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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal: identificar e analisar as situações em que o 

Terapeuta e o Assistido do Ambulatório de Práticas Integrativas Complementares do Complexo 

Hospitalar Professor Edgar Santos, conhecido como Hospital das Clínicas, reconhecem a 

presença da Afetividade e do Cuidado como formas de acolhimento, suas contribuições para 

estreitar o vínculo entre ambos e visibilizar as Práticas Integrativas Complementares. Este 

objetivo foi traçado com o intuito de encontrar resposta para o problema: Como a afetividade e 

o Cuidado contribuem para estreitar a relação Terapeuta-Assistido e visibilizar as Práticas 

Integrativas Complementares? Para dar conta de alcançar este intento e analisar as informações 

colhidas no campo empírico, foram escolhidos como trilha metodológica a perspectiva 

multirreferencial, como método de investigação, o Estudo de Caso, através da abordagem de 

pesquisa qualitativa, exploratória, e como técnicas análise documental, análise bibliográfica, 

investigação participante e entrevista semi-estruturada. Dois métodos foram empregados para 

trabalhar com as informações: Análise de Conteúdo e Análise Contrastiva. Além disso, os 

diálogos teóricos se basearam nos referenciais: Bioenergético-Vitalista; Cartesiano-

Newtoniano e Complexo/Multirreferencial, que ajudaram a compreender a complexidade do 

ser humano como ente bio-psico-social-espiritual. Estes aportes foram fundamentais, embora 

insuficientes para dar conta do objeto em estudo, então, outros autores, a exemplo de: Maturana, 

Morin, Ardoino, Toralba Reselló, foram “convidados” à interlocução com a pesquisadora e com 

os atores sociais (gestores, terapeutas e assistidos), que atuam no referido ambulatório. Isto 

contribuiu para expandir o saber sobre o “cuidar demonstrando afeto e respeito à idiossincrasia 

humana”. Os resultados alcançados indicaram que foram identificados no Ambulatório de 

Práticas Integrativas Complementares, pilares que estreitam o vínculo entre terapeutas e 

assistidos, advindos da afetividade e do cuidado como: sentimentos e emoções emanados entre 

estes; acolhimento amoroso dos terapeutas, desde a anamnese, baseado em princípios/valores 

humanizados e respeito à idiossincrasia dos assistidos; gentileza, dedicação e preocupação com 

questões de ordem pessoal;  política humanizada implantada no ambulatório, creditando valor 

a pequenos gestos como: o sorriso, o toque, o abraço, o olhar nos olhos, o passar óleo nos pés, 

a escuta sensível, a confiança, a esperança, a sensibilidade. Estes pilares foram valorizados tanto 

quanto os aspectos técnicos. Isto demonstrou que “sutilezas”, na interação terapeuta-assistido, 

têm relevância e se constituem em elementos imprescindíveis que vinculam afetivamente estes 

intérpretes sociais.  

 

Palavras-chave: Terapeuta-paciente. Afetividade. Cuidados. Saúde holística. Humanização dos 

serviços de saúde. Medicina integrativa.  
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ABSTRACT 

 

 

This research has as main objective: To identify and analyze the situations in which the 

Therapist and the Assistant of the Complementary Integrative Practices Clinic from Edgar 

Santos Hospital Complex, known as Hospital das Clínicas, recognize the presence of 

Affectivity and Care as a host, their contributions to strengthen the bond between them and to 

make visible the Complementary Integrative Practices. This objective was designed to find an 

answer to the problem: How does affection and care contribute for strengthening the Therapist-

assisted relationship and to making the Complementary Integrative Practices more visible? In 

order to achieve this aim and to analyze the collected informations in the empirical field, the 

multireferential perspective was chosen as a methodological track, which made it possible to 

use the Case Study, through a qualitative and exploratory research approach, instruments / 

techniques (documentary analysis, bibliographic analysis, participant research and semi-

structured interviews), using two methods: Content Analysis and Contrastive Analysis. In 

addition, the theoretical dialogues permeated thoughts such as the Bioenergetic-Vitalist; the 

Cartesian-Newtonian and Complex / Multireferential, which helped to assimilate the 

complexity of the human being as a bio-psycho-social-spiritual pearson. These contributions 

were fundamental, although insufficient to account for the object under study, so other authors, 

such as: Maturana, Morin, Ardoino, Toralba Reselló, were invited to interact with the researcher 

and social actors (managers, therapists and assisted), who work in said outpatient clinic. This 

contributed to expand the knowledge about "caring showing affection and respect to human 

idiosyncrasy". The results indicated that complementary pillars were identified in the outpatient 

clinic of complementary integrative practices, which strengthen the bond between therapists 

and caregivers, resulting from affection and care as: valuation of feelings and emotions 

emanating between these actors; loving reception of therapists since the anamnesis, based on 

the humanized principles / values and respect to the idiosyncrasy of the assisted ones; aspects 

such as kindness, dedication and concern with personal questions; the humanized policy 

implanted in the clinic, crediting value to small gestures such as: smile, touch, hug, eye contact, 

oil on feet, sensitive listening, confidence, hope, sensitivity. These pillars were valued as much 

as the technical aspects. This has demonstrated that "subtleties" in the therapist-assisted 

interaction are relevant and constitute essential elements that affectively bind these social 

interpreters. 

 

Keywords: Therapist-patient. Affectivity. Caution. Holistic Health. Humanization of health 

services. Integrative medicine.  
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SOMMAIRE 

 

 

Cette recherche a pour objet principal : Identifier et analyser les situations dans lesquelles le 

Therapeute et le Patient de l´Ambulatoire de Pratiques Intégratives Complémentaires du 

Complexe Hospitalier Professor Edgar Santos, connu comme Hospital das Clínicas, 

reconnaisse la présence de l´Affectivité et des Soins comme formes d´accueil, leurs 

contributions pour renforcer le lien entre les deux et rendre visibles les Pratiques Intégratives 

Complémentaires. Cet objet a été conçu pour trouver une réponse à la question : Comment 

l´Affectivité et les Soins contribuent-ils au renforcement des relations Thérapeute-Patient et 

rendre visibles les Pratiques Intégratives Complémentaires ? Afin d´atteindre cet objectif et 

d´analyser les informations recueillies dans le champ empirique, a été choisie la méthodologie 

de la perspective multiréférentielle, ce qui a permis d´utiliser l´Étude de Cas, moyennant 

l´approche de recherche qualitative, exploratoire, des instruments/techniques (analyse 

documentaire, analyse bibliographique, recherche participative et entretien semi-structurée), en 

utilisant deux méthodes : l´Analyse de Contenu et l´Analyse Comparative. De plus, les 

dialogues théoriques ont imprégné des pensées, comme le Bioénergétique-Vitaliste, 

Cartésienne-Nestonienne et le Complexe/Multiréférentielle, qui ont contribué dans 

l´assimilation de la complexité de l´être humain comme un être bio-psyco-social-spirituel. Ces 

contributions ont étées fondamentales, mais, néanmoins, insuffisantes pour l´accomplissement 

de l´objet de l´étude. Ainsi, d´autres auteurs, comme par exemple, Maturana, Morrin, Ardoino, 

Toralba Reselló ont été « invités » à interagir avec la chercheuse et avec les acteurs sociaux 

(gestionnaires, thérapeutes et patients), qui font partie de l´ambulatoire. Cela a contribué à 

augmenter le connaissance sur les « les soins qui montrent l´affection et le respect à 

l´idiosyncrasie humaine ». Les résultats obtenus ont indiqué que ont été identifiés dans 

l´ambulatoires de pratiques intégratives complémentaires des piliers qui  renforcent le lien entre 

thérapeutes et patients, résultant de l´affectivité et des soins comme, par exemple, la valorisation 

des sentiments et des émotions émanant de ces acteurs ; l´accueil adorable des thérapeutes dès 

l´anamnèse, basé sur des principes / valeurs humanisés et le respect à l´idiosyncrasie des 

patients ;  des aspects comme “politesse”; “dédication”; “préoccupation avec des questions 

personnelles”; la politique humanisée implantée dans l´ambulatoire, valorisant de petits gestes 

comme :  sourire; toucher; regarder dans les yeux;  passer l´ huile sur les pieds; l´écoute 

sensible;  la confiance; l´espoir, la sensibilité, ce qui démontre que “subtilités” dans l´interaction 

thérapeute-patient sont importantes et constituent des éléments essentiels qui lient 

affectivement ces acteurs sociaux.  

  

Mots-clés: Thérapeute et patient.  Affectivité. Soins. Santé holistique. Humanisation des 

services de santé. Humanisation des services de santé. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

"Quando aprendemos a usar a inteligência e a bondade ou afeto 

em conjunto, todos os atos humanos passam a ser construtivos”.  

Dalai Lama 

 

Este trabalho é um convite para adentrar no universo da Afetividade e do Cuidado, e 

conhecer suas contribuições para estreitar o vínculo entre Terapeutas e Assistidos, a partir das 

percepções desses atores sociais, no ambulatório de Práticas Integrativas Complementares 

(PIC), do Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES)2, lócus da pesquisa, onde 

predomina a dor e o sofrimento.  

A ideia de pesquisar sobre este tema surgiu dos encontros no grupo CAOS/REDPECT3, 

quando as discussões versavam sobre Análise Cognitiva (AnCo), multirreferencialidade, 

complexidade dentre outros temas e a importância de formar analista cognitivo. Foi uma 

experiência singular haja vista os componentes de o grupo serem pesquisadores renomados e 

os temas discutidos relevantes para o desenvolvimento da ciência.  

A posteriori o projeto foi construído, submetido e aprovado no Programa de Doutorado 

Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) -, que tem 

como objetivo/missão “formar” Analistas Cognitivos-, na Linha de Pesquisa 02 -  Difusão do 

Conhecimento - Informação, Comunicação e Gestão.  

Na minha concepção, uma das questões que movem o Analista Cognitivo (AC), para a 

pesquisa, está na possibilidade de compreender a realidade que pressupunha existir, mas, por 

não se contentar com o que aparentemente vê se sente instigado a buscar novos conhecimentos 

e difundi-los, ou seja, se sente um pesquisador inconformado com a realidade aparente. 

Também se interessa por seu contexto profissional e político, mas não se configura como um 

                                                           
2  Órgão estruturante da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
3  Conhecimento: Análise Cognitiva, Ontologia e Socialização – CAOS, linha de pesquisa da REDPECT - Rede 

Cooperativa de Pesquisa e Intervenção em (In) Formação, Currículo e Trabalho, da Faculdade de Educação da 

UFBA, rede onde se originou o DMMDC. 
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especialista que conhece apenas de sua área de atuação, dentre outras características. 

(GALEFFI, 2011).  

Neste viés, enquanto aspirante a AC e por atuar como terapeuta/voluntária, me senti 

instigada a conhecer com mais profundidade o ambulatório de PIC do HUPES, cuja premissa é 

descortinar como Afetividade e Cuidado nutrem o vínculo entre terapeutas e assistidos. 

Portanto, este tema decorreu da inquietação de uma realidade vivida, que englobou aspectos 

múltiplos nos âmbitos pessoal-social-afetivo-espiritual-político-acadêmico, considerados 

significativos para o entendimento deste estudo: 

a) O meu envolvimento com questões sociais desde a infância, mote para atuar como 

terapeuta/voluntária.   

b) A convivência do modelo hegemônico biomédico com o modelo 

bioenergético/vitalista na perspectiva do modo de cuidar e afetar amorosamente e a 

crença na possibilidade de uma quebra de paradigma, relativamente à possibilidade 

de coexistência desses dois modelos.   

c) A endogeneização da afetividade, advinda dos sentimentos e das ações de 

acolhimento dos terapeutas para com os assistidos, aspecto fundamental para a 

permanência do ambulatório.  

d) A característica do ambulatório como espaço multirreferencial de 

aprendizagem/afetividade e consolidação/criação de políticas públicas como: a 

Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar (PNPIC) e a Política 

Estadual de Prática Integrativa e Complementar (PEPIC), respectivamente.  

e) A construção e difusão de novos conhecimentos para os estudantes e profissionais da 

área de saúde, advindos do modelo bioenergético/vitalista, através do uso das PIC. 

O ambulatório de PIC do Estado da Bahia é o pioneiro em um hospital público federal. 

Ele apoia os cursos da área de saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que oferta 

diversos tipos de PIC e se constitui como um espaço multirreferencial de aprendizagem, 

cuidado e afetividade. 

Coexistir neste espaço com aproximadamente três mil assistidos, com predominância 

de duas culturas consideradas antagônicas, ou seja, o modelo biomédico hegemônico da cultura 
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ocidental, e o modelo bioenergético/vitalista, oriundo da cultura oriental, se constitui num 

desafio para os terapeutas: cuidar e dar afeto aos assistidos de maneira adequada.  

Embora seja um ambiente cuja insegurança “bate à porta” diariamente, por ameaças de 

desativação do trabalho ambulatorial, pela precária infraestrutura física/administrativa, os 

assistidos são acolhidos de forma humanizada, estabelecendo-se aí um paradoxo. Assim sendo, 

se caracteriza como um micro espaço político-hospitalar, onde a dor e o sofrimento se 

manifestam, demandando dos terapeutas para os assistidos amparo técnico e emocional. Mas 

também é um local onde se ensina e aprende, entre outras coisas, sobre resiliência, afeto, 

equidade, respeito a idiossincrasia, cuidado humanizado, sentido da vida e atendimento 

afetuoso, coadunando em alguns aspectos com a proposta que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), fez aos Estados Membros, na década de 1970. 

Quando a OMS instaurou o Programa de Medicina Tradicional/Medicina 

Complementar Alternativa (MT/MCA) com os Estados Membros, propôs uma política que 

deveria ser mais abrangente e mais humanizada visando promover e amparar os povos, no 

mundo, dada a evidência que a medicina, com características tecnológicas, seria incapaz de 

resolver os problemas de saúde da humanidade. 

Após duas décadas de ações e proposições da OMS, em 3 de maio de 2006, o Brasil 

acolhe suas orientações e cria a Política Nacional de Práticas Integrativas (PNPIC), no Sistema 

Único de Saúde (SUS), através do Ministério da Saúde, regulamentada pela Portaria 971/2006 

(Anexo I). Isto contribuiu com avanços significativos para a área de saúde, nas diversas 

modalidades; e proporcionou ampliar o conhecimento sobre seus benefícios; evidenciou o 

modelo bioenergético/vitalista e com isto “descortinou” novos aspectos da anatomia humana.  

Com a criação da PNPIC no Brasil foi dada a devida importância à muldimensionalidade 

do ser humano, ou seja, o seu reconhecimento como ente bio-psico-social-espiritual e a 

compreensão das peculiaridades do adoecer, advindas do modelo bioenergético/vitalista, que 

“remodelaram” substancialmente o ato de cuidar e afetar com ternura os assistidos.  

A oficialização das PIC significou o surgimento de um novo paradigma na ação de 

cuidar e afetar amorosamente, o que permitiu: olhar por ângulos diferenciados as questões de 

saúde, doença; direcionar os profissionais que atuam na área a desenvolverem uma consciência 

humanista, por valorar sentimentos, emoções, dimensões ontológicas e espirituais, elementos 
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estes fundamentais no tratamento de patologias e na relação interpessoal entre terapeuta e 

assistido.  

Assim sendo, para ajudar na compreensão deste cenário, esta pesquisa propôs investigar: 

Como a Afetividade e o Cuidado contribuem para estreitar a relação Terapeuta-Assistido e 

visibilizar as PIC? 

Esta questão norteadora motivou o traçado do objetivo geral a ser alcançado, qual seja: 

“Identificar e analisar as situações em que o Terapeuta e o Assistido do Ambulatório de PIC do 

HUPES reconhecem a presença da Afetividade e do Cuidado como formas de acolhimento, 

suas contribuições para estreitar o vínculo entre ambos e visibilizar as PIC”. 

A partir deste principal objetivo/alvo do estudo, foram definidos os objetivos 

específicos:  

1º  Saber o significado de Afetividade e de Cuidado para Assistidos, Terapeutas e 

Gestores.  

2º  Identificar e analisar quais as ações afetivas e de cuidado, no uso das PIC, que 

contribuem para sedimentar a relação Terapeuta-Assistido e visibilizar estas práticas. 

3º  Conhecer os sentimentos e emoções que envolvem a relação Terapeuta-Assistido. 

Decidir produzir conhecimento científico no ambulatório de PIC me transformou num 

sujeito implicado4, o que influenciou na escolha metodológica para realizar esta pesquisa. Este 

tipo de imbricamento tem sido aceito pelas comunidades epistêmicas por existir algum tipo de 

controle5 para salvaguardar as distorções na prática da pesquisa, sem prejuízo da qualidade, 

através dos Comitês de Ética.  

Como terapeuta/pesquisadora, foi relevante contribuir com sugestões para melhoria do 

trabalho no ambulatório, como também para a formação de futuros pesquisadores que queiram 

ampliar o conhecimento sobre formas de acolhimento mais afetivas possibilitadas pelas PIC, 

                                                           
4 Lourau (2004) citado por Lima (2011 p. 109) revela que: “[...] o sujeito que se põe em processo de 

investigação/intervenção encontra-se implicado em termos afetivos, econômicos, ideológicos e epistemológicos 

com o campo que se interessa”. Portanto, assumir a condição de sujeito implicado não é nocivo, devido ao 

reconhecimento e a impraticabilidade da separação sujeito-objeto, no processo de produção científica. Contudo, 

tive que ficar atenta aos “enviesgamentos”, citado por Lima (2011), que pudessem comprometer a qualidade e até 

mesmo a validade desta pesquisa. 
5 O projeto recebeu o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 61745716.3.3001.0049 

pelos Comitês de Ética da Escola de Enfermagem da UFBA e do HUPES, por ser coparticipante. 
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bem como conseguir, em reciprocidade, a contribuição da equipe com este estudo, através da 

coordenação do Ambulatório.  

Uma experiência relevante neste processo de sujeito implicado foi trocar de papel, de 

terapeuta para o de assistida. Tive um problema de saúde e fui tratada pelos colegas com 

algumas PIC. Perfazendo todo o itinerário que o assistido que adentra ao ambulatório faz, 

 enfrentei fila para fazer o cartão do ambulatório; 

 passei pela anamnese; 

 fiquei no corredor esperando a minha vez de ser atendida, nas cadeiras duras, sem 

ventilação; 

 conversei com as pessoas que estavam aguardando atendimento; 

 recebi o carinho de toda a equipe de terapeutas, me senti muito acolhida6.  

Em função das situações mencionadas, e também das características do lócus da 

pesquisa, a escolha metodológica foi pautada na utilização do Estudo de Caso; com abordagem 

de pesquisa qualitativa, de natureza exploratória; e os participantes escolhidos para as 

entrevistas formaram três grupos:  

a) o grupo dos profissionais envolvidos na gestão do ambulatório;  

b) o grupo de terapeutas, psicólogos e médicos (todos voluntários); 

c) o grupo de assistidos (conhecidos como pacientes).  

A perspectiva multirreferencial possibilitou, para responder a questão de pesquisa e 

alcançar os objetivos propostos, utilizar técnicas de pesquisa, como: investigação participante, 

análise bibliográfica e documental e entrevista semiestruturada e, como instrumentos, roteiro 

de entrevista, formulário, fichas de registro, matrizes de análise, conforme descrito no Capítulo 

dois.  E, face a amplitude deste estudo, a análise das informações foi realizada através de dois 

métodos: o de Análise de Conteúdo e o de Análise Contrastiva. 

Apresentados o cenário das PIC no HUPES, a questão norteadora do estudo, os objetivos 

traçados para a investigação, sua justificativa/relevância e a definição dos passos 

                                                           
6  No capítulo três relato outras participações pessoais no processo de investigação, desta vez em eventos, 

comissões etc. 
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metodológicos, resolvi apresentar a minha aproximação/motivação para estudar o tema 

afetividade e cuidado. 

Esta aproximação não ocorreu do acaso mas da minha história de vida, cujos registros 

datam a infância.   

 

 

1.1 APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA AFETIVIDADE E CUIDADO 

 

 

A afetividade sempre foi uma constante em minha vida, desde a infância, quando ia para 

o bairro dos Alagados, com a minha tia Margarida Dultra, para ajudar as pessoas, levando uma 

palavra amiga, uma escuta amorosa, alimentos, roupas etc. Na minha casa também, os meus 

pais e irmãos, principalmente a minha mãe, são referências de fraternidade. 

Durante minha atuação como Secretária Executiva também, pude atuar com afeto em 

diversos momentos, quando procurada pelos colegas para ouvir desabafos, e, assim, construir 

uma relação de confiança em todas as organizações que trabalhei. 

Outra experiência singular é de Atendente Fraterna, como voluntária no Núcleo Espírita 

da Polícia Militar (NEPOM), ao acolher amorosamente as demandas das pessoas que 

necessitam de uma “escuta sensível”. Nesta atividade percebi que, o conhecimento advindo da 

formação de Atendente Fraterna não era suficiente para ajudar a sanar/amenizar as dores da 

alma, então, em 2009, resolvi fazer a formação de Terapeuta Holística Transpessoal, criando 

no Nepom o “Projeto Ombro Amigo”. Este projeto agregava seis colegas terapeutas, para a 

oferta de atendimento psicoterápico grátis para: a comunidade do bairro dos Barris, 

funcionários da Policia Militar da Bahia, trabalhadores do NEPOM e seus familiares. 

Na UFBA não é diferente. Os alunos e os colegas, professores e técnicos administrativos 

da Escola de Administração, quando necessitam, recebem atendimento individualizado, 

solidificando a confiança.  De tanto atender à comunidade da Escola, sem um local específico, 

em 2011 a diretoria montou uma sala para o atendimento terapêutico, acolhendo o projeto 

Ombro Amigo.  

Quando o projeto “Ombro Amigo” terminou no NEPOM, fui ser voluntária no 

ambulatório do HUPES. Nesta caminhada vou aprendendo e amadurecendo com cada pessoa, 

com cada caso que acompanho; é a vida acontecendo e ampliando minhas possibilidades de 
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adquirir autoconhecimento e conhecimento sobre o outro, numa relação sempre pautada pela 

alteridade e civilidade.  

Adoro gente! Gosto muito de escutar as pessoas. Isto foi se ampliando para outros 

espaços, e crescendo em mim a premência da busca em aprofundar intelectual/teoricamente o 

tema – afetividade e cuidado.  

Em face deste histórico acreditei que podia participar do processo seletivo do DMMDC 

com esta temática.  

 

 

1.2 A MINHA VIVÊNCIA NO DOUTORADO 

 

 

Diante da minha sede de conhecimento, busquei inserção no CAOS/REDPECT, grupo 

de pesquisa especialmente criado para a investigação/construção e difusão de conhecimento – 

não apenas o científico, mas oriundo de diversas comunidades cognitivas (FRÓES 

BURNHAM, 2012) e segundo diferentes formas de produção, de maneira colaborativa. Esta 

foi uma experiência ímpar com este grupo multidisciplinar, rico de experiências/saberes. Fui 

muito bem acolhida pelos Coordenadores Profa. Dra. Teresinha Fróes, o Prof. Dr. Gustavo 

Machado, a Assistente Marise Sanches e demais participantes do grupo. A todos minha eterna 

gratidão. 

Foi no grupo CAOS que, o despertamento para focar no tema afetividade e cuidado 

surgiu, e se tornou objeto de pesquisa. E, colaborativamente, como é a cultura do grupo, o 

projeto se delineou. 

Chegar ao DMMDC foi um grande presente que a vida me deu. Uma experiência sem 

precedentes para quem estudou a vida toda em instituição pública, em todos os níveis. O 

conhecimento construído a partir dos componentes curriculares, com a exploração de assuntos 

nunca vistos, a convivência com professores disponíveis para socializar ao máximo seus 

saberes, foi bastante proveitosa, ampliou minha visão de mundo, além de valorar questões que 

considerava desconectas. 

Conviver proximamente com Prof. Gustavo, meu orientador, e a Profa. Teresinha Fróes, 

minha co-orientadora, tem sido um privilégio, pela doçura, simplicidade, socialização de 

saberes, direcionamentos, mas, sobretudo, por aprender, com exemplos vividos, a ser humilde. 
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Ele e ela dizem, sem falar, que quem sabe não precisa dizer que sabe, não precisa se apresentar. 

Lições que jamais serão esquecidas.  

Aos colegas, meus agradecimentos sinceros, amores eternos, especialmente a minha 

turma, 2013, que possui quatro características especiais, ser: brincalhona, comilona, solidária e 

afetuosa. Com eles pude sorrir e chorar, falar e silenciar, sem receios. Coincidência ou não, a 

afetividade é a grande marca desse grupo. 

Priorizei cursar os componentes curriculares nos dois primeiros semestres, para depois 

focar nas atividades de pesquisa e contribuir com o Colegiado em algumas atividades7. Tive a 

oportunidade de produzir artigos individuais e coletivos, que foram apresentados em eventos 

acadêmicos nacionais e internacionais. Como por exemplo: a publicação em livro, pela 

participação no Concurso Nacional de Novos Poetas, quando fui contemplada com o Prêmio 

Poesia Livre 2015, pela autoria da poesia “Falar de Solidão”, no livro “Antologia Poética”. 

Conforme poderá ser visto no “Apêndice A - Participação em Atividades Acadêmicas” (p. 27).  Antes 

de finalizar a introdução deste texto, faço uma síntese do conteúdo da tese, na qual poderá ser 

apreciada sua estrutura e organização de seus capítulos, seções e subseções. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

 

A tese está estruturada em onze capítulos, sendo: quatro individuais, os três primeiros e 

o último. Os sete restantes formam blocos temáticos, que se completam com reflexões feitas 

também em bloco, referentes aos capítulos que os compõem. Desta forma: o Bloco 1 engloba 

os capítulos 4, 5 e 6; o Bloco 2, capítulos 7 e 8; e o Bloco 3, os capítulos 9 e 10. 

O Capítulo 1 – Introdução é composto pela questão norteadora, objetivos, justificativa 

e contextualização da pesquisa; além da aproximação com a temática “afetividade e cuidado”; 

minha vivência no DMMDC, finalizando com a participação em Atividades Acadêmicas, não 

acadêmicas e como Membro do Colegiado do DMMDC. 

No Capítulo 2 – Caminho Metodológico, apresento a abordagem qualitativa de pesquisa, 

conceito e a natureza; a escolha do método de Estudo de Caso, exploratório de um campo 

                                                           
7  Processo Seletivo de 2015; Seminário de Abertura do ano letivo de 2015; Representante Estudantil no período 

de 2014/2015; Membro da Comissão Organizadora do III Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação – 

Estéticas e Culturas de Libertação/2015.  
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empírico ligado à saúde; os sujeitos da investigação; as técnicas de investigação; levantamento 

e análise das informações.  

As Práticas Integrativas e Complementares do HUPES são apresentadas no Capítulo 3, 

como Esteio de Afetividade, detalhadamente: sua sustentabilidade humana e financeira; sua 

gênese; infraestrutura física e administrativa; parcerias; finalizando com reflexões sobre o 

capítulo. 

O Bloco 1 – A Multidimensionalidade do Ser Humano na perspectiva dos modelos 

Bioenergético/Vitalista e Biomédico e o Corpo como via de expressão, traz elementos para 

compreensão desses modelos na sua singularidade. A natureza imaterial do ser humano e de 

como eles afetam a relação terapeuta-assistido, com reflexo no corpo. Este bloco é composto 

pelos capítulos 4, 5 e 6, –os quais apresentam o Modelo Vitalista; o Modelo Biomédico, e a 

influência do paradigma Cartesiano-Newtoniano; e o Corpo como expressão dos Modelos 

Bioenergético/Vitalista e Biomédico; finalizando com as Reflexões.  

O Bloco 2 - O resgate da Medicina Tradicional (MT) pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), mostra 

que o resgate da MT e a criação da PNPIC é uma esperança para que a população seja “vista” 

de forma holística, com reflexos no ato de cuidar e de demonstrar afeto. Assim, este bloco é 

composto pelo Capítulo 7 – O Resgate Da Medicina Tradicional (MT); e o Capítulo 8 – A 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), com característica 

Humanista-Afetiva e suas Reflexões.  

