecimento da população (Machado, F; Pinheiro, R & 
Guizardi, F:2006). Neste caso, grande parte da eficácia e resolutividade nas PICs 
resultam da satisfação que os pacientes encontram no seu tratamento (Luz, 2003).

Identificamos que tais práticas integrativas têm-se destacado ao provocar 
mudanças em hábitos de vida e a estimular a participação ativa da pessoa frente a 
sua doença. Um dos principais fatores de transformação dessas práticas tem sido 
a inversão do paradigma de doença para o de saúde, segundo o qual não se limita 
a cura da doença, mas principalmente mantém, ou busca, saúde. Como afirma 
Martins (2003, p. 271), em relação às terapêuticas alternativas, podemos afirmar 
que nas PICs:

a doença não é tratada à parte, como acontece com a medicina alopá-
tica. (...) a doença é vista como um sintoma da vida social do doente, 
o que implica considerações complexas entre a natureza e a socie-
dade, entre os modos como se relacionam instituições como família, 
trabalho, lazer, religião, meio ambiente, dentre outras.

Em algumas dessas práticas, trata-se de obter um equilíbrio entre corpo, 
mente e espírito, o que tornaria a pessoa autônoma na busca pelo seu cuidado. 
Pinheiro e Luz (2003, p. 26) demonstram a distinção entre racionalidades médicas 
– a biomedicina e os sistemas alternativos em que incluímos as PICs:

A existência de sistemas alternativos no conjunto de práticas proposto 
por novos modelos acaba por introduzir outras racionalidades em 
saúde. Enquanto a racionalidade médica contemporânea, que possui 
uma visão analítico-mecanicista baseada na causalidade da doença, 
propõe uma medicina das doenças, os sistemas alternativos se carac-
terizam pela busca do equilíbrio em saúde e para a cura do indivíduo” 
(grifos no original).

Um dos exemplos para essa afirmação é a homeopatia, como uma das 
principais medicinas na busca pela autonomia no cuidado. A despeito de sua 
longa história de luta social, ela foi somente oficializada na rede do INAMPS em 
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1985, sendo a primeira terapêutica alternativa a conseguir tal reconhecimento. 
Na década de 90, com os movimentos da sociedade civil, foi possível integrar à 
agenda do governo uma discussão sobre a inserção efetiva de outras terapêuticas 
no serviço público de saúde, naquele momento denominada pelo Ministério da 
Saúde de Medicinas Naturais e Práticas Complementares (MNPC) e atualmente 
PICs. (Machado, F; Pinheiro,R & Guizardi, F: 2006).. Pinheiro, R: 2001)

Diante disso, presenciamos nas últimas décadas, que muitas dessas práticas 
estão sendo incorporadas aos serviços de saúde a partir de reivindicações da 
população. Exemplos significativos têm sido apresentados dentro da Estratégia 
de Saúde da Família (PSF), e outros a partir de iniciativas municipais, como 
especialidades, no caso dos Serviços de Homeopatia (Machado, F; Pinheiro,R & 
Guizardi, F: 2006).

Concordamos com Martins (2003, p. 264), que as terapêuticas alternativas, 
aqui assumidas como PICs, “devem ser vistas como uma reação da sociedade 
contra o utilitarismo tecnicista e mercantilista na medicina”, entendidas como 
uma proposta contra-hegemônica de emancipação.

Novas concepções no campo da saúde podem ser consideradas formas 
de resistência ao pensamento hegemônico ditado pela biomedicina, ainda que 
nem sempre sejam sistematizadas. Neste sentido, cabe recuperar a afirmação de 
Gramsci de que “O homem ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma 
clara consciência teórica desta sua ação, que, não obstante, é um conhecimento do 
mundo na medida em que o transforma”. (Gramsci 1974, p. 20 – grifos no original)

O próprio texto constitucional estimula esse potencial transformador, ao 
afirmar que os serviços de saúde devem “compreender em sua totalidade os 
indivíduos/coletividades em suas singularidades”. Como, entretanto, isto seria 
possível? Para responder a essa questão, temos exaustivamente pesquisado expe-
riências, não somente de serviços, mas de adoecimento e sofrimento dos usuá-
rios, de modo a identificar quais são as demandas e novas formas de cuidado 
oferecidas, com uma visão “ampliada” da pessoa, considerando suas diferentes 
“concepções de mundo”. Como afirmam Pinheiro e Luz (2003, p. 19), deve-se 
privilegiar a participação e a prática de atores sociais no cotidiano dos serviços de 
saúde, partindo do “pressuposto de que são as instituições, em seu agir cotidiano 
– os serviços – o espaço onde as ações políticas ganham materialidade política e 
social e expressam formas de criação e de apropriação da produção/reprodução 
da vida coletiva”.

Agir pensando politicamente na cidadania no cuidado: a integralidade como 
principio universalizante das PICs
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Parece-nos evidente que se constitui uma tarefa inadiável (re)pensar a polí-
tica como a condição que nos justifica como seres humanos, no sentido aren-
dtianino do termo, cuja expressão paradigmática é o modo como cuidamos do 
mundo e nos responsabilizamos por ele. Em uma de nossas coletâneas, intitu-
lada “As razões do direito à saúde : ética, técnica e formação como política”, foi 
possível explorar as  inquietações, indignações e reflexões acerca das razões que 
interferem na efetivação do direito em saúde, em uma sociedade atual fortemente 
marcada pela fragmentação de suas ações, pela indiferença com que trata a diver-
sidade humana e pela flagrante despolitização da vida.

 Assumimos que agir pensando politicamente na construção da integralidade 
e seus nexos constituintes com as PICs requerem que identifiquemos as razões do 
cuidado como direito a partir de saberes e práticas que condicionam as ações 
humanas em saúde,cujas dimensões ética, técnica e de formação na saúde são 
constitutivas daquilo que denominamos de cidadania no cuidado. A partir dessas 
dimensões, buscávamos ampliar a discussão sobre os valores ético-políticos do 
cuidado em saúde e suas repercussões em outros campos disciplinares impli-
cados na sua produção, sendo fortemente ancorados no direito, na economia e 
na comunicação. Entendemos que este debate problematiza a opção civilizatória 
de nossa sociedade, que demanda cada vez mais a produção e o consumo de 
tecnologias, nem sempre refletindo de forma crítica sobre sua incorporação na 
vida cotidiana. Com esse debate, propomos subsídios discursivos e práticos que 
podem auxiliar a compreensão e visualização – a partir de experiências concretas 
vividas nas atividades de ensino, de pesquisa e de serviço – da construção do 
direito à saúde. 

Nessa perspectiva, é possível qualificarmos a integralidade tanto como um 
dispositivo político, de crítica de saberes e poderes instituídos, quanto como 
propiciador de práticas cotidianas que habilitam os sujeitos nos espaços públicos 
a engendrar novos arranjos sociais e institucionais em saúde. Muitas vezes 
esses arranjos são marcados por conflitos e contradições, num espaço de lutas 
por reconhecimento, em defesa da saúde como direito de cidadania de todos e 
não de alguns. A integralidade, assim concebida, como um termo plural, ético e 
democrático, sendo o dialogismo um dos seus elementos constitutivos, pois sua 
prática resulta do embate de muitas vozes sociais e, quando eficaz, a integralidade 
pode produzir efeitos de polifonia. (Fiorin e Barros, 2003). Efeitos traduzidos em 
respostas positivas por aqueles que demandam o cuidado em saúde.

Contudo, nem sempre a função dialógica produz efeitos de polifonia, mas 
de monofonia, quando o diálogo é mascarado e uma voz apenas se faz ouvir. Ou 
seja, se a integralidade não se constitui em práticas eficazes, teremos apenas uma 
voz, uma parte, um lado, um sem o outro, um apenas com poder de decidir acerca 
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da saúde que se quer e se deseja ter e ser (Pinheiro,R e Luz,M.T:2003). Produtora 
de relações, signos e significados, a integralidade, como princípio e prática, tem 
ocupado os diferentes espaços das instituições e sociedade, sobretudo os espaços 
moleculares, das relações que se transformam em encontros e desencontros, 
característica da política como ação concreta.

É útil explicitar que essa compreensão se ancora, de um lado, num conjunto 
de inquietações de pesquisas, geradas por seus resultados exaustivamente 
discutidos em cursos e disciplinas com orientandos e alunos, em seminários 
acadêmicos e governamentais. De outro, a contínua exigência de uma definição 
precisa e definitiva desse termo expõe-nos ao risco de torná-lo monológico e 
monofônico, característica da cultura dos tempos modernos (Baktin, 2002) e dos 
“modos” de produção do seu conhecimento, muitas vezes identificado como uma 
vontade de saber de cunho totalizante (Foucault, 1979), que nos leva à miragem 
positivista de querer conhecer para controlar o objeto da pesquisa, paralisando-o.

Considerando a diversidade e pluralidade da realidade, inerentes à dinâmica 
social e aos movimentos dos sujeitos em nossa sociedade, a integralidade é aqui 
assumida como prática social, que implica reconhecimento de diferentes visões 
de mundo. É, portanto, prática irremediavelmente política, já que concerne aos 
“modos de andar a vida” das pessoas. Compreendemos que assim podemos iden-
tificar as pistas e conhecer as experiências de integralidade, com seus efeitos e 
repercussões na vida das pessoas em diferentes territórios

A integralidade das ações de saúde foi definida como dispositivo jurídico-
-institucional a partir do objetivo de assegurar aos “indivíduos a atenção à saúde, 
dos níveis mais simples aos mais complexos, da atenção curativa à preventiva, 
bem como a compreensão, em sua totalidade, dos indivíduos/coletividades em 
suas singularidades” (Brasil, 1993). De acordo com Levcovitz (1997), a formu-
lação do conceito de atenção integral no arcabouço da reforma do sistema de 
saúde brasileiro buscou responder à necessidade de superação das históricas 
dicotomias entre preventivo/curativo e individual/coletivo, que marcaram as 
políticas de saúde no Brasil, através da separação dos campos da saúde pública e 
da atenção médico-hospitalar. 

Ainda que sua conceituação aponte claramente para a dimensão da organi-
zação da assistência, a integralidade permanece como um objetivo de difícil apre-
ensão e de difícil operacionalização. Isto decorre do fato de que sua aplicação no 
cotidiano das instituições de saúde esbarra em limites oriundos da “dificuldade 
de traduzir o conceito de integralidade, de fato, em novas práticas, o que acaba 
por reduzi-lo a uma soma ou justaposição das ações de cunho coletivo ou preven-
tivo com as de cunho individual curativo” (Pinheiro, 2000). 

Tais dificuldades sinalizam um aspecto fundamental na construção das 
políticas de saúde: a compreensão de que a integralidade da atenção não poderá 
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resultar unicamente de sua organização técnica, especialmente nos aspectos em 
que tal organização é equivalente à técnica baseada no saber biomédico. Nesse 
sentido, retomamos a discussão colocada por Ayres (2001), acerca dos limites 
do êxito técnico, definido como a consecução de fins determinados, a partir de 
meios estabelecidos:

O êxito técnico refere-se, sem dúvida, a um sucesso, mas um sucesso 
em relação a um ‘como’ fazer. Não faz parte de suas aptidões definir os 
‘que fazer’. Por isso é tão mais fácil definir o que é prevenir agravos do 
que o que seja promover saúde (Ayres, 2001, p. 69).

A concretização de um sistema integral não passa, portanto, pela aplicação 
exclusiva dos saberes disciplinares já existentes, mas pela construção incessante 
de “práticas eficazes” (Pinheiro e Luz, 2003). Trata-se de um desafio que tem como 
horizonte não apenas um êxito técnico, mas um “sucesso prático” (Ayres, 2001), 
que se diferencia daquele na medida em que tem de ser remetido explicitamente 
ao plano das relações. Não a aplicação de um saber sobre um outro objetivado, 
mas a construção (ativamente) coletiva de realidades sociais, o que demanda uma 
“perspectiva de aberturas lingüísticas, pluralidade de saberes válidos e normativi-
dades de natureza não-tecnicista” (Ayres, 2001, p. 70).

Como construção e prática social, a integralidade ganha riqueza e expressão 
no campo da saúde, à medida que essa perspectiva busca superar a tradicional 
forma de fazer política por meio de modelos, os quais requerem condições ideais 
e que, portanto, nunca se realizam completamente (Pinheiro e Luz, 2003). Ou 
seja, um tipo de fazer política que subordina a prática à tecnocracia, com suas 
regras e disciplinas externas ao campo da saúde, e acaba por produzir cisões e 
assimetrias nos processos de trabalho, muitas delas negativas, provocadas pelas 
relações de saber e poder no cotidiano dos serviços. 

Todavia, essas práticas do cotidiano, quando tomadas como fonte de cria-
tividade e de críticas, podem potencializar ações de alteridade e de liberdade, 
tanto do conhecimento científico — que está aprisionado no método que o 
legitima e lhe confere autoridade — quanto da própria sociedade, ao possibi-
litar-lhe a expressão de sua participação ativa e constituinte de novos e críticos 
saberes sobre saúde e de fontes de sua construção. Aliás, alguns historiadores já 
chamavam atenção acerca do papel das práticas na produção do conhecimento 
humano moderno, que sempre foram concebidas como lugar de verificação de 
idéias, nunca de autoria (Burke, 2003).

Por isso que o estudo das práticas em nossas trajetórias de pesquisa visa 
traçar uma genealogia no sentido foucaultiano, acerca da integralidade, ou seja, 
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genealogia como “o acoplamento dos conhecimentos eruditos e das memórias 
locais, acoplamento que permite a constituição de um saber histórico de lutas e 
a utilização desse saber em táticas atuais” (Foucault, 2000, p. 13). Esse traçado 
se forja quase como um mapa de diferentes críticas, revelando permanências e 
descontinuidades dos saberes instituídos no campo da saúde, sobretudo do saber 
biomédico.

Daí que defendemos de forma intransigente que o SUS (Sistema Único de 
Saúde) representa uma grande conquista, fundamentalmente por ter definido 
a saúde num direito constitucional assegurado a todos os cidadãos brasileiros. 
Embora a construção efetiva da saúde como um direito exija mais que garan-
tias jurídicas, o seu efetivo exercício desnuda a nossa capacidade de exercer 
democraticamente nos processos de decisão o juízo e a responsabilidade sobre 
a cuidado que desejamos obter. Isto porque “os direitos são aqui tomados como 
práticas, discursos e valores que afetam o modo como  desigualdades e diferenças 
se expressam e os conflitos se realizam.” (Telles, 1999:91) De fato, os direitos são 
“princípios reguladores das práticas sociais” (idem), através dos quais se reco-
nhece uma arena pública onde as diferenças podem ser afirmadas e a negociação 
se faz possível, em função do reconhecimento e respeito das posições dos dife-
rentes interlocutores envolvidos na produção de cuidado. 

Apoiados em Telles (1999), podemos inferir que tal produção deve ser 
instrumentalizada pelos direitos, na convivência democrática para afirmar-
-se como “uma dimensão ética da vida social” (Telles, 1999, p.91), balizada por 
uma referência de equidade e justiça, o que não deve ser tomada como restrição 
de sua afirmação legal, mas constituir-se, principalmente, a partir das práticas 
sociais. Percebe-se, então, que a noção de direito aqui apresentada não equivale 
a um conceito generalizado e abstrato, portador de uma essência universal. Ao 
contrário, ele apenas existe na rede simbólico-cultural através da qual se materia-
liza, sendo portanto resultado de lutas políticas locais, que dialeticamente eviden-
ciam  o cotidiano dos atores em suas praticas na conquista do direito a saúde. 

Muitas experiências que analisamos tornou possível identificar que a parti-
cipação política é decisiva para qualificar o cuidado como produtor de rupturas 
com nossa tradição histórica e como ator estratégico na transformação do acesso 
ao cuidado. Mais do que isso, o cuidado como valor do direito humano à saúde 
se desdobra em movimentos históricos sociais de natureza ético-politica que, 
embora o próprio direito estivesse juridicamente assegurado, não se teria efeti-
vado se a mobilização coletiva não houvesse ocorrido. 

Com essas experiências, tivemos a oportunidade de ver o SUS transformar-se 
ele próprio em um grande espaço público, onde a presença da noção de bem e de 
responsabilidade pública foram capazes de engendrar um espaço de construção 
de códigos e referências de reciprocidade, de direitos e, portanto, de cidadania. 
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Nesse sentido, pensamos que a defesa das PICs como um direito apresenta-se 
como um caminho possível para a construção de outros significados para a saúde 
e mesmo para o nosso ainda recente percurso democrático. 

Isto, desde que não se volte somente para a adoção de recursos alternativos 
à prática alopática, afirmando-se, ao contrário, como uma ruptura político-filo-
sófico-cultural, ruptura através da qual se faça possível confrontar as práticas que 
historicamente caracterizaram o campo da saúde pública no Brasil, freqüente-
mente refém de interesses corporativistas e clientelistas, legitimados por inter-
venções autoritárias. Com esse horizonte, a institucionalização das PICs pode 
tornar-se instrumento capaz de problematizar várias questões políticas e assisten-
ciais reconhecidamente na busca por cuidado de saúde.

O cuidado como valor dos valores do direito humano à saúde: contribuições 
para construção de uma epistemologia da integralidade

Em um de nossos trabalhos, identificamos o cuidado como a fronteira da 
integralidade em saúde (Pinheiro, R & Mattos, R.A 2003 ), na medida em que a 
categoria cuidado se apresenta como amálgama de saberes e práticas constituintes 
de valores que expressam a tensão permanente entre aqueles que buscam e os que 
oferecem ações de saúde. Em um texto anterior, discutimos o desencontro entre 
a clientela e os gestores das políticas de saúde, cujos resultados de nossa análises 
já apontavam para insuficiência dos modelos ideais como artefato teórico-prático 
na formulação e implementação das políticas publicas em saúde, por meio de 
programas e projetos, ao mesmo tempo em que presenciamos o surgimento 
de práticas eficazes capazes de produzir respostas positivas às demandas dos 
usuários. 

Para compreender tal empreendimento epistemológico significa realizar 
um movimento teórico-conceitual que tem o intuito de responder não somente 
“o quê” ou “o que falta” para efetivar a integralidade como direito à saúde, mas 
“como” concretizá-la, sobretudo como avaliá-la no cotidiano dos sujeitos no 
cumprimento do direito à saúde.(Pinheiro, R: 2010).

Tal movimento requer a realização de um giro epistemológico que nos 
auxilie na definição de novos objetos e abordagem de pesquisa destinada às 
analises sobre PICS com um dos fundamentos para se pensar as PICS de maneira 
alargada, assumindo-a como um solo fértil para sustentar a tese do cuidado como 
valor dos valores do direito humano à saúde. Entendemos que a proposta de 
giro epistemológico traz repercussões teórico-metodológicas importantes sobre 
o pensamento e o agir em saúde, uma concreta ruptura epistemológica com o 
pensamento hegemônico nesta área, que traz como insígnia o dualismo, cujas 
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dicotomias e fragmentações geradas são resultados pela freqüente tensão estabe-
lecida entre modelos idealizados, formulados pelos policies makes para ordenação 
da realidade, em permanente conflito com as práticas concretas forjadas pelos 
sujeitos em suas ações cotidianas. 

A partir dessa compreensão propomos a diversificação teórica e metodo-
lógica no estudo dos avanços, obstáculos e desafios para efetivação do direito à 
saúde e das respostas às demandas pela integralidade do cuidado oferecido. Aqui 
o cuidado é entendido como valor, é fruto de um agir pensado, que enfatiza o 
diálogo, a reflexão e a crítica responsável, sobre as questões que nos inquietam e 
nos desassossegam no cotidiano de nossas atividades, sejam elas na pesquisa, no 
ensino e nos serviços. 

Assim, nos últimos trabalhos do nosso grupo de pesquisa adotamos como 
perspectiva teórico-metodológica a abordagem construtivista e fenomenológica, 
nos possibilitando compreender como as práticas dos sujeitos e os saberes que as 
sustentam na produção do cuidado em saúde mantém uma estreita relação entre 
o pensar e o agir na saúde. Mais do que isso, com essa perspectiva, tornou-se 
possível criar uma base epistemológica orientada para a análise dos contextos em 
que se inserem estes sujeitos na busca por direitos no Estado brasileiro. 

Daí que se justifica a utilização do construtivismo e da fenomenologia como 
modalidades teóricas compreensivas na fundamentação dessa proposição, tendo 
em vista sua ampla aplicação no campo da saúde (Minayo, 2007:102).  A partir 
desses referenciais analíticos podemos enfatizar os contextos, as bases sociais, os 
valores e as crenças historicamente construídas, assim como as relações de domi-
nação econômica, política e ideológica, tomando a racionalidade, a linguagem e a 
comunidade (construtivismo), como vetores sócio-históricos-culturais. Mais do 
que isso, de acordo com Minayo, tal perspectiva nos auxilia no reconhecimento 
das modalidades alternativas de expressão e tratamento das enfermidades, assim 
como possibilita identificar novas formas institucionalizadas de saúde publica, 
combinando associações voluntárias, atenção primária, auto-cuidado, uso da 
medicina tradicional, participação da comunidade com estabelecimento de 
vínculos entre educação e saúde (fenomenologia) (Minayo, 2007:102-105).

Com essa prática de pesquisa, temos estabelecido um diálogo interdisci-
plinar virtuoso, embora não de fácil elaboração, entre os conteúdos da filosofia, 
sociologia, direito e saúde. Adotar o construto do “cuidado como valor do direito 
à saúde” como artefato epistemológico, como vimos defendendo no Lappis, foi 
um importante passo para realizar estudos das práticas (ação/atuação) e saberes 
dos atores, em particular os usuários, envolvidos com a produção do cuidado. 
Tal perspectiva tem nos possibilitado construir e acolher outros referenciais 
analíticos, não pragmáticos, que nos auxiliam na realização de estudos sobre a 
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integralidade do cuidado, o que inclui aspectos éticos e morais, dos usuários na 
efetivação dos seus direitos. 

Nesta direção, podemos identificar que os termos demanda, necessidade e 
oferta constituem signos para a materialização do direito à saúde, no cotidiano 
das operar abordagens compreensivas, em maior profundidade, acerca das singu-
laridades, das mediações e das formas de organização pública desses usuários 
no enfretamento dos seus problemas de saúde. Essa argumentação se funda na 
exigência de conhecermos as percepções e a atuação dos usuários como sujeitos 
criadores de tecnologias sociais que, no contexto brasileiro de garantia do direito 
à saúde, se traduz por resolubilidades dos problemas apresentados.

O construto cuidado como valor do direito humano à saúde pode nos auxi-
liar na reconstrução teórico-conceitual de concepções de saúde, de doença, de 
vida, de redes de apoio social, dentre tantos outros que, no campo da saúde, ganha 
expressão quando deslocamos nosso olhar para as experiências de adoecimento e 
sofrimento vivenciadas pelos usuários na busca por cuidado

Nesse sentido, interessa-nos destacar os aspectos culturais como um compo-
nente importante a ser incorporado em nossos pressupostos teóricos e metodo-
lógicos, portanto não se prestando a servir às exigências de generalização da 
aplicabilidade de seu uso, como previsto nos estudos hegemônicos da saúde cole-
tiva, mas constitui-se em um olhar sobre o espaço molecular (Gramsci, 1978) 
circunscrito no cotidiano dos atores em diferentes contextos institucionais. 

Acreditamos que para apreender a diversidade e pluralidade dos objetos da 
saúde, cuja ação se faz como um pensamento em movimento, exigem-se o ajuiza-
mento e a responsabilidade como principais vetores éticos político-institucionais. 
Com isso, parece-nos coerente enfatizar a centralidade do usuário nesse trabalho, 
como ator principal, capaz de nuclear percepções sobre cuidado como valor do 
direito.

Sustentar esta afirmação implica também em problematizar o conhecimento 
em saúde de forma ampliada, reflexiva, critica, pois é necessário reconhecer o 
ethos humano, que inclui repensar o modo como tratamos a questão dos valores 
na sociedade contemporânea e as soluções de investigações a eles destinadas. 
Poderíamos dizer que essa tarefa, por si só, já seria constitutiva e constituinte 
para compreender o cuidado como uma ação de razão pública da integralidade 
em saúde e do direito de cidadania. 

À guisa de conclusão.
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Interessa-nos aqui ressaltar o ponto de partida epistemológico do grupo de 
pesquisa LAPPIS, que ao longo de nossa trajetória de pesquisa definiu a inte-
gralidade como uma ação social, no sentido weberiano do termo, que se orienta 
pelas ações dos outros, as quais podem ser diferenciadas entre atividade racional, 
orientada para fins e atividade comunicacional mediada por símbolos (Weber, 
2001). Além disso, Habermas (1987) também nos ajuda a pensar a importância 
do papel da interação nas relações sociais, sobretudo a partir da oposição entre a 
interação mediada por técnicas e sua racionalidade, e uma interação mediada por 
símbolos e pela ação comunicacional.

Essa compreensão permitiu apreendermos, das experiências, diferentes 
saberes e práticas convencionais e não-convencionais, populares. Notoriamente, 
presenciamos como o imaginário social acerca de experiências de adoecimento 
e sofrimento encontra abrigo em abordagens terapêuticas vitalistas, tais como as 
PICS, que no cotidiano forjam táticas, na perspectiva de Certau (1999, p. 41), pois 
“jogam com os mecanismos de disciplinas defendidas pelo procedimento técnico 
e não se conformam com ele, a não ser para alterá-los”. São táticas revestidas de 
esboços simbólicos, motivados pelos movimentos de cooperação, prolongando a 
atividade própria do sujeito. Abarcam a totalidade da tarefa comum, alcançada 
por meio de relações de reciprocidade que, ao mesmo tempo, produzem alteri-
dade e a comunicação. Totalidade concebida como práxis, envolvendo concep-
ções e apreciações na escala de experiência social de determinando campo – neste 
trabalho, a saúde.

Isso implica compreender os nexos constituintes entre cuidado e integrali-
dade como práticas cotidianas que ressignificam as relações sociais e tensionam 
as relações de produção pelo reconhecimento do caráter intersubjetivo inerente à 
condição de ser humano em diferentes territórios, problematizando sua inserção 
nos processos de trabalho e nas interações entre sujeitos. 

Nos últimos cinco, anos temos nos apropriado, em nossas pesquisas, 
de outros aportes teórico-metodológicos, como a Teoria do Dom e Dádiva, 
de Marcel Mauss, cuja apropriação no Brasil foi feita inicialmente por Paulo 
Henrique Martins. Este estudioso tem nos ensinado a mapear as estratégias e 
táticas em práticas cotidianas nos espaços públicos de saúde, de modo a tornar as 
estruturas sociais mais permeáveis às inovações. Entre elas, estão as novas ativi-
dades de saúde, na medida em que estabelecem vínculos sociais, transformando 
os espaços públicos em “lugares de encontro” de pessoas cuidadoras de si e dos 
outros. Cria-se outra referência pública, possibilitando pensar a política como 
geradora de reciprocidades positivas, pelo aumento da porosidade das institui-
ções às práticas de saúde – enfim, a outras concepções de mundo, modificadoras 
das relações entre sociedade civil e Estado.



9090

Ainda na esteira das inovações, foi possível apreender rupturas de ordens 
instituídas, proporcionadas por arranjos institucionais com potência de transfor-
mação das tradicionais estruturas administrativas e políticas existentes no inte-
rior dos serviços de saúde, concepções que potencializam um novo patamar ético 
e político entre sociedade civil e Estado. Para percebê-las, foi preciso assumir 
definições das categorias Estado e sociedade distintas daquelas hegemonicamente 
defendidas no campo das ciências sociais e políticas. 

Concebemos o Estado no sentido gramsciniano do termo, como um 
momento provisório da própria sociedade civil. Essa compreensão de Estado 
borra as fronteiras das dualidades existentes em nossa sociedade e reforça a 
crítica ao reducionismo da realidade em saúde a convencionais dicotomias – tais 
como saúde e doença, cuidado e atenção, ação preventiva e curativa, individual 
e coletivo – denunciando uma razão indolente, que desperdiça a experiência, 
componente crítico e democrático de uma política de consolidação da saúde 
como direito de cidadania. 