O Bloco 3 - Afetividade e Cuidado: Ações que se completam no vínculo Terapeuta-

Assistido do Ambulatório de PIC do HUPES, demonstra que o acolhimento afetuoso e o 

cuidado humanizado são nutrientes substanciais do vínculo entre terapeuta e assistido. Este 

bloco é constituído pelo Capítulo 9 - A Afetividade como um Modo de Viver, Sentir e Acolher; 

e do Capítulo 10 - O Cuidado na Relação Terapeuta- Assistido: a arte de afetar amorosamente; 

e as Reflexões.  

Finalizando o trabalho, o Capítulo 11 – Considerações Provisórias apresenta os 

principais resultados; os pilares do vínculo entre Terapeuta e Assistido; as limitações da 
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investigação diante do tempo disponível e as lacunas geradas por estas limitações; as 

contribuições e o convite para futuras pesquisas; e propostas diversas de soluções. 

A estrutura apresentada com o conteúdo que compõe este trabalho será compreendida a 

partir do segundo capítulo “Caminho Metodológico”. 
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2 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

“Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, 

há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender”. 

Paulo Freire 

 

Este capítulo apresenta o caminho metodológico trilhado nesta pesquisa. Em seu bojo 

estão definidos: o Lócus, os Participantes da Pesquisa, os Instrumentos e a Análise das 

Informações levantadas. Estes elementos buscam responder a questão de pesquisa: Como a 

Afetividade e o Cuidado contribuem para estreitar a relação Terapeuta-Assistido e visibilizar 

as PIC?  

Para tornar isto possível, necessário se fez revelar inicialmente o conceito de pesquisa 

que este estudo se baseia. Sendo assim, busquei Minayo (2013), que a considera como sendo 

[...]a atividade básica das ciências na sua indagação e construção da realidade 

[...] que constitui uma atitude e uma prática teórica de constante busca e, por 

isso, tem a característica do acabado provisório e do inacabado permanente 

[...] (MINAYO, 2013 p. 47). 

Assim sendo, a aproximação da realidade que a pesquisa propicia é inesgotável. 

Combina elementos como teorias, informações, ações e métodos.  

Nesta investigação, o percurso metodológico escolhido parte do lugar da pesquisadora, 

como também terapeuta voluntária do Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares 

(PIC)8, do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), implicada com pessoas 

que necessitam de atenção à saúde e que busca dedicar-se a melhor entender a relação 

terapeuta/assistidos, através do olhar da afetividade e do cuidado. E que, para este 

entendimento, procurou uma metodologia que lhe permitisse explorar tal relação de modo mais 

abrangente e em maior detalhe, chegando à opção de assumir a pesquisa de abordagem 

                                                           
8  Situado no prédio denominado de Ambulatório Professor Francisco Magalhães Neto (AMN), 3º andar, no 

Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (HUPES). 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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qualitativa, de natureza exploratória, adotando como método o “estudo de caso”, pelas 

características e razões que se explicitam a seguir. 

 

 

2.1 A PESQUISA DE ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

 

Do ponto de vista da literatura, embora a pesquisa de abordagem qualitativa seja aceita 

pela maioria das investigações e dos pesquisadores de campo, este tipo de abordagem não é 

apenas a “pesquisa não quantitativa”, ela desenvolveu identidade própria ou, talvez, várias 

identidades, que visa/visam entender, descrever e às vezes explicar os fenômenos sociais “de 

dentro”, e de maneira diversificada. (GIBBS, 2009) 

Nesta perspectiva, as informações levantadas são analisadas a partir da escolha do 

instrumento de coleta de informações, que pode ser: observação, entrevista, questionário, 

discussão, oficina, vídeo, foto etc.  

A pesquisa qualitativa está diretamente ligada à transformação da natureza humana, no 

sentido de sua percepção como espécie, como sociedade e como indivíduo singular e plural, 

não podendo estar “[...] a serviço de uma maquinação tecnocientífica que não atende à 

qualidade e à qualificação da vida espiritual da humanidade [...]”, na qual “[...] a cultura 

espiritual das sociedades e dos indivíduos são importantes qualidades para o seu 

reconhecimento”. (GALEFFI, 2009, p. 46)  

Pimentel (2009, p. 128), no decorrer da sua trajetória como educador e pesquisador, tem 

considerado valiosa “[...] a suposição de que o envolvimento subjetivo do investigador com o 

seu campo de investigação alimenta os processos de pesquisa, principalmente aqueles que 

derivam das abordagens qualitativas de investigação”. Sendo assim, a “[...] experiência evoca 

uma presença participativa, um contato sensível com o mundo a ser compreendido, uma relação 

de afinidade emocional com seu povo, uma concretude de percepção [...]” (CLIFFORD, 2011, 

p. 36).  

Esse “conteúdo” experiencial ajuda na compreensão de temas aparentemente 

considerados desconexos, edificando pontes, no universo eminentemente multirreferencial.  

Uma das contribuições da pesquisa qualitativa à pesquisa social é, geralmente, a “[...] 

renovação do olhar lançado sobre os problemas sociais e sobre os mecanismos profissionais e 
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institucionais de sua gestão [...]”. Isto por que pode contribuir para modificar a percepção dos 

problemas, a avaliação dos programas e serviços, com pretensões de mudar a prática e seus 

modos de atuação. (GROULX, 2012 p. 103)  

Esse tipo de pesquisa revela-se também útil, pertinente, para a compreensão de 

problemas ligados à utilização dos serviços públicos, como esclarece Groulx (2012, p. 103-

104):  

[...] Querer tornar os serviços públicos acessíveis requer uma compreensão do 

interior da “cultura local”9 dos usuários [...], remetendo a modos de atitudes 

que podem se dever tanto à força do sistema de cuidado informal, isto é, à 

densidade das redes de apoio ou de ajuda mútua, como à ausência de tais redes 

e de ligações com os mecanismos institucionais de cuidado [...].  

Groulx (2012) demonstra que a pesquisa qualitativa contribui para transcender o 

discurso oficial; sendo assim se mostrou propícia para ser utilizada neste estudo, por ter como 

lócus o ambulatório de um hospital público, que está sob o arcabouço da legislação 

governamental federal, e tem como missão: “Prestar assistência à saúde da população; formar 

recursos humanos voltados para as práticas de ensino, pesquisa e assistência e produzir 

conhecimentos em benefício da coletividade”10  

Assim sendo, os procedimentos de abordagem qualitativa, tanto pela observação 

participante, quanto pelas entrevistas em profundidade, revelaram-se produtivos no estudo dos 

meios institucionais, tais como os estabelecimentos, ou unidades de serviço, hospitalares, 

escolares ou de serviços sociais.  

A observação intensiva das interações permitiu examinar e aprofundar os esquemas e as 

redes de comunicação e de interação, entre, por exemplo, os beneficiários e os profissionais da 

saúde, ou o pessoal administrativo. Esta visão do interior possibilitou ter a dimensão das 

distâncias entre o discurso oficial de tipo terapêutico ou educativo, que é mantido nas 

instituições, e a percepção e o vivido das / pelas clientelas.  

Além disso, facilitou também compreender o “interior” e analisar com profundidade as 

situações levantadas nesta pesquisa, como um caminho epistemológico complexo e 

multirreferencial, interseccionado com os autores, de maneira fluida ao longo dos capítulos. 

                                                           
9  Cultura local é “[...] a maneira como cada meio atribui significações às situações ou aos indivíduos, visando 

gerir os acontecimentos da vida cotidiana [...]”. (GROULX, 2012, p. 106). 
10  Fonte: <http://www.complexohupes.ufba.br>. 

http://www.complexohupes.ufba.br/
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Este caminho complexo denotou que pesquisar é uma ação inacabada, aproximada de uma 

realidade, cuja interseção com os campos e conhecimentos produz ainda mais incerteza. 

É factível portanto, que a pesquisa qualitativa aprovisiona caminhos para a leitura dos 

fenômenos, não “simplificando” a complexidade em nome de pretensa objetividade, o que a 

valida nos estudos multirreferenciais. Seguindo essa premissa, apresento na próxima seção os 

sujeitos, partícipes, que colaboraram com este estudo. 

 

 

2.2 O LÓCUS DO ESTUDO 

 

 

Aplicar este método tornou viável esta investigação, por ter como lócus de pesquisa o 

Ambulatório de PIC11, célula do Complexo HUPES12, órgão estruturante da UFBA, como 

anteriormente mencionado, que compartilha espaço com a medicina alopática, hegemônica na 

cultura ocidental. Vide ilustração de sua fachada na Figura 1 abaixo apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site do HUPES. 

                                                           
11  Pioneiro no Estado da Bahia. 
12  Também conhecido como Hospital das Clínicas. 

Figura 1 - Fachada do Pavilhão do Ambulatório de PIC 
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2.2.1 Algumas considerações sobre o Lócus em estudo 

 

 

O espaço destinado ao ambulatório é precário, como pode ser verificado nas figuras de 

números 2, 3 e 4, abaixo apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografado pela Autora. 

 

Os assistidos ficam aguardando atendimento no corredor estreito, sem ventilação, como 

se pode ver na Figura 2 acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografada pela Autora 

Figura 2 - Panorâmica da área de espera dos Assistidos do ambulatório de PIC 

 

Figura 3 - Sala Multiuso do Ambulatório de PIC 
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A sala, acima apresentada na Figura 3, foi denominada por mim de “Multiuso”, porque 

atende as funções de Secretaria e de Primeiro Acolhimento, ou Anamnese. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografada pela autora. 

 

A Figura 4 acima, mostra os assistidos recebendo Reik.  

O Ambulatório de PIC caracteriza-se como um espaço complexo, pela diversidade de 

PIC e ações que, a priori, não se enquadrariam em um ambulatório. Essa heterogeneidade é 

perceptível pelas características de seus frequentadores: 

a) atores sociais (médicos, terapeutas, gestores), com formações acadêmicas e 

modalidades de atendimento diversificadas;  

b) assistidos com demandas e patologias diferenciadas;  

c) pesquisadores acolhidos, para a realização de investigação médica e acadêmica, 

relacionadas a cursos de mestrado e doutorado. 

Um espaço multirreferencial de aprendizagem e tear de políticas públicas, portanto, um 

celeiro de construção e difusão de conhecimentos, de formas diferenciadas de cuidar e de afetar, 

cuja gênese será apresentada no Capítulo 3 deste estudo. 

A escolha da pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória, permitiu fazer uma 

endoscopia13 do ambulatório, conhecer a sua idiossincrasia, sua complexidade. Aprofundar o 

conhecimento sobre uma realidade vivida desde 2012, quando a autora desta investigação se 

                                                           
13  A endoscopia é uma técnica através da qual é possível se obter imagens diagnósticas. Disponível em: 

<http://www.saudemedicina.com/endoscopia/>. 

Figura 4 - Sala de Atendimento das PIC 
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tornou voluntária e assumiu o papel de terapeuta; vivenciar o encontro entre duas culturas, a 

biomédica e a vitalista; e, evidenciar a relação terapeuta-assistido, no que tange a afetividade e 

o cuidado. Além disso, oportunizou olhar para esse espaço de maneira não fragmentada, 

holística e integradora e “ouvir com outros olhos” os atores sociais, com seus saberes 

multidiversos, suas experiências de vida, as PIC utilizadas e as dores físico-emocionais dos 

assistidos. 

Assim sendo, neste estudo de caso foram utilizadas estratégias de investigação com 

predominância qualitativa, e quando necessário, quantitativa, as quais contribuíram para 

identificar, descrever e analisar as relações e percepções relativas ao lócus da pesquisa e aos 

participantes envolvidos. Lócus definido, chegou o momento de escolher o método para 

alcançar os objetivos do estudo. 

 

 

2.3 ESTUDO DE CASO 

 

 

Este trabalho utiliza o Método de Estudo de Caso, através da abordagem de Pesquisa 

Qualitativa, de natureza Exploratória. O estudo de caso foi caracterizado no ano de 1952, por 

Goode e Hatt (1968, p. 421, apud GODOY, 2006, p. 118), como “[...] um método de olhar a 

realidade social [...]”, que utiliza um conjunto de técnicas de pesquisa usuais nas investigações 

sociais - como a realização de entrevistas, a observação participante, o uso de documentos 

pessoais, a coleta de histórias de vida - o que, para estes autores, se constitui num 

[...] Meio de organizar os dados preservando o caráter unitário do objeto social 

estudado. [...] uma abordagem que considera qualquer unidade social como 

um todo, [...] que pode ser uma pessoa, uma família ou outro grupo social. 

(GOODE & HATT, 1968, p. 422, apud GODOY, 2006, p. 118-119). 

Já na perspectiva de Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é uma “[...] investigação 

empírica que averigua um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. (YIN, 2005, p. 32) 

Neste sentido é um método que envolve: lógica de planejamento, técnicas de coleta de 

dados e abordagens específicas à análise dos mesmos, se constituído numa estratégia de 
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pesquisa abrangente, que pode incluir tanto estudo único quanto de casos múltiplos. (YIN, 

2005).  

Para Stake (1998, p. 256), citado por Godoy (2006, p. 119), a principal diferença entre 

o estudo de caso e outras possibilidades de pesquisa é o foco de atenção de quem pesquisa que 

deve buscar “[...] a compreensão de um particular caso, em sua idiossincrasia, em sua 

complexidade”. 

Trata-se, então, de “[...] um enfoque de pesquisa que procura lidar com a complexidade 

da atividade social e educacional e descrevê-la, a fim de representar os significados que atores 

sociais individuais trazem para esses âmbitos e constroem neles.” (CHADDERTON & 

TORRANCE, 2015, p. 91). 

Ao pesquisador de estudo de caso, que tiver que escolher entre “profundidade” e 

“abrangência”, recomenda-se sempre a profundidade (CHADDERTON & TORRANCE, 2015, 

p. 91). Segundo estes autores este método pressupõe que, a realidade social, embora situada em 

determinados contextos e histórias, procura reconhecer e descrever antes de tentar analisar e 

teorizar. 

Apesar do estudo de caso ser estereotipado como o primo pobre entre os métodos, 

continua a ser utilizado extensivamente nas ciências sociais, em diversas áreas: tais como 

psicologia, sociologia, ciência política, antropologia, história e economia; como também 

campos de orientações práticas, a exemplo de planejamento urbano, administração pública, 

política pública, trabalho social, educação e outras. (YIN, 2005)  

Este método se apresenta como estratégia preferencial quando:  

a) questões do tipo “como” e “por que”, sobre um conjunto de acontecimentos são foco 

de investigação;  

b) o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos;  

c) o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real. (YIN, 2005).  

Esta preferência por este método decorre do desejo de compreender fenômenos sociais 

complexos, que permita uma investigação que preserve as características holísticas e 

significativas dos acontecimentos da vida real. O seu poder diferenciador é a “[...] capacidade 

de lidar com ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações 
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[...]”, podendo ser baseado em dados quantitativos e qualitativos. (YIN, 2005, p. 20, 26, 34, 36) 

A técnica básica é considerar todas as estratégias de uma maneira inclusiva e pluralística. 

 

 

2.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Para compor o universo de participantes desta pesquisa, três grupos foram escolhidos:  

Grupo a) Profissionais envolvidos na gestão do Ambulatório (Coordenadora, Vice-

Coordenadora, Enfermeiras e Farmacêutico, todos eles funcionários 

Públicos);  

Grupo b) Terapeuta, Psicólogo e Médico (voluntários), denominados em alguns 

momentos de profissionais e em outros de atores sociais; 

Grupo c) Assistidos, conhecidos como pacientes ou clientes. 

Dos quatro profissionais do Grupo a, envolvidos na gestão do ambulatório, apenas três 

foram entrevistados, o que representa 75% (setenta e cinco por cento) do quadro. No caso do 

Grupo b, dois critérios de participação foram estabelecidos para a coleta de informações:  

1) escolher um especialista de cada PIC14, citada na Portaria 971/96, oferecida pelo 

ambulatório, como: homeopatia, acupuntura e fitoterapia;  

2) identificar um terapeuta de cada modalidade: Reiki, Reflexoterapia Podal, 

Cromoterapia e Fitoterapia; por serem as que mais demandaram cursos ofertados 

pelo ambulatório, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFBA 

(PROEXT).  

Para as demais modalidades de PIC, foi construído apenas o perfil e foram entrevistados 

sete profissionais. 

Para o Grupo c, que compôs uma amostra dirigida, foram definidos os seguintes 

critérios: 

1) três assistidos indicados pelos profissionais do Grupo b, para cada modalidade;  

                                                           
14  O termalismo/crenoterapia e a Medicina Antroposófica, o ambulatório de PIC ainda não oferece.  
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2) frequência mínima de seis meses no ambulatório, satisfeitos ou não, em relação 

tanto com a melhora da saúde como com a relação com os profissionais. 

Os Assistidos entrevistados foram usuários das modalidades: Fitoterapia (1), 

Acupuntura (1), Reiki (1), Reflexoterapia Podal (4), sendo três frequentadores do ambulatório 

no HUPES e um do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)15, perfazendo um total de sete 

entrevistados. Quanto aos nomes, alguns autorizaram colocar o verdadeiro. Estes assistidos se 

situam na faixa etária de 40-50 anos, são do sexo feminino, de cor parda, da religião católica e 

têm 2º grau completo. Quanto às atividades profissionais, são: artesã, policial militar, cuidadora 

de idoso, professor universitário e aposentada por invalidez. Só não foram entrevistados 

assistidos da Cromoterapia, por que a terapeuta não forneceu os nomes.  

O acesso a eles foi através de agenda prévia e acordado com a assinatura do Termo de 

Livre Consentimento, para atender aos Comitês de Ética da Escola de Enfermagem e do 

HUPES, que é coparticipante. (Vide Anexo II).  

Para proceder ao levantamento das informações obtidas, através desses atores sociais, 

foi escolhido o método mais apropriado, conforme apresento na próxima seção. 

 

 

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO – LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

 

Na pesquisa qualitativa, o ato de agregar informações pode ocorrer a partir de seis fontes 

distintas, denominadas por Yin (2005) de: “[...] documentos, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos [...]”, que podem ser combinadas 

de formas variadas. Nesta pesquisa o levantamento de informações primárias e secundárias 

(documentais; narrativas, situações observadas; registro fotográfico) ocorreu com o uso de 

diversos instrumentos e técnicas, a saber: 

A) Técnica de observação participante - que permeou toda a pesquisa. Foi escolhida 

por ser uma modalidade especial de observação, na qual o pesquisador não é um 

observador passivo. Ela é frequentemente utilizada em estudos antropológicos de 

                                                           
15  O CAPS é resultado da parceria estabelecida com vistas a expandir a oferta de PIC. Foi explicitada no Capítulo 

3.  
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grupos sociais e culturais distintos, e também em organizações ou grupos informais. 

(YIN, 2005)  

Esta técnica somou-se às demais pelo fato de induzir a um exercício de “olhar bem” e 

“olhar tudo”, o que exige a articulação com todos os outros sentidos, potencializando o ato de 

pesquisar. (PIMENTEL, 2011) Para este autor o olhar e a escuta são “[...] atitudes conjuntivas 

de autorização da observação etnográfica devendo ser compreendidas como atos cognitivos”. 

(PIMENTEL, 2011, p. 140)  

Gibbs (2009, p. 9) ratifica isto, dizendo que: 

Os pesquisadores, em si, são uma parte importante do processo de pesquisa, 

seja em termos de sua própria presença pessoal na condição de pesquisadores, 

seja em termos de suas experiências no campo e com a capacidade de reflexão 

que trazem ao todo, como membros do campo que se está estudando. 

Adotar esta técnica possibilitou:  

 conhecer a relação terapeuta-assistido;  

 vivenciar a dinâmica do Ambulatório nas atividades realizadas na secretaria, como: 

recepcionar o assistido; localizar as fichas no arquivo; fazer o primeiro acolhimento 

(anamnese); conhecer os horários de funcionamento e as PIC ofertadas;  

 conversar informalmente com os terapeutas, os assistidos e a equipe gestora;  

 participar de cursos como Reiki Xamânico, ofertados pelo ambulatório;  

 participar de reuniões com a Coordenação do ambulatório e a Pró-Reitoria de 

Extensão da UFBA (PROEXT), com pauta relativa à oferta e certificação dos cursos, 

e mais, às necessidades funcionais do ambulatório; 

 ajudar a recepcionar os Reitores e Pró-Reitores da UFBA, numa visita ao 

ambulatório;  

 participar de reuniões e oficinas com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

(SESAB), Universidades Públicas e Privadas e também atores sociais, que atuam 

com as PIC no Estado da Bahia, como membros apoiadores da Comissão de 

construção da Política Estadual de Práticas Integrativas Complementares (PEPIC);  

 participar de eventos relacionados aos 10 (dez) anos da PNPIC, em Salvador. 
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B) Técnica de Análise Documental: 

B.1) Análise Bibliográfica - A pesquisa bibliográfica foi realizada através dos livros, 

teses, dissertações e artigos científicos, no portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), um banco de dados, 

metabuscador, de uma instituição oficial do país, que tem como objetivo conhecer 

a produção acadêmica, utilizando conjuntamente três descritores: “afetividade-

cuidado-práticas integrativas complementares”. O resultado desta busca foi zero. 

B.2) Análise de Documentos - Análise dos relatórios anuais16, no período de 2013 a 

2014, emitidos pela Coordenação do Ambulatório para a Diretoria do Complexo 

Hupes (ver Capítulo 3), sobre a quantidade de pessoas atendidas e o valor 

arrecadado. Isto porque, os relatórios dos anos subsequentes ainda não estão 

finalizados, devido à carência de mão-de-obra de apoio as atividades 

administrativas do ambulatório; e-mails (enviados e recebidos) da equipe de 

trabalhadores/voluntários e dos Ofícios e Portarias internas do Ambulatório. 

Registro de participação em reuniões, cursos, sala de atendimentos das PIC, eventos tais 

como: as ações comemorativas dos dez anos da PNPIC e das oficinas para a construção da 

PEPIC, conforme se encontra detalhado no Capítulo 3. 

 

C) A técnica “Entrevista semi-estruturada”, foi escolhida em virtude da fala dos 

entrevistados ser considerada aqui como: reveladora de condições estruturais, de 

sistemas de valores, normas e símbolos, reproduzindo as representações de grupos 

determinados em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas, 

uma vez que, para Melucci (2005, p. 10), “[...] não existe um conhecimento 

sociológico que não passe pela linguagem”.  

Diz ainda Melucci (2005) que: “[...] A linguagem é situada, ou seja, é sempre 

culturalizada, ligada a tempos e lugares específicos [...]”; já Minayo & Sanches (1993, p. 245), 

o “[...] material primordial da investigação qualitativa é a palavra que expressa a fala cotidiana, 

seja nas relações afetivas e técnicas, seja nos discursos intelectuais, burocráticos e políticos”. 

A linguagem, portanto, é o meio universal da pesquisa qualitativa, como é o meio 

universal de tudo o que dá sentido e do que faz sentido. É “[...] na linguagem que se deve buscar 

                                                           
16  Em 2015 e 2016 os relatórios não foram feitos devido a carência de mão-de-obra para “alimentar” o sistema.  
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o fio condutor de toda compreensão qualitativa criteriosamente construída”. (GALEFFI, 2009, 

p. 53) 

Atualmente, para a ciência social, as duas principais técnicas/instrumentos para angariar 

informações de dados qualitativos são: a “observação participante” e a “entrevista individual.” 

(GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; & SILVA, 2006, p. 237). Recursos estes, utilizados neste 

estudo para levantar informações dos Gestores, Assistidos e Terapeutas, os atores sociais.  

O roteiro de entrevista, apresentado no Apêndice A, foi construído para responder a 

questão problema desta pesquisa: “Como a Afetividade e o Cuidado contribuem para estreitar 

a relação Terapeuta-Assistido e visibilizar as PIC?” E também, para alcançar os objetivos, o 

alvo desta investigação. 

A dinâmica das entrevistas, no total de dezessete -, que açambarcaram os atores sociais 

envolvidos no processo de pesquisa -, seguiu os seguintes passos:  

1º  registro em áudio;  

2º  transcrição;  

3º  leitura;  

4º  organização;  

5º  categorização;  

6º  análise. 

 

 

2.6 A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS 

 

 

Segundo a literatura, um dos aspectos menos desenvolvidos e mais complicados do 

estudo de caso é a análise das evidências. Esta etapa inicia o que talvez seja o momento crucial 

da pesquisa, que é a escolha do método mais adequado, que possibilite uma análise o mais rica 

possível. Para Campos (2004, p. 611), no 

[...] universo das pesquisas qualitativas, a escolha de método e técnicas para a 

análise de dados, deve obrigatoriamente proporcionar um olhar multifacetado 

sobre a totalidade dos dados recolhidos no período de coleta (corpus), tal fato 
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se deve, invariavelmente, à pluralidade de significados atribuídos ao produtor 

de tais dados, ou seja, seu caráter polissêmico [...]. 

Neste sentido, a perspectiva multirreferencial, adotada neste trabalho, possibilitou o uso 

de vários instrumentos, conduzindo a um olhar multifacetado sobre o universo a ser pesquisado. 

Em cada estudo de caso deve-se fazer um esforço para ter uma estratégia analítica geral, 

estabelecendo prioridades do que deve ser analisado e por quê. YIN (2005) realça que, a “[...] 

Análise das evidências de um estudo de caso é um dos aspectos menos desenvolvidos e mais 

complicados ao realizar estudos de caso”. (p. 138).  

Para Galeffi (2009, p. 55), 

[...] A tendência geral dos processos de validação das diversas áreas científicas 

são baseados em critérios que na maioria das vezes reificam os procedimentos 

investigativos já instituídos e não consideram os processos instituintes. 

Significa dizer que a apreensão da suposta qualidade de uma investigação se 

dá muito mais pelo formalismo normativo do que propriamente pela 

capacidade de reconhecimento correto, sobretudo se a pesquisa é inovadora, 

pois facilmente será considerada imprópria, inadequada e incompleta. 

(GALEFFI, 2009, p. 55) [...]. 

Diz ainda Galeffi (2009, p. 44) que: “O rigor da pesquisa qualitativa diz respeito à 

qualidade de rigor do pesquisador, nada tendo haver com a exteriorização metodológica de 

passos e regras de como conduzir uma investigação científica consistente” Ele esclarece que, o 

“[...] rigor não consiste na aplicação de métodos infalíveis e sim na qualidade de aferição dos 

efeitos do uso de um método qualquer na vida cotidiana dos indivíduos e da sociedade”. 

(GALEFFI, 2009, p. 45) 

Já para Gibbs (2009), a pesquisa qualitativa parte da ideia de que os métodos e a teoria 

devem ser adequados àquilo que se estuda. Se os métodos existentes não se ajustam a uma 

determinada questão ou a um campo concreto, eles serão adaptados, ou novos métodos e novas 

abordagens serão desenvolvidas. A escolha de um método é sempre um motivo de discussão, 

independente da área de conhecimento e característica dos pesquisadores. 

As colocações destes autores contribuíram para me deixar mais “confortável” na escolha 

metodológica, haja vista ter optado por uma perspectiva multirreferencial. 

Em se tratando da amplitude e complexidade de um estudo de caso, especificamente o 

ambulatório de PIC e a temática escolhida, as informações analisadas foram influenciadas pelos 
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métodos de “Análise de Conteúdo” e o de Análise Contrastiva”, de Bardin (2016) e de Fróes 

Burnham (2002), respectivamente.  

A Análise de Conteúdo é definida por Bardin (2016, p. 48), como: 

[...] Um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens [...].  

Ainda considerando as características do método de análise de Conteúdo, diz ainda 

Bardin que:  

[...] Não existe coisa pronta em análise de conteúdo; [...] A técnica de análise 

de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem de ser 

reinventada a cada momento, exceto para uso simples e generalizado, como é 

o caso do escrutínio próximo da decodificação e de respostas a perguntas 

abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas. 