Isto implica não aceitarmos a posição confortável de dizer que Estado é uma 
coisa e sociedade civil é outra. Segundo Gramsci, a sociedade civil é uma arena 
privilegiada de luta, uma esfera do ser social onde se dá uma intensa luta pela 
hegemonia. Precisamente por isso, ela não pode ser o «outro» do Estado, mas 
sim, juntamente com a sociedade política, um dos elementos constitutivos e cons-
tituintes de suas ações. O par conceitual sociedade civil/Estado deve ser conce-
bido como uma unidade na diversidade e, portanto, não é possível alimentar uma 
dicotomia radical, pela ênfase maniqueísta de que o Estado é tudo de ruim e a 
sociedade civil é tudo de bom, ou vice-versa. Isso não ajuda a pensar política, 
quanto mais pensar a integralidade como potência na construção de políticas 
mais justas e solidárias. 

Como sujeito ativo, a sociedade civil forja novas formas de cuidado integral 
nos espaços públicos – por exemplo, a busca pela garantia do direito ao usuário 
de escolher o seu tratamento ou terapêutica. Embora a expansão das práticas 
terapêuticas no interior das instituições de saúde seja considerada tímida pelas 
análises macropolíticas, seus efeitos nas vidas das pessoas têm sido cada vez mais 
referenciados por aqueles que demandam cuidado em saúde como uma resposta 
positiva. 

Os profissionais respeitam suas diferenças e assim se abrem às outras concep-
ções de mundo, na maioria das vezes retalhadas pela tradicional normatividade 
institucional. É o “entre” do saber legítimo, científico e o saber comum, que como 
laço constrói vínculos e amplia acesso, rompendo os elos dos modelos ideais de se 
fazerem políticas. Ao fazer isto, desatamos os nós impostos pela visão tecnicista, 
para chegar à razão primeira de ser em saúde: ser cuidado.
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Por fim, antes que alguém pergunte o que nós, intelectuais orgânicos da 
saúde, docentes, estudantes, gestores, pesquisadores cientistas temos a ver com 
isso, responderíamos: responsabilidade sobre o que estamos fazendo, que podem 
ser resumidas com algumas atitudes. São elas:

•	 Desfragmentar saberes e práticas dicotomizantes na saúde - cujo conheci-
mento deve ser apropriado como algo acabado e transferido aos que não 
sabem, essa racionalidade (ir)responsável torna a prática de cuidado um 
valor do direito à saúde desprovida de sentidos, saberes e ações. 

•	 Revalorizar a experiência humana- na perspectiva do mundo –, pois não 
podemos desprezá-la em prol da interioridade não-compartilhada do self, 
como diria Arendt, a qual caracterizaria mais uma “sociedade de indiví-
duos”, regida por uma concepção egóica racional. 

•	 Contrapor essa concepção, que perpassa todas as relações sociais com a afir-
mação da saúde como o campo que requer uma natureza humana, de caráter 
mais socializante, de defesa da vida, a cujo imperativo ético não se pode 
renunciar. 

•	 Efetivo exercício do direito – noção de espaços públicos - construção de 
visibilidades, de inclusão dos sujeitos e de manifestação do modo de pensar 
e agir em sociedade.

•	 Assumir uma postura acadêmica, com aportes teóricos metodológicos no 
intuito de problematizar as questões relacionadas à práxis do direito à saúde 
como direito à incorporação de novas tecnologias médicas, cientificamente 
comprovadas, que rejeitam muitas vezes a dimensão de civilidade. 

•	 Tematizar a relação entre responsabilidade e política na saúde – descons-
truir e reconstruir as noções de comunidade e coletividade – sociedades 
cuidadoras. 

•	 Lutar pela afirmação do imperativo ético da dignidade humana e cidadania 
numa civilização tecnologicamente controlada. 
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Capítulo 5

 DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA FITOTERAPIA NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE

Amanda Leite Guimarães, Ana Paula de Oliveira,
Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida

Introdução

O uso de plantas medicinais para o tratamento de doenças é o método tera-
pêutico mais antigo que se conhece. Sua origem se confunde com a origem do 
próprio homem (ALMEIDA et al., 2004). A história da fitoterapia, tratamento 
com plantas medicinais, se confunde também com a história da Farmácia, em 
que até o século passado medicamentos eram basicamente formulados à base de 
plantas medicinais. O descobrimento das propriedades curativas das plantas foi, 
no início, meramente intuitivo ou através da  observação de animais que, quando 
doentes, buscavam nas ervas a cura para suas afecções. Através da observação 
da utilização de determinadas plantas por animais doentes, o homem começou 
a fazer uma associação de uso terapêutico destas, criando um sistema de classifi-
cação das plantas em alimentícias, medicinais e tóxicas. Com isso, conhecimentos 
empíricos foram acumulados e passados de geração para geração. O acúmulo 
dessas informações pelos homens primitivos propiciou o nascimento de uma 
cultura da arte de curar que se tornou a base para o nascimento da medicina 
(SANTANA, 2010).

As primeiras descrições sobre plantas medicinais feitas pelo homem 
remontam das Sagradas escrituras e ao Papiro de Ebers. No Brasil, a utilização 
de plantas como medicamento data da chegada da família real. Os primeiros 
médicos portugueses que vieram para o Brasil, diante da escassez, na colônia, 
de remédios empregados na Europa, muito cedo foram obrigados a perceber a 
importância dos remédios indígenas. Os viajantes sempre se abasteciam destes 
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remédios antes de excursionarem por regiões pouco conhecidas (PINTO et al., 
2002).

 O Brasil, com a grandeza do seu litoral, de sua flora e, sendo o detentor 
da maior floresta equatorial e tropical úmida do planeta, não pode abdicar da sua 
vocação para a utilização de plantas no tratamento das doenças que acometem a 
população. Afinal, são aproximadamente 55.000 espécies vegetais, o que repre-
senta 22% do total de espécies registradas no planeta.

 Atualmente, o tratamento com plantas medicinais é muito marcante e, 
dentre os motivos para a procura por esta terapia milenar, podemos apontar: as 
expectativas exageradas criadas em torno dos medicamentos da indústria farma-
cêutica, fazendo crer que para cada moléstia existiria um medicamento e que 
não puderam ser atendidos satisfatoriamente; os efeitos indesejáveis e prejuízos 
causados pelo uso abusivo de medicamentos e o reconhecimento de que, para o 
desenvolvimento de novos medicamentos, as pesquisas com plantas utilizadas na 
medicina popular apresentam perspectivas inegáveis.

A maioria das pessoas definiria planta medicinal como sendo aquela erva 
colhida no fundo do quintal ou no campo, com a qual pode se fazer um chá, uma 
tintura ou uma pomada. A utilização das plantas medicinais no tratamento das 
doenças é considerada “natural” e faz parte da medicina herborística, com origem 
nas tradições milenares da China e Índia. Essa forma de tratamento é usada no 
mundo inteiro, principalmente pela população rural e mais carente. Essa prática 
de utilização é conhecida como fitoterapia, que constitui uma forma de terapia 
medicinal que vem crescendo nestes últimos anos (YUNES et al., 2001).

A fitoterapia, uma das chamadas “medicinas alternativas” está bastante 
difundida hoje em dia, tanto pelo vasto conhecimento da cultura popular quanto 
pelos diversos estudos científicos que comprovam a atividade biológica de diversas 
espécies de plantas. Aliada a outras terapias como a acupuntura, medicina tradi-
cional chinesa, bioenergética, homeopatia, entre outras, a fitoterapia passou a ser 
considerada uma terapia complementar, visto que possui grande aceitação por 
parte dos seus usuários. Além disso, os governos federal, estaduais e municipais 
estão apoiando cada vez mais a criação de programas de fitoterapia, devido à 
facilidade de acesso às plantas medicinais, que barateia o custo com tratamento 
de saúde em diversas comunidades.

Grande parte da população brasileira e mundial não tem acesso a medica-
mentos industrializados, essa população de baixa renda recorre sempre ao auxílio 
de plantas medicinais para o tratamento dos seus males. São inúmeras as plantas 
utilizadas de acordo com a sua indicação pela medicina popular, no entanto não 
existem estudos suficientes que comprovem e validem o uso destas plantas para 
a atividade indicada. Os estudos toxicológicos também são importantes, pois 
muitas propriedades tóxicas das plantas não são totalmente observadas pelo uso 
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popular das mesmas. As pessoas normalmente utilizam as plantas medicinais em 
virtude dos seus efeitos terapêuticos, sem se preocupar com os efeitos tóxicos 
que elas provocam no organismo. Com base nisso, alguns estudos têm sido feitos 
acerca das plantas medicinais em vários países, levando-se em consideração o seu 
uso por parte da população, as variedades de espécies existentes e, mais ainda, as 
condições sócio-econômicas das populações, geralmente precárias.

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único 
recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. Ainda hoje nas 
regiões mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas 
medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares, e encon-
tradas em quintais residenciais. As observações populares sobre o uso e a eficácia 
de plantas medicinais contribuem de forma relevante para as virtudes terapêuticas 
dos vegetais, prescritos com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, 
apesar de não terem seus constituintes químicos conhecidos. Dessa forma, usuá-
rios de plantas medicinais de todo o mundo mantêm a prática do consumo de 
fitoterápicos, tornando válidas informações terapêuticas que foram acumuladas 
durante séculos (MACIEL et al., 2002).

A utilização de plantas medicinais tornou-se um recurso terapêutico alter-
nativo de grande aceitação pela população e vem crescendo junto à comunidade 
médica, que passou a prescrever estas plantas, desde que sejam utilizadas plantas 
cujas atividades biológicas tenham sido investigadas cientificamente, compro-
vando sua eficácia e segurança.

As plantas medicinais são utilizadas pela medicina popular, principalmente, 
como vermífugos, tranquilizantes, analgésicos, antiinflamatórias, anticoncepcio-
nais, antimicrobianos, antivirais, fungicida, inseticida, etc. A partir do conheci-
mento e do uso destas plantas, podemos chegar à conclusão de que a fitoterapia 
é uma alternativa para os produtos farmacêuticos, é mais acessível às popula-
ções carentes, e, principalmente, combate as doenças através da atenção primária 
à saúde, podendo ser praticada por profissionais farmacêuticos, odontólogos, 
médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitá-
rios de saúde e por toda a população ou por aqueles que possam funcionar como 
agentes multiplicadores do conhecimento tradicional das comunidades.

Fitoterapia como prática terapêutica

A utilização de plantas para o tratamento de doenças acontece em todo 
o mundo há muito tempo. Famosos médicos da antiguidade grega, como 
Hipócrates e Avicena, já faziam o uso de plantas medicinais, e em países como a 
China, essa prática é seguida há séculos. No Brasil, as plantas eram usadas pelos 
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povos indígenas em rituais de cura, da mesma maneira que os povos africanos 
faziam sua associação com rituais religiosos. Hoje, a fitoterapia tem adeptos em 
todo o mundo, e seu uso é cada vez mais difundido pela comunidade médica.

Os medicamentos fitoterápicos são aqueles que utilizam como matéria-
-prima, partes de plantas, tais como: caule, folhas, raízes e flores. Esses medi-
camentos, quando utilizados de maneira correta podem trazer uma série de 
benefícios para a saúde, principalmente porque não causam efeitos colaterais na 
mesma proporção que os medicamentos sintéticos. No entanto, é preciso lembrar 
que todo medicamento deve ser administrado com acompanhamento médico. É 
preciso abandonar a crença de que “aquilo que é natural, se bem não fizer, mal 
também não faz” ou de que “é produto natural, não faz mal e não possui efeito 
colateral”.

O tratamento de doenças com base em medicamentos derivados de plantas 
pode ser feito de várias maneiras, entre elas, o uso de tinturas, pomadas em forma 
de gel, comprimidos, chás, entre outros. Porém, para que o tratamento tenha a 
eficácia desejada, é fundamental que o médico saiba qual o princípio ativo que 
deve ser usado e qual a forma farmacêutica mais indicada para a sua melhor ação.

Inserção da fitoterapia na rede pública de saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS), na conferência de Alma Ata em 
1978, reconheceu que alguns países da Comunidade Européia, da Ásia, entre eles 
o Japão; como também os Estados Unidos, na América, têm se preocupado com 
o uso de vegetais com finalidades terapêuticas. Desde então, a OMS vem incenti-
vando a implantação de políticas públicas de saúde com a utilização de recursos 
naturais disponíveis em cada um dos seus Estados-membros (BRASIL, 2006). Foi 
recomendado o estudo científico de plantas medicinais bem como o seu uso para 
tratamento de saúde da população de diversos países.

Nas últimas décadas, mudanças têm ocorrido nos sistemas de saúde, e os 
pacientes estão pedindo aos médicos que lhes prescrevam alternativas naturais. 
Um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais é a falta de conheci-
mento a respeito das plantas medicinais que lhes dê segurança para a prescrição. A 
grande maioria dos médicos alega que tiveram pouca oportunidade de formação 
nessa área, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, como também 
de cursos e capacitações. Mesmo assim, reconhecem a importância desse conhe-
cimento para auxiliar no tratamento de diversas doenças.

A preocupação por educação em fitoterapia é constante em todo o mundo, e 
tem sido demonstrada através das instituições públicas e privadas de ensino supe-
rior, ou associações não-governamentais existentes no Brasil e em outros países. 
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Na internet, os sites se multiplicam, informando sobre fitoterapia com maior ou 
menor grau de qualidade, oferecendo, inclusive, cursos on-line. O mais preocu-
pante de tudo isso é que, apesar de todos os incentivos e das políticas públicas 
para a implantação da fitoterapia na atenção primária à saúde, não há na grande 
maioria dos municípios programas para a implantação da fitoterapia e estímulo 
ao uso de plantas medicinais.

O interesse popular e o institucional vêm crescendo no sentido de forta-
lecer a fitoterapia no Sistema Único de Saúde, uma vez que, a partir da década 
de 80, diversos documentos foram elaborados com ênfase na introdução de 
plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica nos sistemas públicos de 
saúde. Dados obtidos na página do Ministério da Saúde na internet mostram os 
principais documentos (BRASIL, 2009), os quais estão listados a seguir dos mais 
recentes para os mais antigos:

•	 2008: Aprovação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
(Portaria Interministerial no 2960) que define ações, prazos, recursos, minis-
térios/órgãos gestores e envolvidos, para o desenvolvimento das diretrizes 
da política.

•	 2006: Aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
que visa desenvolver toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitote-
rápicos, para atender aos critérios de qualidade, eficácia, eficiência e segu-
rança no uso.

•	 2006: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares para o 
SUS. O documento propõe a implementação de ações e serviços relativos 
à Fitoterapia/Plantas Medicinais pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nos sistemas de atenção à saúde.

•	 2005: 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. 
Aprovação de 48 recomendações, entre elas a implantação de programas 
para uso de medicamentos fitoterápicos nos serviços de saúde.

•	 2004: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Inclui a 
Fitoterapia como área de interesse, na perspectiva de pesquisa e desenvolvi-
mento de novos produtos para tratamento, prevenção e promoção, da saúde.

•	 2004: Resolução no 338, do Conselho Nacional de Saúde. Aprova a Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica que contempla, em seus eixos estra-
tégicos, a definição e pactuação de ações intersetoriais que visam à utili-
zação das plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos no processo 
de atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos tradicionais incorpo-
rados, embasamento científico, adoção de políticas de geração de emprego e 
renda, qualificação e fixação de produtores, envolvimento dos trabalhadores 
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em saúde no processo de incorporação dessa opção terapêutica e baseada no 
incentivo à produção nacional, com a utilização da biodiversidade existente 
no País.

•	 2003: Relatório do Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos 
e Assistência Farmacêutica promovido pelo Ministério da Saúde, que reco-
menda a inserção da Fitoterapia no SUS.

•	 2003: Relatório da 12ª Conferência Nacional de Saúde. Aponta a necessidade 
de investimento na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para produção 
de medicamentos a partir da flora brasileira.

•	 2002/05: A estratégia da OMS sobre medicina tradicional estabelece que 
sejam criados mecanismos normativos e legais necessários para promover e 
manter uma boa prática, que o acesso seja equitativo, e que seja assegurada a 
qualidade, a segurança e a eficácia das terapias e que também sejam assegu-
rados recursos econômicos para a pesquisa, educação e formação.

•	 2001: Proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 
Fitoterápicos.

•	 1998: Portaria no 3916. Aprova a Política Nacional de Medicamentos e esta-
belece a contínua expansão do apoio às pesquisas, que visam ao aproveita-
mento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais.

•	 1996: Relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde. Aponta a incorpo-
ração no SUS de práticas de saúde, entre elas a Fitoterapia e que o Ministério 
da Saúde deve incentivar a Fitoterapia na assistência farmacêutica pública e 
elaborar normas para sua utilização.

•	 1988: Resolução CIPLAN no 8. Regulamenta a implantação da Fitoterapia 
nos serviços de saúde e cria procedimentos e rotinas relativas à sua prática 
nas unidades assistenciais médicas.

•	 1986: 8ª Conferência Nacional de Saúde. Recomenda a introdução de 
práticas alternativas nos serviços de saúde.

•	 1982: Criação do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de 
Medicamentos (CEME).

•	 1978: A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde 
resultou na Declaração de Alma-Ata (URSS), que enfatiza a saúde como um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 
ausência de doença ou enfermidade.

No Brasil, até 2006 não havia incentivo governamental para a inclusão de 
plantas medicinais como alternativa terapêutica para a população. Contudo, 
apesar da falta de incentivo, na década de 80 surge um projeto inovador de 
parceria entre a comunidade e a Universidade Federal do Ceará (UFC), o projeto 
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Farmácias Vivas, idealizado pelo Prof. Francisco José de Abreu Matos. Esse 
projeto serviu de base para a elaboração das políticas do Governo Federal na área 
de plantas medicinais e fitoterapia (SANTANA, 2010).

Apesar das inúmeras dificuldades, aos poucos os estados e municípios 
vão avançando no processo de discussão e implantação da fitoterapia no SUS. 
Atualmente existem programas estaduais e municipais de fitoterapia, desde 
aqueles com Memento Terapêutico e regulação específica para o serviço e imple-
mentados há mais de 10 anos, até aqueles com início recente ou com pretensão 
de implantação.

Dos documentos listados anteriormente, três deles merecem destaque na 
tentativa de se implantar a fitoterapia no sistema público de saúde. Em 2006, foi 
aprovada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares para o 
SUS, a qual recomenda a fitoterapia. O documento propõe a implementação de 
ações e serviços relativos à fitoterapia/plantas medicinais pelas Secretarias de 
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos sistemas de atenção 
à saúde. 

Com o objetivo de incentivar o estudo e o uso racional de plantas medicinais 
no país, o Governo Federal aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos, através do Decreto 5.813/2006, que se constitui parte essencial 
das políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e 
social para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Alguns prin-
cípios nortearam sua elaboração, tais como: ampliação das opções terapêuticas e 
melhoria da atenção à saúde dos usuários do SUS; uso sustentável da biodiver-
sidade brasileira; valorização e valoração dos conhecimentos das comunidades 
tradicionais; fortalecimento da agricultura familiar; geração de emprego e renda; 
desenvolvimento industrial e tecnológico e a perspectiva de inclusão social e 
regional, além da participação popular e do controle social sobre todas as ações 
decorrentes dessa iniciativa.

Em 2008, foi aprovado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos (Portaria Interministerial no 2960) que define ações, prazos, 
recursos, ministérios/órgãos gestores e envolvidos para o desenvolvimento das 
diretrizes da política.

Mais recentemente, no ano de 2009, foi divulgada a Relação Nacional de 
Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). Nessa relação, constam 
71 espécies vegetais, cuja finalidade é subsidiar o desenvolvimento de toda a 
cadeia produtiva, inclusive nas ações que serão desenvolvidas também pelos 
outros ministérios participantes do Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos. Tem também a função de orientar estudos e pesquisas que possam 
subsidiar a elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
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(RENAFITO), o desenvolvimento e a inovação na área de plantas medicinais e 
fitoterápicos.

Desde 2007, o Sistema único de saúde distribui medicamentos à base de 
plantas medicinais como o guaco (Mikania glomerata), usado para o tratamento 
de problemas respiratórios como tosse e gripe, e da espinheira santa (Maytenus 
ilicifolia), usada para o tratamento de úlceras e gastrite. A partir de 2010, a oferta 
passou de dois para oito medicamentos à base de plantas medicinais. As unidades 
de saúde passaram a oferecer produtos à base de alcachofra (Cynara scolimus), 
aroeira (Schinus terebinthifolius), cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), garra do 
diabo (Harpagophytum procumbens), isoflavonas de soja (Glycine max) e unha de 
gato (Uncaria tomentosa). 

A inclusão dos seis novos fitoterápicos faz parte das ações do Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que busca oferecer mais opções 
terapêuticas à base de plantas medicinais para a população. Esses medicamentos 
são financiados com os mesmos recursos utilizados para a compra dos medi-
camentos para a atenção básica. A portaria que inclui esses fitoterápicos no 
Componente Básico de Assistência Farmacêutica foi publicada no Diário Oficial 
da União no dia 1º de dezembro de 2009 (BRANDÃO, 2009).

O programa de plantas medicinais criado pelo Ministério da Saúde, para 
ser aplicado no SUS, poderá estimular o setor industrial a investir em várias 
espécies, já suficientemente estudadas para oferecer segurança em sua utilização. 
Acredita-se que, com a implantação da Política Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos, o setor industrial dê um salto qualitativo e induza o governo 
a destinar mais investimentos que possibilitem a expansão das pesquisas com 
plantas de reconhecido valor medicinal oriundas da nossa rica biodiversidade 
(BOLZANI, 2010).

A fitoterapia como solução para a redução de gastos no sistema público de 
saúde

É possível reduzir o consumo de medicamentos industrializados pelo uso de 
plantas medicinais como alternativa terapêutica para a cura de doenças. Assim, 
o custo para a obtenção de medicamentos torna-se menor e é possível cultivar, 
em um pequeno espaço, várias plantas com atividades terapêuticas diferentes 
(SANTANA, 2010).

Vários estudos científicos comprovam que a fitoterapia pode oferecer solu-
ções eficazes e mais baratas para diversas doenças. O conceito de uso dos fitote-
rápicos vem sendo modificado graças a produtos que os próprios médicos vêm 
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utilizando e que têm base científica comprovada. O crescimento do uso de fitote-
rápicos deve-se à competência científica de estudar, testar e recomendar o uso de 
determinadas plantas para usos específicos. O uso adequado dessas preparações 
traz uma série de benefícios para a saúde humana. Associado às suas atividades 
terapêuticas está o seu baixo custo, a grande disponibilidade de matéria-prima 
(plantas), principalmente nos países tropicais, e a cultura relacionada ao seu uso.

Num país como o Brasil, onde a população carente não só tem dificuldades 
para obter os medicamentos convencionais, mas também adoece muito mais, o 
uso criterioso da fitoterapia no sistema público de saúde pode ser uma alternativa 
para a redução do custo dos medicamentos.

Para a implantação de programas de fitoterapia no SUS, devem-se seguir as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde, além da pres-
crição, o programa deve oferecer assistência farmacêutica fitoterápica de base 
científica à população, aproveitando as plantas de ocorrência local ou regional 
dotadas de atividade terapêutica comprovada.

Implantar a fitoterapia no sistema de saúde não é um trabalho fácil, pois 
envolve diversos profissionais, como médicos (para prescrever), farmacêuticos 
(para manipular) e agrônomos (para planejar o cultivo das plantas), entre outros. 
Estes são os principais componentes para a implantação deste sistema. Além 
disso, é necessário conhecimento técnico sobre as plantas, seus efeitos terapêu-
ticos e tóxicos, parte utilizável, via de administração e um bom banco de dados 
de referências bibliográficas. Tudo isso só é possível através da interação e da 
constante troca de informações entre as secretarias estadual e municipal de saúde 
com as pesquisas desenvolvidas dentro das universidades.

Os principais objetivos da implantação de um programa de fitoterapia são 
a redução dos custos com medicamentos nos sistemas de saúde pública e fazer 
com que uma maior parcela da população tenha acesso a estes medicamentos. 
De acordo com dados da OMS, cerca de 65 a 80 % da população mundial não 
têm acesso ao atendimento primário de saúde e recorre à medicina tradicional, 
especialmente às plantas medicinais, na procura de alívio para muitas doenças. A 
própria OMS não só reconhece, como também estimula o uso de plantas medici-
nais pela população de países pobres, embora recomende cuidados especiais no 
seu uso através da distribuição de manuais para orientar estudos científicos, que 
confirmem sua segurança e a eficácia clínica (CALIXTO, 2001). Além disso, esses 
estudos promovem o resgate do conhecimento tradicional das comunidades, 
utilizando-se plantas com indicações da medicina popular e que tenham sido 
estudadas cientificamente.

Estudos comprovam que, mesmo aquelas pessoas que conseguem uma 
consulta na rede pública, não cumprem ou abandonam o tratamento por falta de 
remédios nos sistemas de saúde, ou por não terem dinheiro para comprar o medi-
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camento. Num país onde cerca de 70% das consultas médicas resultam em uma 
prescrição, normalmente de medicamentos sintéticos industrializados, o uso de 
medicamentos fitoterápicos merece atenção por parte das autoridades de saúde. 
Logo, os medicamentos fitoterápicos podem ser uma alternativa viável para estes 
problemas, pois a matéria-prima para a sua fabricação é obtida a um baixo custo 
e é de fácil obtenção, visto que o Brasil possui inúmeras plantas com um inesti-
mável potencial terapêutico. 

Desta forma, além de serviços bem estruturados, é importante o acesso ao 
medicamento, incluindo-se, aqui, a utilização da Fitoterapia, cuja implantação e 
fortalecimento é uma questão de cidadania, pois favorece a participação da popu-
lação no entendimento da intervenção médica. Assim, o cidadão sai do papel 
passivo para se tornar agente ativo no cuidado de sua saúde (DINIZ et al., 1997).

Em um país que ainda necessita de medicamentos a baixo custo e de boa 
qualidade, é de extrema importância que a população, e, principalmente, os 
gestores dos sistemas de saúde, tenham uma visão mais ampla sobre os medica-
mentos fitoterápicos e os benefícios que eles podem nos oferecer.

A saúde é uma preocupação permanente dos povos e para tanto deve ser 
encarada como uma prioridade dos governos, principalmente na assistência aos 
mais pobres, cujo poder econômico não consegue alcançar a aquisição de medi-
camentos tradicionais.

Desafios e perspectivas

O tratamento com plantas medicinais cresce a cada dia e a tendência obser-
vada para a fitoterapia é que ela, assim como ocorreu no passado, desempe-
nhará um papel cada vez mais importante na assistência à saúde da população 
(CALIXTO, 2000).

No sentido de preparar profissionais para atuar na área de plantas medici-
nais e fitoterapia, a Universidade Federal do Vale do São Francisco implantou 
a disciplina de Fitoterapia nos cursos de graduação da área de saúde (Ciências 
Farmacêuticas, Medicina e Enfermagem). Incentivar as instituições de ensino 
superior à implantação desta disciplina pode ser estratégico para o Brasil, carente 
no acesso da população aos medicamentos industrializados. Além disso, foi 
implantado na UNIVASF o Núcleo Temático de Práticas Terapêuticas, que aborda 
temas como acupuntura, bioenergética, homeopatia, história oral, biodança, 
terapia comunitária e fitoterapia. O objetivo desse Núcleo Temático é oferecer 
aos estudantes uma visão mais ampla das práticas integrativas e complementares 
no SUS.
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Com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 
e Programa de Saúde da Família (PSF), que atuam em diversas comunidades 
carentes, a fitoterapia vem crescendo cada vez mais, pois as pessoas procuram 
com muito mais facilidade a indicação de fitoterápicos. Assim, se faz necessário 
capacitar os profissionais destes programas para que eles possam orientar melhor 
a população. Uma orientação correta e o uso racional da fitoterapia como recurso 
terapêutico pode diminuir os riscos de intoxicações. 

É preciso seguir o exemplo de outras iniciativas bem sucedidas, a exemplo 
do Centro Nordestino de Medicina Popular em Olinda-PE, o projeto Farmácias 
Vivas em Fortaleza-CE, Farmácia da Terra em Salvador-BA e do Centro de 
Defesa do Saber Popular em Bayeux-PB, entre outros. Ressalta-se que projetos 
dessa natureza não possuem o objetivo de anular o uso da terapêutica tradicional, 
e sim defender o uso de fitoterápicos e plantas medicinais por profissionais espe-
cializados. Sua adoção tem por finalidade oferecer, sem fins lucrativos, assistência 
farmacêutica fitoterápica de base científica às comunidades onde haja carência 
dos meios de atendimento das atenções primárias de saúde, através do aproveita-
mento de plantas de ocorrência local ou regional, dotadas de atividade terapêu-
tica comprovada. Deve-se orientar a população no sentido de que a fitoterapia, 
além de ser uma terapia alternativa, é uma terapia preventiva, devendo ser acom-
panhada por profissionais da área médica e farmacêutica.

Entretanto, além disso, é necessário preparar os profissionais, principalmente 
médicos, enfermeiros e farmacêuticos para assumirem o seu papel na aplicação 
desta terapia, preparação esta que deve começar ainda nos cursos de graduação, 
com atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A parceria entre universidades e poder público pode gerar diversos projetos 
que beneficiem a população, contribuindo para o aumento da qualidade de vida e 
dos níveis de saúde. Fica o desafio para os gestores municipais a trabalhar conosco 
nessa empreitada, o desafio é grande e o caminho a ser percorrido é bastante 
longo. Mas, quando se pensa na saúde para a população, os ganhos e benefícios 
são imensuráveis.
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Capítulo 6

Homeopatia

Martha Maria de Souza Guimarães e Nadja Maria Ferreira Cavalcanti

Introdução

A homeopatia é uma das práticas da medicina que cuida do paciente e não da 
doença, criada e sistematizada na Alemanha por Samuel Hahnemann no século 
XVIII, com a proposta de repensar os conceitos de saúde. Por ter natureza holís-
tica, visa e vislumbra não só a patologia, mas o doente como um todo: analisa as 
suas particularidades e considera que a enfermidade é apenas uma das nuances 
de um ser que padece e que necessita ser avaliado em seus aspectos biológicos, 
psicológicos, sociais e ambientais. A Lei dos Semelhantes (“Os semelhantes se 
curam pelos semelhantes”), citada por Hipócrates, em 450 a. C, é uma das bases 
dessa modalidade da medicina. 

A Homeopatia utiliza substâncias retiradas de todos os reinos da natureza, 
preparadas através de uma técnica especial e bem definida, denominada “dina-
mização” ou “potencialização” - sucessivas diluições e sucussões (agitações) do 
medicamento, o qual é prescrito de acordo com a semelhança do resultado da 
experimentação em indivíduos sadios, com o quadro que se pretende tratar. O 
tratamento homeopático consiste em fornecer a um paciente sintomático, doses 
extremamente pequenas dos agentes que produzem os mesmos sintomas em 
pessoas saudáveis, quando expostas a quantidades maiores. Desse modo, o sistema 
de cura natural - a “via medicatrix natura”, também explicada por Hipócrates - 
do indivíduo medicado homeopaticamente, seria estimulado a estabelecer uma 
reação de restauração da saúde por suas próprias forças, de dentro para fora. O 
remédio homeopático, por ser infinitamente diluído, não contém a química em 
si, mas a energia, resultando uma ação física (energética) da substância utilizada.

A Homeopatia é uma das práticas de saúde recomendadas pela OMS que, 
por tratar o ser humano como um todo, visando ao doente e não à doença, é 
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considerada Medicina Holística. No Brasil, desde 1980 ela está entre as especiali-
dades médicas do CFM (Conselho Federal de Medicina), tendo sido incluída no 
SUS desde 2006. Há no país médicos, veterinários e odontólogos, além de farma-
cêuticos e agrônomos que trabalham oficialmente com essa terapêutica. 

Considerando que a homeopatia pode beneficiar seres humanos, animais e 
plantas, utilizando substâncias retiradas diretamente da natureza sem lhe causar 
danos, e que por utilizar pequenas quantidades é de baixo custo, o objetivo desse 
capítulo é a divulgação dessa ciência, para que o seu conhecimento venha a contri-
buir para a implantação de políticas públicas locais e regionais que contemplem a 
promoção da saúde da população.

Conceitos

O termo “Homeopatia” vem do grego homós (semelhante) e páthos (doença) 
e é utilizado no sentido de tratamento homeopático, terapêutica com base no 
sofrimento ou sintoma semelhante, ou seja, o doente é tratado com substâncias 
que causariam, em pacientes sadios, sintomas parecidos com aqueles do doente 
que se deseja curar, previamente escolhidas através de experimentação em indiví-
duos sãos e preparadas através de uma técnica especial e bem definida.

Fitoterapia é a utilização de plantas medicinais e costuma ser confundida 
com a Homeopatia por conta dos produtos usados em suas formulações. A medi-
cina de Hahnemann se destaca porque utiliza não só as plantas, mas qualquer 
substância retirada da natureza, e possui corpo ideológico e metodologia essen-
cialmente distintos. 

O termo “Alopatia”, do grego alio (diferente) define o método terapêutico 
que utiliza medicamentos cuja ação produz manifestações farmacodinâmicas 
diferentes daquelas encontradas nos doente, sendo frequentemente utilizado para 
designar os tratamentos medicamentosos não homeopáticos em geral, isso porque 
a maioria dos produtos químicos e fitoterápicos possuem essa característica.

Enantiopatia, do grego enantios (contrário, oposto), seria a utilização de 
medicamentos que produzem efeitos contrários àqueles apresentados pelo 
doente, por exemplo, analgésicos para a dor, antitérmicos para a febre e antidiar-
reicos para a diarreia. A enantiopatia é um tipo também de alopatia.

Tautoterapia ou Isoterapia do grego tautó (o mesmo), ou ísos (igual) e 
therapeia (terapia) representa o tratamento pelo mesmo agente que provocou a 
doença, independente da sua natureza (por exemplo, vacinas e certos procedi-
mentos dessensibilizantes). 
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Isopatia (também de origem grega) é o termo usado no sentido de tera-
pêutica pela própria doença ou seus produtos, ou seja, pelo mesmo princípio 
infeccioso que a produziu, depois de preparados segundo a técnica homeopática 
(dinamização). Convencionou-se a utilização desse termo para diferenciar de 
isoterapia e de homeopatia. 

Histórico

Christian Friedrich Samuel Hahnemann nasceu na cidade de Meissen, 
Alemanha, em 10 de abril de 1755, sendo o terceiro dos quatro filhos do pintor de 
porcelana Cristiano Godofredo e Joana Hahnemann. Faleceu em 1843, respeitado 
e cercado de honrarias, na França, país que se orgulha por guardar seus restos 
mortais no cemitério Pere Lachaise e um monumento internacional erguido em 
reconhecimento à sua genialidade. 

Apesar de sua origem humilde, formou-se em medicina pela Universidade 
de Leipzig aos 24 anos. A 10 de agosto de 1779 defendeu sua tese na Universidade 
de Erlangen, recebendo o grau de doutor em Medicina. Exerceu a profissão até 
1787, quando, decepcionado, a abandonou, apesar de já ter conseguido vasta 
clientela e relativa prosperidade. 

No século XVIII, os métodos terapêuticos utilizados eram imprecisos e 
cruentos; o procedimento de sangrias e a administração de eméticos, purgantes e 
drogas violentas eram receitados sem nenhum resguardo. Os médicos julgavam-
-se autoridades máximas, acima da natureza, e não duvidavam de suas técnicas, 
mesmo diante de desastrosas evidências do dano que causavam. Hahnemann 
frustrou-se profundamente com tal prática por considerá-la imperfeita, agres-
siva e perigosa para os pacientes, postura que demonstra sintonia com a máxima 
hipocrática: “Primo nil nocere”, ou seja, primeiramente não prejudicar. 

A história registra que Samuel Hahnemann era dotado de capacidade de 
observação e de senso crítico e possuidor de cultura eclética. Consta que conhecia 
grego, latim, hebraico, árabe, caldeu, alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, 
entre outros idiomas e que, para subsistência, tornou-se tradutor de trabalhos em 
diversas áreas, desde a produção de vinho até a mineralogia, preferencialmente 
de obras médicas e científicas, retomando inclusive estudos de antigos mestres 
como Hipócrates.

Em 1790 ao traduzir o livro “Matéria Médica” escrito pelo escocês Willian 
Cullen (1712-1790), discordou da opinião do autor sobre os efeitos da Cinchona 
officinalis (China officinalis, quinina ou simplesmente quina), a qual era usada 
na Europa, proveniente do Peru, no tratamento da febre intermitente ou Malária 
(paludismo). O autor dizia que a eficácia do medicamento se dava pelo seu 
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amargor e adstringência, o que estimularia o fortalecimento do estômago, com 
produção de substâncias que possuíam a propriedade de combater a febre. Movido 
por curiosidade e intuição científicas, Hahnemann decidiu provar, nele mesmo, 
o medicamento por diversos dias, para tentar clarear essas teorias e contradições. 

Ele observou em si o aparecimento de sintomas semelhantes ao das crises 
febris da malária (esfriamento das extremidades, rubor facial, sonolência, pros-
tração, pulsações na cabeça) e o desaparecimento dos sintomas quando parou 
de tomar. Concluiu então que não se pode considerar que a quina cure a malária 
por ser amarga, mas por causar efeitos semelhantes aos da doença se tomada 
por alguém saudável, comprovando isso por experiência própria. Foi portanto 
durante a tradução do livro de Cullen que Hahnemann teve a oportunidade 
de, pela primeira vez, apresentar à comunidade científica o resultado de suas 
observações. No rodapé do capítulo descreveu a autoexperimentação da China, 
revelando seu efeito dentro do organismo. Portanto, experimentar em indiví-
duos sadios para conhecer as propriedades curativas das substâncias medici-
nais e utilizar o resultado desta experimentação em quadros semelhantes com a 
finalidade de curá-los são os dois primeiros pilares da Homeopatia: “Cura pelo 
Semelhante” e “Experiência no Homem São”. 

Essa primeira descoberta o impressionou muito e Hahnemann passou a 
experimentar outras substâncias, formando o núcleo da matéria médica home-
opática. Ele repetiu várias vezes o experimento com quinina e depois continuou 
fazendo provas com beladona, mercúrio, digital, ópio, arsênico e outros medi-
camentos. O próprio Hahnemann experimentou em si mesmo e em voluntários 
pouco mais de cem medicamentos. Inspirado pela obra de von Haller (que preco-
nizava o estudo do medicamento na pessoa saudável antes de ser ministrada ao 
doente), incluiu seus parentes nas experiências, observando e anotando porme-
norizadamente os resultados, além de examinar os escritos que existiam sobre os 
venenos. 

Hipócrates fora o primeiro a descrever as duas maneiras principais de 
abordar a terapêutica: “Similia similibus curantur” (Semelhantes são curados por 
semelhantes) e “Contraria contrariis curantur” (os contrários se curam com os 
contrários). Essa última havia sido evidenciada por Galeno, no século II d.C., 
derivando toda a medicina até os dias atuais, na qual basicamente os tratamentos 
são feitos com “antis” (anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos). No século 
XVI surgira Paracelso (1493-1541), figura revolucionária para a época, que voltou 
a estudar terapêutica de semelhança, opondo-se frontalmente à teoria galênica 
vigente, tornando-se um dos seus maiores críticos e, não casualmente, devoto de 
Hipócrates. 

Paracelso foi um médico e alquimista nascido em Zurique, dotado de um 
espírito questionador, iconoclasta e revolucionário, que abalou as estruturas 
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acadêmicas de sua época, questionando os clássicos e afirmando a necessidade 
de se realizarem experiências e observações próprias para o conhecimento 
da ciência. Com efeito, a medicina paracelsista é um retorno à filosofia da 
natureza, ao holismo. Vê a pessoa submetida às mesmas leis e princípios que 
governam o universo, sendo a saúde uma resultante da harmonia entre o homem 
(microcosmo) e o universo (macrocosmo). Paracelso aceitara o princípio da cura 
pelo semelhante e prescrevera: “Scorpio escorpionem curat». 

Foi essa nova visão que animou Hahnemann a clinicar novamente, utilizando 
o termo “Homeopatia” para designar uma medicina que se baseia no holismo e 
no princípio da semelhança. Por não se contentar com a simples menção de ideias 
dispersas, foi aos primórdios para encontrar essa nova terapêutica, reformulou o 
antigo princípio citado pelo “pai da medicina” e instituiu a experimentação como 
sua base científica.

Depois de seis anos de pesquisas intensas, em 1796 Hahnemann publicou 
seu primeiro trabalho sobre a nova doutrina: “Ensaio Para Descobrir As Virtudes 
Curativas Das Substâncias Medicinais, Seguido De Alguns Comentários Sobre Os 
Princípios Admitidos Até Os Nossos Dias”, onde relata as experiências realizadas 
pela primeira vez na história da medicina, com medicamentos no homem sadio 
com fins terapêuticos. Aquele ano entrou para a história da medicina como o da 
sistematização dos conhecimentos homeopáticos (para alguns o “nascimento da 
homeopatia”), pois, como visto acima, os princípios já haviam sido enunciados 
por outros cientistas anteriormente, mas foi esse cientista quem deu um corpo 
único, diferenciando os termos “homeopatia” (à qual também se referia como 
“Arte de Curar”) e “alopatia” (que considerava “prática abusiva, agressiva e pouco 
eficaz”). 

No ano 1642, Galileu morrera e Newton nascera. Embora fosse químico, 
Hahnemann soube compreender da Física que toda substância da natu-
reza continha uma força, que era responsável por seu efeito. A partir de 1801, 
começou a utilizar uma técnica própria que visa ao desenvolvimento da potência 
medicamentosa latente na substância e que consiste em submetê-la a diluições 
e sucussões sucessivas. Hoje se sabe que o remédio homeopático não contém a 
química da substância, mas somente sua energia, explicando o terceiro princípio 
da homeopatia (Dinamização).

Entretanto, ao invés da glória da descoberta científica que o tempo oferece, 
Hahnemann era alvo de ódios e ciúmes. A situação piorava a cada epidemia 
controlada, que a medicina oficial não conseguia debelar. Repetidas vezes, o 
médico teve que abandonar as cidades onde clinicava, como Königsluter, onde 
salvou tantas vidas. Depois disso, prosseguiu a peregrinação: Altona, Hamburgo, 
Möllin, Machern (perto de Leipzig), Wittenberg, Dessau, Torgau. Durante esse 
roteiro, o médico se dedicou à contínua publicação de obras científicas, às aulas 
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e aos estudos. Na cidade de Torgau, em 1805, Hahnemann publicou “Esculápio 
na Balança” e em 1806, “Medicina da Experiência”. Em 1810 publicou sua obra 
fundamental, “O Organon da Medicina Racional” e mais tarde, “Organon da Arte 
de Curar”. Nela, expôs toda a sua teoria e método terapêutico, coerente, sintético, 
com fundamentos nitidamente compreensíveis à homeopatia. Em vida, chegou a 
publicar cinco edições do Organon (a sexta e definitiva edição foi para o prelo post 
mortem, em 1921), traduzidas em 10 idiomas. Em seguida, publicou a “Matéria 
Médica Pura” e o “Tratado das Doenças Crônicas”. As aulas, os livros e os pronun-
ciamentos continuaram atraindo perseguições.

Em 1835, casando-se pela segunda vez, aos 80 anos, o médico resolveu 
morar em Paris com sua Mademoiselle Melanie d´Hervilly Gohier, tendo obtido 
autorização para clinicar naquela cidade, apesar da oposição dos colegas alopatas. 
Nessa época, a Homeopatia já estava bem estabelecida na França, e Hahnemann 
encontrou vários discípulos e seguidores da Doutrina Hahnemanniana. Em abril 
de 1843, teve uma crise de bronquite, que persistiu, mesmo com tratamento 
homeopático. Hahnemann mandou chamar o amigo e discípulo, Dr. Chatran, 
que o tratou cuidadosamente, com a ajuda da Sra. Hahnemann. Ele não resistiu e 
faleceu no dia 02 de julho de 1843, aos 88 anos. 

Suas ideias foram transmitidas aos seus discípulos e, a partir do século 
XVIII, a homeopatia começou sua ascensão pela Europa. Foi ganhando adeptos 
e seguidores pelo mundo todo e quinze anos após a morte de Hahnemann, 
não havia nação que não tivesse um médico homeopata. Ora, o primeiro cien-
tista a observar bactérias ao microscópio havia sido o holandês Antonie van 
Leeuwenhoek, no ano de 1676, denominando-as “animáculos” e somente em 
1828 o alemão Christian Gottfried Ehrenberg propôs o termo, derivado do 
latim bacteria, plural de bacterium, originado do grego bakterion (bastão). Até o 
final do século XIX, não havia sido atribuído a esses seres a origem de doenças, 
quando veio a despertar o interesse dos cientistas Louis Pasteur e Robert Koch, 
que em 1877 descobrira o antraz. A penicilina, por sua vez, só foi descoberta em 
1928, por acaso, pelo cientista Alexander Fleming, sendo que em 1921 havia sido 
identificada uma substância na lágrima que “matava bactérias”, a qual fora deno-
minada lisozima. Portanto, no início do século passado, quando ainda não exis-
tiam antibióticos, a eficácia dos tratamentos homeopáticos era bem superior aos 
alopáticos e isenta de efeitos colaterais ou de resistência, tratando com sucesso 
inúmeros quadros epidêmicos.

Para o Brasil, a homeopatia chegou antes da morte de seu idealizador, em 
1840, no Rio de Janeiro, através do médico francês Benoit Mure. Esse também 
passou por longos períodos de perseguição, o que o obrigou, juntamente com o 
outro fundador da Escola de Homeopatia, Dr. João Vicente, a se afastar do país. 
A cisão da homeopatia da prática médica brasileira deu-se por volta de 1851, por 



115115

parte dessa instituição acadêmica. Com o Decreto nº 9554 de 1886, os farma-
cêuticos ganharam o poder de manipular medicamentos, depois surgiram leis 
específicas para a farmácia homeopática e, com muitos esforços da classe médica 
e farmacêutica, foi elaborado o Decreto nº 78841, aprovando a 1ª edição da 
Farmacopeia Homeopática Brasileira. 

Em 1980, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a homeopatia como 
especialidade médica. Os especialistas são formados através de cursos de pós-
-graduação de três anos ou Residência Médica e recebem seus certificados após 
aprovação em prova aplicada pela AMHB (Associação Médica Homeopática 
Brasileira), filiada à AMB (Associação Médica Brasileira), que desde 1979 incluiu 
a Homeopatia no Conselho de Especialidades Médicas. A Homeopatia é uma 
das práticas recomendadas pela OMS, sendo praticada com sucesso em todo o 
mundo, especialmente na Europa. No Brasil, foi introduzida no Sistema Único de 
Saúde desde 2006, passando a constituir parte das “práticas integrativas”, estabe-
lecida como política de Estado. 

Energia Vital

Vitalismo representa doutrina filosófica que admite um princípio vital 
comandando as funções orgânicas, a “Força Vital” ou “Princípio Vital”, que se 
reconhece por suas manifestações dinâmicas. Seria um elemento imaterial 
distinto do corpo e da alma ou espírito, uma força intermediária entre eles, não 
imortal, integrada na totalidade do organismo e regendo todos os seus fenô-
menos normais e anormais. Atualmente, essa força é compreendida como energia 
ou força de homeostase.

Segundo Hahnemann, no estado de saúde, a Força Vital, autocrática, 
mantém o organismo em harmonia e sem ela o organismo não age, não sente e 
se desintegra. Frente a agressões, que podem ser físicas, químicas, biológicas e 
psíquicas, reage tentando manter-se em estado de equilíbrio. Quando desequi-
librada, ela mesma provoca as sensações desagradáveis que o organismo experi-
menta, levando-o a ter manifestações anormais. Ou seja, no estado de doença, ela 
sofre o desvio imprimido pelo agente mórbido e induz sensações desagradáveis e 
manifestações irregulares que são os sinais e sintomas. 

O tratamento homeopático funciona como uma segunda doença artificial 
semelhante e um pouco mais forte (dinamicamente) que a doença natural, agindo 
sobre o princípio vital alterado. Essa segunda força morbífica medicamentosa 
de natureza puramente dinâmica se dissipa, mas suas consequências persistem, 
restabelecendo o equilíbrio orgânico. A curta duração do poder morbífico arti-
ficial permite que o mesmo seja vencido pela Força Vital. Em outras palavras, o 
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remédio homeopático, por ser puramente “energético”, estimula o organismo a 
promover sua própria cura. 

Princípios Fundamentais Da Homeopatia

De fato, alguns dos princípios gerais da homeopatia já teriam sido enun-
ciados por Hipócrates há cerca de 2500 anos. Para Hipócrates, grande parte da 
arte médica consiste na capacidade de observação do médico, que deve ser feita 
sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, devendo estar aberto aos relatos 
explícitos e implícitos do paciente; o doente deve ser estudado como um todo, na 
compreensão de que no processo saúde-enfermidade não se divide a pessoa em 
sistemas ou órgãos, devendo ser avaliada a sua totalidade sintética e não apenas 
a sua doença; além disso, deve ser a função precípua do médico auxiliar as forças 
naturais do corpo para conseguir a harmonia, isto é, a saúde. 

Além da visão holística impressa em toda a obra de Hahnemann, ou seja, 
a visão do todo sobre as partes, há quatro princípios que orientam a prática, 
os chamados princípios fundamentais da Homeopatia: Lei dos Semelhantes, 
Experimentação no Homem São (sadio), Medicamento Dinamizado e 
Medicamento Único. 

Segundo Hahnemann, um medicamento capaz de provocar determinados 
sintomas em uma pessoa sadia é igualmente capaz de curar um doente com 
aqueles mesmos sintomas. Esse seria o princípio da semelhança, o qual é utilizado 
não só na Homeopatia, mas também em outros tratamentos, como por exemplo, 
na fabricação de soros e vacinas.

O segundo princípio determina que as experiências com medicamentos 
sejam realizadas em homens sãos para que depois possam ser administrados 
em doentes. A fim de conhecerem as potencialidades terapêuticas dos medica-
mentos, são realizadas provas, chamadas patogenesias. Uma condição básica para 
a escolha dos experimentadores é que sejam saudáveis, pois o homem doente 
tem sensibilidade exacerbada, especialmente dos órgãos afetados, e sua resposta a 
uma segunda doença artificial está profundamente alterada. Esses medicamentos 
são capazes de alterar o estado de saúde da pessoa saudável e justamente o que 
se busca são os efeitos puros dessas substâncias. Durante as pesquisas, os expe-
rimentadores não ficam sabendo que substâncias estão experimentando e existe 
sempre um grupo controle que toma placebo. 

Desde Hahnemann, cerca de 2000 medicamentos já foram experimentados. 
Em cada uma dessas experimentações, os sintomas mentais e físicos, as sensa-
ções e os distúrbios apresentados vão sendo cuidadosamente registrados e poste-
riormente analisados e classificados, formando o que se chama “Patogenesia” 
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(conjunto dos sintomas obtidos pela administração experimental de determinada 
substância em indivíduos sadios, porém sensíveis a essa substância). Equivale 
a uma “doença experimental” ou “doença artificial”. Nem todos os indivíduos 
adoecem ou desenvolvem sintomas frente a determinado agente nóxio (nocivo), 
mas unicamente aqueles suscetíveis, acontecendo o mesmo na experimentação. 
Entre os participantes sensíveis de uma prova se deparam coincidências de cons-
tituição, de temperamento e mesmo de comportamento, relacionadas a determi-
nadas patogenesias. 

Os experimentos não são feitos em animais devido à importância em home-
opatia dos relatos dos sintomas e das sensações subjetivas. Experiências em 
animais trazem contribuições indiretas, incapazes de fundamentar as patogene-
sias, pela diferença de resposta entre as espécies, entre os componentes da mesma 
espécie e, principalmente, pela inexpressividade dos sintomas subjetivos. 

A Homeopatia é considerada “terapêutica natural”, uma vez que os medi-
camentos são retirados diretamente da natureza. Entretanto, não deve ser 
confundida com chás ou ervas, ainda que a maioria das substâncias medici-
nais homeopáticas seja extraída do reino vegetal, pois são também amplamente 
utilizados produtos animais, além de metais e venenos como o Arsênico, por 
exemplo. Como conhecer a propriedade curativa dos venenos, uma vez que para 
tal é necessário experimentá-los em indivíduos sadios? 

Hahnemann também se fez esta pergunta e, provavelmente para solucioná-
-la, desenvolveu um método farmacotécnico de preparo baseado na diluição e 
sucussão. Passou a diluir os medicamentos cada vez mais e ao mesmo tempo a 
agitá-los, obtendo assim resultados cada vez melhores, curas mais suaves, agra-
vações menos intensas. Não era a quantidade de substância que importava, ao 
contrário, quanto menor a quantidade presente na medicação, maior o poten-
cial de energia curativa desprendida. O método especial usado na preparação 
do medicamento libera uma energia terapêutica que estava latente na substância 
bruta e essa age na energia própria do paciente, estimulando-o em direção à 
cura. Com este método, ele observou que altas diluições, isto é, doses mínimas, 
eram capazes de despertar sintomas; este fato se constituiu no terceiro pilar da 
Homeopatia.

Finalmente, mas não menos importante, Hahnemann observou que para 
cada quadro sintomático deveria haver uma substância medicinal mais seme-
lhante e apenas uma capaz de resolvê-lo (simillimum). Este fato constitui o quarto 
pilar da Homeopatia, isto é, o remédio único, ou seja, a administração de um 
medicamento por vez, levando-se em conta a totalidade sintomática do paciente, 
ou seja, deve-se aplicar um medicamento que apresente os mesmos sintomas, um 
tratamento individualizado. Só assim é possível ver seus efeitos, a resposta tera-
pêutica e avaliar sua eficiência. Após a primeira prescrição é que se pode fazer a 
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leitura prognóstica, ver se é necessário repetir a dose, modificar o medicamento 
ou aguardar a evolução. 

A homeopatia é conhecida como uma medicina feita “sob medida”, pois a 
prescrição homeopática depende das particularidades de cada paciente. Enquanto 
na alopatia pode ser prescrito um mesmo analgésico para várias pessoas com 
enxaqueca, em homeopatia cada uma poderá receber um medicamento diferente, 
dependendo das suas características individuais. Um medicamento homeopático 
se converte no remédio de um doente quando possui coincidência de manifes-
tações patogenéticas. Para determinado quadro mórbido serão cogitados vários 
prováveis medicamentos mas apenas um deles será o remédio, aquele cuja pato-
genesia melhor coincidir com a totalidade sintomática do enfermo, individuali-
zando-o dentro do diagnóstico. 

Remédio único constitui o fundamento mais importante da Homeopatia, 
sob o ponto de vista médico - científico, e o mais difícil na prática. Hahnemann 
recomenda o uso de apenas um medicamento por vez no tratamento do doente, 
sendo esse o grande ideal do médico homeopata. Durante o tratamento, o que se 
busca é individualizar ao máximo o paciente a fim de encontrar seu medicamento 
simillimum. Obviamente, isso nem sempre é possível de se conseguir na primeira 
consulta ou mesmo após várias consultas. O sucesso da escolha depende do 
médico, do paciente, da empatia entre ambos, e provavelmente de outros fatores 
a respeito do paciente, os quais no momento são desconhecidos, ou ainda não se 
pode avaliar. 

O “simillimum” é, portanto aquele medicamento cuja patogenesia melhor 
coincidir com as manifestações apresentadas pelo paciente, podendo ser qualquer 
uma das substâncias estudadas e constantes na Matéria Médica Homeopática, 
desde que os sintomas coincidam, estando a indicação desse ou daquele remédio 
na dependência exclusiva das características pessoais do doente. A finalidade 
primordial do terapeuta homeopata é saber reconhecer a patogenesia que 
melhor se adapta aos sinais e sintomas clínicos presentes, assim muitas vezes o 
doente pode ser chamado pelo nome do remédio, pois é um “retrato” daquele 
medicamento.

Doença segundo Hahnemann

A expressão “cada um adoece como pode e não como quer”, é frequente-
mente repetida em Homeopatia. Traduz o que Hahnemann deduziu ao estudar 
profundamente o processo de adoecimento do ser humano. De acordo com a 
constituição individual e predisposição, há órgãos ou aparelhos mais frágeis que 
outros, ou seja, de menor resistência (locus minoris resistenciae). Nesses locais, 
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quando a energia vital se desequilibra, surgem as doenças. No caso de uma 
epidemia, por exemplo, serão mais atingidos por um agente nocivo (nóxia), os 
indivíduos mais susceptíveis, em seus órgãos mais vulneráveis.

No início do século XIX, as palavras micróbio, bactéria, vírus e germe 
aparecem em alguns trabalhos, porém ainda sem o significado exato estabelecido 
posteriormente pelo “pasteurismo”. O agente do paludismo era desconhecido e 
o vetor do plasmódio não era sequer cogitado. Em 1826 Hahnemann expôs a 
“Teoria Miasmática”, também chamada “Teoria dos Miasmas Crônicos”, adotando 
o termo “miasma” por analogia ao que se considerava o miasma da malária, às 
emanações dos pântanos ou algo suspenso no ar, contagioso, que transmite a 
doença. 