(BARDIN, 2006, p. 36-37) 

Este método, segundo ele, pode ser considerado uma análise de “significados” [ex.: 

análise temática], podendo também ser dos significantes [análise lexical, análise dos 

procedimentos]. (BARDIN, 2016).  

Em relação à Análise Contrastiva, Sanches (2016, p. 113) a define como um 

[...] método de construção do conhecimento que viabiliza aos autores-

pesquisadores, ou Analistas Cognitivos, um caminho para a compreensão 

dessa construção. No primeiro momento, através de matrizes de análise – 

instrumento analítico de construção de conhecimento -, estes analistas 

categorizam recortes de conhecimentos produzidos em textos, imagens, 

filmes, sites; e também os produzidos na dimensão empírica, documentos, 

entrevistas etc.; e categorizam o objeto a ser analisado, em quantas categorias 

forem necessárias para responder aos objetivos específicos do estudo [...]. 

(SANCHES, 2016, p. 113) 

Este método foi criado por Teresinha Fróes Burnham, no período 1976-1982, quando 

foi produzida “[...] a primeira formulação dessa metodologia [...]” (FRÓES BURNHAM, 2002, 

p. 16), para atender ao escopo metodológico da sua Tese de Doutorado, cuja proposta foi a de 

trabalhar a democratização do conhecimento científico, para torná-lo conhecimento público, 

acessível a indivíduos não cientistas, como estudantes de nível médio, em escolas do Brasil e 

da Inglaterra, especificamente na área de Biologia.  

Fróes Burnham (2002) partiu das contribuições de Glaser & Strauss, através do método 

da Análise Comparativa, visando analisar as informações obtidas no campo empírico. 
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Entretanto, resolveu não adotá-lo com exclusividade, e sim como uma das bases metodológicas 

para a sua pesquisa. Esta decisão decorreu do conflito epistemológico estabelecido, entre o 

principal objetivo da análise comparativa e a intenção da sua pesquisa, que era compreender o 

processo de tradução do conhecimento cientifico, envolvendo diferentes fontes de informação 

e formas de organização do conhecimento, explicando que:  

[...] A diversidade das formas de registro, o volume de informações e a 

variedade de elementos gradualmente descobertos como constituintes do 

objeto de estudo proporcionaram um rico acervo, que foi sendo gradualmente 

submetido a uma análise preliminar. Ficou então patente que não havia 

possibilidade de se trabalhar com esquemas pré-definidos, uma vez que a 

aplicação de teorias já construídas, embora permitissem levantar suposições 

sobre as informações a partir de construções lógicas ali encontradas, não eram 

suficientes para expressar a riqueza e a complexidade do objeto. (FRÓES 

BURNHAM, 2002, p.3) 

Esta vivência relatada por Fróes Burnham demonstra a dificuldade de que fala Yin 

(2005), sobre a escolha de um método para dar conta da complexidade do objeto, sendo 

pertinente quando necessário, criar novas possibilidades de análise das informações. 

Depois de várias reconstruções, esse método vem sendo à base dos trabalhos da 

REDPECT/UFBA, rede de pesquisa dedicada a construção do campo interdisciplinar e 

multirreferencial da Info-Educação, que tem o compromisso de participar da transformação da 

sociedade da informação, numa sociedade de aprendizagem. (FRÓES BURNHAM, 2002) 

Nesse processo de ampliação do uso deste método, os pesquisadores da REDPECT 

analisam os recortes das suas produções acadêmicas de maneira horizontal, vertical e 

transversal, “[...] articulando conceitos e discursos para dar sentido ao processo de construção 

colaborativa do conhecimento”. (SANCHES, 2016, p. 109)  

Esta trajetória metodológica descrita por Fróes Burnham mostra alternativas possíveis 

para se analisar um estudo de caso, ao tempo em que exige do pesquisador clareza do seu objeto 

de estudo para utilizar os instrumentos adequados ao método escolhido.  
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2.6.1 A análise propriamente dita 

 

 

A análise das informações coletadas/levantadas ocorreu em duas etapas: 

 

1ª. etapa: 

As informações individuais dos atores sociais, extraídas da entrevista semi-estruturada, 

foram agrupadas: na íntegra e depois em recortes das Ideias Principais (IP), também de maneira 

individual, a partir das categorias: “afetividade” e “cuidado”, face ao objeto da pesquisa. Esta 

etapa é cunhada de Análise Vertical, conforme pode ser verificado no Quadro 1 abaixo.  

 

Quadro 1 - Citações da Entrevista & Ator Social (Individual)  

 

Fonte: Quadro construído pela autora. 

2ª. etapa: 

Nesta etapa, as IP individuais, contidas no Quadro 1, foram alocadas por: “grupo de ator 

social” e “categoria”, podendo ser cunhada de Análise Horizontal. (Vide Quadro 2 abaixo).  
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Fonte: Quadro construído pela autora deste estudo. 

 

3ª. etapa: 

Essas informações levantadas/selecionadas nas entrevistas semi-estruturadas foram 

apresentadas de maneira fluída nos capítulos deste estudo, com a intenção de proporcionar ao 

leitor diálogos transversais, articulados, entre: “autores”, “atores sociais” e “pesquisadora”, ou 

seja, entre “teóricos”, “entrevistados” e a “autora” desta investigação.  

Para Bardin (2016, p. 147) categorização é: 

[...] Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 

por diferenciação e em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas 

ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registros) 

sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 

características comuns destes elementos [...].  

Essa classificação ocorre por vários critérios: “semântico” (categorias temáticas); 

“sintático” (verbos, adjetivos, advérbios etc.); “léxico” (classificação das palavras segundo seu 

sentido, com emparelhamento dos sinônimos e sentidos próximos) e “expressivo” (se refere a 

problemas de linguagem). (BARDIN, 2016).  

A escolha por esse método decorreu das teorias investigadas, dos objetivos do trabalho 

e da questão de pesquisa, que segundo Campos (2016, p. 613), é:  

[...] O evidenciamento das unidades de análise temáticas que são recortes do 

texto, consegue-se segundo um processo dinâmico e indutivo de atenção ora 

concreta a mensagem explicita, ora as significações não aparentes do contexto. 

Difícil é delinear com absoluta transparência os motivos da escolha deste ou 

daquele fragmento, sem levar em consideração que a relação que se processa 

entre o pesquisador e o material pesquisado é de intensa interdependência [...].  

Esta colocação de Campos (2016) evidencia a presença da subjetividade inserida no 

processo de análise. Etapa denominada por Bardin (2016, p.126) de “leitura flutuante”, que 

Quadro 2 - Ideias Principais, Categorias & Ator Social (Grupo) 
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consiste em “[...] estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto 

deixando-se invadir por impressões e orientações”.  

Para Campos (2004), existe uma interação significativa do pesquisador com o material 

a ser analisado, pois muitas das impressões trabalhadas no contato direto com o sujeito afloram 

na lembrança auxiliando na condução dos trabalhos. Esta perspectiva propiciou uma leitura 

transcendente das mensagens, explicitadas pelos atores sociais. 

Sintetizando, todos esses instrumentos e técnicas utilizados, oportunizaram conhecer as 

“entranhas” do ambulatório, o que para Yin (2005, p. 125) quer dizer, propiciaram a “[...] 

oportunidade de utilizar muitas fontes diferentes para a obtenção de evidencias constitui um 

ponto forte importante da ação de agregar informações no estudo de caso [...]”.  

Este percurso permitiu conhecer pensamentos, sentimentos e propostas dos atores 

sociais, bem como radiografar parcialmente o ambulatório.  

A visão parcial se deu em virtude da minha limitação em açambarcar todas as 

possibilidades existentes de análise, devido à complexidade local. Isto porque, se trata de duas 

culturas que convivem no mesmo espaço com características díspares, embora complementares, 

o que tornou necessário conhecer a filosofia de cada um desses modelos: o vitalista, o 

biomédico, e também a gênese do ambulatório, para compreender como as PIC se inserem e 

como a afetividade e o cuidado se apresentam nas ações dos profissionais, gestores e na 

percepção dos assistidos. 

O Capítulo seguinte possibilitará conhecer a gênese do ambulatório para compreender 

como esse local se revelou como um espaço Multirreferencial. 
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3 AMBULATÓRIO DE PRÁTICA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR DO HUPES: 

ESTEIO DA AFETIVIDADE  

 

“Eu aprendi que o projeto não é meu, que a gestão não é só 

minha, eu sou uma gota nesse oceano”. 

Diana Brasil Pedral Sampaio 

 

Adentrar ao lócus da pesquisa é ter a possibilidade de conhecer a gênese do ambulatório 

de PIC do HUPES, esteio da afetividade e do cuidado. 

 

Fonte: Autora 

 

A semente afetiva da criação do Ambulatório de PIC do HUPES foi plantada bem antes 

de 2012. O começo dessa jornada iniciou quando a médica Diana Brasil Pedral Sampaio, 

Infectologista, fazia residência médica e se deparou com Assistidos portadores da Síndrome da 

Figura 5 - Mapa Conceitual do Ambulatório de PIC 
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Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Estes assistidos trouxeram para ela mudanças 

significativas em relação ao que havia aprendido na Universidade. Ela relatou17:que: 

[...] fui preparada só para a cura, eu tinha muita dificuldade com a morte, muita 

dificuldade; eu perdia, entre aspas, pacientes toda semana [...] eram pacientes 

com uma demanda emocional muito grande, com problemas de sexualidade, 

questões que eram tabus, doença que levava à morte. [Diana Sampaio/Médica-

Gestora] 

Conviver com o desespero da família, coisa para que não estava preparada, cada vez 

mais lhe causava impacto. Dando continuidade ao relato, disse ela:  

Comecei a procurar ajuda para mim mesma, para poder lidar com aquelas 

questões que eram muito graves, principalmente com os usuários de drogas. 

Às vezes, a família dos pacientes é que me consolava, e nessa história eu tive 

assim, muitos aprendizados, foi muito rico para mim. [Diana 

Sampaio/Médica-Gestora] 

Nós só damos o que temos. Para que pudesse ajudar ela teve que buscar ajuda, então foi 

à procura de terapia e vários cursos que pudessem:  

Dar uma resposta para mim mesma e também para ajudar melhor meus 

pacientes, de uma forma ou de outra, com alguma prática, coisas que eu fui 

aprendendo; às vezes eu levava os nomes para orações fora daqui. [Diana 

Sampaio/Médica-Gestora] 

Ela não conseguia conviver com o quadro crítico dos seus assistidos: 

Eu fugia o que eu podia disso, porque durante vários anos, até chegar o AZT18, 

eu assistia a morte de pacientes todos os dias, era uma coisa dificílima para 

mim aquilo ali. [Diana Sampaio/Médica-Gestora]. 

Nesse processo de buscar alternativa para aprender a lidar com as questões de seus 

assistidos, Dra. Diana foi tomar conta de uma tia doente acometida de câncer, que embora 

tivesse um filho, ele morava fora do país. Antes de morrer esta tia deixou uma quantia para ela, 

e seu primo lhe deu alguns dólares. O total destas importâncias foi investido no curso de PIC, 

                                                           
17  Como utilizei o formato de citação para apresentar recortes das falas dos entrevistados, para diferenciá-las das 

citações dos autores com os quais dialoguei para dar base teórica ao estudo, resolvi colocar a chamada destes 

entrevistados da seguinte maneira: (1) entre chaves; (2) com a fonte tipo “calibri”, tamanho 11 (onze). 
18  A zidovudina, também chamada de AZT é um fármaco utilizado como antiviral, indicado no tratamento de 

AIDS e contágio de Pneumocystis Carinii. Este remédio pode ser considerado como uma das primeiras drogas 

aprovadas para o tratamento de AIDS (no Brasil) ou SIDA (Portugal). Disponível em: 

<http:/portaldoprofessor.mec.gov.br/ficha TécnicaAula.html?19054>.  
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denominado Frequência de Brilho, há aproximadamente quinze anos. Afirmou ela que: “[...] 

isso teve um impacto muito grande [...] [Diana Sampaio/Médica-Gestora] 

A formação em Frequência de Brilho surtiu efeito positivo, haja vista a fala de um dos 

assistidos: “[...] é a primeira vez que a senhora me olha no olho, enquanto fala comigo, enquanto 

sabe que eu estou morrendo.” A partir daí, disse ela, “[...] eu comecei a fazer Frequência de 

Brilho, comecei a atender, com muito preconceito, meu, principalmente.” [Diana 

Sampaio/Médica-Gestora] 

Para compreender a mudança de sentimento e da maneira de agir da médica Diana, 

necessário se fez  

conhecer o que os autores Maturana e Dávila Yáñez (2009, p. 86) nos dizem sobre o 

amar: 

[...] O amar é a única emoção que expande o olhar em todas as dimensões 

relacionais e amplia o ver, o ouvir, o tocar. De fato, como o amar consiste 

precisamente no abandono das certezas, das expectativas, das exigências, dos 

juízos e dos preconceitos, é a emoção que consiste na realização do caminho 

do desapego em todas as dimensões do viver como resultado espontâneo de 

seu mero ocorrer na aceitação unidirecional da legitimidade de tudo no viver, 

inclusive da rejeição do que não se quer que aconteça [...]. 

Hoje, o assistido do ambulatório também sente a necessidade de receber amor, de ser 

visto, ouvido e tocado, ao ponto de reconhecer e valorar os momentos em que isso ocorre: 

[...] com a prática da Reflexoterapia Podal é possível você sentir e encontrar 

todos esses detalhes: o carinho na hora do toque, do cuidado na hora do falar, 

na hora do cuidar propriamente dito. [Sobrevivente/Assistida] 

Outro aspecto importante na relação terapeuta assistido é ser percebido de maneira 

integral como disse uma assistida: 

Quando fui atendida ali no ambulatório de prática integrativa, a impressão que 

tive era que eles queriam me ver como um conjunto, eu não estava dissociada 

em momento algum do que eu sentia, dos sintomas que eu apresentava. Era 

um todo [Rejane/Assistida] 

Nessa caminhada, duas experiências foram fundamentais para culminar na criação do 

ambulatório de PIC do HUPES, o assistido do Hospital Espanhol e as gestantes com HIV. Esse 
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assistido do hospital Espanhol era um caso gravíssimo de neurotoxiplasmose, não conseguia 

falar, não melhorava, foi transferido para a UTI. A mãe dele insistentemente dizia: 

Doutora, tem uma coisa que a senhora vai fazer por ele, porque eu vi a senhora 

pegar nele assim pela mão e tocar, botar alguma coisa que ele melhorasse, 

porque não tá acontecendo isso? 

A mãe me implorava uma cura, e eu sabia que era Frequência de Brilho, 

comecei a trabalhar, tocada pelo sofrimento daquela mãe, mas pedia que ela 

saísse do quarto, trancasse a porta, não deixasse ninguém entrar, e ai eu 

trabalhei com ele algumas vezes; viajei para um congresso nos Estados Unidos 

e quando eu voltei o paciente já tinha tido alta. Aquilo foi muito forte para 

mim, eu comecei a trabalhar também com as pacientes com HIV. [Diana 

Sampaio/Médica-Gestora] 

A Dra. Diana relatou a segunda experiência, que foi com as gestantes portadoras de 

HIV: 

Fui trabalhar com as gestantes que eram pessoas que me impactavam muito, 

mulheres que não tinham ainda o que dar para o filho, com medo, no sentido 

de não saber o tempo de vida dela, não saber se estaria viva no final da 

gestação, com quem ia deixar a criança, sentimento muito forte. Comecei a 

trabalhar com essas gestantes, inicialmente no CREAS19, e aos pouquinhos o 

meu preconceito diminuiu, ao ver os resultados que eu estava tendo. A partir 

daí comecei a trabalhar com Frequência de Brilho aqui no Hospital das 

Clínicas. [Diana Sampaio/Médica-Gestora] 

O alicerce já estava pronto para ““erguer”” o ambulatório de PIC no HUPES. Os 

episódios vividos, as lições aprendidas e as superações de foro íntimo, tudo isso contribuiu para 

edificá-lo. O fato determinante foi o atendimento da filha do então Diretor do Complexo 

HUPES, Dr. Hugo Ribeiro, que se encontrava numa situação muito grave, na UTI. Então, Dra. 

Diana utilizou a mesma PIC, Frequência de Brilho, constatando significativa melhora na sua 

saúde. A família da assistida pediu a ele que implantasse esse serviço nas UTI e no Ambulatório 

de Infectologia.  

Em maio de 2011, ela solicitou ao Dr. Hugo, através de uma correspondência (vide 

Anexo C - Carta ao Conselho Deliberativo do HUPES), que submetesse seu pedido de criação 

do “Ambulatório de Medicina Tradicional e Práticas Integrativas Complementares”, ao 

Conselho Deliberativo do HUPES. 

Oficialmente o Ambulatório só foi criado através da Portaria 019/2012, de 02 de 

fevereiro de 2012 (ANEXO D - Portaria 019/2012 de criação do Ambulatório de PIC do 

                                                           
19  Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/cuidado/centro-referencia-especializado-assistencia-social.html
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HUPES). A médica Diana Brasil Pedral Sampaio assumiu a Coordenação e a Enfermeira 

Marizete Sales a Vice Coordenação.  

A partir daí, relata Dra. Diana que: 

Comecei a trabalhar inicialmente no ambulatório de infectologia, e quando ele 

foi transferido para esse prédio (Magalhães Neto), Dr. Badaró, chefe da área 

de infectologia, pediu a Dr. Hugo a separação dos ambulatórios de PIC do de 

infectologia. Ele deu uma salinha que começamos a trabalhar e nunca mais 

fechamos. [Diana Sampaio/Médica-Gestora]. 

Ficou evidente que o ambulatório não foi criado para atender a PNPIC e sim por 

questões pessoais da família do então diretor do HUPES, o que talvez explique a forma como 

o ambulatório é “visto”, hoje, pela direção do HUPES.  

No início, informou Dra. Diana, como não tinha agenda ela atendia os funcionários da 

portaria e da limpeza do hospital e posteriormente passou a ter dois ambulatórios20, depois três, 

cinco, sete, e agora está pensando no décimo, ou seja, ter todos os dez turnos, de segunda a 

sexta com atendimento. 

Entretanto à época, para ter êxito no seu planejamento, precisava formar um grupo de 

trabalhadores e identificar uma forma de sustentabilidade humana e financeira. 

 

 

3.1. A SUSTENTABILIDADE HUMANA E FINANCEIRA DO AMBULATÓRIO 

 

 

Para o ambulatório ser criado precisava de no mínimo dois profissionais e a Enfermeira 

Marizete Sales se colocou à disposição para compor a equipe juntamente com a Dra. Diana, 

embora não tivesse muito tempo disponível, porque a sua ocupação principal no hospital é no 

ambulatório de infectologia, como acontece até o presente momento.  

Duas pessoas não davam conta da dinâmica que se empreendia, precisava-se de mais 

integrantes. Dra. Diana tinha atividades na enfermaria e no hospital durante o dia, não era 

possível aumentar suas horas de trabalho no ambulatório. A medida que a demanda foi 

aumentando e sem ter como atender eficazmente, ela solicitou seu afastamento de algumas 

atividades, chegando a ficar apenas com 50% (cinquenta por cento). Com a contratação de 04 

                                                           
20  Significa dizer “turnos”. 
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infectologistas, no final de 2013, feita através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), pediu permissão para ficar só um turno no ambulatório de infectologia, e o resto 

do tempo no de PIC. 

Apesar do ambulatório ter completado cinco anos, sua equipe fixa, denominada de 

grupo gestor é pequena, formada por ela e mais três pessoas: Marizete Sales (Enfermeira), 

Philogonio Tavares Neto (Farmacêutico) e Jussara Martins Gomes (Enfermeira), todos 

funcionários públicos. Isto equivalendo a 9,4% do total de trabalhadores. Por um período Dra. 

Diana contou também com a colaboração da terapeuta/voluntária Eulina Livigne, que 

contribuiu significativamente no processo de gestão do ambulatório e na atuação como 

terapeuta. 

Neste cenário de poucos funcionários e crescente demanda, Dra. Diana foi buscar 

pessoas que tivessem interesse em servir ao próximo; recebeu quem tinha formação adequada 

e disponibilidade para atuar nos diversos turnos com PIC diversificadas, atingindo hoje 90,6% 

de trabalhares voluntários. Estes voluntários estão na faixa etária entre 40 a 50 anos (31,25%), 

de acordo com a denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a etnia 

prevalente é parda, o sexo dominante é o feminino (43,75%), e 40,62% não declararam a 

religião.  

Quanto a escolaridade, 75% possui nível superior21 em diversas áreas do conhecimento, 

prevalecendo a formação de psicólogo (18,75%). Além disso, todos já têm diversos cursos na 

área das PIC: cromoterapia, reflexologia podal, massoterapia, dermocósmatria, cura prânica, 

aromaterapia, aromatologia, psicoaromaterapia, eteriatria quântica, alinhamento de chacras, 

quelação, tui nah, florais, fitoterapia, homeopatia, práticas corporais, dietoterapia, práticas do 

panchakarma (ayurveda-Índia), terapia comunitária, microfisioterapia, frequência de brilho, 

calatonia, toque sutis, planoterapia, integração somato respiratória, crânio sacral, terapias, ioga, 

quiropaxia, prevalecendo o reiki (xamânico e tibetano).  

Neste contexto surge uma questão: O que leva as pessoas a dedicarem seu tempo num 

ambulatório de um hospital público, sem remuneração financeira, evitando seu fechamento, 

                                                           
21 Acupuntura, Administração, Aromaterapia, Direito, Comunicação Social, Contabilidade, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Massoterapia, Medicina-Acupuntura; Medicina-Antroposófica; Medicina-Homeopatia; 

Medicina-Veterinária; Naturopatia; Psicologia; Secretariado Executivo; Sociologia; Terapeuta. 
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cujas PIC são oficializadas pela criação da PNPIC e recentemente a publicação da Portaria 145 

de janeiro de 2017 pelo Ministério da Saúde? Que tipo de recompensa elas recebem?  

As respostas a esta questão podem ser conhecidas através de algumas falas desses 

voluntários:  

Quando a dor chegou para mim eu fui muito acolhida em vários ambulatórios 

que na época não se chamava prática integrativa, mas eu fui bastante acolhida 

e tratada dentro desse contexto, então eu me visualizei também um dia 

podendo estar fazendo esse trabalho e aqui estou fazendo.  Foi quando eu me 

senti acolhida que fez todo um diferencial na minha vida, ai eu disse: agora eu 

venho pro lado de cá, fazer também.  

Eu ganho uma satisfação pessoal em poder repassar essa técnica (Reiki) para 

pessoas que como eu em algum momento tiveram quase sem poder ter uma 

qualidade de vida normal e a minha satisfação de poder saber que é uma 

técnica simples, de resultado imediato onde na aplicação você trata as questões 

orgânicas e emocionais, melhorando o estado de espírito; uma técnica apenas 

e saber que você está ali tratando um ser, acolhendo na verdade esse ser como 

uma pessoa; se elas vêm até o ambulatório é porque elas querem melhorar, e 

como eu recebi esse tipo de melhora é a minha devolução é a minha gratidão 

a esse atendimento. [Edilene / Terapeuta]. 

Essa gratidão justifica o seu ingresso no ambulatório como terapeuta/voluntária.  

Gratidão é um termo derivado da raiz latina gratia, que significa graça, graciosidade ou 

gratidão22, e todos os derivados dessa raiz "[...] têm a ver com bondade, generosidade presente 

na beleza de dar e receber, ou obter algo por nada.” (PRUYSER, 1976, p.69, apud EMMONS 

& MCCULLOUGH, 2003, p. 337).  

A gratidão é definida “[...] como um estado complexo que pertence à categoria afetivo-

cognitiva em que ambos afeto e cognição são componentes de significado predominante do 

termo [...]” (CLORE, ORTONY, & FOSS, 1987, apud EMMONS & MCCULLOUGH, 2003 

p. 337). Dirigida a outras pessoas, ou fontes não humanas, por exemplo, Deus, animais e o 

cosmo (SOLOMON, 1977; TEIGEN, 1997, apud EMMONS & MCCULLOUGH, 2003). 

Essa “gratidão” expressa também uma satisfação pessoal em servir ao próximo. A 

experiência do amor causa um efeito expansionista, melhorando o bem-estar daqueles que 

recebem e daqueles que praticam o bem, como foi constatada numa pesquisa realizada pelo 

Gallup em 1998, com adultos americanos, onde mais de 90% indicaram que expressar gratidão 

                                                           
22  Tradução nossa. 
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ajudou-os a sentir-se “”extremamente feliz”, ou um “”tanto feliz”“. (EMMONS & 

MCCULLOUGH, 2003). 

Para a médica homeopata/voluntária tem o seguinte sentido:  

Esse é um lugar e momento de minha trajetória de 36 anos de formada, onde 

eu me sinto mais plenamente realizada é nesse local. Tem uma pessoa que 

disse assim: você é a médica mais pobre que eu conheço porque só vive 

correndo atrás do SUS e não dá a devida atenção ao consultório. Esse é um 

trabalho que eu não podia abrir mão porque eu acho que é o trabalho que eu 

vim fazer. Você pega uma gota bota num copo d’água você tem remédio para 

tratar uma febre ou uma dor de garganta de uma criança que não chega a ir 

para suturação, nem toma antibiótico. A febre começou é beladona, você deu 

a beladona não vai a diante. Isso é tão mágico que para mim tem que ser para 

todo mundo, tem que ser para todos. Fico muito emocionada, até hoje me 

emociono. Tem que ser do SUS para poder ser realmente possível uma 

expansão23. Eu me ouço falando isso, me emociono muito. Eu me emociono 

muito com Diana aqui quando eu olho a forma como Diana vai fazendo as 

coisas aqui sem nenhum recurso, algo move, algo sustenta, além do que é 

possível ser visto. [Carmem Sande/Médica Homeopata] 

Lembro o momento marcante desta entrevista. Foi emocionante para nós duas. Mesmo 

tendo de dar conta da materialidade da vida ela reconhece a sua missão e não abre mão do que 

acredita ser a solução para que pessoas usufruam do atendimento homeopático, demonstrando 

desprendimento e senso de equidade. A sua postura reflete o afeto que tem pelo ser humano, e, 

do seu lugar, contribui para que a população usuária do SUS, tenha melhor qualidade de vida, 

usando a homeopatia que é  

Um recurso muito valioso que precisa estar na saúde pública, não pode ser 

num consultório, tem que ser para todos, porque tem baixo custo, eficácia, e 

aspecto mais amplo. O remédio homeopático pode cuidar de muitas coisas ao 

mesmo tempo, é por isso que eu tenho 35 anos de SUS e estou no ambulatório 

de Práticas Integrativas Complementares [Carmem Sande/Médica 

Homeopata] 

Essa escolha reflete a maneira que a médica Carmem expressa o amor pelas pessoas, 

socializando o conhecimento advindo da Homeopatia, através da sua atuação, encontrando eco 

no dizer de Maturana (1997 p. 185) que “A socialização é o resultado do operar no amor, e 

ocorre no domínio em que o amor ocorre”, porque  “O amor é a fonte da socialização humana, 

e não o resultado dela, e qualquer coisa que destrói o amor, qualquer coisa que destrói a 

congruência estrutural que ele implica, destrói a socialização” (op cit).  

                                                           
23  Grifo nosso 
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Apesar da equipe de voluntários ser qualificada para atuar com as PIC a quantidade 

ainda não é suficiente para atender a demanda dos assistidos nos diversos turnos. Para amenizar 

um pouco a carência de pessoal e financeira e suprir alguns insumos, a Coordenação identificou 

uma alternativa viável momentaneamente para não fechar o ambulatório: a oferta de cursos de 

extensão sobre as PIC.  

 

 

3.2. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

 

 

A partir de junho de 2012, primeiro ano de funcionamento do ambulatório foram 

matriculados 180 assistidos e realizados 5.665 atendimentos. Esses atendimentos foram 

registrados no sistema de cobrança do SUS, com faturamento para a instituição no valor de R$ 

44.941,57 cobrados a partir do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (OPMS/SIGTAP) 

(SAMPAIO, 2013).  

No segundo ano, no período de março de 2013 a dezembro de 2014 foram matriculados 

791 assistidos e realizados 13.416 atendimentos. Se comparar com ano anterior houve um 

incremento de 137% no atendimento e 440% relativos ao número de matriculados.    

O faturamento no segundo ano foi de R$101.111,39 para a instituição, significando um 

aumento de 138% em relação ao período anterior, embora por engano o SAME tenha registrado 

os 791 novos pacientes como pertencendo ao ambulatório de Infectologia (SAMPAIO, 2014).  

Na Quadro 3 abaixo apresentada, é possível fazer uma leitura mais sucinta da 

quantidade de atendimentos feitos pelo Ambulatório de PIC no período de um ano, e qual foi o 

valor que ele arrecadou.  
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Quadro 3 - Síntese de Atendimento e Faturamento do Ambulatório de PIC 

PERÍODO 
ASSISTIDOS 

MATRICULADOS 
ATENDIMENTOS 

FATURAMENTO 

R$ 

fevereiro de 2012 a 

fevereiro de 2013 

180 5.665 44.941,57 

    

março de 2013 a 

dezembro de 2014 

791 13.416 101.111,39 

TOTAL 971 19.081 146.052,96 

Fonte: Quadro construído pela autora com base nos Relatórios Anuais do Ambulatório de PIC. 

 

Este crescimento demonstra a aceitação das PIC pela sociedade e a necessidade do 

serviço no SUS, via o HUPES, com origem da demanda espontânea24 ou direcionada25. Hoje o 

ambulatório atende aproximadamente 90 pessoas/dia26, uma média de 20 a 40 assistidos novos 

por semana, perfazendo um total de aproximadamente 3.000 assistidos matriculados. 

Até o momento, devido à carência de pessoal técnico-administrativo os relatórios dos 

anos subsequentes não estão prontos. Quando chega uma atendente administrativa para apoiar 

as atividades da secretaria, o contrato é de apenas três meses, um turnover (volume de 

negócios)27 nocivo ao ambulatório e ao próprio sistema de arrecadação do HUPES. Assim 

sendo, informa Dra. Diana: 

E assim eu me viro, muito sobrecarregada, às vezes realmente nervosa, com 

tantas coisas para lidar. Fiquei muito tempo sem férias, porque tinha medo do 

serviço ser fechado28, e cada vez mais chego cedo, saio mais tarde e vou 

pedindo ajuda. [Diana Sampaio/Médica-Gestora]  

 

                                                           
24  Segundo informações extra oficiais. 
25  Encaminhada por outros profissionais do HUPES ou não. 
26  Cálculo feito pela autora deste estudo.  

27  Tradução nossa. 
28  Cálculo também feito pela autora. 
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3.3. INFRAESTRUTURA 

 

 

Enquanto os outros ambulatórios têm recepção ampla, atendente, água e televisor, 

conforme se pode ver na “Figura 6 - Panorâmica da área de espera dos ambulatórios do 

HUPES”, os assistidos do ambulatório de PIC aguardam atendimento no corredor, sem 

ventilação e com cadeiras nem sempre em estado perfeito. (vide Figura 7 abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro da autora. 

Figura 6 - Panorâmica da área de espera dos ambulatórios do HUPES 
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Fonte: Arquivo da autora. 

 

Embora os números mostrem o crescimento da demanda, a infraestrutura do 

ambulatório não é condizente com a quantidade de assistidos que recebe. A sala denominada 

por mim de multiuso, Figura 829, não comporta a quantidade de pessoas, pois o mesmo local é 

utilizado para diversas atividades: 

a) receber visitantes;  

b) realizar o primeiro acolhimento (anamnese);  

c) arquivar as fichas dos registros dos assistidos; 

d) receber alunos de graduação da área de saúde que desejam conhecer os serviços, 

inclusive de outras instituições de ensino; 

e) consultar a médica para dirimir dúvidas e/ou fazer encaminhamentos de exames; 

f) anotar nas fichas dos assistidos o atendimento que foi realizado pelos terapeutas 

etc. 

Diante de tantas atividades em local minúsculo, com móveis (arquivos, mesas, cadeiras 

etc.), sem condições de uso, a coordenação do ambulatório solicitou a sala que fica ao lado, 

para acolher os assistidos com qualidade, mas o pedido foi negado pela direção do HUPES. 

                                                           
29  Através da qual apresento um conjunto de fotos que retratam a infraestrutura do ambulatório. 

Figura 7 - Área de espera dos Assistidos do ambulatório de PIC 
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 Fonte: Registro da Autora.  

 

A Figura 9 retrata a sala de atendimento das PIC pelos voluntários. Ela contém 10 

(dez) macas, ar condicionado e equipamento de som. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Sala Multiuso do Ambulatório de PIC 
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Fonte: Registro da autora. 

 

Os voluntários envolvidos na dinâmica do ambulatório reconhecem a precariedade 

desse espaço. Seguem alguns depoimentos sobre esta questão: 

O espaço é uma questão crucial para gente, isso não cabe mais naquele espaço. 

O fichário tem pasta que não comporta o número de fichas, tá lá despencando. 

Deveria ter os medicamentos, os recursos terapêuticos assegurados aos 

pacientes, porque os resultados são bons [Carmem/Médica Homeopata] 

Eu daria mais espaço. Eu se pudesse daria mais espaço para eles praticarem, 

porque tem muita gente precisando desse tratamento, mas o espaço é pouco e 

a demanda está muita, está demais, então precisa assim ampliar o espaço deles. 

[Maria da Conceição/Assistida] 

Dar mais condições aos próprios terapeutas [...], para ter um local de descanso 

para eles. O espaço daqui é pequeno [...], teria que ser um espaço bem mais 

amplo. [Mila/Assistida]. 

O espaço também é muito pequeno, falta sala e aí você tem uma aglomeração 

de pessoas no corredor, umas debruçadas sobre as outras falando das suas 

dores. Se eu pudesse eu tiraria o práticas integrativas daquele lugar. É uma 

enormidade de pessoas num espaço minúsculo sem ventilação. 

[Rejane/Assistida]. 

Uma infraestrutura melhor, a nossa está muito a desejar. As pessoas já vêm 

fragilizadas, muitas vezes de longe, do interior, acordam duas, três horas da 

manhã para pegar a kombi, então a gente precisa de uma infraestrutura melhor. 

A sala é pequena, [tanto] aquela parte administrativa quanto àquela recepção 

é uma coisa que eu acho que a gente teria que ter um espaço melhor. Falta 

apoio político institucional porque é um trabalho excelente que traz resultados, 

Figura 9 - Sala de atendimento das PIC 
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então eu acho que tinha que ser abraçado de uma forma muito mais ampliada, 

fundamental para crescer. [Carolina/Psicóloga] 

Além das atribuições consideradas normais, o ambulatório vem se constituindo em um 

espaço de pesquisa, capacitação e construção de parcerias, visando a ampliação e o 

fortalecimento das PIC. A exemplo da participação da coordenadora como membro efetivo na 

elaboração da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares do Estado da Bahia 

(PEPIC) e outros trabalhadores, como eu, que colaboram voluntariamente. 

 

 

3.4 LÓCUS DE PESQUISA, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PARCERIAS 

 

 

As atividades do ambulatório tem despertado interesse dos mestrandos e doutorandos e 

se constituído em espaço de pesquisa. Aceitou um Farmacêutico, Mestrando em Fitoterapia, da 

Faculdade de Farmácia da UFBA, e uma Secretária Executiva do Doutorado em Difusão do 

Conhecimento, com sede na Faculdade de Educação. Existe também outro projeto de pesquisa 

em Frequências de Brilho, que foi submetido à Comissão de Ética do HUPES e está em 

andamento. Portanto, está se constituindo num espaço de aprendizagem e desenvolvimento 

científico. 

 

 

3.4.1 Capacitação 

 

 

Em virtude da carência de pessoal efetivo, para atuar no ambulatório, e da situação 

econômica precária do ambulatório, a solução encontrada para não fechar foi realizar cursos de 

extensão e seminários, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFBA (PROEXT) para 

emissão dos certificados. (Vide Anexo E - Painel de Chamadas para Cursos de Extensão, 
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Seminários e Congressos, feitos em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFBA 

(PROEXT), 

Na proposta pedagógica desses cursos constava aula prática, o que possibilitou aos 

alunos30 atenderem aos assistidos, sob a supervisão do professor ampliando a capacidade de 

atendimento, mesmo que provisoriamente. Essa ação extensionista trouxe outros benefícios, 

reciclou a equipe de voluntários e o valor arrecadado ajudou na compra de material para o 

ambulatório. 

Os cursos mais procurados foram Reiki Xamânico, Cromoterapia, Chacras, 

Reflexologia Podal e Fitoterapia, com aproximadamente 500 (quinhentos) profissionais 

certificados. 

Esses cursos também possibilitaram divulgar as PIC e potencializar os participantes, 

possibilitando-os atuar nas suas comunidades/instituições e/ou no autocuidado, o que para 

Freire, pessoa, grupo ou instituição empoderada é “[...] aquela que realiza, por si mesma, as 

mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer.” (FREIRE, 1996, p. 2).   

A Figura 10 apresenta a 1ª turma do Curso de Reiki, que inaugurou o período dessas 

atividades extensionistas do ambulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  O perfil dos alunos permeia várias áreas do conhecimento, na sua maioria de nível superior: Médico, 

Fisioterapeuta, Terapeuta, Professor Universitário, Fonoaudiólogo, Enfermeiro, Psicólogo, Secretário Executivo, 

Administrador, Farmacêutico, Sociólogo, Assistente Social, Educador Corporativo, Arquiteto, Psicopedagogo, 

Massoterapeuta, Engenheiro, Turismólogo, Letras, Geólogo, Pedagogo, Filósofo, Médico Veterinário, Advogado, 

Designer, Artes Plásticas, Analista de Sistema, Estatístico, Jornalista, Odontólogo, Delegado de Polícia,  Gestor 

Público, Ciências Biológicas, Economista, Engenheiro Químico, Historiador, Terapeuta Ocupacional, Músico, 

Contador, Desenho e Plástica, Servidor Público, Rezadeira, Estudante Universitário, Cuidadora de Idoso, Técnico 

de Radiologia, Técnico de Patologia Clínica, Técnico de Enfermagem, Instrutora de Yoga e Esteticista. 
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Fonte: Registro da autora. 

Desde o ano de 2014, além dos cursos acima elencados, foi possível envolver 40 

(quarenta) alunos de diversos cursos de graduação da UFBA, através da Ação Curricular em 

Comunidade e em Sociedade (ACCS)31. Um deles, sob a coordenação da Profa. Dra. Maria 

Teresa Marriott, da Escola de Enfermagem, e outro sob a coordenação da Profa. Dra. Anamélia 

Lins, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos (IHAC). Isto significa dizer 

que, essas atitudes foram oriundas das parcerias estabelecidas pela Dra. Diana, que serviram 

para, não só divulgar as PIC (inclusive na área de saúde) como também, ao mesmo tempo, o 

ambulatório. 

Em uma iniciativa pioneira foi realizado no mês de outubro de 2016, nos dias 17 e 18, 

o “Seminário Cuidado Transdisciplinar e Práticas Integrativas em Saúde”, (Figura 11, abaixo), 

evento afiliado a Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia (ACTA/2014), promovido 

                                                           
31  Ações interdisciplinares em práticas integrativas e complementares (68h.). 

Figura 10- 1ª turma do Curso de Reiki Xamânico 

 

 



66 

pela UFBA, em parceria com a Escola de Enfermagem, o IHAC e o HUPES, através do 

ambulatório de PIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro da Autora. 

 

Posteriormente foram realizados seminários, palestras e encontros não só para o público 

externo como também para a equipe de trabalhadores do ambulatório. Isto demonstra a presença 

da “afetividade” e do “cuidado” para com os trabalhadores voluntários.  

Pensando também no bem-estar da equipe, Dra. Diana promoveu o encontro “Cuidando 

do Cuidador”, demonstrando a sua preocupação com aqueles que cuidam, até porque o líder é 

a priori cuidador e educador, a Figura 12 abaixo, registra este momento. Portanto, podemos 

dizer que, para conseguir que sua equipe seja eficaz, o líder necessita demonstrar efetivamente 

afeto e cuidado pelos seus liderados, o que pode acontecer através do respeito. Esse respeito é 

algo de que o outro necessita; uma promoção a educação, por que “[...] não se formam pessoas 

sem uma educação plena de ternura” (Schetting, 2011 p. 15); um ambiente salutar de trabalho, 

para que o bem-estar seja permanente; o ouvir críticas em relação a dinâmica organizacional, 

por ser a crítica um fator de crescimento e desenvolvimento humano; a sensibilidade, para 

Figura 11 - Seminário Cuidado Transdisciplinar e Práticas Integrativas em Saúde 
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perceber as necessidades de cada um etc. Assim sendo, sentir-se cuidado é ser tocado pela 

afetividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Nesse processo político, para visibilizar e manter o ambulatório em funcionamento, 

várias estratégias foram elaboradas, entre elas a participação no “Seminário de 70 Anos” da 

UFBA. Foram montadas duas tendas, como apresento na Figura 13. Esta figura exibe três 

imagens: a primeira com a “equipe de voluntários”, a segunda com a “tenda dos atendimentos”, 

com macas, e a terceira a “tenda das palestras”, ou espaço para discussões sobre as PIC. 

Figura 12 - Cuidando do Cuidador 
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Voluntários  

 

 

 

 

 

 

 

       

Tenda de Atendimento    Tenda de Palestras 

Fonte: Arquivo da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - - Seminário 70 Anos da UFBA - Tendas de atendimento/Palestras de PIC 
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3.4.2 Parceria Externa 

 

 

Como coordenadora do ambulatório a Dra. Diana estabeleceu várias parcerias, entre elas com 

o Governo Estadual, através da Secretaria de Saúde. Assim, várias ações foram realizadas no sentido 

de divulgar as PIC e o ambulatório, como:  

a) a participação no grupo denominado “Pelas PIC” que, durante os três dias da “IX 

Conferência Estadual de Saúde”, em Salvador, na Tenda Maria Felipa, ofertou a mais de 600 

pessoas: Reiki, Massoterapia, Pranoterapia, Homeopatia e Reflexologia Podal, contando 

com a participação do grupo de voluntários do Ambulatório; 

b) o reforço a moção de apoio às PIC, com o tema "Elaboração e consolidação da 

Política Estadual de Racionalidades em Saúde e Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS da Bahia", como participante do grupo “Pelas PIC”, 

colaborando assim com a construção da minuta da portaria que instituiu a “Comissão 

Interinstitucional de implementação das Práticas Integrativas e Complementares no 

Estado da Bahia”, e se tornando Membro Permanente, para elaborar a “PEPIC”, 

juntamente com a Profa. Dra. Anamélia Lins e Silva32, conforme se pode ver na 

Figura 14, abaixo; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: registro da autora  

 

                                                           
32  Ambas representando a UFBA. 

Figura 14 - Oficina para a construção da PEPIC 
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c) a representação da UFBA no Encontro de PIC com os profissionais da rede de saúde 

de Camaçari, que a SESAB também participou; 

d) a organização da “Oficina Conhecer para atuar com PIC em Saúde Mental”, que se 

realizou em novembro de 2015, em parceria com a Área Técnica de PIC da SESAB 

e da UFBA. 55 (cinquenta e cinco) pessoas participaram; 

e) a contribuição para a formação em PIC, juntamente com a Escola de Formação 

Técnica em Saúde Prof. Jorge Novis (EFTS), para a criação do Cadastro de 

Profissionais da SESAB. Foram catalogados 132 (cento e trinta e dois) 

profissionais; 

f) a implantação do ambulatório de Práticas integrativas Complementares (vide 

ANEXO F - Centro de Endocrinologia e Diabetes da Bahia (CEDEBA), no Centro 

de Endocrinologia e Diabetes da Bahia (CEDEBA),  com as seguintes Práticas: 

Reflexologia Podal, Reiki, Frequências de Brilho e Práticas 

Ayurvédicas/Fitoterapia). Esta ação contou com o apoio dos profissionais da 

instituição; 

g) a implantação do ambulatório de Práticas Integrativas, no Centro de Atenção 

Psicossocial de Saúde Mental Oswaldo Camargo (CAPS), em Salvador, 

inicialmente com Reflexologia Podal, mas com perspectiva futura de introduzir 

Reiki e Cromoterapia; 

h) o apoio aos eventos de comemoração dos 10 anos de PIC, no mês de maio de 

2016, em Salvador e outros municípios, com uma tenda para atendimento, em 

parceria com o Conselho Regional de Enfermagem (COREN). 

 

 

3.4.3 Parceria interna/UFBA 

 

 

Apesar das dificuldades relativas ao quadro de trabalhadores do Ambulatório cujo 

percentual de voluntariado é alto, Dra. Diana atendeu ao pedido do ambulatório de Pediatria, 

que fica ao lado, para atender a demanda deles, direcionando um terapeuta/voluntário.  

Além disso, a Faculdade de Psicologia da UFBA se colocou à disposição, através de 

uma professora, para que os alunos pudessem atender aos Assistidos do ambulatório, sob 
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supervisão. A Faculdade de Medicina da UFBA (FAMED) e a PROEXT/UFBA se tornaram 

parceiros, para atendimento de acordo com a necessidade do ambulatório. 

O ambulatório da Dor, localizado no 2º andar do mesmo prédio, encaminha assistidos 

que não estão tendo resultados com a medicação alopática, principalmente os que sofrem de 

fibromialgia. Conforme informa o terapeuta André: 

O ambulatório da dor não aguenta mais aquele paciente que reclama de dor, 

ele direciona para a gente. Os pacientes retornam várias vezes a ponto de 

termos dificuldade de dar alta. Eles gostam tanto que não conseguem sair e 

nos reunimos para decidir como fazer esse desmame. Eu não vejo isso como 

uma coisa muito negativa, pelo contrário, eu vejo que o paciente gosta tanto 

que ele quer continuar. [André/Terapeuta] 

Para atender as demandas dos assistidos o Ambulatório inova na oferta das PIC e 

disponibiliza também atendimento Psicoterápico33. 

 

 

3.5 REFLEXÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

 

É notório o descaso com esse tipo de serviço. Através dos relatórios do período 2012 a 

2014 ficou provada a sua viabilidade econômica, entretanto, por ser um ambiente hegemônico 

da biomedicina, não recebe a atenção necessária, o que torna esta questão paradoxal. Isto 

porque, a aprovação da PNPIC pelo Ministério da Saúde, em maio de 2006, então com 11 anos, 

e, recentemente, em janeiro do corrente ano, com a aprovação da Portaria 145, também do 

Ministério da Saúde, deveria ter levado os órgãos competentes a uma conduta menos 

desprestigiosa junto à população, haja vista terem se declarado satisfeitos com o serviço, mas 

não tem acontecido assim. 

Das dez Diretrizes Gerais da PNPIC, a coordenação do ambulatório contempla mais de 

50% - embora a priori não seja do seu escopo de atuação -, nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5 e 8. 

O que se pode constatar a partir do que se relaciona abaixo:  

1) Estruturação e Fortalecimento da Atenção em PIC no SUS;  

2) Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC  

                                                           
33 Que atende, principalmente, aos usuários de álcool ou outras substâncias psicoativas, depressão, dor crônica e 

traumas. 
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3) Fortalecimento da participação social; 

4) Divulgação e informação dos conhecimentos básicos das PIC, para profissionais 

de saúde, gestores e usuários do SUS; 

5) Estímulo às ações intersetoriais; 

6) Garantia de acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos; 

7) Garantia do acesso aos demais insumos estratégicos; 

8) Incentivo a pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares;  

9) Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação; 

10) Promoção de Cooperação Nacional e Internacional.  

Questiono então: O que leva os dirigentes a tamanha manifestação de descaso, de falta 

de afeto e cuidado pelos assistidos? Como podem “””ignorar”  uma atividade declaradamente34 

benéfica? Todo o esforço demandado pelos gestores e voluntários do ambulatório se tornará em 

vão?  

Creio que não. Neste momento está se criando a PEPIC, e o ambulatório pioneiro pode 

servir de parâmetro para a criação de novos ambulatórios em outros centros hospitalares da 

Bahia. Além disto, os assistidos fizeram uma solicitação ao Ministério Público, via abaixo-

assinado, como demonstrado na Figura 15. Portanto, a permanência do ambulatório é 

importante para a saúde deles. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registro da autora. 

                                                           
34  Isto foi revelado nas falas dos atores sociais nos capítulos seguintes? 

Figura 15 - Abaixo-assinado dos Assistidos 
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Diante dessa realidade e de tanto esforço desprendido para manter o ambulatório 

funcionando, fica visível que, na ética do cuidar e do afetar amorosamente perpassam valores 

e sentimentos capazes de efetivamente, e afetivamente, melhorar a qualidade de vida da 

população. Quando esses valores e sentimentos são inexistentes, situações como esta de descaso 

ficam insustentáveis. 

Assim sendo, continuar lutando contra uma hegemonia biomédica é grandioso e reforça 

valores afetivos, que embora possam ser óbvios nem todos que lidam com a saúde humana 

possuem. Maturana e Varela (2001, p. 269), nos dizem que: “Qualquer coisa que destrua ou 

limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, passando pela certeza 

ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno social”, ou seja, eles enfatizam “[...] 

o fato de que biologicamente, sem amor, sem aceitação do outro, não há fenômeno social.” 

 

 

BLOCO 1  

A MULDIMENSIONALIDADE DO SER HUMANO NA PERSPECTIVA DOS 

MODELOS VITALISTA E BIOMÉDICO TENDO O CORPO COMO VIA DE 

EXPRESSÃO 

 

 

O ato de conhecer é uma manifestação inerente ao ser humano desde o ambiente uterino. 

A Gnoseologia35 é a parte da filosofia que se preocupa em estudar “[...] a origem, a natureza, o 

valor e os limites da faculdade de conhecer [...]” Japiassú e Marcondes, (2008, apud SILVA, 

2009, p. 42). 

A palavra conhecimento tem sua origem etimológica no Latim da Roma antiga. Ela vem 

de cognoscere, que podia ser traduzida como “conhecer” ou “saber”. Este termo latino é 

composto por COM, “junto” e GNOSCERE, “obter conhecimento”. (GRAMÁTICA. 

NET.BR).  

O conhecimento não espelha as coisas do mundo externo porque: “[...] Todas as 

percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos 

ou sinais captados e codificados pelos sentidos.” (MORIN, 2004, p. 20). Para explicitar a 

complexidade do que existe, realidade percebida, é fundamental que se busque o conhecimento 

                                                           
35  Gnoseologia (gnosis: conhecimento). 
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nas suas várias formas de apresentação como senso comum, religioso, filosófico, empírico, 

científico, mito etc.  

Uma das formas do conhecimento ser construído é quando o ser humano entra em 

contato com sua realidade, apreendendo-a, estabelecendo uma relação com o seu eu e a sua 

cultura. Ao interpretar a realidade, ele se mostra nesta interpretação, percebendo a si mesmo. 

Ao fazer isto, fala de si, existindo, como ser pensante e produtor de conhecimento. 

Quanto mais o ser humano busca o conhecimento, mais se aprimora e se amplia o saber 

sobre si e sobre o mundo. Assim, ele percebe que jamais será um ser “””acabado”, “””pronto”, 

porque estará sempre (re)nascendo a cada pensamento, sentimento e ação, conhecendo de novo, 

o “””novo”. As novas informações apreendidas conduzem o ser humano a indagar a respeito da 

verdade, que segundo Prigogine (1996, p. 193) “[...] vivemos o fim das certezas [...]”. 

Esclarece Japiassú (1999, apud SILVA, 2009, p. 32) que: 

[...] Do ponto de vista epistemológico, nenhum ramo do saber possui a 

verdade. Esta não se deixa aprimorar por nenhuma construção intelectual. 

Uma verdade possuída não passa de um mito, de uma ilusão ou de saber 

mumificado. Face à verdade, devemos padecer de profunda insegurança. [...] 

A angustia da incerteza, o sentir-se perdido e a descoberta tão decepcionante 

de que nossas verdades não são a verdade, constituem parte essencial da 

processualidade de nossa razão, e devem acompanhar-nos até o túmulo [...].  

A incerteza de que falam Japiassú e Prigogine, está ligada ao fato do conhecimento ser 

uma construção, um processo transitório, dentro de possibilidades espaço-histórico-estruturais, 

aparecendo na interação entre sujeito, o cognoscente (consciência, mente) e objeto, o 

cognoscível, com suas peculiaridades subjetivas, se constituindo numa relação dialética. 

Nessa busca pela construção do conhecimento, Fróes Burnham (1993, p. 1) nos conduz 

a um “”mergulho””  sobre o imbricamento do homem consigo mesmo e do homem com o 

mundo que o circunda, quando assevera que: 

[...] A interminável busca do homem pela compreensão do mundo, tanto do 

seu próprio mundo interior, quanto daquele exterior, do qual é parte integrante 

e integrada, tem levado ao incansável processo de construção do 

conhecimento, pelos mais diversos modos. A filosofia, a epistemologia, a 

antropologia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise, a pedagogia... têm 

mostrado a profunda complexidade desse processo, na medida em que a 

construção do conhecimento sobre o mundo exterior não se separa da 
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construção do próprio complexo sujeito-objeto-processo-instrumento-

produto do conhecimento, que é o próprio homem [...]. 

O que se denota dessas colocações é que, o viver humano requer múltiplos olhares e 

múltiplos saberes sobre o que é perceptível. Não é suficiente se deter numa só área do 

conhecimento, numa só vertente de pensamento, em face da pluralidade em que o ser humano 

é constituído: um ser bio-psico-social-espiritual, apenas uma área do conhecimento não dará 

conta dos múltiplos fenômenos e facetas humanas. 

Nesse contexto, Morin (1986) discorre sobre o conhecimento do conhecimento 

esclarecendo que, comporta em si diversidade e multiplicidade, não podendo se reduzir a uma 

única noção, como “informação, percepção, discriminação, ideia ou teoria”, concebendo vários 

níveis para cada um dos termos. 

O conhecimento constitui simultaneamente, tradução e reconstrução, a partir de sinais, 

signos, símbolos, sob a forma de representações, ideias, teorias, discursos, comportando, ao 

mesmo tempo separação e ligação, análise e síntese, caracterizando-se como um processo 

circular que se organiza em função de princípios e regras, operações de ligação (conjunção, 

inclusão, implicação) e de separação (diferenciação, oposição, seleção, exclusão). (MORIN, 

2004). 

Três aspectos caracterizam o conhecimento:  

a) uma competência, que é aptidão para produzir conhecimento;  

b) uma atividade cognitiva (cognição) efetuando-se em função dessa competência;  

c) um saber que é resultado dessas atividades. (MORIN, 1986).  

Estes aspectos ajudam a elaborar e organizar o conhecimento utilizando os meios 

culturais de que dispõe o ser humano, - apesar de na história humana a atividade cognitiva 

interagir de forma complementar e antagônica, todo o conhecimento necessita da conjunção de 

diversos processos -, como: 

[...] Energéticos, elétricos, químicos, fisiológicos, cerebrais, existenciais, 

psicológicos, culturais, linguísticos, lógicos, ideais, individuais coletivos, 

pessoais, transpessoais e impessoais, que se engrenam uns nos outros. O 

conhecimento é, portanto, um fenômeno multidimensional, ao mesmo tempo 

físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural, social. (MORIN, 

1986, p. 15) 



76 

Estes processos ajudam a compreender os diversos tipos de fenômenos e produzir 

conhecimentos até então evidenciados como: sensorial, intelectual, vulgar/popular, científico, 

filosófico, teológico, intuitivo e metafísico, se constituindo em diferentes graus de consciência 

na história da humanidade. Segundo Maturana (2001, p. 12), “[...] os seres vivos constroem 

esse conhecimento não a partir de uma atitude passiva e sim pela interação. Aprendem vivendo 

e vivem aprendendo.” Isto evidencia que, o ato de conhecer perpassa pela subjetividade do 

sujeito social no objeto, por ser a relação de conhecimento processual-dialética-

multirreferencial. 