O denominado “terreno”, considerado como o fator mais importante no 
desenvolvimento das doenças, seria o organismo como sistema integrado pela 
anatomia, fisiologia, psiquismo, hereditariedade e comportamento no meio 
ambiente, dividido (para fins didáticos) em três componentes:

1. Constituição ou Biótipo: Resultante morfofisiológica hereditária. Conjunto 
de caracteres gerais e diferenciais motivando grupamento de indivíduos. De 
acordo com o seu “biótipo”, o indivíduo estaria mais ou menos susceptível a 
determinadas doenças. 

2. Temperamento (metabolismo): Condição adquirida evoluindo segundo 
a idade, com predominância metabólica que assegura sinais fisiológicos e 
tendências mórbidas gerais, condicionando manifestações psíquicas secun-
dárias. Traduz aspecto individualizado do metabolismo, não sendo portanto 
sinônimo de caráter, nem conduta, nem constituição. Distinguem-se quatro 
padrões de temperamento, delineados desde Hipócrates: linfático ou diges-
tivo (indivíduo no período da infância); sanguíneo ou respiratório (adoles-
cência e fase de adulto jovem, quando o organismo se apresenta em condições 
ideais para enfrentar agressões); bilioso ou muscular (adulto maduro, com 
polaridade hepato - vesicular) e nervoso ou atrabiliar (indivíduo idoso, 
geralmente com deficiência excretora, reações atônicas, doenças relacio-
nadas ao sistema nervoso e órgãos emunctórios).

3. Miasma: Designa estado crônico patológico caracterizado por exage-
rada predisposição a determinadas doenças, evoluindo dentro de padrões 
reativos mais ou menos constantes. Os franceses relegaram este termo, 
substituindo-o por “diátese crônica”. A palavra diátese é originada do grego 
“diathesis”, que significa disposição. Seria a predisposição congênita ou 
adquirida, essencial e invariavelmente crônica, para contrair uma série de 
doenças diferentes, mas de natureza idêntica, ou seja, alterações múltiplas na 
forma, porém únicas na essência. Na 4ª edição do Organon, publicada em 
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1829, Hahnemann confere a responsabilidade das doenças crônicas a três 
miasmas fundamentais: Psora, Sicose e Sífilis (termo modificado para “sifi-
linismo”). Posteriormente foram descritos outros miasmas: tuberculinismo, 
cancerinismo e artritismo. 
Psora é o termo designativo de doenças caracterizadas por periodicidade 

e alternância entre manifestações cutâneas, serosas e mucosas, com distúrbios 
internos, sobre terreno predisposto a afecções parasitárias. Em outra definição, 
seria estado de autointoxicação por insuficiência de eliminação. A etiologia da 
Psora seria a sarna (que na época não tinha seu agente etiológico conhecido), 
com predominância de doenças atópicas, uma vez que se trata de uma diátese 
alérgica. Corresponde a um processo primário de defesa ou resposta imune 
(rejeição, eliminação, inflamação). Ocorre uma disfunção celular, com pertur-
bação da nutrição. A fisiopatologia está na dependência da hiperfunção (inclusive 
das vias excretoras) e hipersensibilidade, com transtornos reversíveis. 

Na Psora, para alívio da pressão interna (válvula de escape) o organismo 
se utiliza de fenômenos alternantes de descarga de toxinas, sendo fisiológicas as 
eliminações que aliviam, constituindo o que Hahnemann chamou de “melhora 
miasmática”. Na pele geralmente ocorre uma erupção vesiculosa e pruriginosa. 
Na esfera mental, ocorrem alterações primárias do ego, com ansiedade, medo e 
angústia existencial, afetando a emotividade. As agravações miasmáticas ocorrem 
geralmente ao meio dia e, nas mulheres, antes da menstruação. O principal medi-
camento da diátese psórica seria o Sulphur (enxofre) e o nosódio (medicamento 
preparado a partir de produto vegetal ou animal) miasmático eleito é Psorinum, o 
qual é retirado da vesícula da sarna.

Sicose é termo designativo das doenças caracterizadas clinicamente por 
excrescências cutâneas dependentes, segundo Hahnemann, de infecção blenor-
rágica. Atualmente está firmada a sua origem multifatorial sobre um terreno 
predisposto. O termo, derivado do grego Sykon (que significa figo, excrescência 
ou verruga), foi escolhido porque nessa diátese predominam as lesões verrucosas, 
condilomatosas ou neoformativas (tumores benignos). Ocorre excesso na função 
celular e, no aspecto nutricional, um acúmulo de detritos. A fisiopatologia das 
doenças é explicada pela hipertrofia, hiperplasia e perversão dos tecidos, ocor-
rendo, a nível celular, as neoformações para alívio (válvula de escape) da tensão 
interna que se forma. 

Na Sicose, o mecanismo de eliminação utilizado são as excreções patoló-
gicas e os tumores benignos. No plano mental, ocorrem os excessos, as neuroses. 
Ocorrem reações afetivas pervertidas, paradoxais, bem como reações depressivas 
marcadas por melancolia. Afeta a memória, perverte os sentimentos e alimenta 
ideias fixas. Trata-se, portanto, de uma diátese proliferativa, com agravação dos 
sintomas geralmente desde a meia-noite até o amanhecer ou quando se procede 
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a supressão das verrugas. O medicamento protótipo da sicose é a Thuya, e o 
nosódio é o Medorrhinum, medicamento preparado a partir do pus blenorrágico. 

Sifilinismo ou Luetismo é o miasma correspondente a um terreno modi-
ficado por condições hereditárias ou adquiridas, especialmente pela sífilis, mas 
também por outras causalidades, entre elas o alcoolismo. A fisiopatologia das 
doenças é explicada pela hipofunção e hipossensibilidade com transtornos irre-
versíveis. Nesse miasma, ocorrem as “lises” e os tumores malignos por perversão 
da função celular, com consequente destruição tecidual (necrose), uma vez que o 
organismo utiliza-se do sacrifício de tecidos para alívio da tensão interna (válvula 
de escape). As eliminações que aliviam são geralmente excreções patológicas e 
ulcerações cutâneas e mucosas, com agravação miasmática desde o ocaso do 
sol até a meia noite, pela transpiração e por úlceras suprimidas. Na área mental 
também acontecem as perversões (psicoses), variados distúrbios do intelecto, 
que culminam com reações agressivo - destrutivas (contra si mesmo e contra os 
outros), afetando também a inteligência. O medicamento mais importante no 
sifilinismo é o Mercurius solubilis e o nosódio correspondente é o Syphilinum, 
medicamento produzido a partir do cancro sifilítico.

Tuberculinismo seria um estado miasmático independente, com etiologia 
própria e sintomatologia precisa, com biótipo predisponente e grupo de medi-
camentos afins. Sua origem é multifatorial, porém, basicamente representada 
por impregnação toxínica relacionada à tuberculose, com ausência do bacilo de 
Koch; o cancerinismo, especialmente estudado pela escola francesa, representa a 
condição de não resposta, como consequência da impossibilidade do organismo 
manter-se em equilíbrio dentro dos estados miasmáticos básicos descritos; a 
capacidade de autorregulação da unidade psico - funcional se encontra compro-
metida, os mecanismos biológicos se rompem e o organismo se desgoverna por 
falta de controle sobre suas reações; e no artritismo encontram-se patologias com 
participação preponderante do tecido conjuntivo.

A consulta médica em homeopatia

A consulta em homeopatia difere da consulta médica habitual porque a 
anamnese é bem mais detalhada. Ao investigar um paciente que se queixa de 
cefaleia, por exemplo, é importante pormenorizar todo o sintoma, interrogando o 
tipo da dor, local, irradiação, frequência, a hora do dia, a intensidade, o que alivia, 
o que desencadeia ou piora, as sensações concomitantes, a sensibilidade ao frio 
ou ao calor, às mudanças de tempo etc. 

O médico faz perguntas sobre transpiração, sede (presente ou ausente, 
frequente ou não, quantidade de água que ingere, desejo de água gelada), sono 
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(se é tranquilo ou agitado, se há dificuldade para conciliar o sono, insônia, se a 
quantidade de horas dormidas o deixa satisfeito, posição de dormir, se tolera ou 
não dormir coberto, sonhos que se repetem etc.) desejos e aversões alimentares, 
humor, comportamento, medos e temores, ansiedade, ciúmes, traumas e rancores, 
lembranças felizes ou tristes, relacionamento com os familiares e colegas, reação 
às contrariedades e indignações, o que o diverte e o que o encoleriza ou faz chorar 
e com que facilidade ou dificuldade, se é organizado ou desleixado, considera-
-se autoritário ou submisso, reação às mudanças de tempo, reação ao vento e 
às tempestades, tolerância ou intolerância a cheiros, ruídos, multidão, lugares 
altos ou fechados, como reage quando precisa esperar ou ficar em uma fila, como 
suporta as viagens (de carro, avião, trem), como suporta o banho frio, quente ou 
de mar, se apresenta melhora ou piora quando está próximo ao mar ou às monta-
nhas, tipos de roupa que não suporta. 

Às mulheres, é importante interrogar a respeito do humor antes, durante 
e depois da menstruação, ciclo e fluxo. Todas essas perguntas são necessárias 
porque em homeopatia não se usa um mesmo remédio para todos os doentes 
com o mesmo sintoma ou doença, mas para cada doente um remédio é 
individualizado. Ao final da consulta, devem ser firmados quatro diagnósticos: 
clínico, constitucional, miasmático e medicamentoso.

O medicamento homeopático

Como já foi dito, os medicamentos homeopáticos são substâncias extra-
ídas da natureza a partir de plantas, animais ou minerais, preparados através de 
um processo especial denominado dinamização, o qual consiste em sucessivas 
diluições seguidas de agitações de substâncias solúveis (as substâncias insolúveis 
são trituradas em lactose). O termo provém do grego dynamis (potência, força), 
qualificando que o medicamento adquire energia através desse procedimento. 
A percepção dessa propriedade foi uma das grandes mostras da genialidade 
de Samuel Hahnemann. Ele descobriu que, para aplicar a lei dos semelhantes, 
as substâncias deveriam ser administradas em pequenas quantidades (doses 
mínimas) a fim de evitar o efeito tóxico e que, para aumentar a sua capacidade de 
ação, se poderia agitá-las de forma rítmica. Esse processo de dinamização é que 
caracteriza todas as preparações em homeopatia.

A fitoterapia utiliza medicamentos preparados somente a partir de plantas, 
enquanto a homeopatia, além de plantas - tais como Pulsatilla nigricans, 
Belladonna (atropina), Chamomilla, Ipecacuanha, Nux vomica (estricnina), 
Cannabis sativa, Arnica montana - utiliza também animais (o pigmento elimi-
nado por um tipo de lula para preparar o medicamento Sepia succus, veneno de 
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cobra para preparar Lachesis, leite de cadela para preparar Lac. caninus, veneno 
de abelha para preparar Apis vivus ou a abelha inteira triturada do Apis mellifica, 
a concha da ostra no Calcarea carbonica etc.), minerais e substâncias químicas 
(o ouro no preparo do Aurum metallicum, o Petroleum, o Argentum nitricum, 
Mercurius solubilis, Natrum muriaticum, Sulphur (enxofre), Aceticum acidum, o 
grande veneno Arsenicum album etc.). 

Muitas dessas matérias primas são utilizadas tanto pela homeopatia quanto 
pela alopatia, como a substância Digitalis purpurea, um potente cardiotônico. O 
que torna diferente os medicamentos de uma em relação à outra é a maneira como 
são preparados. O processo de sucessivas diluições e sucussões é que produz a 
liberação da ação energética específica de cada substância, eliminando sua toxi-
cidade e permitindo conservar somente sua capacidade medicamentosa curativa. 

Denomina-se sucussão o ato de sacudir, agitar uma substância diluída à 
temperatura ambiente. Quando agitado fortemente, partículas do medicamento 
batem contra as paredes do vidro liberando ainda mais energia, o mesmo que 
ocorre quando se chocam entre si. Através do processo de agitações ou sacoleja-
mentos dos medicamentos homeopáticos em forma líquida ocorre a liberação de 
uma energia por intermédio de uma vibração molecular. 

O procedimento descrito é realizado rotineiramente nas farmácias de mani-
pulação homeopáticas. Após cada diluição do medicamento, onde o frasco é cheio 
até 2/3 de sua capacidade, ele é agitado no sentido vertical, batendo sempre com a 
mesma intensidade de força sobre um anteparo apropriado (como, por exemplo, 
um livro de capa dura). Todo este movimento provoca um turbilhonamento do 
líquido, devendo ser feito a uma altura de 40 cm e em número de 100 vezes, de 
acordo com as orientações do próprio Hahnemann. Atualmente, as sucussões são 
realizadas manualmente ou por um processo mecânico através de um aparelho de 
fluxo contínuo, o chamado dinamizador homeopático. 

As farmácias homeopáticas devem seguir orientações da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) para a manipulação do medicamento homeopá-
tico, de acordo com as normas contidas na Farmacopeia Homeopática Brasileira, 
que foi oficializada pelo Governo Federal através do Decreto nº 78.841, de 25 
de novembro de 1976. O primeiro passo é preparar-se uma “tintura - mãe” para 
substâncias solúveis em água ou em álcool e uma “trituração - mãe” para as inso-
lúveis. Nesse processo, ainda não está caracterizado um medicamento homeo-
pático, pois o mesmo é feito também na fitoterapia, alopatia ou até mesmo no 
preparo de alguns licores de fruta. As substâncias solúveis, em geral as de origem 
vegetal e até alguns produtos animais, após serem colocadas no álcool por alguns 
dias para que seus “sucos” se incorporem a ele, sofrerão uma maceração, em 
seguida o material é filtrado. O produto da filtragem é a “tintura - mãe”. 
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As substâncias insolúveis sofrem três triturações em lactose (açúcar de leite) 
em vez da maceração, até que a mistura torne-se solúvel em água, álcool ou na 
mistura deles, e a partir daí são feitas as diluições e agitações (sucussões) até se 
alcançar a potência desejada. Os solventes utilizados em homeopatia são a água 
destilada ou bidestilada e o álcool. Hahnemann empregava o álcool do vinho, 
sendo substituído pelo de cana-de-açúcar no Brasil e de beterraba na Europa, e 
algumas farmácias utilizam o álcool de cereais. 

O nome do medicamento vem da substância que lhe deu origem, escrito 
sempre em latim, com a primeira letra em maiúsculo. No rótulo do medicamento 
homeopático vem indicado uma numeração depois do nome do medicamento, 
juntamente com as letras CH, C, D, X, L, M ou LM. Correspondem à potência 
do medicamento. O número indica a quantidade de vezes em que o remédio 
foi diluído e agitado. Os medicamentos podem ser preparados em uma das três 
diferentes escalas: Escala Centesimal (C ou CH), Escala Decimal (D ou X) e Escala 
Cinquenta Milésima (L, M ou LM). A primeira foi preconizada por Hahnemann, 
a terceira foi introduzida por ele na 6ª e última edição do Organon e a segunda foi 
criada por seu discípulo Hering, sendo que a centesimal e a decimal são as mais 
utilizadas. 

À designação “Pulsatilla CH 30”, por exemplo, subentende-se que a subs-
tância por trinta vezes foi diluída a 1:99 (uma parte de substância para noventa e 
nove partes de água) e, depois de cada uma das trinta diluições, foi agitada cem 
vezes; “Calcarea carbonica D6” ou “Calcarea carbonica 6X”, subentende-se que 
as seis diluições foram feitas a 1:9 (uma parte da substância para nove partes de 
água), mas a cada diluição também foram realizadas cem sucussões; “Mercurius 
solubilis 3 LM” ou “Mercurius solubilis LM3” ou “Mercurius solubilis III/50.000” 
corresponde à Escala Cinquenta Milesimal, na qual todas as substâncias são 
preparadas inicialmente por trituração, mesmo as solúveis. Depois se iniciam as 
diluições à proporção de 1:50.000. Com essa relação muito maior entre medica-
mento e o meio de diluição e muitas sucussões no frasco, pode-se determinar um 
maior desenvolvimento da força medicamentosa, segundo os que utilizam quase 
que exclusivamente a Escala Cinquenta Milesimal.

A cura em Homeopatia

Segundo Hahnemann, curar significa restabelecer a saúde de maneira 
rápida, suave e duradoura, superando e destruindo totalmente a doença da forma 
menos prejudicial e pelo caminho mais curto e seguro. Abrange sucessão mais ou 
menos frequente das mesmas transformações no decurso do tratamento home-
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opático bem conduzido. Refere-se ao sentido e à ordem de desaparecimento dos 
sintomas.

De acordo com as “Leis de cura de Hering”, a cura deve se processar dos 
órgãos mais importantes para os menos importantes; de cima para baixo; do 
centro a periferia; e com desaparecimento dos sintomas em sentido inverso ao 
surgimento (os sintomas que apareceram por último, geralmente são os primeiros 
a desaparecer).

Correntes Terapêuticas 

Dentro da homeopatia existem os profissionais ortodoxos, intransigentes 
quanto ao emprego de recursos não homeopáticos, bem como aqueles ecléticos 
que admitem e prescrevem outras terapêuticas, desde que julguem conveniente ao 
enfermo. E dentro da prescrição homeopática, alguns fatores influem na conduta, 
justificando as correntes dos unicistas, dos alternistas e dos complexistas.

Na corrente unicista, a prescrição é de um único medicamento, corres-
pondente ao simillimum de determinado doente. Em teoria, o unicismo corres-
ponde à Homeopatia mais pura, mas na prática poucos o seguem devido às 
dificuldades inerentes à memorização das numerosas patogenesias. O unicismo 
exige do médico esforço contínuo, conhecimento profundo da Matéria Médica 
Homeopática, perseverança e experiência clínica.

O pluralismo (ou alternismo) adota a prescrição simultânea de dois ou 
mais medicamentos, a serem administrados em momentos diferentes, de modo 
alternado. O complexismo consiste no procedimento de prescrição simultânea 
de vários medicamentos, a serem ministrados isolada ou conjuntamente, num 
mesmo dia. Abrange as associações formuladas pelo médico.

Livros e métodos em Homeopatia

Os livros de Homeopatia são em geral, de três tipos: os de Matéria Médica, 
os Repertórios e os de Doutrina ou Filosofia Homeopática. Os livros de Matéria 
Médica descrevem as patogenesias dos remédios homeopáticos, detalhando os 
sinais e sintomas apresentados nas experimentações. Nos “Repertórios”, estão 
registrados os sintomas obtidos nas experimentações, seguidos de todos os medi-
camentos que o provocam. 

A Repertorização é o procedimento que visa detectar, em meio dos vários 
conjuntos medicamentosos assinalados no repertório junto aos principais 
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sintomas do enfermo, aquele medicamento mais frequente ou marcante, e prin-
cipalmente o mais semelhante e mais adequado, o medicamento simillimum. 
Pode ser realizada pesquisando-se diretamente nos livros de Repertório – o que 
demanda mais tempo - ou digitalmente através de software. 

Ao médico caberá confirmar a indicação, conferindo outras coincidên-
cias clínicas. A exatidão do método depende do critério de seleção das rubricas 
(sintomas e sinais) que melhor individualizam o caso. A experimentação de uma 
droga no homem aparentemente sadio e sensível constitui requisito indispensável 
para o conhecimento e catalogação dos mínimos desvios relacionados às sensa-
ções, funções e sintomas mentais.

Para conhecer mais sobre homeopatia, recomenda-se também visitar os 
seguintes sites: amhb.org. br (Associação Médica Homeopática Brasileira); saude.
gov.br (buscar práticas integrativas e complementares); scielo.org; abrah.org.br; 
gehsp.com.br; medicinahomeopatica.com.br; ihgg.com.br; dosesminimas.com.
br; ecomedicina.com.br; ihb.org.br.

Epílogo

Há mais de duzentos anos a Homeopatia vem sendo usada com sucesso em 
todo o mundo. A preparação homeopática dos medicamentos segue uma técnica 
própria que consiste em diluições infinitesimais seguidas de sucussões rítmicas, 
processo denominado “dinamização” ou “potencialização”. A tese é de que essa 
técnica “desperte” as propriedades latentes da substância em termos de ação ener-
gética, uma vez que o remédio homeopático não contém moléculas da substância 
inicial.

A imponderabilidade das doses medicamentosas empregadas em home-
opatia, impossibilitando a dosagem, controle e fiscalização de qualidade, tem 
sido o maior obstáculo à aceitação do método. Através de pesquisas recentes, 
principalmente na área da Física, tem-se demonstrado que a atividade do medi-
camento se deve a modificações imprimidas ao veículo ou solvente a partir do 
soluto, modificações essas que permanecem como “memória” quando as molé-
culas da droga inicial já não estão presentes. As experimentações clínicas, isto 
é, a comprovação dos efeitos benéficos do medicamento em pacientes em trata-
mento e as experimentações no homem são só vieram ter valor reconhecido com 
o advento dos conceitos da medicina baseada em evidência. Assim sendo, por 
falta de conhecimento ou, em alguns casos, por concorrência desleal e antiética, 
ainda combate-se a Homeopatia, alegando que se trata de placebo ou fraude.

O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006, 
aprovou a PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares), 
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uma política pública do Governo Federal para o desenvolvimento de práticas 
de saúde que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção e trata-
mento de doenças. O texto da referida portaria considera que a OMS recomenda 
essa prática terapêutica “nos sistemas de saúde de forma integrada às técnicas 
de medicina ocidental moderna” e apresenta a Homeopatia como “um sistema 
médico complexo de abordagem integral e dinâmica do processo saúde-doença, 
com ações no campo da prevenção de agravos, promoção e recuperação da 
saúde”. A PNPIC vem trazer novos tempos para a Homeopatia, pois a expectativa 
é que seja implantado o atendimento do SUS por profissionais especializados nos 
diversos municípios do Brasil.
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Capítulo 7

Unidade mente-corpo: A Análise Bioenergética como um caminho para 

o cuidado integral à saúde

Alexandre Franca Barreto; Anne Crystie da Silva Miranda; Carine da Silva Oliveira Lima; 
Carla Janne da Silva Souza.

Saúde e os desafios da cisão mente-corpo

Se fizermos uma pergunta a um estudante de psicologia sobre qual o conhe-
cimento que ele adquiriu em sua formação sobre a relação do corpo físico com 
suas emoções, muitos deles provavelmente terão dificuldade em responder. 
Alguns podem explorar o que aprenderam em suas aulas sobre anatomia e psico-
fisiologia, informando que determinadas partes do cérebro são correspondentes 
a determinadas habilidades dos sujeitos ou ainda que certos hormônios desen-
cadeiem determinados sentimentos e sensações. Por fim, que o comprometi-
mento orgânico de alguma parte do cérebro poderá inibir o raciocínio lógico ou 
a memória impactando em reações emocionais diversas. Ainda assim, talvez boa 
parte dos estudantes poderá dizer que acha desagradável e incômoda esta área da 
psicologia e não vê a importância destes elementos para a subjetividade, a não ser 
que haja um sério comprometimento funcional, o que já se tornaria especialidade 
de alguma área da medicina, não competindo ao psicólogo envolver-se com este 
tema.

Se continuarmos perguntando a este mesmo estudante qual a relação de uma 
dermatite, gastrite, asma ou bronquite, ou mesmo uma neoplasia, com seu estado 
emocional e suas experiências subjetivas, ele provavelmente terá dificuldades em 
responder. Em alguns casos, o estudante poderá achar engraçado e pensar que 
estas perguntas não têm nexo “científico”, a despeito de vários campos científicos 
que têm se estruturado no estudo de aspectos psicossomáticos, do impacto das 
emoções no sistema imunológico – como no caso da Psiconeuroimunologia –, 
além da racionalidade oriental (PINHEIRO; LUZ, 2007), expressa, por exemplo, 
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na Medicina Tradicional Chinesa, que oferece uma vasta literatura compreensiva 
dos problemas de saúde, integrando aspectos emocionais, energéticos e orgânicos. 

Esta visão só reforça o atual quadro da psicologia que foi se instaurando 
em nosso contexto nacional, há mais de meio século, sustentando uma cisão 
entre mente-corpo e empobrecendo a riqueza das contribuições no atual cenário 
da saúde. A ideologia que sustenta tal postura é a racionalidade médica domi-
nante que tende “a priorização da especialização e da tecnologia, com reifi-
cação da intervenção farmacológica para resolução dos problemas em saúde” 
(PINHEIRO; LUZ, 2007, p. 31).

Um estudante de medicina responderá de forma similar a pergunta sobre a 
relação de aspectos emocionais e físicos, evidenciando o hiato entre o conheci-
mento das emoções e a expressão física do corpo. Vejamos este relato de Lowen 
quando ingressou na faculdade de medicina na década de 40 do século passado, 
mas que ainda se configura bastante atual:

Queria aprender mais a respeito do corpo e das doenças que o afetam, 
mas queria adquirir essa compreensão em termos humanos. Mais 
especificamente, eu tinha vontade de saber que papel os sentimentos 
desempenhavam na saúde e nas doenças e como poderíamos explicar 
o amor, a coragem, a dignidade e a beleza. Embora os conhecimentos 
obtidos na faculdade de medicina tenham se revelado de inestimável 
valor, os termos que acabei de citar infelizmente jamais foram mencio-
nadas lá, e nem tampouco encontrei qualquer referência a eles nos 
compêndios médicos. Nem mesmo emoções tão importantes como o 
medo, a cólera e a tristeza foram discutidas, porque se considerava que 
essas questões diziam respeito mais à psicologia do que ao físico. A dor 
era estudada do ponto de vista neurológico e bioquímico, mas o prazer 
estava fora do alcance de qualquer investigação, muito embora seja 
uma força extremamente poderosa em nossas vidas. (LOWEN, 1995, 
p. 33)

Hoje, caso tenhamos alguns dos problemas de saúde levantados acima e 
formos à busca de um profissional qualificado, ele provavelmente avaliará a hipó-
tese de fatores psicossomáticos (como o stress e outros fatores que permeiam 
as relações sociais) como agravante do quadro ou gerador de sintomas adicio-
nais, pois cada vez mais há estudos que intensificam a relação indissociável dos 
aspectos físicos e emocionais. Além disso, estamos vivendo em uma época na 
qual as necessidades reais de saúde impuseram a emergência de práticas diversas, 
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reificando os limites da biomedicina e ampliando perspectivas de cuidado que 
auxiliem na atenção e cuidado integral (PINHEIRO; LUZ, 2007).    

Este comentário acima ilustra a necessidade do reconhecimento e a rele-
vância de estudar e formar profissionais que tenham uma visão do corpo de 
maneira integral em seu processo de saúde-adoecimento. A psicologia e a medi-
cina moderna são tímidas na compreensão dos aspectos emocionais e físicos, 
ofertando apenas áreas de especialização para determinado conhecimento, sem 
integrar na base de sua compreensão de sujeito os processos de saúde-doença.

Existem fatores epistemológicos, político-econômicos, culturais e institu-
cionais que impactam diretamente na estruturação de um espaço social no qual 
o cuidado mente-corpo é feito de maneira íntegra. O SUS (Sistema Único de 
Saúde), assim como outras instâncias sociais de cuidado, vivem lutas cotidianas 
enredadas por este dilema. Nosso trabalho irá apontar também para desafios 
neste cenário, contudo as outras duas partes livro dedicam em aprofundar estes 
aspectos.

Neste capítulo iremos falar de elementos que consideramos essenciais no 
desenvolvimento histórico do campo “psi”, protagonizados por dois autores 
contra-hegemônicos: Reich e Lowen. Seus estudos apontam grandes desafios para 
o trabalho contínuo no cuidado à saúde a partir de uma ótica de unidade corpo-
-mente. Por fim, compartilharemos uma experiência de cuidado e promoção 
da saúde pautada nos estudos dos autores acima, que tem sido realizada acerca 
de um ano, em parceria com uma Unidade Básica de Saúde do Município de 
Juazeiro e Centro Comunitário do Alto da Maravilha, voltada prioritariamente 
para pessoas com hipertensão arterial.  

Em busca da unidade: um caminho reicheano 

Reich, na primeira metade do século XX, questionava como a felicidade, 
algo profundamente central para a experiência humana, era pouco debatida e 
estudada nos grandes centros acadêmicos. Ele tinha uma grande preocupação 
com este tema e seguiu um percurso ímpar de produção de conhecimento.

Em sua trajetória, descobriu que a opressão social de pessoas e grupos/
classes estava intimamente relacionada com a repressão sexual. Ou seja, a socia-
lização/educação das crianças era conduzida para reprimir seus desejos e buscas 
de auto-realização, imprimindo uma frustração contínua e instaurando um 
quadro crônico de sujeição a normas culturais e sociais adoecidas, que limitavam 
a potência humana em suas habilidades criativas e relacionais, bem como em sua 
condição econômica: “A supressão sexual torna-se um instrumento essencial de 
escravização econômica” (2004, p. 198).
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Reich mostrou ainda que em nossa cultura opera um hábito relacional 
perverso – o qual ele, cunhando um termo, chamou de “Peste Emocional” –, na 
qual as pessoas e grupos reificam relações de frustração e violência ao invés de 
propor novas formas relacionais, dificultando a criação de novas práticas sociais: 
“A tendência destrutiva cravada no caráter não é senão a cólera que o indivíduo 
sente por causa da sua frustração na vida e da sua falta de satisfação sexual” 
(REICH, 2004, p.133). Ele apontou como a “Peste Emocional” esteve presente no 
assassinato de tantas figuras importantes para o desenvolvimento humano como, 
por exemplo, Lênin e Jesus Cristo (REICH, 1998; 1999).

Esta análise reicheana foi construída com base em sua experiência contínua 
no trabalho clínico e no estudo técnico dedicado e amoroso de casos individuais 
e coletivos nos quais Reich se envolveu. Na experiência psicoterápica, ele pôde 
penetrar em fundamentos do sofrimento humano, a partir de um mapeamento 
clínico construído ao longo de mais de uma década de trabalho que resultou em 
um dos livros mais extenso sobre estrutura de caráter (1979).

A compreensão indissociável entre angústia, raiva, tristeza, amor (entre 
outros sentimentos) e as tensões musculares crônicas foi realizada com base em 
contínuas anotações sobre as histórias subjetivas e da análise de práticas culturais. 
A importância da respiração e a demarcação de zonas do corpo, nas quais Reich 
segmentou, descrevendo correspondentes de características subjetivas, padrões 
comportamentais e emocionais com a flexibilidade e rigidez destas regiões, o fez 
cunhar o conceito de couraça, entendida de maneira simples, como uma defesa 
somatopsíquica do organismo vivo para lidar com o ambiente cultural adverso. A 
couraça, ao mesmo tempo que protege o organismo, também pode limitá-lo, pois 
o impossibilita de entregar-se para a vida.

Com a sensibilidade e o profundo olhar curioso de cientista, Reich resolveu 
analisar a libido como uma energia física, e não apenas um elemento simbólico. 
Com isso, aprofundou seus estudos sobre os processos energéticos do corpo 
humano: a princípio, debruçando-se em uma energia biológica presente nos orga-
nismos vivos (bioenergia) e analisada a partir de estudos laboratoriais da pele do 
corpo humano em estado de excitação e relaxamento; a posteriori, dedicando-
-se ao campo da microbiologia, estudou o câncer, percebendo a indissociabili-
dade das emoções, de aspectos energéticos e da instauração dos miomas. Neste 
contexto, Reich reconheceu a centralidade dos processos energéticos, criando o 
conceito de “orgone” para a energia enquanto princípio vital.

Reich desenvolveu uma visão própria de mundo e de homem que sustentou 
seus principais estudos nas décadas de 30, 40 e 50 do século passado. Sua leitura 
ofertava um sentido contínuo de unidade entre mente-corpo, indivíduo-socie-
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dade, homem-natureza, sujeito-cosmos, assemelhando-se em vários preceitos 
que hoje sustentam a visão quântica e sistêmica de mundo16. Ao longo desta 
trajetória, ele legou muito conhecimento ao campo da saúde, tanto do ponto de 
vista de uma profunda análise dos fatores culturais e seu impacto na condição 
humana, bem como do ponto de vista da dimensão biológica de nossa natureza 
transcendente.

Por sua vez, a Análise Bioenergética, de Alexander Lowen, se desdobrou dos 
trabalhos reicheanos. Lowen fez análise e estudou com Reich nos anos 40 e 50, 
aprofundou elementos da clínica e com isso deu seguimento ao estudo profundo 
das relações mente-corpo.

Bioenergética é, então, conforme Monteiro (2007 apud CÂNDIDO; MATTOS, 
2009), um termo  reichiano  que significa energia biológica.  Adicionalmente, é 
um modo de entender a personalidade, em termos do corpo e de seus processos 
energéticos. Esses processos, a produção da energia por meio da respiração e do 
metabolismo e a descarga de energia no movimento e expressão dos sentimentos, 
são as funções básicas da vida. Dessa forma, a tese fundamental da bioenergética 
parte do princípio de que corpo e mente são funcionalmente idênticos, isto é, o 
que ocorre na mente é o que ocorre no corpo e vice-versa.

Esse conceito concorda com o modelo holístico (do grego, holos = integral, 
pleno) de saúde que visa englobar os aspectos biopsicossociais do ser humano. 
Acredita-se, portanto, ser inevitável analisar o paciente em todos os âmbitos 
de sua vida e isto inclui os aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos e 
ambientais (BARROS, 2002 apud CÂNDIDO; MATTOS, 2009).

 
A integridade de corpo: um caminho loweniano

Alexander Lowen foi um médico norte-americano, além de ter tido outras 
formações (bacharel em ciências e em direito). Por cerca de seis décadas Lowen, 
realizou trabalhos clínicos e procurou sistematizar suas principais descobertas 
através de publicações. Ele escreveu quatorze livros (traduzidos em oito idiomas), 
além de numerosos artigos e outras publicações técnicas, e apresentou suas idéias 
em inúmeros lugares ao redor do mundo (esteve no Brasil em 1989), fundando, 
inclusive, o Instituto Internacional de Análise Bioenergética (que conta com 
quarenta e seis sociedades de profissionais espalhadas ao redor dos continentes), 
o qual o próprio presidiu por muitos anos.

A Análise Bioenergética é uma abordagem psicocorporal que foi desenvol-
vida por Lowen em colaboração com Jonh Pierrakos, a partir de estudos psica-
16  Para uma compreensão introdutória de toda a sua obra e legado ver: Boadella, D. Nos caminhos de Reich. São 
Paulo: Summus, 1985.
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nalíticos e reicheanos (LOWEN, 1982). A psicoterapia em Análise Bioenergética 
propõe uma interação homem-corpo-emoção-razão sendo conduzida a partir 
da análise e da entrega a experiência do corpo, pensamentos, emoções, ações, 
bem como dos aspectos relacionais implicados. Para tanto, utiliza-se de conceitos 
fundamentais, como couraça muscular, anéis ou segmentos da couraça muscular 
e algumas técnicas corporais, como grounding, respiração e massagem.

Para Lowen:

A bioenergética é uma técnica terapêutica que ajuda o indivíduo a 
reencontrar-se com seu corpo, e a tirar o mais alto grau de proveito 
possível da vida que há nele. Essa ênfase dada ao corpo inclui a sexua-
lidade, que é uma das suas funções básicas. Mas inclui também as mais 
elementares funções de respiração, movimento, sentimento e auto-
-expressão. (LOWEN, 1982, p. 38)

O objetivo da Bioenergética é ajudar o indivíduo a retomar sua natureza 
primária que se constitui na sua condição de ser livre, seu estado de ser gracioso 
e sua qualidade de ser belo. Esses fatores denotam um corpo saudável e, portanto, 
uma mente saudável. (LOWEN, 1982)

Podemos considerar três conceitos fundamentais para a Análise 
Bioenergética: o grounding; o surrender e a graciosidade. Grounding é um termo 
em inglês que podemos traduzir para o português como “enraizamento”. É uma 
postura física que se refere a uma condição subjetiva de autosustentação e maior 
conectividade com o corpo e com a realidade. Quando alguém é bem conec-
tado com a realidade, diz-se popularmente que “tem os pés no chão”. O conceito 
aponta ainda para a necessidade de uma verdadeira troca energética entre o corpo 
humano e a terra que o sustenta (LOWEN, 1997).

Surrender costuma ser traduzido por “entrega” ou “rendição”. É entendido 
como uma profunda entrega a si mesmo, ao self, permitindo um profundo relaxa-
mento dos processos defensivos arraigados no organismo e que, mantendo a situ-
ação traumática, impedem a vital pulsação do organismo. “O caminho da doença 
à saúde passa de uma arcaica re-ação à real ação, da rendição à redenção” 
(AZEVEDO, 1996). Lowen nos diz que:

Sem uma rendição do ego narcisista, a pessoa não pode entregar-se ao 
amor. Sem essa entrega, a alegria é impossível. Render-se não significa 
abandonar nem sacrificar o ego. Significa que o ego reconhece seu 
papel como subordinado ao self – como o órgão da consciência e não o 
senhor do corpo. (LOWEN, 1997, p. 27)
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O último conceito, o da graciosidade, pode ser entendido como senso de 
ligação com outras pessoas, animais e a natureza, que se reflete na vitalidade do 
corpo, manifesta pelo belo brilho nos olhos, na coloração e no calor da pele, pela 
espontaneidade da expressão e pela vibração do corpo, que é percebida na gracio-
sidade dos movimentos. (LOWEN, 1995). Este conceito está diretamente relacio-
nado com a espiritualidade do corpo.

Nos animais livres encontramos uma graça em seus movimentos, 
uma suavidade flexível que nos encanta como se um pêndulo de 
energia viva pulsasse dos olhos aos pés. Essa pulsação graciosa circu-
lando provoca sensações, sentimentos e emoções, promovendo o 
profundo contato com o próprio organismo e com o meio que o cerca. 
(AZEVEDO, 1996)

No Brasil, a Análise Bioenergética é reconhecida pelo Conselho Federal de 
Psicologia como uma abordagem profissional, ganhou vários interlocutores em 
nosso território nacional, construindo escolas de formação em diversos estados 
(São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná) e no 
Distrito Federal, filiadas ao Instituto Internacional de Análise Bioenergética e a 
Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética.

A princípio o trabalho loweniano no contexto nacional foi direcionado para 
a atuação psicoterapêutica individual em contexto privado, contudo sua técnica 
já foi ampliada por inúmeros colaboradores que aprofundaram a teoria, bem 
como sua aplicabilidade em diversos contextos, imprimindo elementos culturais 
e dimensões político-sociais na atuação.

O uso das técnicas específicas no contexto do trabalho de grupos, bem como 
na atuação dos serviços públicos, tem sido continuamente inventado e adaptado. 
Na região do Vale do São Francisco esta é a primeira publicação sobre tal método, 
corroborando com a falta de conhecimento e, por vezes, um preconceito diante 
de abordagens que trabalham a partir da relação indissociável mente-corpo.

Uma expressiva literatura no campo da Análise Bioenergética aponta para 
a eficácia clínica do método, em inúmeros casos onde aspectos psicossomáticos 
são evidentes para a manutenção da saúde: depressão, ansiedade, stress, derma-
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tites, disfunções sexuais, problemas respiratórios e circulação/cardiopatias. 
Conjuntamente, são ofertados recursos técnicos de intervenção psicocorporal no 
cuidado das causas originárias destes adoecimentos.

Diversas publicações de Lowen (1977; 1979; 1983; 1988; 1997) ressaltam 
melhoras significativas de saúde em casos clínicos acompanhados pelo autor. Em 
nossa experiência clínica, que será comentada mais adiante, também é possível 
perceber o efeito positivo de tal prática, ressaltando como este conhecimento tem 
um poder contributivo para os dilemas atuais no contexto da saúde.

No cuidado à saúde baseado na Análise Bioenergética, utilizamos exercí-
cios expressivos que favorecem o desbloqueio de tensões musculares provocadas 
pela sobrecarga emocional em regiões localizadas do corpo (nos segmentos da 
couraça) que afetam o livre fluxo energético dos processos básicos do organismo: 
respiração, digestão, comunicação. 

Desta forma, tais exercícios favorecem a integração do sujeito com seu corpo, 
sentindo as regiões rígidas, bem como os sentimentos inconscientes, inerentes a 
sua postura corporal, que obstruem a saúde. Estes exercícios, quando utilizados 
em grupos de hipertensos, por exemplo, têm a finalidade de aliviar a “pressão” 
interna através da externalização de sentimentos retesados, ofertando conforto e 
aprendizagem terapêutica.

Na próxima parte deste capítulo, vamos compartilhar uma experiência 
de cuidado à saúde com grupos de pessoas hipertensas, adotando a Análise 
Bioenergética através da metodologia de Grupos de Movimento (GM), que já 
vem sendo utilizada em vários contextos de promoção da saúde. Algumas experi-
ências exitosas com esta prática têm recebido prêmios nacionais e internacionais 
pelos benefícios e conquistas no campo da saúde e qualidade de vida17.

A tecnologia do GM (LOWEN, 1985; CAÑIZARES, 2002; RASCH; 
GARCIA, 2004; RASCH, 2005;) será entendida aqui como recurso terapêutico 
e de promoção da saúde junto aos usuários hipertensos do serviço público de 
Juazeiro. O GM tem como objetivo:

Possibilitar ao participante contato singular com expressões, fluxos, 
movimentos e respiração, com vistas a percepção de modos de organi-
zação corporal, de forma a trazer à tona o que se encontra aprisionado 

17  A exemplo do Centro de Desenvolvimento para Promoção do Envelhecimento Saudável (CEDPES), um convê-
nio entre o município de São Paulo e o Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, que oferta vários serviços de saúde na perspectiva da integralidade e ganhou recen-
temente o prêmio Talentos da Maturidade - Categoria Programas Exemplares, promovido pelo Grupo Santader 
Brasil. Um outro exemplo é o Programa Santo André mais que conquistou o Prêmio Internacional de Dubai de 
“Melhores Práticas para Melhoria das Condições de Vida”, ficando entre as 10 melhores práticas do mundo, dentre 
inúmeras ações no campo da habitação, renda e cidadania, atividades com grupos de movimento foram realizadas 
para fortalecer a saúde e a qualidade de vida dos grupos envolvidos. 
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pelas tensões, objetivando-se uma relação mais estreita de contato com 
o corpo, uma ampliação das sensações corporais, uma conscientização 
das tensões e bloqueios musculares do corpo, trabalhando-se em prol 
de movimentos e respiração que venham liberá-los, visando o fluxo 
mais livre da energia no corpo, trazendo mais pulsação de vida e de 
prazer. (RASCH; GARCIA, 2004)

Além da maior consciência subjetiva, as atividades de GM, por ocorrerem 
em grupo, instauram uma rede social protegida, ofertando um ambiente seguro e 
saudável de troca afetiva, ensejando como um laboratório de novas práticas inter-
pessoais que possam operar mudanças no estado interno dos sujeitos, bem como 
nas relações sociais (GAMA; REGO, 1994; CAÑIZARES, 2002).

Construindo práticas: O surgimento do Projeto Integrar

No início de 2010, mediados por diálogos com gestores da Secretaria de 
Saúde de Juazeiro-BA e do reconhecimento das demandas locais de cuidado 
à saúde, por meio da imersão nos serviços públicos através de atividades de 
extensão, ensino em serviço na graduação e pós-graduação nos últimos dois anos, 
entramos em contato com desafios na atenção integral aos usuários portadores 
de doenças crônicas, em especial a hipertensão arterial. Assim, nos dedicamos 
a construir uma ação de ensino-pesquisa-extensão voltada ao cuidado integral 
deste público, envolvendo profissionais de formações diversas como: psicologia, 
fisioterapia (com especialização em acupuntura), medicina (com especialização 
em cardiologia e acupuntura), bem como estudantes de psicologia e medicina.

O problema das doenças crônicas não se caracteriza como algo específico 
do município de Juazeiro, mas retrata uma realidade local que se conecta com 
dificuldades globais, suscitando reflexões mais profundas sobre nossos modelos e 
práticas de cuidado. Relatórios da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2005; 2007), por exemplo, atestam que 
nunca houve antes no mundo tantos pacientes portadores de doenças crônicas e a 
estimativa para 2015 é que esta proporção aumente ainda mais.

Acima de 60% de todas as mortes em nosso país são relacionadas a doenças 
crônicas. Aqui o número de mortes de vítimas de doenças crônicas estimadas em 
2005 foi de 1.289.000. Até 2015, o país registrará um aumento de 82% de mortes 
por diabetes. A OMS estima que o Brasil perde cerca de 3 bilhões de dólares ao 
ano de toda a sua produção nacional devido a mortes prematuras por doenças do 
coração, acidente vascular cerebral e diabetes.
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No Município de Juazeiro, segundo informações do Sistema de Informação 
da Atenção Básica (SIAB) da Secretaria Municipal de Saúde, colhidas em março 
de 2010, mais de 11% da população adulta do município sofre com hipertensão 
arterial e outras complicações cardíacas. Estima-se que cerca de 70% da popu-
lação atendida na Atenção Básica, são portadores de doenças crônicas (em espe-
cial, a hipertensão arterial e diabetes). Tais enfermidades crescem continuamente, 
muitas vezes operando co-morbidades (como os miomas, depressões, outras 
doenças cardiovasculares e do aparelho respiratório), a despeito de toda a tecno-
logia biomédica desenvolvida para combater tais adoecimentos, explicitando a 
limitação de lidar com tais sofrimentos.

Mesmo diante de inúmeras legislações e acordos internacionais, como 
a Declaração de Alma Ata (1978) e os princípios do Sistema Único de Saúde 
Brasileiro (2003), a saúde majoritariamente é tratada como seu antônimo a 
“doença” e serve como recurso lucrativo e instrumental. Madel Luz (2007) nos 
mostra como opera o “paradigma da doença”, seja pela forma campanhista ou 
preventiva. 

Em contraponto a este modelo, existe a perspectiva emergente de promoção 
da saúde que busca avançar com alternativas aos limites reais construídos pelos 
dois outros modelos, e na tentativa de transpor alguns dos desafios humanos e 
sociais da atualidade. O foco está na vitalidade e autonomia dos sujeitos, enun-
ciando aspectos inter e transdisciplinares, como também cultivando a horizonta-
lidade dos saberes e práticas em saúde.

A perspectiva biomédica predominante neste modelo trouxe avanços 
valiosos no campo de intervenções com fraturas e outras situações emergenciais, 
no conhecimento específico do funcionamento e da anatomia corporal, bem como 
de várias patologias. Contudo, inúmeros contrapontos (Medicina Integral, Saúde 
Coletiva, Práticas Alternativas, abordagens contemporâneas da Psicoterapia 
Psicocorporal, Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurveda, Homeopatia, 
etc.), destacam a fragmentação do sujeito, o abuso da alopatia e a lógica lucrativa 
que pervertem a concepção de saúde, oneram os recursos públicos e reduzem as 
possibilidades de intervenção, principalmente no campo prioritário da promoção 
de saúde.

Os conhecimentos da Psicologia Corporal se assemelham com algumas das 
perspectivas acima, à medida que acentuam a unidade corpo-mente, priorizam 
a potência dos sujeitos envolvidos, estimulando a autonomia diante das questões 
de saúde, bem como reconhecem os saberes e práticas de nossa espontaneidade 
biológica e cultural, cultivando a capacidade expressiva e as redes sociais no ato 
do cuidado.
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Um olhar íntegro de pessoas com hipertensão arterial

Quando tivemos a oportunidade de conversar com as pessoas que iriam 
participar do Projeto Integrar sobre as causas que elas atribuíam a sua hiper-
tensão arterial, de maneira simples e sábia, muitas delas respondiam: “são os 
muitos aperreios da vida”, “é o coração sofrendo com os problemas de família”, ou 
ainda “é o excesso de exigências no trabalho e em casa”. Estes simples comentá-
rios são transparentes e profundos ao revelar uma sabedoria interna das pessoas 
e populações para enunciar que não se padece apenas de um órgão ou do sistema 
de circulação interna do corpo fisiológico, sem também sofrer das emoções da 
circulação nos papéis e nas redes sociais em que estão inseridos. Escutar estas 
palavras e reconhecê-las como fonte de sabedoria e orientação das práticas de 
cuidado é um passo inicial para não se furtar de um cuidado integral.

Apesar dos estudos epidemiológicos reconhecerem a limitação do cuidado 
biomédico na hipertensão arterial expressa no aumento contínuo da população 
portadora de tal patologia, ainda há tímidos avanços e reconhecimento de outras 
práticas que possam contribuir com o cuidado do ponto de vista da etiologia 
da problemática, de forma que essa seja compreendida não como uma afetação 
orgânica, mas distribuindo igual valor de cuidado aos fatores emocionais, sociais 
e orgânicos.

Nos documentos do Ministério da Saúde responsáveis por orientar as 
práticas de cuidado com a Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS (BRASIL, 2006; 
2006a), são apresentados, de forma cuidadosa, diversos fatores que contribuem 
para o desenvolvimento da HAS, ressaltando inclusive o estilo de vida e a instau-
ração de novos hábitos.

Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no 
processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação 
adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal, controle do peso, 
prática de atividade física, tabagismo e uso excessivo de álcool são 
fatores de risco que devem ser adequadamente abordados e contro-
lados, sem o que, mesmo doses progressivas de medicamentos não 
resultarão alcançar os níveis recomendados de pressão arterial.
Apesar dessas evidencias, hoje, incontestáveis, esses fatores relacio-
nados a hábitos e estilos de vida continuam a crescer na sociedade 
levando a um aumento contínuo da incidência e prevalência da HAS, 
assim como do seu controle inadequado. A despeito da importância 
da abordagem individual, cada vez mais se comprova a necessidade 
da abordagem coletiva para se obter resultados mais consistentes e 
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duradouros dos fatores que levam a hipertensão arterial. Uma reforça a 
outra e são complementares. (BRASIL, 2006a, p. 07)

 Uma pergunta válida é: por que fatores relacionados a hábitos e estilos 
de vida continuam em ascendência e por vezes é tão difícil modificá-los? 
Acreditamos que há um fator essencial nisto e que as abordagens psicocorporais 
auxiliam na compreensão. A cartilha supracitada, apesar de falar em tantas coisas, 
não questiona de forma explicita em momento algum as emoções presentes em 
tais hábitos e estilos de vida. 

 Reich e Lowen nos deixaram o legado de que nossas práticas e hábitos são 
nossa maneira de ser no mundo, refletindo nosso estado interno. Assim, acredi-
tamos que buscar alterar hábitos alimentares, o uso de álcool e tabaco ou ainda 
estimular atividades físicas, sem, contudo, cuidar das emoções internas, que são 
propulsoras de tais práticas, se configura como uma terapêutica frágil e incon-
sistente, na medida que pode atuar nos sintomas, mas não na causa. Ademais, 
demanda do sujeito uma prática “controlista” de seus desejos, ao invés de poten-
cializar sua autonomia na busca de auto-conhecimento e desenvolvimento 
humano. 

 Dessa maneira, mesmo com os avanços na compreensão das pessoas que 
vivem com HAS, ainda há uma imanência da visão fragmentada da doença que se 
sustenta na construção de práticas de cuidado que cuidam do corpo físico e que 
pouco se dedicam à esfera subjetiva das emoções e sentimentos que embasam os 
estilos de vida e a própria expressão da fisiologia interna. 

 O caderno do Ministério da Saúde, ainda apresenta outra grande contri-
buição para aprofundarmos a etiologia da HAS:

A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta uma causa 
aparente facilmente identificável, sendo conhecida como hiper-
tensão essencial [grifo do autor]. Uma pequena proporção dos casos 
de hipertensão arterial é devida a causas muito bem estabelecidas, 
que precisam ser devidamente diagnosticadas, uma vez que, com a 
remoção do agente etiológico, é possível controlar ou curar a hiper-
tensão arterial. É a chamada hipertensão secundária. (BRASIL, 2006a, 
p. 20)

 Com esta citação acima, podemos inferir que apenas um pequeno número 
de HAS pode apresentar uma causa orgânica específica, sendo indispensável uma 
terapêutica biomédica para resolutividade das causas. Contudo, a maioria dos 
casos de HAS não apresenta um fator orgânico delimitado, o que corrobora mais 
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uma vez para compreendermos elementos psicossomáticos da constituição dos 
sujeitos em sua história de vida e sua forma de se relacionar com o mundo, bem 
como nossas normas culturais que impactam diretamente neste quadro, sendo 
aqui indispensáveis práticas integrativas de cuidado à saúde para a resolutividade 
das causas. 

 Alguns estudos científicos ressaltam a importância dos aspectos emocio-
nais e relacionados ao stress, para os cuidados com a hipertensão arterial (MAC 
FADDEN; RIBEIRO, 1998; MELLO FILHO, 2002). Tais estudos apontam aspectos 
da personalidade, hábitos comportamentais e grupais, indicando que os sujeitos 
hipertensos apresentam dificuldades em externalizar emoções mais intensas e 
costumam acumular enorme carga emocional, ocasionando grandes níveis de 
tensão. Vive-se internamente sob “pressão”, mesmo em situações cotidianas que 
habitualmente não ofertariam perigo.

 Sentimentos de hostilidade, ansiedade, agressão e ressentimento habitam 
uma subjetividade insegura, onde a sensação de ameaça no ambiente é uma cons-
tante, ensejando um conflito básico entre hostilidade e inibição. Esta condição 
atua ora na gênese da doença, ora como agravante e desencadeador da hiper-
tensão (MAC FADDEN; RIBEIRO, 1998; MELLO FILHO, 2002).

 Nosso trabalho, procura contribuir com esta visão, advogando sobre 
a importância das emoções e de aspectos energéticos no cuidado integral das 
pessoas com HAS. O trabalho com o GM procurou atuar na etiologia fisioló-
gica, emocional e social da hipertensão arterial, favorecendo maior consciência 
corporal e liberdade expressiva, instaurando uma rede social solidária e acolhe-
dora, o que gerou impacto no fluxo de circulação sanguínea e da vitalidade dos 
sujeitos participantes, que veio a contribuir para o maior equilíbrio e favorecer 
segurança para que essas pessoas se expressassem e se relacionassem com os 
outros.

Vamos falar um pouco mais de como aconteceu este trabalho.

O Projeto Integrar: uma experiência de cuidado integral

Em julho de 2010, aconteceu uma reunião com a Secretaria de Saúde da 
cidade de Juazeiro/BA, com o intuito de definir qual seria a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) que melhor se enquadraria no perfil do projeto. Como recomen-
dação dos gestores, ficou estabelecida a UBS do bairro Alto da Maravilha, por 
possuir uma equipe multidisciplinar, alta prevalência de casos de hipertensão 
arterial no território e disposição para colaboração com o planejamento, a 
execução e a avaliação do projeto.
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Definida a UBS, a primeira inserção no campo se deu no início de agosto, 
por meio de uma reunião com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), enfer-
meiras, dentista e demais funcionários da parte técnica e administrativa, onde 
foi apresentado ao grupo o projeto e suas possíveis contribuições no cuidado à 
saúde. Como a maior parte do grupo desconhecia a Análise Bioenergética, deci-
dimos que seria importante realizar um momento de experimentação da equipe 
com tal prática, do contrário seria muito difícil compreendê-la e estimulá-la nas 
pessoas e grupos com os quais eles eram agentes de cuidado. 

Uma semana após este primeiro encontro com a equipe, os profissionais 
do serviço puderam experienciar a metodologia do Grupo de Movimento, bem 
como as concepções de saúde presente na Medicina Tradicional Chinesa, a partir 
de alguns exercícios psicocorporais da Análise Bioenergética e de alguns movi-
mentos do tai-chi-chuan, já que o projeto previa ações de GM e Acupuntura.

Deste modo, foi procurado estabelecer uma linguagem comum entre os 
profissionais do serviço e a equipe de trabalho do projeto, a fim de favorecer o 
reconhecimento teórico-prático da metodologia proposta e estimular os profis-
sionais a colaborar, por meio da indicação de usuários que eles acreditassem que 
viriam a se beneficiar com o método.

Apresentada e experimentada a metodologia. foi discutido sobre as prio-
ridades para seleção dos sujeitos que seriam beneficiados, já que, infelizmente, 
não seria possível englobar toda a demanda da comunidade. Dentre as definições 
acordadas, ficou explicitada a necessidade de priorizar os sujeitos não favorecidos 
por outros programas e que possuíssem complicações mais relevantes em suas 
pressões arteriais.

A mobilização e convite dos usuários para conhecerem o Projeto Integrar 
ficou por conta da equipe da UBS do Alto da Maravilha. Além disso, foi indicado 
que utilizássemos o espaço do Centro Comunitário do Bairro para realização 
tanto deste encontro quanto das atividades do GM, já que se tratava de um espaço 
com estrutura mais adequada para a ação. Deste modo, a própria equipe também 
se prontificou para reservar o local.