Assim sendo, nesta tessitura do conhecimento para a elaboração desta tese, se tornou 

necessário compreender os dois modelos, o Vitalista e o Biomédico, com suas realidades 

distintas. 

A partir deste ponto, este bloco composto pelos capítulos 4, 5 e 6, dá sequência a este 

estudo, versando sobre os modelos bioenergético/vitalista, biomédico e o corpo, no intuito de 

contribuir para uma melhor compreensão do ser humano na sua integralidade multidimensional. 
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4 O MODELO VITALISTA 

 

 

“Lembre-se da sabedoria da água: ela nunca discute com 

um obstáculo simplesmente o contorna”. 

Augusto Cury 

 

Na sua inquietação, o ser humano tem buscado compreender a sua “”natureza 

imaterial””, a sua essência íntima, ao longo do tempo, desde as épocas mais remotas, nas 

civilizações e culturas. 

Nas civilizações primevas como a Assírio-Babilônica, Egípcia, Persa e outras, a 

medicina era envolta por um caráter místico-religioso, praticada pelos guias espirituais (magos, 

pagés, sacerdotes etc), das suas respectivas crenças, e as doenças consideradas castigos dos 

deuses, como uma forma de punição.  

Até o século V. a.C., a China também possuía um sistema médico com fundamentos 

religiosos e teológicos. A partir desse período a Medicina Chinesa passou a incorporar a 

“”teoria cosmológica”” do naturalista Tseu-Yen (336-280 a. C), que trouxe a noção de um 

elemento cósmico, um princípio material-energético, que passou a fundamentar também a 

Física, a Alquimia36 e a Fisiologia (TEIXEIRA, 2000). 

Nesta teoria, denominada “teoria dos cinco elementos” (água, terra, fogo, madeira e 

metal), classificaram-se os órgãos, as vísceras e as patologias que os acometiam, surgindo daí 

                                                           
36  Alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da Antiguidade ou da Idade 

Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um dos principais 

objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro. Exemplo: chumbo em ouro. Era uma prática 

muito antiga que combinava ciências místicas com várias áreas do conhecimento, como: Física, Química, 

Medicina, Arte, Metalurgia, Geometria e Filosofia. Apesar dos vários esforços e dos seus objetivos nunca terem 

sido alcançados, os alquimistas foram responsáveis por várias descobertas e invenções, como a técnica do banho-

maria para aquecer lentamente soluções e a criação da porcelana. No século XVII Robert Boyle negou vários 

pressupostos alquimistas e lançou os primeiros alicerces da ciência atualmente conhecida como química, 

juntamente com Avogadro e John Dalton. Disponível em: <http://www.significados.com.br/alquimia/>. 

http://www.significados.com.br/fisica/
http://www.significados.com.br/quimica/
http://www.significados.com.br/arte/
http://www.significados.com.br/geometria/
http://www.significados.com.br/filosofia/
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terapêuticas energéticas denominadas: acupuntura37, moxabustão38 e fitoterapia39, utilizadas 

para reequilibrar a força vital ou “Chi”40, que circulava nos meridianos ou canais de energia do 

corpo físico, responsável pela manutenção da vida e da saúde. Sistema utilizado pela Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC), para tratar as enfermidades e os desequilíbrios orgânicos. 

Havia também, crenças sobre a existência de outras energias como a ancestral “Tinh”, 

associada à energia mental ou psíquica “Than”, o que corresponderia ao conjunto de 

sentimentos e pensamentos humanos. (TEIXEIRA, 2013).  

Além disso, para a Medicina Chinesa, o ser humano se constitui predominantemente de 

coisas chamadas de jing (essência), qi (sopro vital) e shen (inteligência), que de forma 

inseparável e indiscernível, são as substâncias principais, mas não únicas, que constituem o 

humano. (CALERI, 2013, p. 38).  

Revela Teixeira (2000) que, na Índia Antiga - cultura formada pela fusão da civilização 

nativa do Vale do Indo (3000 a. C.) com a civilização ária do Indostão (Irã), em 1500 a. C.- 

surge uma medicina com “orientação cósmica”, a estequiologia41, semelhante à da cultura 

chinesa.  

Esta medicina foi embasada em cinco elementos primários, materiais-energéticos, dos 

quais se destacam três: dhâtu, ou elementos biológicos, o vento, sob a forma de sopro ou hálito 

vital; prâna, o fogo, sob a forma de pitta (bílis); e a água, sob a forma de kapha ou shleshman 

(muco ou pituita) (TEIXEIRA, 2002).  

                                                           
37  A palavra acupuntura deriva do latim acus (agulha) e punctura (punção). É um método terapêutico que consiste 

na punção com pequenas e sólidas agulhas, em pontos específicos do corpo, para melhorar a saúde, diminuir a dor 

ou modificar o estado geral do paciente. Disponível em: 

http://www.medicinachinesapt.com/acupunctura_chinesa.html. 
38  A moxabustão é uma técnica terapêutica da Medicina Tradicional Chinesa, que baseia-se nos mesmos 

princípios e conhecimentos dos meridianos de energia utilizados na acupuntura. Originou-se no norte da china, 

significa literalmente, “longo tempo de aplicação do fogo”, sendo considerada uma espécie de acupuntura térmica. 

Disponível em: <http://www.medicinachinesapt.com/acupunctura_chinesa.html>. 
39  É a utilização de plantas medicinais ou bioativas, ocidentais e/ou orientais, in natura ou secas, plantadas de 

forma tradicional, orgânica e/ou biodinâmica, apresentadas como drogas vegetais ou drogas derivadas vegetais, 

nas suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas e preparadas de acordo 

com experiências populares tradicionais ou métodos modernos científicos. Disponível em: 

<http://www.fitoterapia.com.br/portal/>. 
40  Esta energia contém aspectos complementares da energia Chi chamados de: “Yin”, aspecto imanente, 

particulado: contraído, localizado, condicionado e terreno; e “Yang”, aspecto transcendente, ondulatório 

(expansivo, não-local, criativo, celeste). Essa visão chinesa revela indícios de uma compreensão quântica da 

realidade. Essa dupla distinção no nível vital, dá origem aos conhecidos opostos do corpo humano como 

representações do corpo vital. (GOSWAMI, 2006, p. 136).  
41  Estequiologia. s. f. || (fisiol.) ciência dos elementos, especialmente os elementos celulares dos tecidos. F. gr. 

Stoikheion (elemento) + logos (tratado) + ia. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/estequiologia>. .  

http://www.medicinachinesapt.com/acupunctura_chinesa.html
http://www.medicinachinesapt.com/acupunctura_chinesa.html
http://www.fitoterapia.com.br/portal/
http://www.fitoterapia.com.br/portal/
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Esse sistema estequiológico da medicina hindu, denominado Âyurveda42, distingue 

“sete elementos orgânicos”: suco fundamental, sangue, carne, gordura, osso, medula e esperma; 

envoltos pelas ojas (quintessência ou fluido vital), que lhes confere “vigor e vida”. Com base 

nesses conceitos descritos nos Vedas43, todas as atividades e vicissitudes do organismo eram 

explicados e a enfermidade era considerada concepção religiosa e moral. (TEIXEIRA, 2013).  

O entendimento na Índia é de que o corpo físico (Sthula Sharira),  é envolto por um 

veículo composto pelo éter (Linga Sharira), denominados de corpo físico e corpo etérico44; 

entidades energizadas pela força vital (Prâna), uma corrente de vitalidade (Jiva), ou fluido 

cósmico universal. 

Como princípios intermediários, acredita-se que há o corpo das paixões e dos 

sentimentos (Kama-Rupa), a mente ou alma humana (Manas), que se divide em Manas inferior 

(intelecto) e Manas Superior (consciência). (TEIXEIRA, 2000). 

No nível acima há a alma espiritual (Buddhi), que é a manifestação da Sabedoria 

Celestial, que leva o homem ao auto-aperfeiçoamento moral e espiritual. E, como entidade 

máxima o Espírito (Atma), fonte de emanação de todas as demais manifestações. (TEIXEIRA, 

2000).  

Na anatomia sutil da medicina hindu, através de “condutos”, circulam a força vital ou 

prana, definidos em sânscrito por “nâdis45“, que são conhecidos no ocidente por chacras46, 

centros de forças ou centros sutis do corpo vital ou duplo etérico47. Percurso apresentado abaixo, 

na Figura 16 - Caminho Metabólico da Energia Primária Entrante. 

                                                           
42  O nome Âyurveda vem do sânscrito, que significa: conhecimento da vida (ayur = vida e veda = conhecimento). 
43  Os Vedas são textos ritualísticos, e não uma enciclopédia de procedimentos religiosos. 
44  No ser humano, o “corpo etérico” ou corpo vital, envolve o organismo físico como uma réplica energética, 

célula por célula, órgão por órgão, sendo por isto chamado de duplo etérico. (TEIXEIRA, 2000, p. 232). 
45  Vaso que nutre o cordão umbilical, os vasos por onde passam os líquidos orgânicos. Na yoga, tomará o sentido 

de conduto por onde circula o sopro vital, o prâna corporal e a energia psíquica (TEIXEIRA, 2000 p. 225). 
46  A palavra chacra deriva de uma antiga palavra, em sânscrito que significa “roda”.  
47  No ser humano, o corpo etérico ou corpo vital envolve o organismo físico como uma réplica energética, célula 

por célula, órgão por órgão, sendo por isso chamado de duplo etérico.  
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Fonte: Brenan (2006, p. 77). 

 

Constata-se na figura acima que, os chacras absorvem a energia universal ou primária 

(ch’i, orgone, prana etc), que se decompõem em suas partes e, em seguida, mandam-na pelos 

nádis para o sistema nervoso, glândulas endócrinas e para o sangue, alimentando o corpo. 

(BRENAN, 2006) 

No Egito dos Faraós, a constituição humana compreendia vários corpos: o corpo 

material (Kha; Chat); aura ou involucro etéreo (Ba; Anch); corpo astral48 (Khaba; Ka); alma 

animal (Seb, Ab-Hati); alma intelectual ou inteligência (Akhu; Bai); Alma Espiritual (Putah; 

Cheybi) e Espírito ou Alma Divina, (Atmu; Shu). (TEIXEIRA, 2000).  

Na Grécia, ao elaborar as concepções de Sócrates, Platão difundiu a ideia de que o 

homem é dualidade, formado de corpo e alma (Eu superior), e também, pelos prazeres e 

emoções (thumos ou coração). 

Aristóteles, mesmo não acreditando numa vida transpessoal após a morte física, definiu 

a alma como princípios vital/racional/material/espiritual, que habitam no ser humano, 

misturando conceitos distintos como: Aether, Quintessência e Alma. (Ibdem, p. 10). 

                                                           
48  Veículo das paixões e das emoções. 

Figura 16 - Caminho Metabólico da Energia Primária Entrante 
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Já Hipócrates, denominado como “pai da Medicina”, definiu a força vital (vis medicatrix 

naturae)49, como força instintiva e racional, que se esforça para manter o equilíbrio das funções 

orgânicas. Sua contribuição foi fundamental para elevar a medicina ao status de Ciência e 

libertá-la do misticismo mágico-religioso da época, ao criar o conjunto de textos denominados 

de “Corpus hippocraticum”50, os quais contém a história clínica, o exame físico, a classificação 

e o prognóstico das doenças; além da indicação de medidas higieno-dietéticas como prática 

terapêutica. (TEIXEIRA, 2000).  

Vale salientar que a medicina grega, através dos seus escritos e práticas, oferece uma 

concepção de doença, “totalizante”. O que se configura em contraponto ao modelo de medicina 

moderna, “localizante”, como se pode verificar nas colocações de Canguilhem (1990, p. 20-

21): 

[...] A natureza (physis) tanto no homem como fora dele, é harmonia e 

equilíbrio. A perturbação desse equilíbrio, dessa harmonia, é a doença. Nesse 

caso, a doença não está em alguma parte do homem. Está em todo o homem e 

é toda dele. [...]. A doença não é somente desequilíbrio ou desarmonia; ela é 

também, e talvez, sobretudo, o esforço que a natureza exerce no homem para 

obter um novo equilíbrio. A doença é uma reação generalizada com intenção 

de cura. O organismo fabrica uma doença para se curar a si próprio. 

Esta afirmação é corroborada pela medicina chinesa tradicional, quando afirma que a 

doença é principalmente o resultado de um desequilíbrio no fluxo de energia ch’i (Vide Quadro 

4 - Formas de Bioenergia no Ser Humano Multidimensional, abaixo), para os órgãos do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49  O poder de cada ser se reconstituir, ou se manter íntegro, em uma relação de harmonia no convívio com outros 

seres, onde a natureza é formadora, mantenedora e medicatriz, ou seja, a própria natureza demanda seus meios de 

cura e, eventualmente, o doente se cura, pois esta demanda faz parte de seu próprio ser. (SAYD, 1998, apud 

NOGUEIRA, 2013, p. 123). 

50  Corpus hippocraticum - três importantes tratados: da “doença sagrada” (estudo sobre a etiologia mórbida 

imanente, aplicado a doenças convulsivas); “Ares, águas e lugares” (texto acerca da relação entre o meio e a saúde, 

e entre cultura e natureza); e da “natureza do homem” (que disserta sobre a teoria dos quatro humores). (CAIRUS 

et al, 2005, apud NOGUEIRA, 2013, p. 123). 
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Quadro 4 - Formas de Bioenergia no Ser Humano Multidimensional 

TIPOS DE 

ENERGIA 

FONTE DE 

BIONERGIA 

LOCALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE DE 

BIONERGIA 

FUNÇÃO DA 

BIOENERGIA 

Energia  

Metabólica 

Gorduras, açúcares, 

proteínas, nutrientes 

essenciais (convertidos pelo 

corpo em ATP - a moeda 

corrente da energia celular) 

Em todas as células do 

corpo físico. 

Combustível metabólico 

para alimentar os processos 

celulares básicos. 

Energia 

Bioelétrica  

Nervos, músculos, coração, 

trato GI produzida pelo 

fluxo de íons com cargas 

elétricas através de 

membranas celulares.  

 

Matriz óssea influenciada 

pelas forças gravitacionais 

(efeito piezelétrico).  

 

Corrente de lesão (efeito 

semelhante ao de uma 

bateria criado por lesões, 

tumores, infecções, 

trauma). 

 

Energia bioeletrônica 

(fluxo de elétrons 

intracelular, provavelmente 

a partir das mitocôndrias 

existentes em todas as 

células do corpo). 

Transmitido através de 

células dos sistemas 

nervoso e muscular ou 

pelos órgãos e agrupamento 

musculares do corpo.  

 

Por todos os ossos do corpo 

(especialmente nos ossos 

que suportam peso).  

 

Por todo o corpo físico 

(componente principal de 

um grande sistema 

circulatório elétrico que 

abrange todo o corpo).  

 

Correntes bioeletrônica 

podem existir dentro das 

células do corpo e, 

possivelmente, entre as 

células (através da matriz 

intercelular ou tecido 

conjuntivo).  

Movimento através do 

espaço (corpo).  

 

Movimento do sangue, do 

alimento, da urina pelo 

corpo. 

 

Comunicação entre o 

sistema nervoso e os órgãos 

do corpo (regulação 

autônoma).  Processamento 

de informações e percepção 

(cérebro). 

 

Contribui para o 

remodelamento dos ossos 

para otimizar a sua 

resistência.  

 

Reparo local de danos 

tissulares, resposta de cura 

local a tumores, infecções, 

etc. 

 

Pode regular os processos 

celulares internos (como, 

por exemplo, a divisão 

celular).  

Energia 

Biofotônica 

Biofótons UV, 

possivelmente emitidos 

pelo DNA no núcleo 

celular.  

Dentro do núcleo de todas 

as células do corpo.  

Comunicação célula a 

célula.  

Bioenergias 

sutis (Energias 

Vitais 

magnéticas 

Sutis)  

Ch’i – uma energia sutil 

nutritiva absorvida 

diretamente do ambiente, 

criada pelo processamento 

dos alimentos e herdada 

dos pais – uma forma de 

energia da vida.  

Flui através dos meridianos 

de acupuntura do corpo 

(certos tipos de ch’i fluem 

também através dos 

músculos, tendões e da 

pele).  

Suporte nutritivo de energia 

sutil coordenação das 

atividades dos órgãos. 

Defesa contra as doenças. 

Fonte: Gerber (2000, p. 34-35). 
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Quadro 4 – Formas de Bioenergia no Ser Humano Multidimensional 

TIPOS DE 

ENERGIA 

FONTE DE 

BIONERGIA 

LOCALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE DE 

BIONERGIA 

FUNÇÃO DA 

BIOENERGIA 

Bioenergias 

sutis (Energias 

Vitais 

magnéticas 

Sutis) 

Prana – uma outra energia 

nutritiva sutil ambiental 

(transmitida pelo oxigênio e 

pela luz solar) 

Flui através dos chacras e 

de estruturas filiformes 

chamadas nadis. 

Suporte nutritivo de energia 

sutil para órgãos e tecidos 

do corpo. 

Energia Etérica -  
(possível equivalente da 

energia básica da vida) 

Flui chacras do corpo 

etérico e pelos fluidos 

etéricos substancia 

fundamental/tecido 

conjuntivo do corpo 

etérico) flui por todo o 

corpo etérico.  

Proporciona um modelo de 

energia sutil para o 

crescimento do corpo físico. 

Contribui para o 

crescimento, 

desenvolvimento e reparos 

de traumas sofridos pelo 

corpo físico. Distorção no 

corpo etérico causa 

distorção celular no corpo 

físico. 

Energia Astral Flui pelo corpo astral e 

pelos chacras astrais 

Formas-Pensamento 

mentais no campo áurico. 

Processamento de energia 

emocional. 

Energia Mental 

 

Flui pelo corpo mental e 

pelos chacras mentais 

 

Forma-pensamento mentais 

no campo áurico. 

Funções intelectuais, 

criativas, pensamento 

abstrato. 

 

Energias  

Espirituais Superiores 

Flui pelos corpos espirituais 

superiores (corpo causal e 

corpos superiores de luz). 

O fluxo de energia da alma 

para a forma física. 

Repositório das 

recordações da alma (de 

existência para existência). 

Fonte: Gerber (2000, p. 34-35) 

 

A contribuição da filosofia grega ao reconhecer o corpo material (soma), a força vital 

(vis medicatrix naturae), a alma animal ou veículo das paixões e emoções (psyche) e a alma 

humana, mente ou intelecto (nous)51, foi significativa para a humanidade na construção de 

elementos, que são “percebidos” pelos profissionais adeptos do pensamento vitalista. 

Ao longo da história da humanidade houve adesões de ícones da medicina como: 

Erasistrato (Alexandria, Egito); Galeno (medicina romana); Rhazes (medicina árabe); Paracelso 

(medicina renascentista); Sydenham, van Helmont, Stahl, von Haller, Barthez, Brown, Herman 

                                                           
51  Na Grécia pré-socrática, este conceito foi criado pelo filósofo Anaxágoras, por volta de 440 anos a. C., com o 

sentido de “princípio ordenador do universo, inteligência ou espírito universal, fluido cósmico em ação por toda a 

parte, que confere à matéria um movimento giratório, do centro para a periferia, e anima tudo que vive”. (CALERI, 

2013, p. 22).  
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Boerhaave e Mesmer (medicina pós-renascentista); Claude Bernard e Samuel Hahnemann (séc. 

XIX); e Rudolf Virchow e Rudolf Steiner e outros (séc. XX).  

Devido à influência de Hipócrates na área médica, até o meado do século XIX o 

principio vital (vitalismo) era discutido em todas as escolas médicas, embora existissem reações 

favoráveis e contrárias a este princípio. 

Uma melhor compreensão do vitalismo pode ser obtida no Quadro 4, acima 

apresentado, por que contém as formas de bioenergia que compõem o ser humano: tipos, fontes, 

localização da atividade e função. A atenção a estas formas de bioenergia, proporciona ações 

de cuidado, individualizadas, aos Assistidos do HUPES.  

Este conhecimento milenar advindo do modelo vitalista é significativo para os 

profissionais que atuam com as PIC. Isto possibilita compreender também: 

a) a formação humana sob um aspecto diferenciado do modelo biomédico;  

b) o direcionamento da anamnese e diagnósticos para irem além da anatomopatologia52 

e da fisiologia53 mecânica, interseccionando aspectos múltiplos como: o emocional, 

o corporal, o social e o espiritual;  

c) a eliminação da dicotomia corpo-mente no cenário terapêutico; 

d) como conduzir os profissionais a terem ações diferenciadas, relativas ao “cuidado” e 

a “afetividade”, com os Assistidos do HUPES, enxergando-os de maneira integrada, 

conforme declara a médica Cecília:  

[na relação terapeuta-assistido é importante] [...] resgatar essa íntima 

correlação entre mente, corpo e espírito. Vê a pessoa e a sua integração, o seu 

pertencimento ao universo maior, não uma pessoa isolada. [Cecilia/Médica-

Acupunturista]. 

Assim sendo, é imprescindível unir as duas culturas que envolvem os modelos vitalista 

e biomédico. Embora isto seja um desafio, a tendência é que se  amplie a aceitação sobre o 

modelo vitalista, haja vista, as contribuições recebidas pelas diversas áreas de conhecimento, 

como: as descobertas hodiernas nas áreas da física quântica e relativista, da neurociência e da 

                                                           
52  Ciência que estuda as partes do organismo alteradas por processos patológicos. Disponível em: 

<http://www.dicio.com.br/anatomopatologia/>. Acesso em 25 jun.2016.  
53  Ciência que trata das funções orgânicas pelas quais a vida se manifesta. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/fisiologia/>. Acesso em: 25 jun.2016. 



85 

epigenética54; e, também, a aceitação de práticas ancestrais relacionadas à área médica, como a 

medicina antroposófica, ayurvédica, medicina chinesa, indígena etc., que proporcionam 

aprendizado sobre a multidimensionalidade humana, levando a reflexões sobre o modelo 

hegemônico, biomédico-mecanicista. 

Outra área da medicina que vem contribuindo significativamente para aceitar o ser 

humano de forma integral é a psiconeuroimunologia, que: “[...] Em função do significado que 

atribuímos a algo, podemos afetar o nosso sistema imunológico, o sistema endócrino e o sistema 

central [...]”. 

As informações oriundas da OMS sobre a incidência das doenças crônicas é imensa, 

entretanto, a humanidade parece ignorar, se fixando em apenas uma medicina. A depressão, 

diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e osteoporose, dentre outras, inflacionam a cada ano 

os orçamentos do ministério da saúde, e só tendem a aumentar. (LIIMAA, 2013).  

Apesar das contribuições significativas do modelo vitalista, o paradigma cartesiano-

newtoniano, a gênese do modelo biomédico, tomou vulto no século XX. Entretanto, a relação 

entre essas duas correntes não deveria ser dualista, mais dialética, onde ambas contribuíssem 

para desenvolver a ciência, e, fomentar o conhecimento sobre o mundo e o ser humano. 

  

                                                           
54  “Epigenética consiste no estudo das mudanças hereditárias na expressão gênica que independem de mudanças 

na sequência primária do DNA”. Fonte: Slides de Fernanda Molognoni, Laboratório de Ontogenia e Epigenética, 

do Departamento de Farmacologia – UNIFESP. Acesso em: 25 jun.2016. Disponível em: 

<https://www.ime.usp.br/posbioinfo/cv2012/epigenetica_FernandaMolognoni.pdf>. 
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5 MODELO BIOMÉDICO: A INFLUÊNCIA DO PARADIGMA CARTESIANO-

NEWTONIANO 

 

 

“Ciência é conhecimento organizado; sabedoria é vida 

organizada”. 

Immanuel Kant 

 

Na busca pela “verdade”, tão cobiçada pelos cientistas para resolver os problemas do 

mundo, a ciência tem papel relevante. Sendo tornou-se relevante visitar seu histórico. 

No século XVII, a ciência baseou-se no novo método de investigação55, que envolvia a 

descrição matemática da natureza e o método analítico de raciocínio. Este método foi concebido 

por René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna. Descartes escreveu o 

“Discurso do Método” em 1637, objetivando mostrar os preceitos que deveriam ser seguidos, 

para fazer bom uso da racionalidade, fundamentalmente, a dúvida. 

Ele acreditava que o seu método, bem sucedido na matemática, poderia ser estendido a 

outros campos, possibilitando ao investigador alcançar o mesmo tipo de certeza que obtinha 

nessa área, pois tinha como referência a geometria. A importância atribuída à matemática é 

revelada em dois aspectos do seu pensamento: adotar o raciocínio matemático como modelo 

para chegar a novas verdades e ver o mundo de forma matematizada. (ANDERY et al, 2014).  

Com a sua celebre frase “Penso, logo existo”, Descartes concluiu que era um ser 

pensante, independente das substâncias naturais, e, portanto, igualmente independente do 

corpo. (DESCARTES, 2012, p. 32). Esta filosofia denominada de cartesiana enfatizou o 

dualismo entre “mente” e “matéria”, trazendo para o primeiro plano o problema da relação entre 

corpo e mente, consequentemente reconheceu matéria e mente como duas substâncias 

diferentes que, como autossuficientes, não poderiam interagir. 

Toda a sua concepção da natureza também foi baseada na divisão entre dois domínios 

separados e independentes: a mente (res cogitans), a “coisa pensante”; e a matéria, (res 

extensa), a “coisa extensa”. (CAPRA, 2012). 

                                                           
55  Difundido por Francis Bacon. 
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O cogito como ficou conhecido, privilegiou a mente em relação à matéria, levando-o a 

concluir que “[...] não há nada no conceito de corpo que pertença à mente, e nada na ideia de 

mente que pertença ao corpo [...]”. (CAPRA, 2012, p. 57).  

Esse rígido determinismo cartesiano do mundo material, tanto físico como biológico, 

contribuiu muito para promover o materialismo dos séc. XVIII e XIX, em especial quando 

associado à física de Newton. (RUSSELL, 2003). 

Descartes também tentou construir uma ciência natural completa, ampliando sua 

concepção mecanicista da matéria aos organismos vivos, ou seja, plantas e animais, que 

passaram a ser considerados máquinas. Além disso, para ele os seres humanos eram habitados 

por uma alma racional, que estava ligada ao corpo através da glândula pineal56. Dizia ele que: 

A alma está verdadeiramente unida a todo o corpo e que não se pode 

propriamente dizer que ela esteja em alguma de suas partes com exclusão das 

outras, porque o corpo é uno e de alguma forma indivisível, em razão da 

disposição de seus órgãos, que se relacionam de tal modo uns aos outros que, 

quando algum deles é retirado, isso torna o corpo defeituoso. (DESCARTES, 

2012, p. 48).  

A indivisibilidade do corpo e da alma é mostrada no Artigo 31 do mesmo livro, quando 

ele diz que a intercomunicação entre o corpo e a alma é feita através de uma pequena glândula 

(pineal) no cérebro, na qual a alma exerce suas funções mais particularmente, do que nas outras 

partes do corpo. 

No artigo 34 ele pormenoriza: 

[...] A pequena glândula é a principal sede da alma, está de tal forma suspensa 

entre as cavidades que contém esses espíritos, que pode ser movida por eles 

de tantos modos diversos quantas são as diversidades sensíveis nos objetos, 

mas que pode também ser diversamente movida pela alma que é de tal 

natureza que recebe em si tantas impressões diversas, isto é, que ela tem tantas 

percepções diversas, quantos movimentos diferentes ocorrem nessa glândula. 

(DESCARTES, 2012, p. 51) 

Isto denota que, os questionamentos que fazia levou-o a encontrar outras “certezas”, 

demonstrando que a “verdade” é momentânea. Uma prova de que Descartes estava cônscio 

dessa afirmação, foi o diagnóstico dado para sua paciente -, a princesa Elizabeth, da Boêmia -, 

que seu mal era devido, predominantemente, a tensão emocional. Entre outros tratamentos ele 

sugere relaxamento e meditação. (CAPRA, 2012).  