Na segunda quinzena do mesmo mês, sucedeu a apresentação do projeto à 
comunidade, contando com a presença de quarenta e oito usuários do serviço que 
convivem com a hipertensão arterial. Nesta, houve um espaço para uma primeira 
vinculação da equipe com a comunidade. Algumas pessoas presentes na reunião 
relataram suas dores e dificuldades no tratamento da hipertensão. Procuramos 
acolher as experiências compartilhadas, respeitando e valorizando a importância 
da experiência como catalisadora de cuidados. Além disso, fizemos esclareci-
mentos sobre as ações e possíveis benefícios advindos das atividades do Projeto.

Dentre os usuários que apresentaram perfis para participar do projeto na 
UBS do Alto da Maravilha, vinte e oito compareceram na UBS no prazo acordado 
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para o preenchimento da ficha de inscrição e avaliação clínica. Os diagnósticos 
clínicos foram realizados por uma médica especialista em cardiologia e acupun-
tura, que faz parte da equipe do Projeto, tendo sido recomendado a apenas uma 
pessoa não participar das ações, já que essa estava com debilidades físicas tão 
severas que necessitava de cuidados mais específicos.

Em setembro, realizamos o primeiro dia de GM. Neste encontro inicial, foi 
solicitado aos usuários que se apresentaram que relatassem suas expectativas e 
que preenchessem um somagrama, com o intuito de continuar o mapeamento 
clínico. Contudo foi priorizada a correlação de aspectos fisiológicos, psicossomá-
ticos, energéticos e sociais – que serviria de referência para elaboração de uma 
proposta de trabalho e acompanhamento evolutivo dos casos.

O somagrama é um desenho subjetivo e emocional da própria expe-
riência que o paciente vive no corpo. É um mapa, uma ferramenta 
vivencial e descritiva desses estados tensionais da musculatura e 
das sensações experimentadas no interior do corpo. Utiliza-se este 
desenho num momento inicial de terapia, enquanto está se estabele-
cendo um foco. (FREIRE, 2009)

Com base nos mapeamentos clínicos, foi assegurado um contrato de 
trabalho entre o grupo responsável pelo projeto, usuários e UBS, que norteou 
a sua efetivação até então. Durante este período, houve algumas dificuldades 
de diálogo que, por sua vez, refletiram na fragilidade da ação integrada, porém 
sempre existiu o esforço de contornar tais acontecimentos e aprender com eles. 
Contamos a participação de uma ACS na maioria dos GM realizados e nosso 
acordo/expectativa é que este número aumente para compartilharmos saberes e 
metodologias de cuidado.

As atividades do GM foram planejadas semanalmente. No primeiro ano 
do Projeto, era previsto que suas práticas durassem sete meses,no entanto elas 
seguiram-se por nove meses, com recessos definidos coletivamente. Eram reali-
zados dois GMs semanalmente com pessoas distintas. Ao longo do Projeto, foram 
realizados 56 encontros, sendo 27 com cada um dos dois grupos de trabalho e 
dois com o grupo geral. Ao longo de nove meses de trabalho passaram pelos 
grupos 39 pessoas, com uma média semanal de 15 participantes. Parte das pessoas 
que participaram do Projeto estiveram presentes apenas em parte dele, algumas 
durante o período de 2010, outras de 2011. Como ao longo das ações permitimos 
a presença pela livre demanda, muitas pessoas visitaram o grupo sem, contudo, se 
engajarem nas ações semanais dele. Todavia, um número significativo de pessoas 
permaneceu do início até o final das atividades no primeiro ano do Projeto.   
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Com relação à Acupuntura, o outro trabalho desenvolvido pelo Projeto, 
foram realizadas 225 sessões, beneficiando 20 pessoas que também participavam 
das atividades de GM, tendo uma média de 15 atendimentos por pessoas.

Vale ressaltar que a maior parte do público beneficiado pelo Projeto eram 
mulheres acima de sessenta anos. A maioria delas já convivia com a HAS por 
mais de uma década. Com isso, os resultados apresentados aqui são limitantes 
no aspecto de transformações mais estruturais do quadro de saúde. Mesmo 
assim, os dados são estimulantes quanto à melhora situacional e corroboram para 
a importância destas práticas.

Durante este período, foram realizados três Grupos Focais (GF) a fim de 
avaliar o desenvolvimento clínico dos usuários beneficiados pelo projeto, bem 
como submeter o trabalho à validação dialógica dos participantes diretamente 
envolvidos. O primeiro grupo focal foi realizado após um mês do início das ativi-
dades semanais; o segundo foi realizado com três meses de ações semanais e o 
último foi realizado no nono mês de execução das ações. 

Em todos os GFs investigamos o controle da pressão arterial, aspectos 
relacionados à manutenção/mudança dos sintomas físicos e estados emocio-
nais, ampliação/manutenção da consciência corporal, bem como o sentido dos 
GM para os participantes. Os grupos focais foram gravados e transcritos para 
análise compreensiva das falas. Algumas destas falas serão expostas aqui no 
trabalho. Como nesta mesma publicação há um capítulo específico para abordar 
a Acupuntura, as informações do projeto referentes a esta prática não serão foco 
aqui.

Alguns resultados do trabalho Psicocorporal

Antes de nos dedicar a comentar as falas dos participantes ao longo dos 
encontros semanais, gostaríamos de ressaltar que houve um fator essencial para 
instaurar um ambiente de cuidado. 

Nos primeiros encontros procuramos cultivar uma cultura de respeito, 
liberdade expressiva, não julgamento e acolhimento das emoções e experiências. 
Na literatura do campo da psicologia corporal, procuramos chamar isso como 
criação de um “setting seguro” (GROF, 2011), prerrogativa indispensável para que 
as pessoas possam estar presentes inteiramente em um ambiente terapêutico. Na 
literatura no campo da saúde coletiva, este aspecto aproxima-se do que procu-
ramos falar de vinculação e acolhimento nos serviços (GOMES; PINHEIRO, 
2005; BRASIL, 2007).
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Em nossa opinião, isto é profundamente importante, porque as pessoas com 
hipertensão arterial convivem em ambientes onde não se sentem seguras para 
expressar seus sentimentos, já que o julgamento e o medo de ferir aquelas pessoas 
que amam limitam suas possibilidades de estarem inteiras nestas situações, o que 
acaba por ofertar uma sobrecarga interna que reflete em suas pressões arteriais. 
Assim, construir um clima de permissão e aceitação para expressões de senti-
mentos, como a raiva, a alegria e a tristeza, pode impactar diretamente na saúde 
dessas pessoas, ensejando novos repertórios e práticas sociais em seus grupos de 
origem.

Nosso trabalho geralmente iniciava com um acolhimento afetivo, com 
toques (abraços, aperto de mão, troca de olhares) e escutas acerca de como 
cada pessoa estava chegando ao grupo. Em seguida, iniciávamos os exercícios 
expressivos onde o mais importante era deixar-se sentir e expressar incômodos, 
prazeres e as diversas emoções que eram mobilizadas. A alegria, expressa através 
do riso, e a raiva, comunicada através do grito e dos movimentos corporais, foram 
sentimentos profundamente curadores ao longo de nosso trabalho. Acerca dos 
exercícios Lowen nos diz:

Se você os faz compulsivamente, os estará minimizando. Se você os 
faz competitivamente, não irá provar nada. Contudo, se os faz 
com carinho, cuidado e interesse por seu corpo, os benefícios irão 
surpreendê-lo. (LOWEN, 1985, p.14)

Lowen aponta ainda que toda pressão (stress) produz um estado de tensão 
no corpo e que, habitualmente, esta tensão some quando a pressão é aliviada. 
Contudo, as tensões crônicas persistem, assumindo uma atitude física incons-
ciente e um endurecimento muscular que bloqueia algum movimento espontâneo 
do corpo (1985). Quando realizamos os exercícios com o objetivo de obstruir ou 
afrouxar estas tensões musculares, naturalmente a pressão interna também sede, 
ofertando alívio aos participantes.

Com relação aos benefícios no controle dos níveis de pressão da HAS, todos 
os participantes relataram melhoras, abaixo seguem algumas falas:

“Minha pressão era 18:10... Sempre foi alta! [...] Mas agora não. Ainda mesmo 
semana passada, eu fui medir e estava 14:10.”
“A minha pressão, antes, era 16:14... Alta! Mas agora, na semana passada eu fui 
ao postinho e estava 12:8.”
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“Depois que comecei a participar do grupo, estou me sentindo muito bem, porque 
eu usava dois tipos de medicamentos para pressão arterial, mas agora estou 

usando um...”   

Ainda com relação a outros sintomas secundários da HAS, podemos perceber 
também que os participantes se sentiram beneficiados de formas diversas, com 
base em suas histórias pessoais e nas inscrições corporais subjetivas, melhoras 
com relação à cefaléias/enxaquecas; dores miofaciais e musculoesqueléticas, dores 
neuropáticas, anorexia; diabetes, e insônia foram continuamente compartilhadas.

“Já baixou o meu colesterol e o diabetes também. E eu estou bem! As 
dores que eu sentia, aliviou muito. A minha cabeça, que eu tomava 
remédio todo dia, quase que eu nem estou usando mais (o remédio)”. 
“Eu sentia muitas dores nas articulações; nos dedos, que eu sentia 
duro; aqui na volta do braço, antebraço, doía bastante; e sentia muita 
dor de cabeça, não forte, mas do lado esquerdo sempre uma dor de 
cabeça me incomodando. E na nuca... E eu tinha medo de um AVC, 
mas, graças a Deus, melhorou muito as dores.”
“Eu me senti muito bem com esses exercícios. Principalmente porque a 
gente movimenta aqui essa musculatura dos ombros. Eu sentia muitas 
dores aqui e este mês eu não senti. Eu estou gostando muito mesmo!” 

Com relação ao impacto do trabalho nas emoções das pessoas, alguns relatos 
podem ilustrar melhoras em relação ao nervosismo, ansiedade, raiva, tristeza e 
alegria, bem como na memória:

“Essa respiração que a gente faz aqui: tenho certeza que me ajudou 
muito! Muito! Porque eu tenho problema de ansiedade e eu acho que 
ajudou, porque a minha ansiedade melhorou.”
“Aprendi a ser mais paciente com as situações. Não me agonio mais 
tanto com as preocupações. Já estou tendo mais paciência.” 
“É, e o esquecimento também, que eu ficava meio esquecida... Até que 
melhorou foi muito!”
“Parece que eu estou mais calma... Eu sentia muita palpitação, assim, 
no coração” 
“Eu me sentia muito triste. Eu ficava muito emocionada com tudo que 
acontecia na minha casa... Mas eu estou suportando tudo com isto que 
eu estou fazendo aqui! Estou bem agora. Estou sabendo mais levar as 
coisas. E vou aprendendo! Nem toda tristeza que a gente tem, nem 
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tudo que a gente sente vai passar assim de repente! Mas eu estou bem 
melhor”.
“A natureza abriu! Eu estou outra pessoa! Estou me sentindo mais 
alegre.”

Por fim, com relação à ampliação da consciência corporal dos participantes, 
alguns relatos também foram bem expressivos:

“Eu sei que minha cabeça dói muito por causa dos meus problemas e 
minhas preocupações que tenho dentro de casa. Eu sei que o que eu 
sinto é por causa dos meus problemas.”
“Sobre o controle do meu corpo, eu estou achando diferença, porque 
antes eu não tinha controle. Era como se eu estivesse perdendo as 
forças, perdendo o controle do corpo”
“Eu me senti, tipo assim, mais forte... Já me senti mais debilitada. 
Senti-me mais forte, assim, do físico. Melhorou muito! E, também, a 
disposição de fazer as coisas, também aumentou mais”

Estes relatos, então, ilustram os benefícios para as pessoas com HAS aten-
didas pelo Projeto Integrar. Acreditamos que o trabalho conseguiu promover 
saúde, ampliando o escopo de cuidado da HAS para o cuidado integral das 
pessoas. Através do tripé conceitual de Lowen (grounding, surrender e gracio-
sidade), podemos cultivar hábitos relacionais profundos de desenvolvimento 
humano.

Através do ambiente de cuidado, naturalmente as pessoas se apropriaram 
de seus corpos e suas dores, entregaram-se a boa parte delas, permitindo-se 
expressá-las, resgatando, com isso, a graciosidade ofuscada em suas vidas. A 
melhora em seus quadros de adoecimento foi um resultado inevitável do curso de 
cuidado construído por elas. Pessoas que há muito não riam ou trocavam afetos 
ou, ainda, que tinham suas gargantas presas por terem sido inibidas de protestar 
qualquer descontentamento ou raiva diante de situações que feriam sua integri-
dade física e emocional, puderam compartilhar de forma simples e espontânea os 
movimentos da vida.

Esperamos que, com este exemplo, tenhamos contribuído para a compre-
ensão da Análise Bioenergética e da importância de políticas públicas que 
ofertem práticas integrativas de cuidado, pautadas na compreensão indissociável 
da relação mente-corpo. 
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Capítulo 8

Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura: Uma contribuição com 

impacto positivo à saúde no Vale do São Francisco

Dulce Dantas Lima Ribeiro; Israel José da Silva Filho.

Introdução:

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) / Acupuntura é um conhecimento 
milenar na arte de curar. Todo o conhecimento sobre a MTC/Acupuntura baseia-se 
na observação dos fenômenos da natureza e nos princípios que regem a harmonia 
e o equilíbrio nela existentes. Na concepção filosófica chinesa, todos os seres do 
Universo estão submetidos às mesmas leis e princípios naturais, de maneira que estes 
conhecimentos podem ser aplicados ao Homem, aos animais, ao ambiente e a todo 
o planeta. No caso do homem, a saúde engloba um estado de fluência energética 
livre, enquanto a doença expressa uma alteração neste fluxo, seja estagnação, excesso, 
deficiência ou outros, manifestado na alteração da circulação da Energia Vital (Chi) 
através dos Meridianos Principais, que são canais ao longo do corpo por onde se 
move a energia vital (Chi), em número de 12 (doze). Segundo Maciocia, a circulação 
de Chi através dos Meridianos, se torna possível pela diferença de potencial entre a 
cabeça e o tórax, sendo a cabeça o potencial máximo do yang do corpo, enquanto que 
o tórax (Meridiano de Pulmão) é o potencial mínimo de energia.

Ao se unir pontos do mesmo meridiano obtém-se linhas ou trajetórias longi-
tudinais que foram denominadas Jing ou meridianos e trajetórias horizontais 
denominadas Luo ou comunicações. Jing Luo é o termo genérico que engloba 
os meridianos e suas ramificações, sendo que Jing tem o sentido de “caminho” 
ou “via”, os meridianos são os ramos principais do sistema canalar e Luo são os 
ramos dos meridianos que se cruza em diagonais e que cobrem o conjunto do 

corpo (Luca, 2008, pág. 51).   
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Embora no Ocidente este sistema médico seja quase um sinônimo de 
Acupuntura, a  MTC abrange conhecimentos bem mais amplos. Além da prática 
da Acupuntura, envolve as áreas de Moxabustão, Dietoterapia, Fitoterapia, 
Práticas de movimentos e respiração (Tai Chi Chuan e Chi Kung) e Massagem 
Terapêutica (Tui-na). Toda a terapêutica na MTC trabalha com o pressuposto de 
favorecer a circulação do Chi (Energia Vital), levando em conta fatores constitu-
cionais, emocionais, climáticos, dietéticos, habitacionais, hereditários, formando 
assim um sistema terapêutico completo, holístico, valorizando a relação do indi-
víduo consigo mesmo, com o outro e com o espaço onde vive, no contexto da 
Natureza.

Na conferência de Alma-Ata, URSS, em 1978, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomendou aos paises membros formalmente a utilização dos 
recursos da Medicina Alternativa e popular pelos sistemas oficiais de saúde, 
reconhecendo os praticantes desta medicina como importantes aliados na 
organização e implementação de medidas para aprimorar a saúde das comuni-
dades. No Brasil, por recomendações de várias Conferências Nacionais de Saúde 
(1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2001, da 1ª Conferência 
Nacional Farmacêutica em 2003, da 2ª Conferência Nacional de Ciência 
Tecnologia e Inovação em Saúde em 2004) em fevereiro de 2006 foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho Nacional de Saúde o documento final da Política 
Nacional de Praticas Integrativas e Complementares no SUS, publicado na forma 
das Portarias Ministeriais nº 971 em 03 de maio de 2006 e nº 1600, de 17 de julho 
de 2006, oficializando-se assim as Práticas Integrativas e Complementares, dentre 
elas a Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura.   

Neste capítulo, vamos basear as nossas observações no conhecimento sobre 
Acupuntura, que foi introduzida no Ocidente a partir das experiências com a 
técnica pelos jesuítas no séc. XVII e no Brasil pelos japoneses que imigraram para 
o trabalho agrícola nos primórdios do séc. XX. Devemos salientar que em 1929 
o Cônsul Francês na China, George Soulier de Morant (1878 – 1955), traduziu 
livros e tratados da Medicina Chinesa e instituiu na França uma Escola de 
Acupunturistas e estudiosos da Medicina Chinesa, conseguindo despertar entre 
os seus patrícios e os europeus o interesse pela Acupuntura.

Coube a um luxemburguês a tarefa de oferecer os primeiros cursos de 
acupuntura a um grupo de brasileiros, formado por profissionais de saúde de 
várias especialidades. Trata-se do professor Frederico Spaeth (1912 – 1990), que 
se dedicou durante pelo menos quatro décadas a disseminar e regulamentar a 
prática dessa terapêutica em nosso país. No final da década de 1950, ele deu inicio 
ao ensino dessa terapêutica em São Paulo e Rio de Janeiro. Mais tarde, estruturou 
cursos e passou a ministrá-los em diversas capitais brasileiras. A partir da década 
de 1970, surgiram os primeiros cursos organizados por orientais, abertos a brasi-
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leiros não necessariamente integrantes das Colônias Orientais. (Nascimento, 
M.C., 2006)

Nas últimas décadas, os conhecimentos sobre MTC/Acupuntura vêm sendo 
ensinados nas Universidades, nos cursos da área de saúde, inclusive de Medicina, 
como disciplina optativa. Nas Sociedades e Associações das profissões, são 
ministrados cursos em nível de especialização, reconhecidos pelos seus respec-
tivos Conselhos Federais. A MTC/Acupuntura vem sendo oferecida como prática 
terapêutica em serviços públicos (SUS) e privados, ainda de forma incipiente, 
mas com experiências consistentes, quanto aos resultados, principalmente em 
portadores de dor crônica. 

Por tratar-se de conhecimento que foge da dinâmica do pensamento carte-
siano, consideramos de extrema importância a formação e qualificação dos 
profissionais que atuarão nesta área, com a devida fiscalização pelos Conselhos 
Federais, pensando na manutenção do status da atividade, bem como na redução 
dos insucessos terapêuticos. 

Conceito

Medicina Tradicional Chinesa / Acupuntura  possui a denominação chinesa 
Zhen Jiu, que significa agulha (zhen), e calor (jiu), e, a partir dos relatos dos jesu-
ítas, foi renomeada como Acupuntura (derivada das palavras latinas acus, agulha 
e punctio, punção). Esta técnica compreende um conjunto de procedimentos que 
promove o estímulo preciso de locais anatômicos definidos, por meio da inserção 
de agulhas filiformes metálicas com objetivo de promover a manutenção e recu-
peração da saúde bem como para prevenção de agravos de doenças ( PNPIC, 
2006). 

Bases Fundamentais da Medicina Tradicional Chinesa / Acupuntura

A Acupuntura está fundamentada e apoiada em alguns pilares básicos 
(Yamamura, Y. 2004), que traduzem o conhecimento filosófico do pensamento 
chinês, além do conhecimento anatômico, clínico e patológico, quais sejam: 

1. Teoria do Yin-Yang que é uma estrutura conceitual, foi usada para obser-
vação e análise do mundo material na China antiga e é provavelmente o 
mais importante fundamento da medicina Chinesa. A mais antiga referência 
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desta teoria está contida no BOOK OF CHANGES (livro das mutações - Yi 
Jing), datado de 700 anos aC.  

A aplicação desta teoria se aprofundou em todas as escolas de pensamento 
no Período dos Estados Combatentes (475 - 221 aC). Salientou - se no capi-
tulo V do livro Plain Questions: “Yin Yang são as leis do céu e da terra, o 
grande esqueleto de todas as coisas, os pais da mudança, a raiz e o começo 
da vida e da morte...” (300 a.C). Esta citação expressa a idéia que todos os 
eventos naturais e estados de ser estão arraigados no Yin e no Yang e podem 
ser analisados pela teoria do Yin e do Yang. Esta teoria porém, não permite 
por si mesma referir a qualquer fenômeno concreto objetivo. É precisamente 
um método teórico para observação e análise dos fenômenos. 

Yin e Yang é uma conceituação filosófica, uma maneira de generalizar os 
dois princípios opostos que podem ser observados em todos os fenômenos 
relacionados dentro do mundo natural. Podem representar dois fenômenos 
separados com naturezas contrárias, bem como aspectos diferentes e opostos 
dentro do mesmo fenômeno. Assim, o povo Chinês antigo, no curso de sua 
vida cotidiana e trabalho, chegou ao entendimento de que todos os aspectos 
do mundo natural podiam ser compreendidos como tendo um aspecto 
dual, por exemplo, dia e noite, brilho e obscuridade, movimento e quietude, 
direção ascendente e descendente, calor e frio, etc. 

Os termos Yin Yang são aplicados para expressar estas qualidades de condição 
dual e oposta, como água e fogo que são considerados símbolos do Yin e 
Yang. Isto significa que a água e o fogo representam dois aspectos primários 
opostos e contraditórios. Baseado nas propriedades da água e do fogo, tudo 
no ambiente natural pode ser classificado como Yin ou Yang. Aqueles com 
as propriedades básicas do fogo, como calor, movimento, brilho, direção 
ascendente e externa, excitação e potência pertencem ao Yang; aqueles com 
as propriedades básicas da água, como frieza, quietude, obscuridade, direção 
descendente e interna, inibição e fraqueza, pertencem ao Yin. 

A natureza de um fenômeno não é absoluta, mas relativa. Esta relatividade 
é refletida de dois modos. Por um lado, sob certas condições, Yin pode se 
transformar em Yang e vice- versa (a intertransformação natural do Yin e 
do Yang) e, por outro lado, qualquer fenômeno pode ser dividido infini-
tamente em seu aspectos Yin e Yang, refletindo sua própria relação intrín-
seca Yin-Yang. O dia, por exemplo, é Yang enquanto a noite é Yin. Porém, 
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cada um deles pode ser classificado, posteriormente, como se segue: a 
manhã representa o Yang dentro do Yang, a tarde é o Yin dentro do Yang, 
a primeira metade da noite é o Yin dentro do Yin e a segunda metade da 
noite é o Yang dentro do Yin. Esta diferenciação do mundo natural em suas 
partes opostas pode ser infinitamente levada em consideração. Percebe-se, 
então, que Yin e Yang são ao mesmo tempo opostos em natureza e, todavia, 
mutuamente dependentes, tanto se opõem como se complementam um ao 
outro e existem dentro de todo o fenômeno natural. A Medicina Tradicional 
Chinesa / Acupuntura aplica os princípios do Yin-Yang de interconexão e 
transformação continua para o corpo humano para explicar sua fisiologia 
e patologia e orientar o diagnóstico clínico e o tratamento.  (Xinnong, C, 
1999).  

Não se pode compreender, nem praticar a Medicina Tradicional Chinesa/ 
Acupuntura sem o entendimento da teoria do Yin-Yang. Com relação à 
estrutura corpórea, cada parte do corpo humano apresenta um caráter 
predominantemente Yin ou Yang, de forma relativa. Por exemplo, o tórax 
é Yang em relação ao abdômen (por ser mais alto), mas se torna yin se a 
referência for a cabeça. Como regra geral na estrutura do corpo, o que tiver 
esses caracteres: superior, exterior, superfície póstero-lateral, costas e repre-
sentar a função de um órgão é classificado como Yang e o que for inferior, 
interior, superfície ântero-medial, frente, e representar a estocagem é clas-
sificado como Yin. Ainda nesta visão, podemos afirmar que os órgãos Yang 
transformam, digerem e excretam as substâncias “impuras” dos alimentos e 
fluidos enquanto que os órgãos Yin estocam as essências “puras” resultante 
dos processos biológicos vitais à manutenção da vida. (Maciocia; 2007). 

  
2. Teoria dos cinco elementos ou dos cinco movimentos  

Juntamente com a teoria Yin Yang, essa teoria constitui a base MTC/
Acupuntura e sua aplicação na Medicina, marca o início da Medicina 
Científica e o afastamento de conhecimentos como o xamanismo. Hipócrates 
em seu ensaio “On the sacred disease”, lançou uma profunda crítica sobre 
as causas sobrenaturais da Epilepsia. Os curadores deixaram de procurar 
causas sobrenaturais para as enfermidades e passaram a observar a natureza, 
utilizando os métodos indutivo e dedutivo, passando a aplicar este conheci-
mento na interpretação das doenças. Em outras culturas, como a grega por 
exemplo, existem estudos similares sobre os elementos. Com este conheci-
mento, houve um “salto” na interpretação da doença que passou a ter causas 
naturais, com influência do estilo de vida. (Maciocia, 2007).
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Os cinco elementos são assim classificados e explicados: água – umedece e 
desce, tem liquidez e fluidez; é representada pelo rim; madeira – pode ser 
dobrada e esticada, tem solidez e expansão; é representada pelo fígado; fogo 
– inflama em sentido ascendente, tem calor e promove combustão; é repre-
sentada pelo coração; terra – permite disseminar, crescer e colher, ligando-
-se à nutrição; é representada pelo baço-pâncreas; metal – pode ser moldado 
e enrijecido; é representado pelo pulmão. Cada um destes elementos apre-
senta relação com uma emoção específica (ex. tristeza – pulmão), com cor 
específica (ex. branco – pulmão), hora do dia específica de maior energia 
(ex. 3h às 5h – pulmão), meridiano yang acoplado (ex. intestino grosso – 
pulmão), energia específica (ex. secura – pulmão), abre-se em orifício espe-
cífico (ex. nariz – pulmão). 

Com o conhecimento dos cinco elementos, se estabeleceram o “ciclo de 
geração”, o “ciclo de dominação”, que são ciclos fisiológicos, o “ciclo de 
agressão, ou do excesso de trabalho”, e o ciclo de “contradominação ou 
seqüência de lesão”, que são patológicos e são os principais para o entendi-
mento da fisiologia orgânica, o aparecimento das doenças, com um similar 
na Medicina Ocidental - estudo da homeostase. 

Na prática, os cinco elementos utilizados na medicina chinesa são então as 
representações abstratas das cinco naturezas diferentes: Terra, Metal, Água, 
Fogo, Madeira. Geram-se e controlam - se mutuamente, compondo meca-
nismo de auto-regulação (ciclos fisiológicos). Em condições patológicas, 
as alterações se manifestam de modo peculiar, aparecendo condições de 
excesso e deficiência (ciclos patológicos). A seqüência de geração envolve 
o processo de produzir, crescer e promover. Os antigos chineses denomi-
navam essa relação “Mãe - Filho”, onde Mãe é o elemento que gera e Filho é 
o elemento gerado. Já o ciclo de dominação envolve o aspecto da restrição 
e controle do elemento filho. Exemplo: a água controla e restringe o cresci-
mento da madeira.

Nos ciclos patológicos, o “ciclo de agressão ou de excesso de trabalho” segue 
a mesma seqüência do ciclo de dominação, ocorrendo quando a dominação 
se faz de modo exacerbado. Já no “ciclo de contradominação ou seqüência 
de lesão” ocorre uma inversão do ciclo de agressão, sendo que o elemento 
Mãe passa a ser dominado pelo elemento Filho, promovendo as condições 
patológicas de excesso ou de deficiência aparecendo a doença. 
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Teoria dos Zang Fu ( órgãos / vísceras) 

Aborda a fisiologia energética dos órgãos e das vísceras, e constituem o 
alicerce para a compreensão da fisiologia, propedêutica energética e da fisiopato-
logia das doenças e seu tratamento. Os zangs 

consistem em cinco órgãos: coração, fígado, baço rim e pulmão. Têm 
a função de produzir, transformar e armazenar a energia (C’hi), o 
sangue (Xue), os líquidos orgânicos (Jin Ye), a assência adquirida e a 
essência inata (Jing) e o espírito vital (Shen), as Fu consistem nas seis 
visceras e nas víceras extraordinárias ( cérebro, medula, ossos, vasos 
sanguíneos e o útero). Que tem a função de armazenar a essência. 
As seis vísceras Fu são: intestino delgado, estomago, intestino grosso, 
bexiga, vesícula biliar e triplo-aquecedor, que tem a função de receber, 
digerir e transformar os alimentos e excretar os resíduos. (Luca, 2008, 
pág. 62).   

A associação do conhecimento dos cinco elementos e dos Zang Fu permitem 
uma visão médica chinesa do corpo como um todo integrado, com relações funcio-
nais que provêm da integração total das funções corporais, emoções, atividades 
mentais e físicas, tecidos, órgãos dos sentidos e influências ambientais. Os órgãos 
internos (Zang Fu) estão relacionados funcionalmente a várias substâncias vitais, 
emoções, tecidos, órgãos. Quando os Zang Fu estão em desarmonia energética, 
os estímulos provenientes dos cinco sentimentos tornam-se excessivos, agindo de 
maneira danosa e lesando a energia vital, condição propicia para o surgimento de 
doença. Por esta razão, no diagnóstico buscamos sempre as correlações entre os 
órgãos e tecidos afetados, com as emoções, com alterações climáticas e dietéticas 
entre outras. 

No tocante aos sabores que afetam os Órgãos e Víscera (Zang Fu), cada 
alimento ou erva é classificado de acordo com um sabor, que apresenta um deter-
minado efeito sobre o organismo, como descrito a seguir: 

-o sabor azedo produz fluidos e Yin, atinge os nervos, é adstringente, controla 
a perspiração e a diarréia. Em excesso, pode afetar o fígado e os tecidos que ele 
rege (tendões) e deverá ser evitado em portadores de dor crônica; 

•	 o sabor amargo elimina o calor e a umidade, seda e enrijece e domina a rebe-
lião do Chi. Atinge os ossos e deve ser evitado em doenças ósseas;

•	 o sabor doce tonifica, equilibra e acalma. É usado como tonificante nos casos 
de deficiência e alivia a dor. Atinge os músculos e em excesso pode causar 
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debilidade muscular. Deve ser evitado em enfermidades musculares, como 
a Fibromialgia;

•	 o sabor picante tem ação na dispersão, muito útil na eliminação de fatores 
patogênicos. Deve ser evitado nas deficiências de Chi;

•	 o sabor salgado flui em descida e amacia a rigidez, podendo ser útil para 
tratar constipação e edema. Deve ser evitado nos casos de deficiência de 
sangue. 

Desta forma, entende a MTC/Acupuntura que cada órgão interno não 
é e não se comporta simplesmente como uma entidade anatômica e funcional 
isolada, mas recebe  interferências dos fatores emocionais, dietéticos, estilo de 
vida, entre outros, e se comporta como um vórtice energético com manifestação 
em diferentes estados de agregação, em esferas diferentes da vida. 

Meridianos de Acupuntura

Os Meridianos de Acupuntura são vias por onde flui a energia vital (Chi). Os 
Meridianos Principais em número de 12 (doze) tomam o nome dos órgãos envol-
vidos no seu trajeto, como pulmão, intestino grosso, estômago, etc.  enquanto 
que os 08 (oito) Meridianos Extraordinários mantêm na maioria das publicações 
o seu nome de origem: Ren mai, Du Mai, Yang wei mai, Yin wei mai, Yang quiao 
mai, Yin quiao mai, Chong Mai e Dai Mai.

A energia (Chi) flui nos Meridianos Principais num período de 24 (vinte e 
quatro) horas, sempre circulando por 2 horas em cada Meridiano, na sequência 
Yin-Yang-Yang-Yin-Yin-Yang e assim sucessivamente. A circulação energética 
muda de polaridade nas extremidades do corpo, mãos e pés. Assim, a circulação 
energética se inicia às 3 horas, permanecendo 2 horas em cada Meridiano. 

No meridiano do Pulmão (Yin), circula entre 3h e 5 h, segue pelo Meridiano 
do Intestino Grosso (Yang), onde circula das 5h às 7 h, depois  pelo Meridiano 
do Estômago (Yang) das 7h às 9 h, e em seguida vai para o Meridiano de Baço-
Pâncreas, onde permanece das 9h às 11 h. Entre 11h e 13h, encontra-se no 
Meridiano do Coração e entre 13h e 15h no Meridiano do Intestino Delgado 
de onde segue para o Meridiano da Bexiga, das 15h às 17 h. Das 17h às 19 h, 
circula pelo Meridiano do Rim, de onde parte para o Meridiano do Pericárdio, 
onde permanece das 19h às 21 h, seguindo para o Meridiano energético chamado 
Triplo Aquecedor no horário das 21h às 23 h. Das 23h a 1h segue pelo Meridiano 
da Vesícula Biliar e completa a sua circulação no fígado, onde permanece entre 
1h e 3 h (Garcia, E.G.2003). Na Medicina convencional se estudam os Ritmos 
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Circadianos onde podemos encontrar algum paralelo com este conhecimento da 
MTC/Acupuntura. 

De acordo com este conhecimento, analisamos, por exemplo,  as crises 
asmáticas que são freqüentes no horário da madrugada e envolvem o Meridiano 
do Pulmão. Podemos entender que a crise asmática que ocorre em outros horá-
rios tem o envolvimento de outros Meridianos de Acupuntura. Também o ritmo 
intestinal das pessoas se processa, com freqüência, entre o horário de 5h às 7h, 
mostrando a segurança destas informações, desde que analisadas com critério. 
Toda esta análise é realizada no momento da consulta, onde, entre outros ques-
tionamentos, os horários de agravação e melhora são avaliados. 

Substâncias Vitais

Na visão da MTC, a função do corpo e da mente reflete o resultado da inte-
ração de determinadas substâncias vitais. Estas substâncias manifestam-se em 
níveis de materialidade diferente, desde densas até rarefeitas e completamente 
imateriais. Corpo e mente são formas de Chi. Na base de tudo está o Chi e todas 
as outras substâncias vitais representam manifestações do Chi em variados graus 
de materialidade, variando do completamente material (fluidos corpóreos) para o 
totalmente imaterial, como a mente. Para efeito de entendimento, as substâncias 
vitais são classificadas como: Chi,(energia vital)  Sangue(Xue), Essência (jing), 
fluidos corpóreos(Jin Ye) e Mente (Shen).

A substância vital Chi se apresenta de diversas formas e graus, tem natu-
reza versátil, uma vez que pode assumir manifestações diferentes em situações 
diferentes. Apesar da dificuldade de tradução da palavra Chi, podemos na atua-
lidade designá-la como “energia”, desde que Chi expresse uma continuidade da 
matéria e da energia, da mesma forma como hoje é compreendida pela Física das 
partículas. 

O Chi é considerado a base de todos os fenômenos do Universo e propor-
ciona uma continuidade entre as formas material e as energias tênues, rarefeitas 
e imateriais e é o substrato para as manifestações infinitas da vida e do Universo, 
incluindo minerais, vegetais e animais, inclusive o Homem. Quando o Chi se 
condensa, a energia se transforma e se acumula em formas físicas; quando se 
dispersa, o Chi origina as formas mais sutis de matérias e se manifesta simultane-
amente nos níveis físico e espiritual. 

A Essência (Jing) transmite a idéia de algo derivado de um processo de refi-
namento, representando uma substância muito preciosa, para ser cuidada e guar-
dada. É representada pelas Essências pré e pós-celestial (pré-natal e adquirida), e 
Energia do Rim. 
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O Sangue(Xue) é uma forma muito densa  e material de Chi, fluindo por 
todo o corpo e o Sangue e o Chi são inseparáveis. O Sangue deriva em sua maioria 
do Chi dos alimentos no Baço e Estômago, necessitando da ação de outros órgãos 
como pulmão e rim na sua elaboração energética.

Os Fluidos Corpóreos (Jin Ye), necessitam de um complexo processo de 
purificação, sendo que em cada parte deste processo há a separação de “puros” 
e “impuros”, utilizando vários órgãos que realizam transformação, transporte e 
excreção de fluidos corpóreos. Entre eles os mais importantes são pulmão/intes-
tino grosso, baço/estômago e rim/bexiga. (Maciocia, 2007).

Segundo Maciocia, em seu livro Os Fundamentos da Medicina Chinesa, a 
Mente é uma das Substâncias Vitais do corpo, sendo considerado o tipo mais 
sutil e imaterial de Chi. Utiliza a afirmação de Zhang Jie Bin que expressa: “se a 
Essência é forte, o Chi floresce; se Chi florescer, a Mente está inteira”, mostrando a 
estreita correlação e dependência entre Mente e todas as outras formas de Chi. A 
mente está relacionada com o Coração que é considerado a “residência” da mente, 
responsável por muitas atividades mentais diferentes, como consciência, inteli-
gência, pensamento, memória, cognição, sono, entre outras. Na nossa opinião, a 
Substância Vital Mente oferece o subsídio básico para que estas características se 
manifestem.  

Semiologia e Diagnóstico

Para se estudar um caso clínico e se chegar a uma conclusão diagnóstica 
sobre as alterações energéticas e funcionais do enfermo, utilizamos os conhe-
cimentos da semiologia convencional, além da semiologia específica da MTC, 
como observação, inspeção, palpação, acrescido dos conhecimentos e bases da 
MTC, como Yin/Yang, Zang Fu e cinco elementos.

Ao buscar este tipo de tratamento, a pessoa, de alguma forma, autoriza a 
atuação do profissional nesta “nova” forma tradicional de olhar a saúde e a 
doença. Com frequencia, a pessoa já utilizou recursos diagnósticos e terapêuticos 
da Medicina Ocidental de última geração, com resposta insatisfatória.  

No momento da observação inicial, avaliamos manifestações subjetivas 
como timbre da voz, mobilidade do cliente (se quieto ou inquieto, p.ex.), brilho 
dos olhos e do cabelo, viço e cor da pele. Os chineses adotam a denominação 
Shen, sem tradução para outras línguas, que indica um estado de vitalidade e 
vibração, para simbolizar o “aspecto” observado nesta primeira abordagem, como 
manifestação da energia vital do enfermo. (Maciocia; 2007).
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Ao colhermos a História Clínica (anamnese) podemos avaliar a sequência 
do adoecimento, levando em consideração os Zang Fu envolvidos, e a correlação 
entre eles, permitindo que façamos questionamentos de outros sintomas não 
expressos de forma espontânea pelo cliente.

No momento da Inspeção, observamos principalmente a língua, a orelha, 
e o local da manifestação da(s) queixa(s) e suas relações com os meridianos. 
Na análise da língua, já podemos obter indicativos sobre situações como croni-
cidade, relação entre a queixa e o meridiano afetado, se há outros meridianos 
envolvidos, estado energético do cliente, entre outras informações, que poderão 
ser confirmadas pela palpação dos pulsos radiais, detectando desta forma as 
várias modalidades de alteração energética, amplamente estudadas nos tratados 
sobre medicina chinesa, a fim de instituir o diagnóstico clínico (convencional) e 
o diagnóstico energético (MTC).

Este conhecimento específico sobre a Anamnese e o exame objetivo do 
enfermo permite análise da forma como poderá ocorrer a evolução da enfermi-
dade (avaliação prognóstica). A partir de então, com o diagnóstico estabelecido, 
poderemos oferecer um tratamento singelo com a colocação das agulhas em 
pontos dos Meridianos, como também orientações dietéticas, atividades físicas e 
exercícios respiratórios. O tratamento ocorre por um período de tempo variável, 
que depende do nível de adoecimento e da gravidade da doença. 

No tratamento, há intensa interação entre os atores envolvidos no processo 
Profissional / MTC e cliente. Durante os procedimentos terapêuticos em avalia-
ções sucessivas, há a observação da melhora clínica subjetiva do enfermo e, 
através das informações obtidas, da melhora objetiva, permitindo mudanças e 
evolução na estratégia terapêutica. Por isto, consideramos este sistema como um 
Sistema Aberto de Cura, um sistema que vai sendo alimentado – aerado - modi-
ficado pela presença e atuação dos atores envolvidos no processo. 

Considerando as explanações iniciais, se evidencia que esta abordagem 
requer do profissional da MTC um conhecimento da vida e da natureza, sensibili-
dade sobre os novos paradigmas em saúde, para que desta forma possa estabelecer 
as correlações entre as queixas clínicas e as alterações energéticas encontradas, 
seja no pulso ou na língua, na avaliação complementar, permitindo assim uma 
abordagem integral do enfermo, estabelecendo inclusive relações que estão além 
da enfermidade e do pensamento ocidental, onde o cliente se reconhece como 
protagonista da sua cura, facilitada pelo Profissional da MTC/Acupuntura. Esta 
abordagem também propicia uma prática terapêutica humanizada. (Martins, P. 
H. 2003).  
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Acupuntura: Uma Medicina Integral 

Ao buscar este tipo de tratamento, a pessoa autoriza a atuação do profis-
sional/MTC nesta “nova” forma tradicional de olhar a saúde e a doença. É a busca 
de um novo paradigma em saúde, mesmo sem estar familiarizado com o que 
isto possa significar. Seria um “apelar” para outro tipo de tratamento. A MTC/
Acupuntura preconiza uma visão integral do Homem e as correlações consigo 
mesmo e com o meio em que vive. 

Nesta abordagem, as alterações emocionais apresentadas na vida do indi-
víduo, como energia que são, trarão conseqüências na esfera da saúde. Cada 
tipo de emoção se reflete principalmente em um órgão específico: tristeza afeta 
o pulmão; euforia afeta o coração; raiva afeta o fígado; preocupação afeta baço-
-pâncreas e o medo afeta o rim. Então, diante da queixa do doente, haverá 
uma pesquisa sobre componentes emocionais potencialmente envolvidos no 
processo, como também componentes hereditários (constitucional), traumáticos, 
dietéticos, excessos físicos e mentais, presença de patologias crônicas e fatores 
climáticos. Importante frisar que a MTC/Acupuntura pretende integrar os seus 
conhecimentos aos da Medicina Ocidental, formando uma grande “frente” para 
Promoção e Prevenção da Saúde e o tratamento dos enfermos.

Como exemplo do exposto no parágrafo anterior, diante de um enfermo 
com diagnóstico de cefaléia, fazemos toda a pesquisa etiológica (constituição, 
emoções, excesso de trabalho, atividade sexual excessiva, dieta, acidentes, parto 
e fatores climáticos). Sendo a cabeça a parte mais Yang do corpo, tanto anatô-
mica quanto energética, de acordo com o fluxo de Chi nos 12 (doze) meridianos 
principais, é também locus de grande mobilização energética, estando, portanto, 
envolvida do ponto de vista sintomatológico em grande número de enfermidades.  
O diagnóstico da cefaléia pode ser de acordo com os Meridianos - topográfico 
(localização do meridiano envolvido, principalmente vesícula biliar, fígado, estô-
mago e bexiga); de acordo com o tipo de dor; e de acordo com a modalidade de 
melhora e piora. 

Em geral, o cliente que procura este tipo de atendimento já passou por uma 
análise neurológica exaustiva e porta exames complementares que confirmam 
ausência de tumores ou más-formações vasculares. Nestes casos, o profissional da 
MTC/Acupuntura pode dar seguimento, com tranqüilidade, a este tipo de trata-
mento com alto índice de sucesso nesta patologia, tanto na prevenção das crises, 
como nos quadros agudos. Na prevenção, o tratamento se faz através de sessões 
semanais, tanto no tratamento dos meridianos envolvidos no quadro de cefaléia 
(a queixa clínica), como também com o equilíbrio dos demais meridianos, utili-
zando a técnica da Acupuntura Sistêmica. 
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Já nos casos agudos, podemos utilizar pontos já consagrados pelo uso, como 
o P 7, ponto 7 do Meridiano do pulmão (Golden Point), bem como o B 62, ponto 
62 do Meridiano da Bexiga. Também podemos utilizar outros recursos da MTC/
Acupuntura como a sangria de ápice da orelha. Neste caso específico (agudos), 
acompanhamos a resposta terapêutica com o auxílio das informações do enfermo, 
que pode ocorrer de forma muito rápida, pela imediata liberação das endorfinas.  

Acupuntura: Uma medicina que utiliza recursos metafóricos

Pensando na definição dicionarizada de  

Metáfora – s.f – tropo que consiste na transferência de uma palavra 
para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa, e 
que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre 
o sentido próprio e o figurado; e na definição de tropo - s.m – Gram. 
Emprego de palavra ou expressão em sentido figurado (Novo  Aurélio 
Século XXI: O Dicionário da Língua Portuguesa, 3. Ed. - Edit. Nova 
Fronteira, 1999),   

ousamos considerar que a MTC e Acupuntura representa uma Medicina 
Integral, que se utiliza de METÁFORAS, por levar em conta no ser humano 
elementos que estão melhor definidos na natureza como Fogo, Água, Vento, 
Umidade, Secura, Terra e Metal. 

Cada um destes fatores são analisados e correlacionados com nossos órgãos 
internos, passando a fazer parte do diagnóstico energético da enfermidade.  
Como exemplo: Fogo – Fogo do Fígado; Agitação do fogo do Coração; Fogo do 
Estômago. Vento – Vento do Fígado. Secura – Secura do Pulmão. Umidade – 
Umidade-frio ou Umidade-calor invadindo o Baço. 

Historias da M.T.C / Acupuntura no Vale do São Francisco 

Na região do vale do São Francisco, na década de 1980, os primeiros passos 
neste “novo” conhecimento foram dados pelo médico Giuseppe Muccine, sempre 
sintonizado com as novidades no campo da saúde mundial, e tendo como segui-
dores os Fisioterapeutas Israel José da Silva Filho, Jose Alberto de Freitas e Roque 
Marques Carneiro os quais, em 1986, fizeram, na Universidade de Fortaleza 
(Unifor), o Curso de Acupuntura para Fisioterapeutas, o primeiro curso deste 
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porte  na região Nordeste, e, em seguida o Curso de Especialização em Acupuntura 
e Moxabustão  pela ABA - Associação  Brasileira de Acupuntura em 1987 e 1988. 

A partir de então, essa busca pelo conhecimento científico na área da M.T.C 
/ Acupuntura foi se aprofundando, culminando com a realização do curso avan-
çado em M.T.C / Acupuntura  na Academia de Medicina Tradicional Chinesa de 
Pequim, na Republica Popular da China pelo fisioterapeuta Israel Jose da Silva 
Filho em 1997. 

Na década de 1990, inicia seus trabalhos em M.T.C / Acupuntura a médica 
Dulce Dantas Lima Ribeiro, especialista em Cardiologia e Homeopatia, após 
Curso de Especialização em Acupuntura no Hospital do Servidor Público 
Municipal de São Paulo, e atualmente com titulo de especialista em Acupuntura, 
obtido por prova,  pela Associação  Medica Brasileira de Acupuntura.

No ano 2000 formou-se um grupo de estudo em M.T.C /Acupuntura com 
a participação destes profissionais, cuja finalidade era de aprofundar os conheci-
mentos nas bases cientificas e filosóficas da M.T.C / Acupuntura, troca de expe-
riências, além de estudos de casos clínicos, com reuniões semanais no Espaço 
Sirius, em Petrolina.

Em consonância com as orientações do Ministério da Saúde, na administração 
do então Prefeito de Petrolina, senhor Fernando Bezerra Coelho, e da Secretaria 
de Saúde Ângela de Oliveira Carneiro, foi criada a Clínica da Dor na Policlínica 
Municipal, no ano de 2006, com foco em atendimento aos pacientes com dor 
crônica, com o tratamento focalizado em: Acupuntura, Reeducação Postural 
Global (RPG) e Psicoterapia, para tratamento de pacientes portadores de dor 
crônica pelo Sistema  Único de Saúde.

Naquela oportunidade, os profissionais da Clínica  da Dor buscaram experi-
ências em outras unidades em funcionamento, como: Clínica da Dor no Hospital 
das Clínicas  da  FMUSP, serviço do Professor Manoel Jacobsen Teixeira, Clínica 
da Dor – Dr. Luciano Brown, em Recife, como também participação na “ Caravana  
Aliviador” com participação da reunião ocorrida em João Pessoa – Pb, em 2007. 

Neste contexto, a Clínica da Dor Municipal foi referência para o estudo 
da dor, abrindo suas portas para os acadêmicos dos cursos de medicina, enfer-
magem, e psicologia da Univasf, onde se realizavam aulas teóricas e práticas da 
disciplina Clínica da Dor.

A Clínica da Dor Municipal, que funcionou até abril de 2009, prestou rele-
vantes serviços aos portadores de dor crônica do município de Petrolina e regiões 
circunvizinhas, com a realização de aproximadamente 13 mil atendimentos.

Em agosto de 2010, na gestão do atual Prefeito de Juazeiro – Ba, Sr. Isaac de 
Carvalho, e do Secretario de Saúde, Sr. Ubiratan Pedrosa Moreira, foi criada a 
Clínica de Acupuntura Municipal, com objetivo de oferecer esta terapia aos usuá-
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rios do Serviço Único de Saúde desta região. Atualmente, esta prática não é ofere-
cida pelo SUS em Petrolina - Pe, sendo realizada apenas em clínicas privadas. 

Com a criação da disciplina optativa Clínica da Dor na Universidade Federal 
do Vale do São Francisco, UNIVASF, com funcionamento em 2007 e 2008, alunos 
das Faculdades de Medicina, Psicologia e Enfermagem puderam tomar conhe-
cimento sobre a Acupuntura, RPG e Psicologia, com aulas teóricas e práticas 
que abrangiam o conhecimento da Acupuntura, da Reeducação Postural Global 
(RPG) e da disciplina de Psicologia, todos enfocados no atendimento aos doentes 
portadores de Dor Crônica. Nessa disciplina, as consultas eram realizadas em 
conjunto com os vários especialistas das áreas envolvidas no processo.

Em 2010, se iniciou o Núcleo Temático de Práticas Integrativas e 
Complementares (um componente curricular obrigatório dos cursos de gradu-
ação da UNIVASF, contudo de escolha optativa para os estudantes). A Acupuntura 
voltou a ser ministrada aos alunos das diversas áreas dos cursos de saúde, inicial-
mente com outras importantes especialidades, como Homeopatia, Fitoterapia, 
Análise Bioenergética, Terapia Comunitária, e, hoje, acrescida de outros conhe-
cimentos e profissionais que sonham por este atendimento em saúde mais huma-
nizado e inserido na definição de Integralidade.  Os alunos acorrem a este tipo 
de chamado interessados que são em conhecimentos que fogem do escopo do 
paradigma cartesiano, abrindo novas frentes para o raciocínio clínico, com uma 
abordagem mais ampla da visão da saúde/doença. 

Em julho 2010, foi iniciado o Projeto Integrar, uma parceria UNIVASF 
através da disciplina Práticas Integrativas e Complementares, e a Secretaria de 
Saúde de Juazeiro, com o foco de proporcionar atendimento integral aos porta-
dores de Hipertensão Arterial (HAS). Além da análise médica convencional, 
o Projeto Integrar ofereceu práticas corporais (Grupos de Movimento - GM, 
baseado na Análise Bioenergética) e sessões de Acupuntura, como forma de 
atingir alguns dos elementos multifatoriais envolvidos na gênese da enfermi-
dade. Foram realizadas 225 sessões, beneficiando 20 pessoas que também partici-
pavam das atividades de GM, tendo uma média de 15 atendimentos por pessoas. 
Os resultados são animadores, conforme resultados descritos no capítulo sobre 
Análise Bioenergética.
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Conclusão

A MTC / Acupuntura representa um conhecimento milenar, que se baseia 
nas leis da natureza, às quais todos os seres e o planeta estão submetidos. É uma 
Medicina Integral pois avalia os aspectos envolvidos na manifestação da saúde/
doença, sejam eles físicos, emocionais, traumáticos, climáticos, dietéticos, entre 
outros. Embora as experimentações ocidentais ainda sejam incipientes, os 
sucessos obtidos com a MTC/Acupuntura credenciam o uso desta técnica como 
um importante meio de tratamento em enfermidades diversas, podendo ser utili-
zada como terapia principal ou coadjuvante em um grande número de enfermi-
dades, já relacionadas pela OMS.

A MTC utiliza metáforas na sua abordagem, pois usa o conhecimento das 
energias da natureza que como tal se expressam no Homem, o que torna sua 
prática agradável e poética, possibilitando grande interação entre os atores envol-
vidos no processo. As modificações da estratégia terapêutica ao longo do trata-
mento baseiam-se na análise dinâmica das mudanças energéticas ocorridas no 
enfermo, detectadas no decorrer do tratamento, sejam subjetivas (informadas 
no relato espontâneo do cliente) ou objetivas (percebidas pelo profissional MTC, 
como brilho no olhar, aspecto da pele e da língua), permitindo  que consideremos 
esta prática como um Sistema Aberto de Cura.

Pelas respostas obtidas, na experiência profissional dos autores, esta técnica 
vem tendo grande aceitação por parte do público em geral e nos portadores de 
dor crônica em particular, podendo ser utilizada em todo tipo de patologia, como 
terapia principal ou coadjuvante. 
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Capítulo 9

Vivência no Núcleo Temático de Práticas Terapêuticas com Abordagem 

em Acupuntura: Um relato de experiência.

Josyvera Maria Ribeiro Barbosa e Magna Vanessa Rodrigues da Silva

Vivência de Práticas Terapêuticas no Vale do São Francisco  

A nossa participação no Núcleo Temático de Práticas Terapêuticas do Vale 
do São Francisco teve início no dia primeiro de março de 2011, abordando a 
importância da aplicabilidade de tratamentos alternativos nos sistemas de saúde, 
principalmente no âmbito público a partir de uma visão holística.

Em aula expositiva com os professores Dulce Ribeiro e Israel Silva nos foi 
apresentado o conceito de saúde holística, em que é preciso estudar o ambiente 
como um todo e não apenas o homem, e, que é preciso observar a parte para 
diagnosticar o todo. De acordo com essa visão, o paciente torna-se personagem 
(colaborador) da sua própria saúde, conhecendo e evitando o que lhe é maléfico. 
Diante disso, os agentes mais importantes nesse campo são todos os profissionais 
(inter-multidisciplinaridade).

Um despertar para a importância de práticas alternativas terapêu-
ticas foi a realização do 1° Seminário Internacional de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde realizado em Brasília no ano de 2008 no qual um 
dos aspectos abordados foi a implementação da Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS de acordo com a Portaria GM 
nº 971, de 03/05/2006. 

O PNPIC abrange sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos 
denominados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como medicina 
tradicional complementar/alternativa. Essas abordagens visam minorizar e/ou 
prevenir condições que interfiram no bem estar do indivíduo através de processos 
eficientes com ênfase no estreitamento do ser com a terapia, o meio ambiente e 
a sociedade. Ampliando o processo saúde-doença e englobando o autocuidado. 

Essa política tem como objetivos: 
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incorporar e implementar a PNPIC no SUS, na perspectiva da 
prevenção  de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com 
ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humani-
zado e integral em saúde;
contribuir ao aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do 
acesso à PNPIC, garantindo qualidade, eficácia e segurança no uso;
promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alter-
nativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento 
sustentável de comunidades;
estimular as ações referentes ao controle/participação social, promo-
vendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores 
e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de 
saúde.  (PNPIC-Ministério da Saúde, 2006:24)

 
Nesse contexto, a disciplina nos proporcionou uma visão ampla acerca dos 

seguintes temas: Homeopatia, Acupuntura, Biodanza, História Oral, Filosofia da 
Natureza e Análise Bioenergética. A partir de conhecimento sobre os fundamentos 
teóricos básicos dessas práticas, os alunos puderam optar por um desses ramos, 
aprofundando os seus estudos. Sendo a nossa escolha a Medicina Tradicional 
Chinesa com ênfase em Acupuntura, pois esta é uma área que nos despertou 
interesse por ser comprovada cientificamente e por ter vivência prática pessoal 
prévia, portanto conhecimento anterior com resultados positivos.