                                                           
56  Revelada no livro “As Paixões da Alma Artigo 30”. 
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Quando o paradigma cartesiano-newtoniano foi instituído, o pensamento científico 

expressava uma concepção revolucionária, que era um contraponto aos princípios teológicos e 

metafísicos, os fatos e a razão, como fundamento da verdade. Este parte do princípio de que, 

para se conhecer o todo é necessário decompor seus componentes e conhecer cada um deles de 

maneira separada. Isto porque o todo seria o resultado do entrelaçamento entre as partes. 

Para consolidar o pensamento Decartiano, Isaac Newton assentou o método racional e 

dedutivo de Descartes, surgindo o Paradigma Newtoniano-Cartesiano, o qual influencia ainda 

hoje todas as áreas do conhecimento. 

Na sequência, no séc. XIX surgiu a corrente filosófica positivista, herdeira do 

movimento iluminista, pregando que o método cientifico era o único meio, legitimo, de produzir 

verdades, não admitindo ingerência social ou cultural para não distorcer a ciência, a qual deveria 

permanecer neutra: em relação aos valores, às intenções, aos projetos do indivíduo, da 

sociedade e da cultura, permanecendo em luta contra os valores subjetivos. (NASCIMENTO, 

2006). 

A hipótese central do positivismo é a de que a sociedade humana é regulada por leis 

naturais que atingem o funcionamento da vida social, econômica, política e cultural de seus 

membros. Ele também contribuiu para impregnar toda a ciência médica e aquelas que 

formariam os seus alicerces como: a química, a física e a biologia, cuja influência persiste até 

os dias atuais. (INCONTRI, 2010).  

Nessa ótica mecanicista, a medicina se expande e alicerça um modelo, juntamente com 

a biologia, com o corpo humano sendo visto como máquina e a doença como um mau 

funcionamento de mecanismos biológicos. (NASCIMENTO, 2006). Com esta perspectiva, as 

ações terapêuticas nas diversas partes do corpo poderiam ser explicadas exclusivamente pela 

via da química ou da física, eliminando assim as doenças. O resultado disto foi a perda da 

abordagem do ser humano como ser integrado e multidimensional, e a medicina ser focada, 

intensivamente, em órgãos específicos. 

Nesta concepção o 

[...] papel da sociedade, da cultura, da comunidade científica e da própria 

história na determinação de uma doença passou a ser visto como secundário 

ou, até mesmo, irrelevante. Neste sentido, como muito bem lembrou Marcuse 

(1973), o paradigma positivista passou a caracterizar-se como um tipo de 
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razão que é, em sua essência, instrumental e submissa ao ethos voltado à 

dominação do homem e da natureza. (NASCIMENTO, 2006 p. 27) 

Assim sendo, a medicina perdeu a possibilidade de enxergar o paciente de maneira 

integrada e de considerar as dimensões: ambientais, sociais, econômicas, psíquicas, espirituais, 

afetivo-emocionais, bioenergéticas; e não valorar devidamente a subjetividade e a 

individualidade do ser humano. 

Com o aprimoramento da tecnologia, a partir da Segunda Guerra Mundial, na linha de 

pensamento positivista foi possível a interseção com o sistema produtivo, possibilitando 

intervenções substanciais no corpo humano, moldando-o às necessidades da produção. Este 

aperfeiçoamento tecnológico se deu com investimento, colocando a área médica como um 

campo intenso de acumulação de capital. 

Para consolidar o monopólio institucional da medicina alopática, como meio legítimo 

de tratar a doença, foi necessário o estabelecimento de uma profissão médica forte e sintonizada 

com o desenvolvimento capitalista e industrial. De acordo com Nascimento (2006, p. 28), em 

[...] tal contexto, a medicina científica moderna passou a se colocar, cada vez 

mais intensamente, a serviço da manutenção funcional da ordem capitalista, 

mediante o controle da força de trabalho e da regulação normativa do 

comportamento social [...]. 

Este modelo direcionou para a fragmentação das disciplinas acadêmicas e para a crença 

de que os fenômenos complexos podem ser compreendidos se forem reduzidos aos seus 

componentes, influenciando substancialmente o pensamento ocidental, em diversificadas áreas 

do conhecimento. Segundo Capra (2012, p. 57), este modelo nos 

[...] ensinou a conhecermos nós mesmos como egos isolados existentes 
‘dentro’ dos nossos corpos; levou-nos a atribuir ao trabalho mental um valor 

superior ao do trabalho manual; habilitou indústrias gigantescas a venderem 

produtos [...]; impediu os médicos de considerarem seriamente a dimensão 

psicológica das doenças e os psicoterapeutas de lidarem com o corpo de 

seus pacientes57. Nas ciências humanas, a divisão cartesiana redundou em 

interminável confusão acerca da relação entre mente e cérebro; e, na física, 

tornou extremamente difícil aos fundadores da teoria quântica interpretar suas 

observações dos fenômenos atômicos. 

Para a médica acupunturista do ambulatório de PIC, o cuidado do paciente não é 

Só unicamente se ater aquela queixa principal que o paciente vem, o motivo 

aparente pelo qual ele veio até um serviço de saúde. [...]. Você pode ter uma 

                                                           
57  Grifo nosso. 
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prática [...] de cuidado, de ver o paciente como um todo, de não enxergar o 

paciente apenas como uma parte, um fígado doente, uma hérnia de disco na 

coluna, [...] uma garganta inflamada. A gente vê que ali é uma pessoa que tem 

todo um contexto social, que aquele adoecimento reflete não apenas uma 

situação física, mas às vezes, vem toda uma questão do mental e do emocional 

do paciente, envolvido naquele adoecimento. [Cecilia/Médica-

Acupunturista]. 

A Mestre de Reiki Xamânico corrobora com a médica Cecilia, quando expressa que:  

[...] não vê o outro só como uma pessoa doente, um resultado. Nós queremos 

a causa, e buscando essa causa torna acolhedor, e quando você torna 

acolhedor, você se torna conhecedor do seu paciente. [Edilene/Terapeuta]. 

Diante desta perspectiva, a colocação de Capra (2012) evidencia a ausência das 

dimensões subjetivas e a carência da formação médica, direcionada para valorar adequadamente 

aspectos psicológicos e energéticos, que influenciam nas doenças.  

Apesar da visão reducionista sobre o ser humano, esse método tem seus méritos, é 

inegável. Foi útil no desenvolvimento de teorias científicas e na concretização de complexos 

projetos tecnológicos, contribuindo inclusive para o homem conquistar o “espaço”. Além disto, 

a ciência médica apresentou um avanço incomparável no último século. Da descoberta da 

penicilina até o sequenciamento do genoma humano, passando por vacinas, transplantes e 

cirurgias de alta complexidade. Um novo nível de conhecimento do corpo humano e de suas 

patologias foi alcançado, com diversificadas terapias, exames de diagnósticos e uma gama de 

medicamentos. (LIMA, 2009).  

Entretanto, essa mesma medicina não facilita a “incorporação” das dimensões subjetivas 

humanas, não re(conhece) sua multidimensionalidade. Dificulta assim o entendimento do que 

sejam doença e saúde, nas múltiplas perspectivas: bio-psico-cultural-espiritual, e, 

consequentemente, a ausência de afetividade e do cuidado numa ótica mais humanizada das 

relações. 

Em tal contexto, a ciência aparece como uma promotora de conquista da natureza e de 

progresso da humanidade, sempre em luta contra os valores subjetivos, fazendo a medicina 

sofrer um “processo” 

[...] de expansão extraordinário, consolidando um modelo no qual, juntamente 

com a Biologia, uma concepção mecanicista da vida foi edificada [...] onde o 

corpo humano passou a ser concebido como máquina e a doença como um 
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mau funcionamento de mecanismos biológicos que poderiam ser estudados a 

partir da biologia celular e molecular. (QUEIROZ, 2006, p. 26) 

A noção de um universo “orgânico”, “vivo” e “espiritual”, foi substituída pela noção do 

mundo como se fosse máquina, “[...] e a máquina do mundo converteu-se na metáfora 

dominante da era moderna [...]” (CAPRA, 2012 p. 52), ocasionada pela mudança na física e na 

astronomia passando o ato terapêutico a ser explicado unicamente por intervenções químicas 

ou físicas.  

Influenciada por esse paradigma, a maneira de agir da área médica resultou na 

denominação de “modelo biomédico”58, constituindo o alicerce da moderna medicina 

científica. 

Nessa concepção e em meio à enorme rede de fenômenos que influenciam a saúde, a 

abordagem biomédica, na visão de Capra (2012, p. 135), “[...] não mudará enquanto a ciência 

médica não relacionar seu estudo dos aspectos biológicos da doença com as condições físicas 

e psicológicas gerais do organismo humano e o seu meio ambiente.” 

Depois de séculos do surgimento desse paradigma, a medicina ainda está baseada, 

segundo George Engel “[...] nas noções do corpo como máquina, da doença como consequência 

de uma avaria na máquina, e da tarefa do médico como conserto dessa máquina.” (CAPRA, 

2012, p. 119). 

Nesse espírito reducionista, os problemas médicos são analisados, levando ao estudo de 

fragmentos cada vez menores, ou seja, de órgãos e tecidos para células, depois para fragmentos 

celulares e finalmente para moléculas isoladas, mostrando que, na história da moderna ciência 

médica, repetidamente, “[...] a redução da vida a fenômenos moleculares não é suficiente para 

se compreender a condição humana, seja na saúde, seja na doença.” (CAPRA, 2012, p. 135-

136). 

Para Camargo Jr. (2005, p. 178) a Biomedicina pode ser delineada em três proposições 

e quatro grupos de técnicas terapêuticas: 

1. dirige-se à produção de discursos com validade universal, propondo modelos e 

leis de aplicação geral, não se ocupando de casos individuais: caráter 

generalizante; 

                                                           
58  O modelo biomédico é com frequência, chamado simplesmente de modelo médico. (CAPRA, 2012).  
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2. os modelos acima aludidos tendem a naturalizar as máquinas produzidas pela 

tecnologia humana, passando o “Universo” a ser visto como uma gigantesca 

máquina, subordinada a princípios de causalidade linear traduzíveis em 

mecanismos: caráter mecanicista; 

3. a abordagem teórica e experimental adotada para a elucidação das “leis gerais” do 

funcionamento da “máquina universal” pressupõe o isolamento de partes, tendo 

como pressuposto que o funcionamento do todo é necessariamente dado pela soma 

das partes: caráter analítico. 

Além disso, do ponto de vista dos procedimentos executados, é possível identificar os 

seguintes grupos de técnicas terapêuticas: “Medicamentosa”, executada através da 

administração de um ou mais fármacos, em um número variado de apresentações e vias de 

introdução no organismo; “Cirúrgica”, implicando a manipulação direta de partes do corpo; 

“Física”, que utiliza procedimentos como: exercícios, exposição a radiações de diversos tipos, 

massagens; e “Dietética”.59 (CAMARGO JR., 2005) 

À medida que as nossas tecnologias tornaram-se mais poderosas, as engrenagens da 

máquina humana foram sendo estudadas em níveis cada vez menores. Isto quer dizer que, a 

perspectiva biomecanicista da medicina moderna visa entender como todas as minúsculas 

partes se juntam para formar o corpo humano, para desenvolver melhores maneiras de repará-

lo na eventualidade de surgir alguma doença. (GERBER, 2000)  

Acontece porém que, o 

[...] modelo newtoniano do velho mundo presume que, se você conhecer todas 

as peças de uma máquina, então você poderá consertá-la ou construir uma 

nova máquina (isto é, o todo deve ser igual à soma de suas partes). [...] Na 

equação humana existe mais do que biomoléculas em perfeito funcionamento. 

(GERBER, 2000, p. 21) [...]. 

A metáfora da máquina passou a ser usada com a noção de reparo, conservação, 

corrosão, e o adoecer, nesta conotação, a ser dissociado do regime e condições de vida, recaindo 

a responsabilidade sobre o corpo, ou a pessoa, que dele não cuida devidamente.    

                                                           
59  A Dietética estuda e aplica os princípios e processos básicos da Ciência da Nutrição no organismo humano, 

permitindo o planejamento, a execução e a avaliação de dietas adequadas as características biológicas, 

socioeconômicas, culturais e psicológicas dos indivíduos. (PHILIPPI, 2006). Fonte: 

<https://saboresdanutricao.wordpress.com/2014/11/03/entendendo-o-que-e-dietetica/>.  
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Assim sendo, a cura vai depender cada vez mais do consumo de produtos e 

procedimentos técnicos especializados, disponibilizados pela tecnologia-industrial, com 

repercussões não amistosas, sujeitos a críticas. Sobre esta questão, Nascimento (2013) argui 

que: 

[...] A crítica à terapêutica biomédica começou a repercutir nos anos de 1970 

(DUPUY & KARSENTY, 1974; ILLICH, 1975; FOUCAULT, 1977 e 

CLAVREUL, 1978). Entre seus temas mais recorrentes, além da iatrogenia60 

médica e farmacêutica por imprudência ou determinada pelo estágio de 

conhecimento técnico, podemos citar: o reducionismo biológico e a limitação 

do sofrimento humano a dimensões mecanizadas e tecnologicamente 

especializadas; a medicalização social enquanto tendência a considerar as 

dificuldades da vida como problemas médicos, mas também enquanto 

instância de dominação política e controle dos cidadãos; a interdição da ideia 

de bem-estar e prazer pela normatividade medicalizada da vida e do viver; a 

mercadização da saúde por pressão de interesses do chamado complexo 

médico-industrial. (NASCIMENTO, 2013, p. 28)  

Fica evidenciado então que, apesar dos avanços da ciência ainda hoje a medicina 

concentra sua atenção em partes cada vez menores do corpo, reduzindo a saúde a um 

funcionamento mecânico.Com o progresso da biologia e da tecnologia médica, surgiram 

instrumentos de diagnósticos como: o estetoscópio, aparelhos para a tomada da pressão 

sanguínea, o avanço da tecnologia cirúrgica, entre outros, e, com este, o avanço tecnológico, a 

[...] atenção dos médicos transferiu-se gradualmente do paciente para a 

doença. Patologias foram localizadas, diagnosticadas e rotuladas de acordo 

com um sistema definido de classificação, e estudadas em hospitais 

transformados, das medievais “casas de misericórdia”, em centros de 

diagnóstico, terapia e ensino. Assim começou a tendência para a 

especialização, que iria atingir seu auge no séc. XX. (CAPRA, 2012, p. 126) 

A divisão cartesiana também levou a medicina a “[...] evitar as questões filosóficas e 

existenciais que são suscitadas com relação a toda e qualquer enfermidade séria, [...] e os 

pesquisadores médicos a concentrarem-se exclusivamente nos aspectos físicos da saúde”. 

(CAPRA, 2012, p. 140). Levando assim, a OMS a propor aos Estados-Membros estratégias 

mais holísticas beneficiando o ser humano, nas questões de saúde e qualidade de vida, por 

entender que a saúde é “[...] um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não 

meramente a ausência de doenças ou enfermidades.” Entretanto, essa definição ainda não 

corresponde à realidade, por não ser a saúde um estado estático de perfeito bem-estar, e sim um 

                                                           
60  Iatrogenia é uma palavra que deriva do grego: o radical iatro (“iatrós”), significa médico, remédio, medicina; 

geno (“gennáo”), aquele que gera, produz; e “ia”, uma qualidade. A iatrogenia poderia, portanto, ser entendida 

como qualquer atitude do médico. Entretanto, o significado mais aceito é o de que consiste num resultado negativo 

da prática médica. (TAVARES, 2007, p. 1).  
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processo de mudança e evolução, que “[...] muda de acordo com a cultura e de uma era para 

outra; o conceito de saúde inclui dimensões individuais, sociais e ecológicas, exigindo uma 

visão sistêmica dos organismos vivos e correspondentemente, uma visão sistêmica de saúde.” 

(CAPRA, 2012 p. 120) Porém, o grande insight da definição da OMS, foi evidenciar a sua 

“natureza holística”, contribuindo para a compreensão sobre a cura, e o conhecimento ampliado 

sobre o ser humano, embora ainda reducionista.  

Nesse rigor da divisão entre corpo e mente, a biomedicina focou no corpo, onde o 

cérebro e o corpo são conjuntos de substâncias químicas, energizadas e animadas por impulsos 

elétricos e eletroquímicos, e não nos aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença. -,. 

Este é o pensamento cartesiano consolidando a departamentalização do corpo humano. 
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6 O CORPO COMO EXPRESSÃO DOS MODELOS BIOENERGÉTICO/VITALISTA 

E BIOMÉDICO 

 

 

“Os corpos são hieróglifos sensíveis”. 

Octavio Paz 

 

A expressão “Sem o corpo, que lhe dá um rosto, o homem não existiria” (LE BRETON, 

2012a, p. 7), demonstra a importância que tem o corpo para a existência humana, e para as 

diversas áreas do conhecimento, [antropologia, sociologia, biologia, física, psicologia, 

medicina, filosofia, neurociência, economia, artes etc.]. Isto evidencia a complexidade deste 

tema. 

O termo corpo tem origem Latina (corpus) e Indo-Europeia (KWREP), que significa 

“corpo, forma, aparência”. Sem o corpo não haveria vida humana no mundo, consequentemente 

nenhum sistema, seja biomédico ou vitalista, existiria. Como sedimentação da alma o corpo é 

modelado pela conjuntura social e cultural em que o ser humano se insere. Ele é o 

[...] vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é 

construída: atividades perceptivas, mas também expressão dos sentimentos, 

cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da 

aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação 

com a dor, com sofrimento etc. [...], o âmago da relação com o mundo. (LE 

BRETON, 2012ª, p. 7) 

Para Bittencourt (2012, p. 49) o corpo  

[...] É um sistema composto de muitos subsistemas em permanente dissipação, 

pois não há como prever qual tipo de atividade irá escolher em suas ações 

integradas de sobrevivência, ou seja, entre aquelas que são as suas atividades 

de auto-organização espaço-temporais.  

Sobre estas atividades, diz ainda Bittencourt (2012), que o corpo “[...] opera por imagens 

que constituem um dos seus recursos possíveis de se comunicar[...].”, e ainda que sua 

“[...]“operacionalidade [...] se dá através de processos biológicos em permanente comunicação 

com informações culturais, o que implica numa operacionalidade física, através de processos 

físicos [...]”. Embora ela ressalte que, nesse viés “[...] sua materialidade é, também, de outra 

natureza: energia e fluxos [...]”. Este pensamento é coadunado com o de Dethlefson e Dallker 
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(2007, apud Bittencourt, 2012, p. 21), quando afirmam que tudo o que acontece no corpo do 

ser humano vivo, “[...] é a expressão do padrão correspondente de informações, ou seja, é a 

condensação da imagem61 correspondente”. Imagens na perspectiva de Bittencourt (2012, p. 

21) são: 

[...] Ações corporais que propiciam a comunicação e materializam-se em 

forma de representações que descrevem as soluções necessárias nas relações 

com o ambiente. [...] São como um modo do corpo operar, são ações no corpo 

selecionada[s] como estratégia de sobrevivência [...]. 

Quando se fala em imagem, “[...] há que se levar em conta, sobretudo, o movimento 

presente nas ações do corpo [...]”, porque “[...] corpo e imagem não se descolam.” 

(BITTENCOURT, 2012, p. 19). 

No corpo há funções que não se pode explicar em termos puramente materiais. Cada 

uma delas depende de um padrão correspondente de informação, cuja origem é a própria 

consciência62, como: o pulso e o coração seguem determinado ritmo; a temperatura corporal é 

mantida num nível constante; as glândulas secretam os hormônios e os anticorpos são formados. 

(DETHEFSEN & DALLKER, 2007). Quando várias funções corporais se desenvolvem em 

conjunto, de uma determinada maneira, de forma harmoniosa, recebe o nome de saúde.  

A doença para Dethefsen e Dahlke (2007, p. 17), “[...] é um estado do ser humano que 

indica que, na sua consciência, ela não está mais em ordem, ou seja, sua consciência registra 

que não há harmonia [...]”, e Então, essa perda de equilíbrio interior se manifesta no corpo como 

sintoma, avisando que, como seres humanos, como seres anímicos, estamos doentes. Isto é, o 

equilíbrio de nossas forças anímicas interiores está comprometido. 

Estes autores (2007, p. 14), esclarecem que “[...] a perturbação da harmonia, no entanto, 

acontece na consciência e no âmbito da informação, e se mostra pura e simplesmente no corpo”. 

Assim sendo, “[...] o corpo é a apresentação ou o âmbito de concretização da consciência e, 

consequentemente também de todos os processos e modificações que nela ocorrem; [...] O 

corpo material é o palco em que as imagens da consciência se esforçam por se expressar.” 

(DETHEFSEN & DAHLKE, 2007, p. 14). 

                                                           
61  Em grego se diz eidolon, e também se refere ao conceito de ideia (DETHEFSEN & DALLKER, 2007, p. 14). 
62  Consciência não é mente; consciência é o fundamento de todo ser, o fundamento tanto da matéria como da 

mente. Matéria e mente são ambas, possibilidades de consciência, que é mediadora da interação entre mente e 

corpo. (GOSWAMI AMIT, 2006, p. 41). 
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Isto significa que, se a consciência de uma pessoa se desequilibra, fica “visível” e 

“palpável” na forma de sintomas corporais. O que adoece não é o corpo é o ser humano, porque 

o corpo não vive sem uma consciência e não adoece sem ela.  Neste processo, o corpo é 

concebido e compreendido mediante cosmovisões consoantes a cultura63 de pertencimento do 

ser humano.  

Na Grécia clássica, Platão considerava o corpo como cárcere, como uma caverna que 

aprisiona a alma, em que as afecções são vistas como expressões ilusórias e inferiores. Elas 

obscurecem a luminosidade superior da verdade, que se aloja na esfera do pensamento racional, 

do supra-sensível – mundo das ideias perfeitas. (ARAÚJO, 2008) 

Aristóteles expõe uma visão diferenciada de Platão. Ele realça a relevância dos sentidos, 

da sensorialidade, no processo de constituição do conhecimento, onde a alma não está separada 

do corpo, com a sua máxima: “[...] tudo que chega ao intelecto passa pelos sentidos.” 

(ARAÚJO, 2008) 

Na Idade Média, o corpo serviu, como instrumento de consolidação das relações sociais. 

A característica essencialmente agrária da sociedade feudal justificava o poder da presença 

corporal sobre a vida quotidiana. Características físicas como a altura, a cor da pele e peso 

corporal, associadas ao vínculo que o indivíduo mantinha com a terra, eram determinantes na 

distribuição das funções sociais. (BARBOSA, 2011) 

Na sociedade medieval, o cristianismo dominou as noções e vivências de corpo da 

época. A união da Igreja e da Monarquia trouxe maior rigidez dos valores morais e uma nova 

percepção de corpo. A preocupação com o corpo era proibida, começava então a se delinear 

claramente a concepção de separação de corpo e alma, prevalecendo a força da segunda sobre 

o primeiro. (BARBOSA, 2011). O corpo, ao estar relacionado com o terreno, o material, seria 

a prisão da alma. 

Para Gregório Magno64, o corpo é “abominável” e, quando muito, é apenas uma 

“vestimenta” da alma. Isto tudo produziu reverberações na história da humanidade. (LE GOFF; 

TRUONG, 2006, p. 11, apud SIQUEIRA, 2011). 

                                                           
63  “Um conjunto de elementos que medem e qualificam qualquer atividade física ou mental, que não seja 

determinada pela biologia, e que seja compartilhada por diferentes membros de um grupo social. Trata-se de 

elementos sobre os quais os atores sociais constroem significados para as ações e interações sociais concretas e 

temporais, assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e seus modelos operativos. A cultura 

inclui valores, símbolos, normas e práticas.” (LANGDON, 2010, p. 175). 
64  Papa de nome Gregório, que depois tornar-se-ia santo com o nome de São Gregório Magno. 
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Nesse período assiste-se, portanto, a uma verdadeira desqualificação do corpo, 

 [...] Tanto na esfera pública quanto na vida privada. O homem renuncia aos 

prazeres do corpo e opera um mecanismo de redirecionamento de suas 

potencialidades estético-criativas. Tal representação do corpo terá 

desdobramentos que implicam na demonização da mulher, no controle rígido 

da sexualidade, na depreciação do trabalho manual, na condenação e no 

banimento da homossexualidade, na reprovação do riso e da gesticulação, na 

condenação das máscaras, da maquiagem e na associação da gula à luxúria. É 

uma verdadeira reviravolta conceitual que os Papas, os bispos e os monges 

introduzirão através do “ideal ascético” do monarquismo, inicialmente nos 

desertos do Oriente e, posteriormente no Ocidente, com a reforma monasterial 

patrocinada pela igreja dos séculos XI e XII – desta feita concebida por um 

outro Papa de nome Gregório, - Gregório VII. Este modelo de reforma 

acentuará, agora, não mais a vitória, prazer e alegria, mas a disciplina, a 

repressão ao prazer e, principalmente, dos prazeres ligados ao corpo. É neste 

quadro que se introduz a cultura dos penitenciais, do jejum e da abstinência – 

inclusive sexual -, das flagelações, das renúncias, dos locais de peregrinação, 

de um sacramentalismo piegas e das vigílias corporais. (SIQUEIRA, 2011, p. 

11) 

Dessa maneira, o corpo, fonte de impureza deve ser encarcerado em si mesmo, 

dominado por suas culpas e profanações.  

Já na Idade Moderna, as ações humanas passaram a ser guiadas pelo método científico, 

começa a haver uma maior preocupação com a liberdade do ser humano e a concepção de corpo 

é consequência disso. Os avanços científicos e técnicos produziram nos indivíduos do período 

moderno, um apreço sobre o uso da razão científica como única forma de conhecimento 

(BARBOSA, 2011), e o corpo, sob um olhar “científico”, serviu de objeto de estudos e 

experiências, passando do teocentrismo65 ao antropocentrismo66.  

O dualismo corpo-alma norteava a concepção corporal do período, demonstrando a 

influência das concepções da antiguidade clássica, que refletia o pensamento do filósofo 

Descartes, que parecia ter instalado definitivamente a divisão corpo-mente. Neste sentido, o ser 

humano era constituído por duas substâncias: uma pensante, a alma, a razão e outra, material; 

o corpo, como algo completamente distinto. 

A metáfora ”A máquina de nosso corpo”, “coisa extensa” que se apresenta como inferior 

à alma; “coisa intensa” que coloca o corpo como máquina pensante e produtiva, exilado do 

orgânico e do simbólico. A partir de Descartes essa divisão foi realmente instituída, e o físico 

                                                           
65  Teocentrismo é a crença, ou doutrina, segundo a qual Deus é o centro do universo. 
66  Antropocentrismo é a ideologia, ou doutrina, de acordo com a qual o ser humano é o centro do universo, de 

tudo, sendo ele rodeado por todas as outras coisas. 
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passou a estar a serviço da razão; Forja-se então um corpo-máquina, desprovido de sentimento, 

emoção e vitalidade. (DESCARTES, 1996, p. 159 apud ARAÚJO, 2008, p. 65).  

Na Idade Contemporânea, o corpo é concebido nas mais diversas modulações, 

despontando tendências que levam a excentricidade, desde exercícios físicos, exposição 

exagerada das vitrines, inserção na esfera do consumismo como objeto utilitário, e também, 

como palco dos cosméticos.   

[...] O corpo pós-moderno passou do mundo dos objectos para a esfera do 

sujeito, assumido e cultivado como um “eu-carne”, credor de reconhecimento 

e de glorificação, e mesmo objecto-sujeito de culto. (BARBOSA, 2011 p. 28-

29) [...].  

É nítido então que, a autoconsciência somática na nossa cultura está excessivamente 

direcionada para uma consciência de como o corpo aparece para os outros, arraigados de 

aparência atrativa, miopitizando a apreciação da diversidade estética “externa” como a da 

diversidade “interna”.  

Esta tendência chamada de corpolatria67 converge a mutilar a valorização da inteireza 

do humano, na coexistência entre corpo e espírito, instaurando outros tipos de cárceres e de 

miopia, conduzindo as suas ações-emoções a esfera do positivismo, privilegiando o Ter em 

detrimento do Ser. 