A Medicina Tradicional Chinesa aborda o indivíduo de maneira mais abran-
gente em que o coloca com um ser extremamente mutável: “Você não é, você está”. 
Diante disso, há uma maior complexidade quanto à análise do paciente, porque os 
sentimentos são levados em consideração e são metabolizados por outros órgãos 
além do cérebro: tristeza – pulmão e intestino grosso, medo – rim e bexiga, raiva 
– fígado e vesícula biliar, alegria – coração e intestino delgado, preocupação – 
baço e estômago. Assim a Medicina Tradicional Chinesa entende como saúde o 
equilíbrio energético dinâmico, na medida em que o indivíduo é considerado um 
ser com energia em constante movimento. A partir dessa premissa, a Acupuntura 
busca o equilíbrio através da sedação da energia em excesso ou da tonificação 
quando há um vazio, energia diminuída. 

Desta maneira, nos foram apresentados conceitos básicos da Medicina 
Tradicional Chinesa: relatividade Yin/Yang e sua relação com os fenômenos da 
natureza em geral e com os fenômenos do corpo humano em particular; os cinco 
elementos representados por metal – pulmão e intestino grosso, água – rim e 
bexiga; madeira – fígado e vesícula biliar; fogo – coração e intestino delgado; 
terra – baço e estômago, inseridos em ciclos de geração e dominância. Foram 
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aprendemos também sobre as substâncias fundamentais: Qi (energia), sangue, 
líquidos orgânicos, essência e espírito; os órgãos Zang Fu: pulmão (a fonte da 
ordem rítmica), rim (a potência da força), fígado (a fonte de planos estratégias), 
coração (a fonte da influência orientadora), baço (governa o transporte). Além 
disso, pudemos compreender os métodos de diagnóstico: observação, escuta e 
olfação, interrogatório e palpação, e os oito princípios e sua relação com os quatro 
aspectos anatomofisiológicos: localização espacial (interior X exterior), tempera-
tura (frio X calor), economia de energia (deficiência X excesso), o todo orgânico 
(Yin X Yang).

Na área da Acupuntura, a qual é originada da Medicina Tradicional Chinesa, 
estudamos os meridianos, os quais fazem parte de um sistema de canais que 
percorrem todo o corpo, promovendo a circulação de substâncias que dão vida 
ao organismo. Por isso, pudemos aplicar de maneira prática esses conhecimentos 
através da estimulação dos pontos inseridos nesses meridianos por inserção de 
agulhas filiformes ou pontos metálicos no intuito de promover a prevenção ou a 
recuperação de agravos e doenças.

A professora. Dulce também nos ministrou uma aula de Semiologia da 
Língua, a qual será de fundamental importância, juntamente com nossos conhe-
cimentos acadêmicos, para nossa vida prática como profissionais de saúde.

O professor Israel nos presenteou com um conjunto de materiais o qual 
incluía modelos auriculares indicando a distribuição de pontos estimulató-
rios, pontos metálicos de estrutura romba, pinça metálica e um livro intitulado 
“Manual Prático de Auriculoterapia” de Marcos Lisboa Neves. Além de ter minis-
trado aulas teóricas, também foi nosso preceptor nas aulas práticas.

Na Santa Casa de Juazeiro – BA, acompanhamos vários pacientes em terapia 
complementar em sessões de Acupuntura. Um fator que nos impressionou foi a 
relação de enfermidades físicas com fatores psicológicos, na medida que a dor 
crônica abre caminho para sintomas depressivos e ansiedade, além do sentimento 
de inutilidade, exigindo, portanto, um análise com articulação mais complexa do 
indivíduo, que é o cerne da saúde holística.

Diante desse cenário, podemos acompanhar um caso em especial. A paciente 
Antônia (nome fictício), 38 anos, casada, católica, secretária, natural e procedente 
de Juazeiro – BA tinha como queixa principal dor na região lombar há 5 anos. 
Essa era a primeira consulta da paciente a qual referia que a dor irradiava para 
ambas as pernas, sendo que, ao esforço físico, o quadro se exacerbava, sendo 
necessária restrição ao leito, impossibilitando o desenvolvimento de atividades 
diárias. A usuária preferia o decúbito ventral , pois melhorava os sintomas. O 
ritmo das crises obedecia a um padrão de 1 vez por semana,  dependendo do grau 
do esforço. É importante salientar que a referida paciente tinha hábito tabagista 
(fumava uma média de 10 cigarros por dia, há 20 anos).
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Dona Antônia dizia ser muito ansiosa porque o marido viajava periodica-
mente, ficando responsável pela educação dos filhos (um de 11 anos e outro de 3 
anos) e assistência à família como administração de medicação, acompanhar em 
consultas médicas, compras para a casa, trabalho e por isso se sentia muito pres-
sionada. Referia ter ganhado peso, o que notou piora da dor lombar.

Ao exame físico percebemos uma alteração postural (hiperlordose lombar) 
e os exames complementares não apresentam alterações. Durante o exame da 
língua notamos língua edemaciada (marcas discretas de dentes nas bordas) e 
com rachadura central em grau leve (deficiência de Yin no estômago), indicando 
tendência à depressão, tensão pré-menstrual, cefaléia, distensão das mamas. 
Além disso, o ganho de peso e o relato de sobrecarga de funções diárias sugerem 
o quadro de ansiedade.

Após uma sessão de Acupuntura, a paciente já apresentava melhora da dor 
lombar e se encontrava mais tranqüila. Ao exame da língua percebemos dimi-
nuição significativa do edema e da profundidade do sulco central.

Relacionando esse caso clínico com os 5 elementos da Medicina Tradicional 
Chinesa, observamos os seguintes aspectos: a dor lombar é causada pela alteração 
do elemento terra, que é responsável pela saúde dos músculos, o qual está sofrendo 
dominância excessiva do elemento madeira com a produção de calor inflama-
tório. Esse último elemento por sua vez, está subordinado de maneira excessiva 
pelo elemento metal, o qual se encontrava alterado pelo uso do tabaco, gerando 
mais calor interno e piorando o quadro clínico. Na sessão de Acupuntura, procu-
ramos drenar e redistribuir o calor inflamatório, promovendo a homeostase.

Considerações finais

Conhecer um pouco mais sobre as Práticas Integrativas e Complementares 
de Terapêutica foi muito gratificante. Tivemos a oportunidade de expandir nossa 
visão até então limitada aos métodos da medicina moderna. A visão holística 
da saúde foi vivenciada de maneira prática, uma vez que ouvimos relatos dos 
próprios pacientes de melhora dos seus sintomas. 

A dor crônica sempre foi um desafio para os que lidam com “o cuidar”, pois 
os recursos terapêuticos são escassos do ponto de vista de eficácia, sendo para 
nós, atualmente estudantes, uma barreira a ser ultrapassada com menos dificul-
dade a partir de agora com os conceitos adquiridos nessa disciplina, principal-
mente na visão holística do ser humano.

Outro quesito importante foi enxergar a mudança de comportamento do 
paciente, o qual deixa de ser espectador e passa a ser protagonista da sua própria 
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saúde, cabendo a nós a responsabilidade de aproximá-lo do conceito de saúde 
definido pela OMS, a saber: de bem estar biopsicossocial através do contexto da 
multidisciplinaridade.

Além disso, essa experiência nos proporcionou o convívio com alunos e 
professores de outros cursos, enriquecendo ainda mais o aprendizado, uma vez 
que a transdisciplinaridade aplicada por “olhares” diversos sobre o mesmo tema 
resulta em melhor entendimento da complexidade envolvida nos agravos que 
fomentam o processo saúde-doença. 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco mostra-se em congru-
ência com os novos rumos da saúde pública nacional, na medida em que destaca 
a noção de pluralismo quanto às práticas terapêuticas alternativas, defendendo 
o princípio de que cidadãos iguais em direitos e deveres apresentam entendi-
mento e necessidades diferentes. Dessa forma, ilustra o incremento necessário 
à formação do médico generalista para enxergar a individualidade inerente à 
condição humana.
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Capítulo 10

Biodanza: Outra construção é possível 

Renê de Sousa Moura

Breve histórico

O sistema Biodanza foi criado no século passado, na efervescência da 
década de 60, pelo antropólogo e psicólogo Rolando Toro Arañeda, na época 
como membro docente do Centro de Estudos de Antropologia Médica da Escola 
de Medicina da Universidade do Chile. A princípio com o nome de psicodança, 
iniciou seus estudos sobre o poder terapêutico não convencional da dança e da 
música. 

Em 1965, levado por suas emoções, Toro iniciou um trabalho terapêutico 
com pacientes psiquiátricos, no Hospital Psiquiátrico de Santiago do Chile. A 
partir de investigações e experiências, criou a base do modelo teórico de um 
sistema potente que viria tomar o mundo. Observados os efeitos da música 
sobre os pacientes, ele constata que algumas músicas e ritmos transportavam os 
pacientes para estados de transe profundo, provocando delírios e alucinações que 
podiam perdurar por dias. 

A partir destas observações, Toro selecionou uma serie de músicas e exercí-
cios que propunham reforçar a própria identidade, além de exercícios de contato 
para dar limite e coesão. O resultado deste trabalho promoveu um melhor desem-
penho no contato com a realidade e diminuição das alucinações, promovendo 
uma retomada de comunicação com a realidade. 

Posteriormente, verificou-se que o método também tornou-se sensivel-
mente eficaz no combate e prevenção ao estresse, úlcera, gastrite, angustias, 
tensões, hipertensão arterial e outras doenças psicossomáticas que acometem as 
pessoas não-psicóticas. Toro utiliza o próprio corpo e o grupo como ferramenta 
para experimentação dos exercícios. Na década de 70, ele formulou o Principio 
Biocêntrico, que é à base de todo o trabalho desenvolvido por ele.
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“se inspira no pensamento de que o universo está organizado em 
função da vida. Isto significa que a vida é uma condição essencial 
na gênese do universo. A vida seria, segundo essa abordagem, um 
projeto-força que conduz, através de milhões de anos, a evolução do 
cosmo”(TORO,2002/:73).

Em 1974, Toro foi para Bueno Aires, na Argentina, aprofundar os aspectos 
metodológicos e teóricos, como também formular os eixos identidade-transe e 
dissociação-integração, desenvolvendo a teoria da vivência biocêntrica. Em 1976, 
a Biodanza chegou ao Brasil e em 1984 na Europa. Hoje o Sistema Biodanza está 
difundido em diversos países da América Latina entre outros continentes com 
escolas vinculadas a IBF- International Biocentric Foundation, criada em 1996 
com sede na Irlanda.

O sistema Biodanza foi criado utilizando um novo método cientifico, a partir 
da vivência, ao qual chamamos de método científico biocêntrico. Toro afirmava 
que não estava preocupado em construir teorias ou esquemas e sim em vivenciar 
as experiências que a vida lhe proporcionava. Sendo assim, ele desenvolveu uma 
metodologia a partir da sua vivência e experiência ao logo da vida e observação 
em grupo. A base do sistema biocêntrico é a vida, em todas as formas, estilos 
e locais. A Biodanza reconhece o ser humano como parte de um sistema mais 
complexo e completo. 

“A Biodanza nasceu da minha experiência pessoal e rapidamente me 
dei conta de que sua estrutura podia fundar-se nas ciências que estão 
atentas para a vida, em particular a Biologia. Foram muitas forças que 
se manifestaram dentro de mim para conduzir-me finalmente a desco-
brir esta conjugação entre arte, ciência e amor”(TORO, 2008:21)

A vivência como método

O modelo atual de fazer ciência na perspectiva cartesiana apresenta as 
possibilidades técnicas e limites de uma visão antropocêntrica, reforçando uma 
visão mecanicista da realidade, com uma visão dualista e fragmentada do ser 
humano, produzindo uma educação centrada sobre o conhecimento racional. 
Com o desenvolvimento do comportamento tecnicista, o homem distanciou-se  
da criação, “passando a criador”, e se desfigurando como ser vivo e parte de um 
sistema completo. 
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O pensamento biocêntrico vem contribuir para a reconstrução e a valoração 
da vida, corroborando para uma nova ciência centrada na vida, como outras 
correntes contemporâneas que propõem uma leitura sistêmica e integral do Ser 
humano e de um indivíduo que pode desenvolver a auto-regulação como uma 
das características essenciais da vida. O “Princípio Biocêntrico se inspira na 
intuição do universo organizado em função da vida e consiste em uma proposta 
de reformulação de nossos valores culturais que toma como referencial o respeito 
pela vida” (TORO, texto Definição e Modelo Teórico). 

A capacidade dos seres vivos de gerarem-se a si mesmos foi denominada 
por Humberto Maturana de Autopoiese. Os organismos vivos possuem a capa-
cidade de “parir-se a si mesmos”. A auto-organização dos seres vivos revela uma 
autonomia do biológico, em que as células parecem “saber” como deslocar-se no 
tempo e no espaço para gerar os diversos órgãos e realizar as funções vitais. 

A Biodanza utiliza-se da música, do movimento e do encontro em grupo, 
atrelado a consigna18 para promover a vivência, que consiste numa experiência 
pessoal e única num aqui e agora. A música utilizada na Biodanza, rigorosamente 
selecionada, tem a finalidade específica de promover: alegria, ternura, coragem, 
confiança em si mesmo, exaltação... As músicas são de várias origens, épocas e 
religiões, primitivas ou clássicas, ocidentais ou orientais. 

A música tem que formar uma unidade com o exercício e a vivência que 
deseja induzir. Essa vivência desperta uma reorganização e uma reconstrução 
celular que estão vinculadas aos potenciais genéticos do ser humano. O compo-
nente instintivo do ser humano foi fortemente reprimido através da história pelas 
religiões e pelas ideologias. Foi perdendo sua identidade e adquirindo uma iden-
tidade dissociativa e castradora dos próprios desejos, necessidades e vontades, 
colocando a própria existência em risco. 

Com o passar dos anos, o homem foi desenvolvendo enfermidades sem 
causas aparentes, foi sofrendo de solidão, depressão, pânico e carência afetiva. 
Um toque, um afago ou apenas um olhar, onde estes se perderam? Não obstante, 
os instintos têm a função de conservar a vida e permitir seu desenvolvimento. 
Desse modo, a Biodanza surge como

“Biodanza é um sistema de integração afetiva, renovação orgânica e reapren-
dizagem das funções originárias da vida, baseada em vivências induzidas 

pela dança, pela música e por situações de encontro em grupo”. (TORO, texto 
Definição e Modelo Teórico)

18  Explicação de como fazer o exercício e de seu significado existencial. 
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O corpo inteiro percebe uma verdade inteira que foi vivenciada pelo corpo. 
A partir do momento que e retomado o contato afetivo, o ser humano desperta 
todo seu potencial curativo e regenerador. 

Uma das características essenciais da vida é a auto-regulação. O jeito que 
cada um expressa sua identidade, sua sexualidade, sua espiritualidade, estão rela-
cionados com os  sentidos: olfato, paladar, tato e, ainda, com a voz, com o corpo, 
com a mente e com a maneira que se ver a vida. A expressão espontânea desse 
conjunto de qualidades essenciais permite que o gesto se traduza em emoção, 
promovendo modificações integrativas, movimentos que brotam do coração. 

Na Biodanza “propõe-se uma descrição das vivências pessoais, enquanto 
experiências interiores sem análise ou interpretação psicológica” (TORO, 
2002:30). O gesto expressivo se materializa na poética, em um movimento 
pulsante entre o físico e o psíquico em um poema sem especulação lógica, mas 
com uma imagem singular e inesgotável de estimulação do seu fazer artístico. 

A partir dessas colocações, podemos considerar que a vivência é o elemento 
metodológico essencialmente básico da Biodanza e da educação. A vivência tem 
um valor intrínseco e um efeito imediato de integração. Como núcleo ontoló-
gico do ser humano, a vivência é anterior à consciência e ao conhecimento. As 
vivências geram a sensação global de “sentir-se vivo”, evocam a intensa percepção 
de ser quem se é. A metodologia de Biodanza dá prioridade à vivência sobre a 
consciência. A indução de vivências constitui a base da metodologia de Biodanza. 

Ao estimular vivências integradoras, através da música e do 
movimento, estamos interagindo no processo de crescimento e 
evolução da pessoa em seus múltiplos aspectos, como: coragem de 
viver(noradrenalina, hormônio tireoidiano), prazer de viver (endor-
finas, seratonina, acetilcolina), glória de viver(ácido gama-amino-
-butirico (GABA) e o ácido glutâmico ou glutamto) e desejo de viver 
(hormônios sexuais). O processo de regressão-reprogressão permite a 
expressão plena da identidade. (SANTOS, 2009)

 
As vivências/exercícios integradoras possuem um valor organizador 

em si mesmas, ativam e harmonizam as funções límbico-hipotalâmicas e têm 
sua representação fisiológica no sistema límbico, centro regulador da conduta 
flexível, dos instintos e emociones. Os exercícios têm um efeito revitalizante e 
permitem a expressão dos potenciais da identidade, através da deflagração das 
vivências. A Biodanza se diferencia das terapias que dão prioridade à consciência 
e à linguagem.
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O sistema límbico abarca as funções do hipocampo, amídala cerebral, e hipo-
tálamo. O hipotálamo regula a hipófise, que por sua vez, influi sobre o sistema 
endócrino. A indução frequente de determinados tipos de vivências reorganiza 
as respostas frente à vida. A ação reguladora dos exercícios não se exerce sobre o 
córtex cerebral voluntário, mas sobre a região límbico-hipotalâmica, centro regu-
lador das emoções. 

As vivências são classificadas em cinco grandes conjuntos expressivos do 
potencial humano. Os exercícios estão selecionados para estimular a produção de 
vivências específicas dentro desses cinco conjuntos de potencial e constituem as 
“Linhas de Vivência”:

1. Vivências de Vitalidade: O desenvolvimento da linha de vitalidade é gerado 
estimulando, mediante as danças, o sistema neurovegetativo (simpático-
-parassimpático), a homeostase, o instinto de conservação (luta e fuga), a 
energia para a ação e a resistência imunológica. Basicamente, os exercícios 
de vitalidade mobilizam o “Inconsciente Vital” que constitui o fundo endo-
tímico, o humor, e os estados de ânimo. Despertam o potencial de equilíbrio, 
de homeostase, de harmonia biológica; ímpeto vital, energia que o indivíduo 
possui para enfrentar o mundo.

2. Vivências de Sexualidade: Os exercícios estimulam os movimentos e sensa-
ções relacionadas com o erotismo, a identidade sexual e a função do orgasmo. 
Estes exercícios permitem o despertar das fontes do desejo e superam a 
repressão sexual. Despertam a capacidade de experimentar o prazer em 
todas as suas formas: comer, beber, caminhar, realizar um trabalho/ativi-
dade, além do próprio prazer corporal, capacidade de fecundação.

3. Vivências de Criatividade: São estimulados os impulsos expressivos e de 
inovação, da capacidade de criar danças, da criatividade existencial e artís-
tica. Despertam a capacidade de renovação aplica à própria vida, de viver em 
um mundo em permanente mudança, colocando criatividade em cada ato.

4. Vivências de Afetividade: Cerimônias de encontro, rituais de vínculo 
e danças de solidariedade permitem uma reeducação afetiva e o acesso à 
amizade e ao amor. Despertam a capacidade de dar proteção; amor; acei-
tação da diversidade humana, sem discriminação.

5. Vivências de Transcendência: As danças na natureza, os exercícios na água, 
as danças dos Quatro Elementos, vinculam os participantes de Biodanza 
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com a harmonia universal, despertam a atitude ecológica e o acesso à cons-
ciência cósmica. Despertam a capacidade de ir mais além do ego e de iden-
tificar-se com a totalidade cósmica; capacidade de experimentar os estados 
de expansão da consciência.

As cinco Linhas de Vivência se relacionam entre si e se potencializam reci-
procamente e, diferente do tradicional método de fazer conscientes os conflitos 
inconscientes para curar os transtornos psicológicos, o cérebro, a mente, o corpo 
são uma só unidade impensável separadamente.  A mente está em cada célula do 
corpo. As vivências de alegria, prazer, erotismo alcançam a totalidade do orga-
nismo e têm efeito integrador, tendo como prioritária  a superação de dissociações.

A Biodanza no Vale

A Biodanza, como Prática Integrativa em Saúde, sendo utilizada no vale do 
São Francisco é um sistema de autodesenvolvimento, profundamente terapêutico 
e sabiamente pedagógico. Terapêutico porque faz aflorar os potenciais humanos 
necessários para uma vida plena e saudável. Pedagógico porque reaprendemos, 
a partir do despertar e do desenvolvimento desses potenciais, a estar na vida de 
maneira criativa e sensível. A Biodanza promove um caminho positivo: a auto-
estima,  a um processo de socialização dos potencias reprimidos, através do 
movimento integrado e do encontro humano. Produz-se uma reaprendizagem 
dos modos de funcionar, através das novas formas de vivenciar, já que a experi-
ência interpessoal mais significativa é do encontro de amor nas suas mais diversas 
formas. 

A partir da prática vivenciada na UNIVASF e no Recanto Madre Paulina 
no primeiro semestre de 2011: de forma semanal, com dois grupos distintos, 
um formado por alunos do Núcleo Temático de Práticas Integrativas e outro 
por pessoas da comunidade em geral e ou em tratamento na referida instituição, 
que possibilitou observar a ação da Biodanza nos referidos grupos. As rodas de 
Biodanza que aconteceram na Universidade foram antecedidas de uma parte 
teórica, seguindo de prática vivencial como componente da matéria estudada no 
mesmo dia; já as rodas no Recanto só ocorreram com a parte prática vivencial. 

Foi possível observar que os grupos, mesmo com diferença na formação, 
quanto à faixa etária, sexo e motivos de interesse na participação, obtiveram 
resultados relevantes na vida dos participantes, relatado no final do semestre com 
semelhanças, no depoimento dos participantes. 
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As rodas, seções ou aulas de Biodanza sempre acontecem em grupo, o que 
é uma característica definida da metodologia, pois, não há Biodanza individual. 
Com essa característica, a metodologia representa uma oportunidade de facilitar 
uma ampla participação e possibilidade de uma abrangência maior no atendi-
mento à demanda da população. O trabalho desenvolvido possibilitou aos parti-
cipantes uma nova leitura de seus movimentos. Na Biodanza não há intervenção 
de interpretação dos movimentos ou comportamentos que precisão ser corrigidos 
ou modificados diretamente a cada participante. Esta situação acontece natural-
mente a partir da vivência pessoal de cada um em contato consigo mesmo, com 
o grupo ou com o outro. 

Os exercícios são propostos de acordo com as características apresentadas 
pelo grupo ou pelos motivos que são relatados em grupo no momento inicial 
da atividade ou em conversas prévias com os componentes. A metodologia é 
desenvolvida de forma gradual e progressiva, respeitando o limite de cada parti-
cipante no grupo, seja corporal ou emocional, onde não há contra indicação 
para as pessoas que venham a ter alguma patologia definida ou desconhecida. 
Como a Biodanza não prioriza a verbalização, os exercícios foram vivenciados 
e dialogados na semana seguinte, sempre respeitando esta orientação para que 
buscassem sentir as emoções geradas durante as vivências. Os movimentos suge-
ridos seguem a metodologia respeitando a progressividade dos exercícios e as 
consignas (instruções e explicações) seguem a relação com exercícios e o desen-
volvimento do grupo. 

No primeiro encontro com os alunos do Núcleo temático, foi proposto 
um acordo entre o grupo para formatação dos trabalhos, o grupo decidiu abrir 
a ocasião vivencial das aulas para a comunidade acadêmica e comunidade em 
geral. Alunas do Núcleo Temático convidaram outras pessoas a participar, o 
que possibilitou aumentar o número de pessoas nas vivências, todas mulheres, 
vale salientar. Com o começo dos trabalhos vivenciais, iniciaram-se também os 
relatos sobre os efeitos das vivências e quais os exercícios foram desafiadores ou 
promoveram maior envolvimento emocional e físico. 

Durante as atividades, suas impressões ao executarem alguns exercícios, 
sentimentos e emoções foram sendo percebidas de formas diferenciadas. “a 
Biodanza ajudou a expandir o lado mais físico e menos consciente. O toque, 
o abraço, o contato corporal com as outras pessoas melhorou muito em pouco 
tempo...”(Aluna 1),  como também algumas dificuldades foram sendo superadas. 
“comecei a perceber que não abraço as pessoas, que não consigo receber o toque 
das pessoas ou receber um carinho, estou sempre dando, ofertando...”(Aluna 2). 

A partir da fala de um membro do grupo sobre suas próprias emoções 
vivenciadas durante o exercício, os outros olham para dentro de si refazendo 
o contato com as emoções também vivenciadas  e começando a reconhecer o 
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próprio comportamento, possibilitando as mudanças. “Tenho observado que 
não consigo caminhar com tranquilidade e  que não vejo mais o que acon-
tece a minha volta”(Aluna 3). Esse reconhecimento tem inicio no emocional e 
posteriormente no fisiológico, promovendo uma mudança no comportamento 
real. “Desde a primeira aula, há três meses, minha vida mudou. Fiquei cara a 
cara com meus medos, limites e principalmente com aquilo que dentro de mim 
proporciona felicidade. Fico feliz por reconhecer minhas colegas e aproximar-
-me delas...”(Aluna 4). “Percebi que não consigo caminhar de mãos dadas com 
ninguém, nem com meu namorado”(aluna 5). A partir das observações, feitas 
por Membros do grupo, observou-se que alguns comportamentos foram modi-
ficados naturalmente e no decorrer dos dias as emoções vivenciadas surgiam na 
memória, provocando modificação no comportamento.

No Recanto Madre Paulina, o grupo teve início com um número maior de 
pessoas, além de uma diversidade quanto à faixa etária, sendo esta variação entre 
12 a 61 anos, como também foi composto por homens e mulheres, além de uma 
rotatividade de participante a cada semana. Neste grupo, como foi relatado ante-
riormente só aconteceu a parte vivencial, não sendo trabalhada a parte teórica da 
metodologia. 

Os participantes se colocaram à disposição de forma muito aberta por ser 
um local de tratamento com Práticas Integrativas. Neste grupo, as verbalizações 
iniciais foram feitas inicialmente de forma superficial. Com o desenvolvimento 
das atividades, as pessoas iniciaram suas falas, relatando o bem estar que as vivên-
cias promoviam em suas vidas: “quando venho para a Biodanza é como se eu 
desligasse todos os meus problemas e depois quando termina a aula, eles não 
têm mais o mesmo peso”(MSO).

Como na Biodanza os efeitos emocionais são naturais e progressivos, 
as pessoas desenvolvem uma habilidade de “relaxar”, combatendo o estresse.  
“Quando chego em casa, quero abraçar meus filhos...tenho vontade de dar muito 
carinho.”(EAV). Nos aspectos psicológicos, as carícias diminuem a repressão 
sexual e as tendências ao autoritarismo (W. Reich,1995 in Toro 2007). Com o 
estimulo, a carícia e a afetividade, que são trabalhadas nas vivências, as pessoas 
recuperam o senso gregário que vai sendo abandonado por conta das atribula-
ções diárias, despertando a necessidade de estar em contado afetivo e amoroso 
com o outro.  “Depois que estou na Biodanza tive coragem de resolver algumas 
questões familiares que estavam pendentes há muito tempo. Agora sei que posso 
falar...”(AG). 

O individuo passa a fortalecer a própria identidade e recupera a autonomia 
de viver, reconhece suas potencialidades: “quanto eu iniciei a Biodanza, eu estava 
muito estressada e não conseguia caminhar, nem olhar para as pessoas. Agora 
eu consigo conversar e estou retomando a caminhada...”(ECR). No contato com 
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o grupo e respeitando a auto-regulação, o individuo recupera a capacidade de 
ouvir seu corpo, reconhecer-se como pessoa e perder o medo de enfrentar as 
pessoas. “Gosto de vir aqui por que é muito divertido, fico muito feliz quando 
estou aqui...” (JAS). Quando as pessoas recuperam a capacidade de sorrir nova-
mente e trabalham o ridículo como uma criança, que se diverte com uma careta, 
a vida fica mais suave.

Como Prática integrativa na saúde, a Biodanza tem um potencial e uma filo-
sofia voltados para a vida, esta, sendo a finalidade da existência. Reconhecemos 
que, a Biodanza como ferramenta já recomendada pelo MS (Ministério da Saúde) 
em suas cartilhas, tem apresentado resultados positivos pelo Brasil e pelo mundo 
no combate e na prevenção a muitas doenças, estas, ainda sem cura ou tratamento 
adequado, que tornam os usuários reféns de medicamentos e tratamentos com 
efeitos colaterais devastadores. Propomos então que a Biodanza seja utilizada de 
forma, mas ampla nas práticas integrativas do Vale do São Francisco, facilitando o 
acesso e beneficiando uma maior proporção da população, minimizando o sofri-
mento e possibilitando uma vida plena e saudável. 
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