O corpo - “Como amálgama biocultural, agrega coexistencialmente opacidade e luz, 

matéria e espírito, a corporeidade é ambivalente, traduz as incertezas e as indeterminações do 

existir humano.” (ARAÚJO, 2008, p. 74). Assim, o ser humano necessita do aguçamento da 

consciência dos seus sentimentos e ações corporais reais, de modo que possa refletir e adquirir 

uma consciência mais perceptiva, conduzindo a um autouso melhor do seu corpo. 

Nessa ambivalência, o corpo constitui-se como poiesis68, como autopoiesis69, se 

(re)criando constantemente. É movido por suas instâncias implicadas de caos e de cosmos, de 

                                                           
67  Culto exagerado ao corpo. 
68  A ação ou a capacidade de produzir ou fazer alguma coisa, especialmente de forma criativa. 
69  Termo cunhado na década de 1970, pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana, 

para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. Segundo esta teoria, um ser vivo é um 

sistema autopoiético, caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares (processos), na qual as 

moléculas produzidas geram, com suas interações, a mesma rede de moléculas que as produziu. A conservação da 

autopoiese e da adaptação de um ser vivo ao seu meio são condições sistêmicas para a vida. Portanto, um sistema 

vivo, como sistema autônomo está constantemente se autoproduzindo, autorregulando, e sempre mantendo 

interações com o meio, onde este apenas desencadeia no ser vivo mudanças determinadas em sua própria estrutura, 

e não por um agente externo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adapta%C3%A7%C3%A3o


100 

ordem e desordem, de permanências e alterações constantes (ARAÚJO, 2008), coadunando 

com o pensamento complexo Morraniano. 

Gerber (2000) nos diz que: 

[...] Ao longo de um período de sete anos, as novas moléculas que absorvemos 

dos alimentos irão substituir todas as moléculas antigas do corpo. Conquanto 

a nossa aparência externa se mantenha a mesma, os átomos que constituem o 

nosso corpo vem sendo substituído por bilhões de novos átomos e moléculas. 

Nós literalmente criamos todo um novo corpo físico a cada ciclo de sete anos. 

(GERBER, 2000, p. 51) 

É em função desses movimentos que os corpos (físico e sutil) se expressam através das 

emoções, sentimentos, afetos, saúde, doença, dando voz a si mesmo, por meio de canais 

vibratórios, como: chacras, nâdi, meridianos; cuja interpretação ocorre via leitura corporal e 

emocional dos assistidos, pelos terapeutas, através do uso das Racionalidades e das PIC, com 

suas respectivas técnicas. 

Wilhelm Reich afirmava que “[...] o corpo é o inconsciente visível [...]” (LELOUP, 

2010, p. 9), onde os corpos mais sutis se abrigam contando as nossas histórias presente e 

pretérita, por ser a memória humana mais arcaica, e nele nada ser esquecido.  

O corpo não é apenas o lugar crucial em que o ethos e os valores podem ser exibidos 

fisicamente e desenvolvidos atrativamente, é também “[...] o lugar em que as competências de 

percepção e de performance podem ser afinadas, a fim de aprimorar a cognição e as capacidades 

para a virtude e para a felicidade.” (SHUSTERMAN, 2012, p. 19). 

Ele expressa a ambiguidade do ser humano, tanto como sensibilidade subjetiva que 

experiencia o mundo, quanto como objeto percebido nesse mundo, explicitada da seguinte 

maneira por Shusterman (2012 p. 28): 

[...] Por ser uma subjetividade irradiadora que constitui “o centro mesmo de 

nossa experiência”, o corpo não pode ser entendido adequadamente como 

mero objeto; no entanto, ele inevitavelmente também funciona em nossa 

experiência como objeto de consciência, inclusive da consciência 

corporificada do indivíduo. 

É desde o corpo e através do corpo que apreendo ou manipulo os objetos do 

mundo para os quais me volto, mas não o apreendo como objeto explícito de 

consciência, ainda que às vezes ele seja sentido como uma condição de fundo 

da percepção [...]. (SHUSTERMAN, 2012, p. 28) 

A sua ambiguidade atende às múltiplas necessidades, atuando como instrumento 

primordial da evolução humana, constituindo meio básico de interação com os diversos 

ambientes. O corpo é indispensável para o ser humano desenvolver a percepção, ação, 



101 

autoconhecimento, elaborar o pensamento, além de propiciar/evidenciar sentimentos, emoções, 

afeto, saúde e doença. 

O corpo no ocidente é o lugar da censura, o recinto objetivo da soberania do ego, onde 

as concepções atuais estão ligadas ao 

[...] Avanço do individualismo enquanto estrutura social, à emergência de um 

pensamento racional positivo e laico sobre a natureza, ao recuo progressivo 

das tradições populares locais, e ligadas ainda à história da medicina, que 

encarna em nossas sociedades um saber, de certa forma, oficial sobre o corpo. 

(LE BRETON, 2012a, p. 9) 

Embora o corpo seja o lugar do signo do indivíduo, de sua distinção, paradoxalmente 

está com frequência dissociado dele devido à herança dualista. Segundo Le Breton (2012b), a 

medicina faz do corpo um alter ego70 do homem, apartando de suas preocupações o homem 

doente, sua história pessoal, sua relação com o inconsciente. Considerando somente os 

processos orgânicos, se interessa apenas pelo corpo, pela doença, não pelo doente. Assim sendo, 

a medicina, 

[...] repousa sobre uma antropologia residual, ela apostou no corpo, estimando 

possível cuidar da doença (percebida como estrangeira) e não de um doente 

enquanto tal. [...] A medicina apostou no corpo, ela o separa do homem para 

tratá-lo, isto é, porque trata menos de um doente do que de uma doença. 

A medicina é aquela do corpo, não é uma medicina do homem como nas 

tradições orientais (LE BRETON, (2012b, p. 12) 

A medicina e a biologia propõe discurso sobre o corpo, irrefutável e legítimo, detendo 

de alguma maneira um conhecimento “reconhecido oficialmente”, entretanto, esquece que a 

verdade é questionável o tempo todo, e a complexidade humana inquestionável. 

Em nossa cultura a consciência corporal na maioria das vezes está arraigada nos moldes 

sociais enaltecendo a aparência atrativa. De como se pode ficar cada vez mais atraente, não 

valorando o conhecimento sobre as dimensões corporais, advindas das sociedades tradicionais, 

de composição holística, nas quais o indivíduo é indiscernível, e o corpo não é o objeto de uma 

cisão, ao contrário, o ser humano está misturado ao cosmos e à natureza. 

                                                           
70  Alter Ego, um termo que também pode ser empregado junto, ou seja, alterego, possui origem no latim onde 

alter (outro) e ego (eu). Em sentido literal significa o outro eu ou alguma outra personalidade que faz parte de 

uma mesma pessoa, ou ainda outra pessoa próxima, na qual sente segurança e se deposita confiança. O termo foi 

empregado pela primeira vez na teoria psicanalítica do médico austríaco Sigmund Freud, quando ele trabalhou os 

modelos estruturais da psique (Ego, Id e Superego). Neste âmbito, trata-se de uma personalidade que mora no 

inconsciente, ou seja, é desconhecida pela racionalidade inerente do consciente. Fonte: 

<http://www.meusdicionarios.com.br/alter-ego>. 

http://www.meusdicionarios.com.br/alter-ego
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Diz Le Breton (2012) que, 

[...] Nas sociedades ocidentais de tipo individualista, o corpo funciona como 

interruptor da energia social; nas sociedades tradicionais ele é, ao contrário, a 

conexão da energia comunitária. Pelo seu corpo, o ser humano está em 

comunicação com os diferentes campos simbólicos que dão sentido à 

existência coletiva. (LE BRETON, 2012 p. 37) 

Nessas sociedades tradicionais as representações do corpo são, de fato, representações 

do homem, da pessoa. Consideram a imagem do corpo como a imagem de si, alimentada das 

matérias-primas que compõem a natureza, o cosmos. 

O corpo proporciona saberes que podem ser (re)conhecidos ao aprofundarmos o 

conhecimento sobre as PIC, aflorando uma consciência reflexiva sobre suas múltiplas 

dimensões, com possibilidades de ajuda a saúde, levando o ser humano a ter mais afeto por si 

mesmo, autocuidado e a aprender a cuidar do outro. 

A física quântica descortina uma nova compreensão da mecânica do universo, 

mostrando: como o corpo físico pode ser afetado pela mente não-material; que pensamentos 

são a energia da mente que influenciam diretamente a maneira como cérebro físico controla a 

fisiologia do corpo. Enfim, desvela uma visão bastante diferenciada da biomédica.  

 

 

6.1 ANATOMIA HUMANA SOB O PRISMA DOS CORPOS ENERGÉTICOS 

 

 

Existe uma “outra” anatomia humana, não biomédica, que proporciona localizar e 

conhecer os chacras principais, frente/costas, os corpos sutis, suas relações com as glândulas, 

órgãos e suas funções fisiológicas (vide Figura 17 e Quadro 5 abaixo). 

Através desta outra anatomia, os arquivos das questões vivenciadas podem ser 

acessados onde todos constituem sistemas de energia especializados, que fornece informações 

para as células e os tecidos do corpo, em diversos níveis, com propriedades e dinâmicas 
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peculiares, que interfere no funcionamento humano, inclusive nos processos relacionados a 

sentimentos, emoções e afetos. 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Brennan (1987, p. 74) 

Figura 17 - O Ser Humano Multidimensional: Uma representação das diversas camadas de 

energia – Os Chacras vistos de frente e de costas 
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Quadro 5 - Os Principais Chacras e suas Associações Fisiológicas e Psicoespirituais 

Centro dos 

Chacras 

Órgãos 

Relacionados 

Glândulas 

Endócrinas 

Funções 

Psicológicas 

Relacionadas 

Questões 

Emocionais e 

Espirituais 

Relacionadas 

Níveis de 

Relacionamen-

to 

 

Primeiro 

Chacra 

(Centro 

Raiz) 

Ânus e reto, 

tecidos da 

porção inferior 

da pelve, ossos 

e medula óssea.  

Gônadas 

Excreção 

 

Reprodução 

 

Imunidade 

Ligação com a 

Terra Medo e 

segurança 

Instintos básicos 

de sobrevivência 

Tribal 

Segundo 

Chacra 

(Centro 

Sacral) 

Bexiga, útero 

próstata, tubas 

uterinas, 

ovários, órgãos 

genitais, cólon, 

intestinos 

Células de 

Leydig71 

 

Gônadas 

Geniturinária 

Sexualidade 

 

Questões 

financeiras 

 

Criatividade 

 

Códigos de honra e 

de ética 

Relacionamentos 

de pessoa para 

pessoa 

Terceiro 

Chacra 

(Centro do 

Plexo Solar) 

Estômago, 

fígado, vesícula 

biliar, pâncreas, 

rins 

Glândulas 

ad-renais 
Digestiva 

Autoestima 

 

Autoimagem 

 

Questões de 

responsabilidade 

Relacionamentos 

básicos com o Eu 

interior 

Quarto 

Chacra 

(Centro do 

Coração) 

Coração e 

pulmões 

Árvore 

brônquica  

Timo 
Circulação 

Imunidade 

Questões amorosas 

 

Depressão e 

solidão 

 

Assuntos do 

coração 

 

Amor 

incondicional 

 

Perdão, Sabedoria 

do coração. 

Relacionamentos 

amorosos com 

pessoas 

significativas 

consigo mesmo e 

com a vida. 

Quinto 

Chacra 

(Centro da 

Garganta) 

Laringe 

 

Traquéia 

 

Artérias 

carótidas 

Tireóide Respiração 

Uso correto da 

vontade 

 

Comunicação 

 

Auto-expressão 

 

Falar a própria 

verdade 

autodisciplina 

Nossos 

relacionamentos 

com as nossas 

verdades 

pessoais. 

Fonte: Gerber (2000, p. 66). 
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Quadro 5- Os Principais Chacras e suas Associações Fisiológicas e Psicoespirituais 

Centro dos 

Chacras 

Órgãos 

Relacionados 

Glândulas 

Endócrina

s 

Funções 

Psicológicas 

Relacionadas 

Questões 

Emocionais e 

Espirituais 

Relacionadas 

Níveis de 

Relacionamen-

to 

 
Sexto Chacra 

(Centro da 

Testa - 

Terceiro 

Olho) 

Parte do córtex 

cerebral 

 

Olhos e ouvidos 

 

Mensencéfalo72 

Hipotálamo 

 

Hipófise  

Sistema nervoso 

autônomo e 

Funções 

intelectuais 

Capacidade de ver a 

própria vida com 

clareza 

 

Intuição, visão 

interior  

 

Uso da 

mente/intelecto 

Nosso 

relacionamento 

com o 

conhecimento, a 

sabedoria e a 

visão. 

Sétimo 

Chacra 

(Centro da 

Coroa) 

Córtex cerebral  Pineal Sistema nervoso 

central 

Busca por 

significado 

espiritual 

 

Questões de karma 

e da graça bancária 

 

Despertar espiritual  

Descontentamento 

divino 

Nosso 

relacionamento 

com o verdadeiro 

propósito da vida 

 

Relacionamento 

entre o ego e o Eu 

superior 

 

Relacionamento 

com Deus e o 

espirito. 

Oitavo 

Chacra 

(Ponto 

Transpessoal

) 

Corpos 

espirituais 

superiores 

------- 

Coordenações 

entre as 

dimensões 

físicas e 

espirituais 

Maneiras 

arquetípicas / 

Simbólicas de 

perceber o 

significado 

espiritual que se 

esconde atrás dos 

acontecimentos 

‘sincrônicos’ 

cotidianos 

Nosso 

relacionamento 

com a nossa alma 

Fonte: Gerber (2000, p. 66). 

 

As energias que circulam no corpo humano colaboram para o surgimento de doenças, 

quando esses sistemas estão desequilibrados. Pelo fato de nada ser esquecido no corpo e cada 

experiência deixar “marcas”, positivas ou negativas. Isto acontece porque o “[...] corpo 

inconsciente guarda o segredo de nossa história pessoal e também coletiva.” (LELOUP, 2010 

p. 73). 

                                                           
71 As células de Leydig ou células intersticiais de Leydig são células que se encontram entre os túbulos seminíferos, 

nos testículos. Produzem a hormona testosterona, quando estimuladas pela hormona luteinizante (LH). 
72 O mesencéfalo é uma formação, situada entre os hemisférios cerebrais e a ponte, sendo também chamado de 

pedúnculo cerebral. 
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Diz ainda Leloup (2010) que, a “[...] memória do corpo é a mais profunda: tudo o que 

me tocou, tudo o que toquei, tateei, acariciei, os golpes que recebi, os ferimentos, tudo 

permanece na memória de minhas células. 

Além disso, 

[...] o próprio intelecto pode jogar, apagar, recomeçar do zero, inventar 

cenários diversos, retomá-los, corrigi-los, analisá-los, anulá-los, mas o corpo 

recebe todas as informações de modo indelével. Toda essa memória 

acumulada, recoberta, escondida nos estratos, impede a vibração, a 

musicalidade do meu corpo. (SINGER, 2001, p. 131, apud LAPOINTE & 

RUGIRA, 2012, p. 61) 

Sendimentos estas questões da memória do corpo em Leloup (2010, p. 9), quando diz 

que a 

[...] pele é a ponte sensível do contato com o mundo e pode ser também um 

abismo. É o nosso órgão mais extenso, é o nosso código mais intenso, um lar 

de profundas memórias. O corpo sente, toca, fala, comunga. Vida incorporada, 

corpo da vida [...]. 

Retomando a dimensão energética do corpo, pode-se dizer que os chacras são mais do 

que reguladores das funções fisiológicas das glândulas endócrinas do corpo, considerados 

processadores de energia emocional e espiritual73. Quando uma pessoa tem dificuldades para 

conviver com questões emocionais e espirituais associadas a determinado chacra, há 

diminuição do fluxo de energia vital para determinado local do corpo, podendo se manifestar 

sob a forma de doença. (GERBER, 2000).  

Entretanto, cabe salientar que, quando um sistema de órgãos colapsar ou aparecer algum 

problema na vida de uma pessoa, é preciso cogitar também sobre outros fatores, como: o nível 

de estresse, a hereditariedade, exposição a vírus, toxinas, alimentação etc., porque 

[...] A energia vital do ser, entende que o desequilíbrio de energia se dá através 

da desarmonia total que compreende, além do seu corpo, a interação social e 

familiar, as crenças e valores, a atitude diante da vida e da morte, a noção de 

identidade, as emoções, a vida afetiva e sexual, o trabalho e a história 

pessoal.74 (MONTEIRO, 2012, p. 19) [...] 

                                                           
73  É a propensão humana para encontrar um significado para a vida através de conceitos que transcendem o 

tangível. Um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa 

formal. (SAAD et al, 2001, p. 108). 

.74  Grifo nosso 
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Tanto Monteiro (2012) como Barreto (2013) identificam no âmbito da doença aspectos 

da subjetividade humana, embora o segundo faça uma distinção entre doença e enfermidade. 

A doença refere-se à explicação científica e universal dos males, na esfera biomédica, 

enquanto a enfermidade (illness)75 pode ser traduzida como um grito de alerta do corpo, 

definido por ele como: “A percepção que o indivíduo tem sobre sua doença, a partir de sua 

cultura e seus valores, cujos sintomas envolvem todas as dimensões constituintes do ser humano 

(física, psíquica, espiritual e social).” (BARRETO, 2013, p. 241). 

Todo sintoma não é apenas a expressão de uma disfunção orgânica, pode também ser 

uma disfunção relacional, portanto, no atendimento ao Assistido é recomendável: substanciar a 

afetividade, fazer leituras de forma articulada, não excludente, ouvir com sensibilidade, 

diagnosticar corretamente e escolher a racionalidade, ou PIC, a ser utilizada, respeitando a 

individualidade de cada um.  

É fundamental analisar o ser humano sob o ponto de vista dos elementos elencados por 

Monteiro (2012), sem dar guarida a um único fator, porque o ser humano está conectado com 

as questões culturais, emocionais e sua história de vida. Como assinala Barreto (2013, p. 250), 

“a cultura oriental” 

[...]construiu um modelo ecossistêmico de decodificação das enfermidades, 

no qual estão interligados o micro e o macro, o corpo e a mente, o consciente 

e o inconsciente, o corpo biológico e o corpo social. A mudança em um desses 

elementos interfere no conjunto. 

O uso das PIC constitui uma possibilidade, entre outras, de “escuta do corpo”. Uma 

escuta sensível do Assistido, faz toda a diferença no processo de convivência terapêutica.  

Assim sendo, apreciar todos esses fatores na hora de escolher as modalidades e fazer 

uma anamnese ampliada, ou seja, conhecer as demandas dos assistidos nos aspectos bio, físico, 

psico, cultural e espiritual, com desvelo singular, é imprescindível. Se assim agir o terapeuta 

estará atuando afetivamente.  

 

                                                           
75  Illness – é definida por Kleinman (1986, apud BARRETO, 2013, p. 241), como a compreensão cultural da 

doença. 
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6.2 REFLEXÕES DO BLOCO 1 - CAPÍTULOS 4, 5 E 6 

 

 

O modelo dicotômico que prevaleceu nos séc. XIX e XX teve um preço muito alto para 

a humanidade, devido à perda de consciência e de conexão com o funcionamento sistêmico da 

vida. Este modelo propiciou rupturas significativas que contribuíram para o surgimento de 

outras teorias, na busca da superação mecanicista do mundo, como vimos no pensamento de 

Descartes.  

A mecânica newtoniana no final do séc. XIX, perdeu seu papel de teoria fundamental 

dos fenômenos naturais e, através dos conceitos da eletrodinâmica de Maxwell e da teoria da 

evolução de Darwin, o modelo newtoniano foi superado. Isto indicou que o universo é bem 

mais complicado do que Descartes e Newton haviam imaginado. (CAPRA, 2012).  

Nas primeiras décadas do séc. XX, as descobertas no campo da física culminaram na 

teoria da relatividade e na teoria quântica, proporcionando mudanças profundas nos conceitos 

de espaço, tempo, matéria, objeto, causa e efeito, causando enorme choque. (CAPRA, 2012).  

Essa nova concepção do universo, que emergiu da física moderna não significou a 

negação da física newtoniana, o que aconteceu foi a tomada de consciência de outras teorias, 

que são aproximações da realidade, como bem expressa Louis Pasteur: “A ciência avança 

através de respostas provisórias, conjeturais, em direção a uma série cada vez mais sutil de 

perguntas que penetram cada vez mais fundo na essência dos fenômenos naturais.” (LOUIS 

PASTEUR, ANO, apud CAPRA, 2012, p. 97).  

Com as descobertas na área da física quântica, relativística, neurociência e da 

epigenética76, dentre outras; e o reconhecimento de práticas ancestrais da área médica como as 

medicinas chinesa, antroposófica, tibetana e ayurvédica; tornou-se possível uma revisão do 

modelo mecanicista, e a incorporação de práticas que contemplem novas percepções dos 

fenômenos, não só da área de saúde, mas também em outras áreas do conhecimento. (LIIMAA, 

2013). 

Este autor diz ainda que, 

                                                           
76  O termo “epigenética” tem origem do grego, onde “epi” significa: “acima, perto, a seguir”, e estuda as 

mudanças nas funções dos genes, sem alterar as sequências de bases (adenina, guanina, citosina e timina) da 

molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico). Disponível em: <http://revistacarbono.com/artigos/03-epigenetica-

e-memoria-celular-marcelofantappie/>. Acesso em: 26 jun.2016. 

http://revistacarbono.com/artigos/03-epigenetica-e-memoria-celular-marcelofantappie/
http://revistacarbono.com/artigos/03-epigenetica-e-memoria-celular-marcelofantappie/
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[...] Os conhecimentos oriundos da epigenética apontam a importância das 

crenças sobre a biologia. Ou seja, hoje existem comprovações científicas de 

como a mente afeta a matéria a ponto de ser mais adequado o uso do termo 

mente-corpo como um sistema integrado e inseparável. (LIIMAA, 2013, p. 

33) 

Nesse mesmo século (XX) começaram a se consolidar outras formas de pensamento, 

que buscavam a superação mecanicista contida no paradigma cartesiano. Um exemplo disto 

vem da OMS, quando propôs a implantação dos modelos tradicionais, com o seu princípio 

vitalista, proporcionando outra forma de pensar, de cuidar e de conviver com diversos saberes 

e práticas antigos, dispares do paradigma mecanicista. (WHO, 2002). 

O “preço” pago pelas dicotomias: mente-corpo; doença-doente; saúde-doença; bem-mal 

e sujeito-objeto, tem sido muito alto; embora alguns movimentos contrários tenham surgido: 

valoração da alteridade77; noção de tempo78; física quântica79; visões pautadas na 

interdisciplinaridade, teoria da auto-organização da vida80; terapias corporais81; teorias dos 

sistemas82 e outras. 

Assim sendo, diante de tanta dicotomia como pode existir afetividade nas relações 

sociais, se somos “isso” ou “aquilo”? Como pode o profissional da área de saúde enxergar o 

Assistido integralmente, se a sua formação básica é fundamentada no modelo biomédico que é 

dicotômico e hegemônico? É “unir” o que “parece separado”? Apenas parece, porque o “Nosso 

corpo é um complexo e sistêmico processo de funcionamento.” (BASSO, 2002, p. 116).   

Para compreender a importância do entrelaçamento desses modelos e eliminar das 

nossas condutas a separabilidade das coisas, é necessário trazer o pensamento de Morin (2007), 

sobre a complexidade, e assim descontruir um saber dicotomizado. 

A palavra complexidade, como ela afirma, não carrega uma nobre herança filosófica, 

cientifica ou epistemológica, e sim uma carga semântica nada leve, que proporciona confusão, 

                                                           
77  A aceitação do outro como outro, em sua diferença.  
78  Einstein acopla o tempo relativo ao espaço, à luz, à curvatura antes da linearidade, ao movimento. 
79  A teoria quântica “forçou” os físicos a aceitarem o fato de que os objetivos materiais sólidos da física clássica 

se dissolvem, no nível subatômico, em padrões de probabilidades de coisas, mas sim, probabilidades de 

interconexões. 
80  Caminham na mesma direção, complexidade, interdependência e superação da visão cartesiana.  
81  A escola de W. Reich. 
82  A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de integração. Os sistemas são totalidades 

integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas as unidades menores. O pensamento sistêmico é 

pensamento de processo; a forma torna-se associada ao processo, a inter-relação à interação, e os opostos são 

unificados através das oscilações. (CAPRA, 2012, p. 260-261). 
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incerteza e desordem. Entretanto, trata-se de exercer um pensamento capaz de “{...] lidar com 

o real, de com ele dialogar e negociar.” (MORIN, 2007, p. 6). 

Nos anos 60, período em que ocorreu o movimento da contracultura, Morin desvinculou 

a palavra complexidade do sentido comum (complicação, confusão), para trazer em si a 

“ordem”83, a “desordem”84 e a “organização”85, e no seio da organização, o “uno” e o 

“múltiplo”, definindo-a assim: 

[...] Não é apenas a união da complexidade (a simplificação); a complexidade 

está no coração da relação entre o simples e o complexo porque uma tal 
relação é ao mesmo tempo antagônica e complementar. (MORIN, 2007, p. 

103). [...] 

É a dialógica ordem/desordem/organização. (op. cit., p. 104). [...] 

É um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 

inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. No 

segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico. (op. cit., p. 13) [...]. 

Para ele a complexidade não elimina a simplicidade86, ela abarca tudo o que: põe 

“ordem, clareza, distinção” e “precisão” no conhecimento, integrando ao máximo, possível, os 

modos “simplificadores de pensar”; recusando as consequências “mutiladoras, redutoras, 

unidimensionais” e “ofuscantes” de uma simplificação considerada reflexo do que há de real 

na realidade; trazendo no seu âmago várias aspirações: um saber não fragmentado, não 

compartimentado, não redutor, inacabado, e a incompletude do conhecimento. (MORIN, 2007).  

Essa teoria tenta açambarcar os tipos de pensamentos militantes, prestando contas das 

articulações despedaçadas pelos cortes entre as disciplinas e entre tipos de conhecimento, 

tendendo para o conhecimento multidimensional. (Morrin, 2010). É possível portanto ser 

observada no modelo vitalista. 

Ao interseccionar os pensamentos mecanicista, ou biomédico, com o vitalista, 

direcionando-os para uma convivência simultânea e integrativa, a OMS contribuiu para o 

compartilhamento de saberes e práticas, dispares, diminuindo a distância cultural nos países e 

                                                           
83  É tudo o que é repetição, constância, invariância. (MORIN, 2007, p. 89) 
84  É tudo o que é irregularidade, desvios com relação a uma estrutura dada, acaso, imprevisibilidade (MORRIN, 

2007 p. 89). 
85  As organizações tem necessidade de ordem e desordem (MORRIN, 2007 p. 89). 
86  O paradigma simplificador é um paradigma que põe ordem no universo (ordem se reduz a uma lei, a um 

princípio), expulsa dele a desordem. Vê o uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser ao mesmo 

tempo múltiplo. Ou separa o que está ligado (disjunção), ou unifica o que é diverso (redução) (MORRIN, 2007 p. 

59).  
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entre povos de diferentes nacionalidades, proporcionando ação diferenciada de cuidar das 

pessoas.  

O pensamento complexo propõe articular os campos disciplinares, desmembrados pelo 

pensar “disjuntivo”87, aspirando ser um conhecimento multidimensional, embora tenha 

consciência de que o conhecimento completo é impossível, até porque um dos seus axiomas 

“[...] é a impossibilidade, mesmo em teoria, de uma onisciência [...].” (MORIN, 2007, p. 7). 

Todavia, a articulação da prática biomédica com as PICs, tende a ser uma realidade cada vez 

mais consolidada, face a criação no Brasil da PNPIC e da PEPIC, em construção.  

O conhecimento produzido através dos pensamentos biomédico e vitalista isoladamente 

não é suficiente para compreender e açambarcar a multidimensionalidade humana, necessitando 

das contribuições propostas pelo pensamento complexo, no que tange a aceitação da 

singularidade de cada modelo e a pluralidade humana, a exemplo de como ambos os sistemas 

descrevem e estudam a fisiologia humana. 

Este conhecimento que cada sujeito e situação vivenciada oportuniza, faz com que os 

terapeutas e médicos do ambulatório de PIC, atuem de forma diferenciada com os Assistidos, 

respeitando suas singularidades, por compreender e aceitar que o ser o humano é bio-psico-

social-cultural-espiritual, o que interfere diretamente nas formas de emocionar, falar, sentir, 

cuidar, expressar e ser afetivo. 

Os profissionais do ambulatório ao atuarem respeitando a base filosófica, fisiológica, 

biológica, cultural e energética que embasam as racionalidades médicas e as PIC, agem de 

maneira diferenciada, como revela uma Assistida:  

Eles têm uma atenção a mais não só com a causa da doença em si, mas eles 

procuram saber outras coisas que estão acontecendo com a gente também, 

então isso tudo aí é um cuidado a mais, é uma atenção a mais, que eles dão. 

[Maria da Conceição/Assistida]  

A inseparabilidade na visão dos profissionais do ambulatório abrange também as 

questões sociais, por: saberem do imbricamento com a saúde; estarem diretamente relacionadas 

com bem-estar, seja físico ou emocional; quando se interessam sobre o cotidiano dos Assistidos: 

                                                           
87  O pensar disjuntivo é considerado um dos principais aspectos do pensamento simplificador, porque isola o que 

separa e oculta tudo o que religa. (MORIN, 2007, p. 6). O princípio da disjunção isolou radicalmente uns dos 

outros os três grandes campos do conhecimento cientifico: a física, a biologia e a ciência do homem. (Ibdem, p. 

11). 
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A gente pergunta: o que você tomou no café hoje? Se almoçou ou se jantou. 

[Louisa Huber/Terapeuta] 

Tem paciente aqui que eu ensino a tomar banho. Quando eu percebo aquela 

pessoa que não tem muita consciência de si, pergunto: como é que você toma 

banho? Banho não é isso, o que você está fazendo é uma limpeza [...], 

recomendo que passe sabão em suas mãos e vá tocando o seu corpo. É um 

momento único, é teu, você tá pelado, despido, você não faz isso com todo 

mundo, você não divide seu corpo com todo mundo. Quando você passa o 

sabão com a mão vai se conhecendo, vai conhecendo o teu corpo, 

milimetricamente. Isso leva o indivíduo também a se conhecer 

emocionalmente e psicologicamente. Quem toca o corpo toca as emoções, 

toca a alma, vai se percebendo. Digo que é um momento sagrado, momento 

de solidão, um encontro consigo mesmo. [Tavares/Gestor]  

Estas colocações demonstram o respeito à integralidade humana, a não fragmentação. 

Essa visão holística é fundamental para a recuperação do estado de bem-estar, através do qual 

os Assistidos se sentem valorados, por saberem que o seu dia-a-dia é tão importante quanto 

qualquer sintoma. 

A relação entre as duas correntes não deveria ser dualista, mais dialética, onde ambas 

contribuíssem para desenvolver a ciência e fomentar o conhecimento sobre o ser humano, na 

busca de soluções para diversos problemas. 

O resgate da Medicina Tradicional pela OMS, com a posterior elaboração da Política 

Nacional Práticas Integrativas ou Complementares pelo Brasil foi um importante passo para 

que a sociedade usufruísse de conhecimentos amortecidos pelo sistema biomédico, resgatando 

entre outras coisas: o respeito a cultura de cada povo, a importância da não fragmentação, a 

ampliação do espaço das PIC na área da Saúde, além de estreitar os laços afetivos entre 

Terapeutas e Assistidos. 
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BLOCO 2 

O RESGATE DA MEDICINA TRADICIONAL PELA OMS E A POLÍTICA 

NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

(PNPIC) 

 

 

Este bloco é composto pelos capítulos 7 e 8, os quais apresentam o processo de resgate 

da Medicina Tradicional e sua importância para o bem estar da sociedade. 

A transformação que está em curso no mundo, delineia novas perspectivas de operar na 

área de saúde, cuja integração das culturas Ocidental e Oriental é fundamental para diminuir o 

fosso entre elas, ou seja, o sistema bioenergético/vitalista e o sistema biomédico. 

Esta visão integradora, complexa, requer dos atores sociais da área de saúde uma 

abordagem multirreferencial, que possibilitará cuidar e afetar amorosamente o ser humano, 

respeitando sua singularidade, haja vista, ser um ente bio-psico-social-espiritual. 

Esta valorização da subjetividade humana requer sentimentos e ações que possam 

re(conhecer) dimensões ambientais, sociais, econômicas, psíquicas, espirituais, culturais e 

biológicas que o sistema bioenergético/vitalista sempre valorizou. E assim enxergar o assistido 

com toda a sua subjetividade. 
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7 O RESGATE DA MEDICINA TRADICIONAL (MT) 

 

 

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.” 

Albert Einstein 

 

Este capítulo possibilitará conhecer as transformações relativas ao sistema biomédico, 

que antecederam as estratégias da OMS, para fomentar o Programa de Medicina Tradicional 

(MT) no mundo. 

 

Figura 18 - Mapa Conceitual do Programa de Medicina Tradicional 

 

Fonte: autora 

 

A OMS, buscando estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e 

recuperação da saúde, por meio de tecnologias 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, empreende o processo de resgate da Medicina Tradicional (MT). 

Para uma melhor compreensão disto preciso se faz que se conheça os movimentos políticos-

culturais que antecedem essas ações da OMS.  
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7.1 A CRISE DA MEDICINA  

 

 

Para que existam novos paradigmas em medicina é necessário que estejam ligados a 

diversos acontecimentos, situações e condicionamentos complexos, de natureza ao mesmo 

tempo socioeconômica, cultural e epidemiológica. Entre esses acontecimentos fundamentais, 

destaca-se um conjunto de eventos e situações que podem ser denominados de crise da saúde e 

da medicina, características do final do século e do milênio. (LUZ, 2005). 

No pensamento de Luz (2005), um dos elementos dessa crise é o crescimento das 

desigualdades sociais no mundo: nas sociedades capitalistas avançadas (predominante no 

Primeiro Mundo); as do capitalismo dependente (predominante no Terceiro Mundo); as 

sociedades oriundas dos destroços do socialismo; e o conjunto de países subdesenvolvidos do 

Continente africano, às vezes denominados de Quarto Mundo. Isto se constitui num conjunto, 

submetido às leis de uma economia capitalista que atinge um estágio de internacionalização e 

dominância completa sobre o planeta, processo que economistas e cientistas políticos têm 

chamado de globalização. 

 [...] Essa crise se torna particularmente aguda nas sociedades onde há 

desigualdade social profunda, como no continente latino-americano, com a 

grande concentração de renda atual gerando 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. Tudo isto, sem mencionar o consumo de drogas como cocaína 

e crack, que tem crescido em proporção maior entre nós que nos países do 

Primeiro Mundo. (LUZ, 2005, p. 148) [...]. 

Além dos aspectos mencionados, outros fatores contribuem para aumentar a crise. De 

acordo com os sociólogos franceses que estudam as relações saúde-doença, entre eles Michel 

Joubert88, ao analisarem uma síndrome coletiva, ou biopsíquica, identificaram alguns episódios 

“como dores difusas, depressão, ansiedade, pânico, males da coluna etc., cunhando-os de 

pequena epidemiologia do mal-estar”. (JOUBERT, 1993, apud SOUZA & LUZ, 2009). 

Esses transtornos têm reflexos significativos na saúde física e mental, ocasionando 

sofrimento, ausência no trabalho e perda de recursos na ordem de milhões de dólares anuais, 

                                                           
88  Enquete sócio-demográfica realizada na França, na primeira metade da década de 1990, revelou a presença de 

um “mal-estar difuso” em grande parte da população urbana trabalhadora, desempregada ou aposentada. (SOUZA 

& LUZ, 2009, p. 397).  
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atingindo a milhões de pessoas nas grandes cidades. Isto pode ser visto como um fenômeno de 

natureza tanto sanitária como cultural. 

Esta epidemiologia de que fala Joubert (1993, apud SOUZA & LUZ, 2009), pode 

originar-se das circunstâncias das atividades laborais e das mudanças culturais características 

de uma sociedade globalizada. 

A crise da medicina é definida por Souza e Luz (2009, p. 398), como um conjunto de 

fatores atuantes em diversos planos de significação, levando em consideração aspectos 

socioeconômicos e culturais89, analisados sobre vários planos: “[...] corporativo, pedagógico, 

ético, institucional, da eficácia institucional médica, do saber médico e da racionalidade 

médica”. 

Esses planos foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro formado pelos 

corporativos e pedagógicos, e o segundo englobando os demais por formarem uma complexa 

rede bidirecional de causa e efeito, sendo que o elemento integrador do segundo grupo, é a 

construção histórica do saber e da prática médica na biomedicina. (SOUZA & LUZ, 2009).   

Qualquer racionalidade médica sintetiza em suas atividades (práxis) uma arte de curar 

doentes (tékhne), com o conhecimento ou ciência das doenças (gnose, episteme). Sobre esta 

questão, Souza e Luz (2009, p. 399) arguem que: 

[...] Nas origens da história dessa atividade humana, tanto o conhecimento 

quanto a ação do médico eram sagradas, taumatúrgicas90 e sua imagem, muito 

próxima à do sacerdote. Entre os séculos V e II a.C. ocorreu uma primeira 

ruptura nesse perfil tradicional do médico. No que concerne à medicina 

ocidental, houve significativa laicização do conhecimento médico, que passou 

a buscar sua base na filosofia – a ciência da época –, por oposição aos saberes 

mágicos, xamânico. 

Esses saberes, associados à laicização, marcam o período de controvérsias no 

pensamento médico, tendência à racionalização, estabelecimento de teorias 

sobre doenças e sistematização de práticas terapêuticas. [...] 

Além da tendência à sistematização, há a formação e consolidação da 

corporação médica como portadora do saber filosófico (portanto verdadeiro) 

sobre as doenças e os doentes, com a afirmação de um esprit de corps 

pronunciado, não sem a oposição de outros setores da sociedade, inclusive de 

intelectuais como Aristófanes, por exemplo, que caricaturiza os médicos em 

suas peças. (LUZ, 1996a, p.14, apud SOUZA & LUZ, 2009 p. 399) 

Nesse período, quando a medicina ocidental começou a tornar-se ciência, ocorreu uma 

tendência a separar teoria das doenças, semiologia e terapêutica. Paciente e médico, entretanto, 

                                                           
89  Não serão aprofundados por não serem objeto deste estudo. 
90  É a capacidade de um santo ou paranormal de realizar milagres. 
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mantinham relação integrativa com a natureza. Tratava-se ainda de um microcosmo com 

funcionamento análogo ao do cosmo onde a natureza exerce força medicadora (Vis medicatrix 

naturae), e o papel da terapêutica ao estabelecer a saúde é prioritário, em face do conhecimento 

das doenças. (SOUZA & LUZ, 2009). 

A sua segunda crise em termos de racionalidade ocorre no período entre o Renascimento 

e Classicismo (séc. XVI e XVII), quando 

 [...] As disciplinas básicas da medicina (anatomia, fisiologia e patologia) 

foram estruturadas como parte de um projeto científico de um novo saber 

médico, que sobrepõe o conhecimento das doenças à arte da cura. O projeto 

epistemológico da medicina passa a ser a produção de conhecimento sobre as 

doenças, suas origens, causas e localização. (LUZ, 1988, apud SOUZA & 

LUZ, 2009, p. 399) 

Nessa ocasião o Ser moderno, em contraste com a visão grega, não é mais considerado 

parte integrante do cosmo e as doenças 

 [...] São coisas, de existência concreta, fixa e imutável, de lugar para lugar e 

de pessoa para pessoa; as doenças se expressam por um conjunto de sinais e 

sintomas, que são manifestações de lesões, que devem ser buscadas por sua 

vez no âmago do organismo e corrigidas por algum tipo de intervenção 

concreta. (CAMARGO Jr., 1997, p. 55, apud SOUZA & LUZ, 2009 p. 399) 

Nessa perspectiva não é permitido à medicina apreciar aspectos aparentemente 

intangíveis como “emoção, consciência, energia e força vital” que, na perspectiva de Wallner 

(2011, p. 64), também é fraca nas doenças crônicas, onde os tratamentos são caros e demorados, 

como em “[...] todas as áreas em que a psique desempenha um papel (no campo 

psicossomático)”. Entretanto, para este autor, “A medicina acadêmica é forte no campo das 

próteses ou da cirurgia”.  

No final do séc. XIX e início do séc. XX, acontece uma nova transformação quando a 

cisão agora não mais se encontra entre o pensamento e a prática médica, mas no “interior da 

prática”, no “agir terapêutico”, que passa a ser imposto ao médico por tékhne pré-constituída, 

institucionalizada, voltada para a diagnose das doenças e limitando o espaço para o exercício 

da arte da cura. 

A invasão tecnológica na prática médica contribuiu para a formação da última 

importante cisão, agora no interior da milenar unidade relacional terapeuta/paciente. O uso da 

tecnologia médica mostra sua face obscura ao interpor-se entre o médico e o corpo do paciente, 

induzindo o “alheamento entre os dois”, a alienação do paciente em relação a seu próprio corpo 
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e a fetichização dos equipamentos médicos”, incluindo os fármacos. (ALMEIDA, 1996; LUZ, 

1996a, 1996b; SAYD, 1998; apud SOUZA & LUZ 2009). 

A tecnologia assumiu um papel central na moderna assistência médica, sendo que a 

crescente dependência de uma tecnologia complexa acelerou a tendência para a especialização 

e reforçou a propensão dos médicos de tratar partes específicas do corpo, esquecendo-se de 

cuidar do paciente como um ser total. Além disso, a prática médica foi transferida do 

consultório do clínico-geral para o hospital, onde se tornou progressivamente despersonalizada, 

quando não desumanizada. (CAPRA, 2012).  

Aliado a todos esses fatores, os movimentos denominados Contracultura florescem, 

influenciando a sociedade. 

 

 

7.2 MOVIMENTO DE CONTRACULTURA 

 

 

Do meado para o final do século XX, período que aflorou movimentos filosóficos 

estéticos e libertários na perspectiva de um mundo mais justo, com a volta às culturas 

primitivas, originais, tradicionais, com o resgate dos direitos humanos -, onde se afirmam 

pensamentos chamados holísticos91 -, cuja pretensão era superar o paradigma cartesiano-

newtoniano, surge o movimento Contracultura. 

O movimento de contracultura, que teve seu epicentro nos anos 1960, no estado norte 

americano da Califórnia, prolongado durante os anos 70 nos EUA e na Europa, foi um evento 

histórico que atingiu não apenas o Brasil, mas o conjunto dos países latino-americanos, 

deixando algumas marcas em nossa sociedade. 

Neste período houve um aumento significativo de poluição e contaminação do meio 

ambiente, com uso cada vez maior de agrotóxicos, aditivos químicos alimentares, amianto etc. 

Como consequência surgiram entidades como Greenpeace, Earth First, Amigos da Terra, entre 

outros, que culminaram na realização da 1ª. Conferência Mundial do Meio Ambiente, em 

Estocolmo, até culminar com a RIO-92, com a participação de grande número de países e chefes 

                                                           
91  Holos = todo. 
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de estado do mundo. No bojo da contracultura surgiu um dos movimentos culturais mais 

importantes, buscando uma volta a natureza: o movimento Hippie. 

O ambiente cultural dos anos 1960, nos países europeus, nos EUA e também no Brasil, 

estava marcado por um sentimento de crise de valores. Esta crise apenas teve seu ápice nesse 

período, mas já se fazia presente desde o começo do século. 

Diz Pelizzoli (2014) que: 

[...] Esta crise e a tentativa de salvar a barbárie do ocidente, por meio da 

cultura, acompanha um tipo de novo Renascimento, em que advêm formas de 

sabedoria Oriental Antiga e tradicional (indígenas, etc) no Ocidente, 

estruturadas em várias práticas: espirituais, filosóficas, psicológicas, médicas, 

energéticas... [...]. O advento das medicinas orientais no ocidente é talvez o 

maior acontecimento (ainda não bem compreendido na área de saúde do séc. 

XX). (PELIZZOLI, 2014, p. 33) [...].   

Muito mais como um espírito de uma época, foi possível perceber que as transformações 

tiveram início em décadas muito anteriores e permanecem ainda em curso, tomando muitas 

vezes rumos contrários às direções que os clamores contestatórios dos hippies apontaram. Uma 

das vertentes mais visíveis da contracultura foi o orientalismo, a busca de uma espiritualidade 

exótica, originária de um mítico Oriente primordial. (GUERREIRO, 2009). 

Os movimentos contraculturais na área da saúde também contribuíram para além da 

importação de antigos sistemas médicos, como a medicina tradicional chinesa e a ayurvédica, 

a reabilitação das medicinas populares como as xamânicas ou as ligadas às religiões afro-

indígenas (LUZ, 2005), além de darem espaço a uma proposta ativa de promoção da saúde (em 

vez apenas de combater doenças), e a um conjunto de sistemas terapêuticos e práticas de 

medicação e cuidados tendentes ao naturalismo.92 (NASCIMENTO, 2013).  

Nesse período ficou evidenciado nos grandes centros urbanos o desenvolvimento de 

farmácias e lojas de produtos naturísticos tradicionais ou recentes; reaparecimento, em feiras 

populares urbanas, do “erveiro” (vendedor de plantas medicinais) como agente de cura; e o 

aparecimento, no noticiário da grande imprensa escrita e televisiva, de reportagens frequentes 

sobre os efeitos curativos de terapias ou práticas terapêuticas não-convencionais, denotando 

aumento da procura das mesmas por um número significativo de pessoas. (LUZ, 2005). 

                                                           
92  O naturalismo significa, nesse caso, “não apenas a rejeição da medicina especializada e tecnificada, por 

invasiva e iatrogênica, portanto antinatural, mas também a afirmação da força curativa da natureza e da eficácia 

das terapêuticas dela provenientes”. (NASCIMENTO, 2013, p. 28). 
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A contracultura continua Luz (2005), realça o boom das medicinas tradicionais 

complexas na sociedade ocidental, denominando-as de terapias ou medicinas alternativas, 

iniciando uma disputa de espaços junto a clientela liberal ou privada, como também aos serviços 

de saúde, propiciando ações para a legitimação institucional, até então não reconhecida e foi 

obtendo, gradativamente, inserção na rede pública. Os movimentos da contracultura se 

caracterizaram como de tendência antitecnológica, fortalecendo o discurso em favor da 

preservação e valorização da natureza. 

A cultura alternativa fundamenta-se na busca de um estilo de vida fora do sistema, ou 

sociedade de consumo, e na busca de uma vida alternativa àquela oferecida pela civilização 

ocidental, assim 

[...] As bases do modelo da realidade alternativa compõem-se de um resgate 

da consciência ecológica; da espiritualidade, com o concomitante interesse 

por sistemas de predição e doutrinas esotéricas; uma perspectiva 

escatológica93 e milenarista; e uma volta para o Oriente, resultando em uma 

concepção de saúde holística e não mais dualista.” (BARROS, p. 49) 

Nesse contexto de mudança de paradigma, a OMS, em parceria com o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), fomentou a Conferência Internacional denominada 

“Declaração de Alma-Ata”, sobre Atenção Primária em Saúde, em Alma-Ata, na República do 

Cazaquistão (ex-república socialista soviética), entre 6 e 12 de setembro de 1978, 

recomendando aos Estados-Membros a 

[...] Formulação de políticas e regulamentações nacionais referentes à 

utilização de remédios tradicionais de eficácia comprovada e exploração das 

possibilidades de se incorporar os detentores de conhecimento tradicional às 

atividades de atenção primária em saúde, fornecendo-lhes treinamento 

correspondente. (BRASIL, 2005, p. 4) 

Essas diretrizes preconizavam o desenvolvimento de políticas que observassem os 

requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso, que fossem identificados 

como marcos importantes nessa institucionalização e fomentassem a implantação de 

programas, para resgatar a Medicina Tradicional.  

 

 

                                                           
93  Faz referência à escatologia; que está relacionada com a doutrina das coisas que podem acontecer no final dos 

tempos. Dicio - dicionário online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/escatologico/>. Acesso 

em: 30 out.2016. 

https://www.dicio.com.br/escatologico/
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7.3 ESTRATÉGIAS DA OMS PARA FOMENTAR O PROGRAMA DE MEDICINA 

TRADICIONAL (MT) NO MUNDO 

 

 

A tônica da Conferência de Alma-Ata, em setembro de 1978, ao conclamar a 

comunidade mundial (governos e profissionais da área de saúde) para promover e proteger a 

saúde dos povos no mundo, evidenciou que a medicina de características tecnológicas se tornou 

incapaz de resolver os problemas de saúde da Humanidade, conclamando os países a resolverem 

os problemas das populações carentes, “[...] expressando a necessidade de ação urgente de todos 

os governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde e do desenvolvimento e da 

comunidade mundial, para promover a saúde de todos os povos do mundo.” (OMS, 2011).  

Esta Conferência entendeu que fatores outros, não apenas o biológico, mas o “político, 

social, econômico, cultural, ambiental e de conduta” intervêm positiva e negativamente na 

saúde dos indivíduos, além de defender que, os serviços de saúde adotem uma postura 

abrangente, que perceba e respeite as peculiaridades culturais. 

Em virtude da magnitude do tema, a OMS no final dessa década instaurou o Programa 

de Medicina Tradicional que, entre outros objetivos, visava formular resoluções na direção de 

potencializar a MT em seu conjunto; expandir os serviços regionais e fornecer 

informações/orientações técnicas, propiciando as práticas de Medicina Tradicional/Medicina 

Complementar Alternativa (MT/MCA), de forma segura e eficaz. 

Aprimorando suas ações, a OMS publicou o documento a “Estratégia da OMS para a 

Medicina Tradicional para 2002-2005”, contemplando diagnóstico, desafios e potencialidades 

da MT, assim como o seu papel e objetivos. 

Neste documento, a OMS propôs amparar os países para integrar a MT/MCA, nos 

sistemas nacionais de saúde, desenvolvendo e implementando políticas e programas nacionais 

que promovessem a segurança, eficácia e a qualidade da MT/MCA, ampliando a base de 

conhecimento sobre estas medicinas. Nesse período, dos 191 Estados-Membros94, apenas 25 

(vinte e cinco) possuíam políticas nacionais de MT.  

                                                           
94  Estados Membro Africanos; Estados Membro das Américas; Estados Membro do Mediterrâneo; Estados 

Membro Europeu; Estados Membro do Sudeste Asiático; Estados Membro do Pacífico Ocidental. 
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Este documento fomentava também a orientação sobre pautas normativas e de controle 

de qualidade, aumentando a disponibilidade e acessibilidade das MT/MCA, com ênfase ao 

acesso pelas populações pobres95, além de suscitar o uso racional das MT/MCA tanto pelos 

provedores quanto pelos consumidores (BRASIL, 2011 apud OMS, 2002).  

Em maio de 2005, a OMS publicou outro documento intitulado “National Policy on 

Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicines96”, no qual discute a situação 

mundial a respeito das Políticas Nacionais de MT/MCA e Medicamentos oriundos de plantas 

medicinais. 

Na Suíça, em 2006, a OMS promoveu uma reunião objetivando discutir o status da 

MT/MCA nos Sistemas Oficiais de Saúde dos países membros e os passos para a sua integração 

nos sistemas nacionais de saúde. Nessa ocasião o Brasil integrou o grupo de países que 

possuíam Políticas Nacionais de MT/MCA, apresentando a Portaria Nº 971, de 03 de maio de 

2006, do Ministério da Saúde.  

Neste mesmo ano, a OMS e o governo da Lombardia promoveram em Milão, uma 

reunião técnica com especialistas de diversos Estados-membros, onde se discutiram 

documentos técnicos contendo as diretrizes para capacitação (treinamento) básica e segurança 

em Fitoterapia, nas áreas de Medicina Tradicional Chinesa, Ayurveda, Naturopatia e Medicina 

Unani.97 (BRASIL, 2011). 

No Brasil, em consonância com os movimentos mundiais, o país edita as Políticas 

Nacionais de Atenção Básica e Promoção da Saúde, que junto com a PNPIC compõe um forte 

arcabouço legal para existência das PIC no SUS. 

Em 2007, a Conferência Internacional de Medicina Tradicional Chinesa, para 

Cooperação em Ciência e Tecnologia, realizada nos dias 28 e 29 de novembro, em 

Beijing/China, contou com a presença de ministros de estado e técnicos de diversos países. Eles 

discutiram os seguintes temas sobre MTC: situação atual no mundo; desafios e direção das 

pesquisas; leis, regulamentações e propriedade intelectual; controle de qualidade de produtos; 

pesquisa clínica e aplicação98; globalização da indústria: experiência, problemas e soluções 

correspondentes. (BRASIL, 2011). 

                                                           
95 Grifo nosso. 
96Política Nacional de Medicina Tradicional e Regulação de Medicamentos Herbais. Tradução Nossa. 
97 Medicina Árabe 
98  Incluindo diagnoses de MTC e Acupuntura. 
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Nesta Conferência foi ressaltada a contribuição e o impacto positivo da MTC à saúde 

no mundo, na época presente em mais de 100 países, assim como a “importância da integração 

da MTC com a Medicina Ocidental” e da harmonização das legislações nos países onde está é 

inserida. Também foi criado o “Comitê de Especialistas para o Programa Internacional de 

Medicina Tradicional Chinesa”, para Cooperação em Ciência e Tecnologia. (BRASIL, 2011, 

p. 8, apud RODRIGUES, 2007). 

Prosseguindo com os eventos, em 2008 a OMS promoveu o “WHO Congress on 

Traditional Medicine”99, em Pequim, com a presença de ministros de estado e técnicos de 

diversos países, para debateram sobre a situação e propostas para a MT no mundo. 

Como resultado, os participantes elaboraram um documento intitulado “Declaração de 

Beijing de Cooperação Internacional em Medicina Tradicional Chinesa em Ciência e 

Tecnologia”, e criaram o “Comitê de Especialistas para o Programa Internacional de Medicina 

Tradicional Chinesa para Cooperação em Ciência e Tecnologia.” (BRASIL, 2011).  

Em 2010, a OMS realizou o II Workshop sobre Medicina Tradicional, em Shangai, 

China, para discutir o tema “Prestação de Serviços e Avaliação em Medicina Tradicional nos 

Sistemas de Saúde”, e elaborar recomendações para a MT no mundo. Participaram 14 

(quatorze) países convidados, sendo o Brasil o único representante da América Latina. Ocasião 

em que o Ministério da Saúde apresentou a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) e os avanços na integração dessas práticas com o SUS. 

O propósito da OMS ao optar pela designação de Medicina Tradicional (MT) e 

Medicinas Complementares e Alternativas (MAC), e o Ministério da Saúde do Brasil por 

Práticas Integrativas Complementares (PIC), é integrar as medicinas. 

A OMS define MT como: 

[...] A soma total de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas nas 

teorias, crenças e experiências de diferentes culturas, quer sejam explicáveis 

ou não, usado para manter a saúde e prevenir, diagnosticar, melhorar ou tratar 

doenças físicas e mentais. (OMS, 2014) [...] 

Segundo a OMS, a MT abrange: 

[...] Uma diversidade de práticas de saúde, abordagens, conhecimentos e 

crenças diversas sobre a saúde, incorporando curas à base de plantas, animais, 

e/ou minerais; terapias espirituais ou energéticas, técnicas manuais e 

exercícios aplicados isoladamente ou combinados para manter o bem-estar 

                                                           
99  Congresso da OMS sobre Medicina Tradicional. 
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geral, bem como para tratamento, diagnóstico ou prevenção de doenças. 

(OMS, 2002) [...].  

Esta ampla designação inclui a Medicina Tradicional Chinesa, a Ayurveda Hindu e a 

Medicina Unani Árabe, assim como as diversas formas de Medicina Indígena, chamadas de 

Tradicional, quando praticada dentro do país de origem. 

Uma das primeiras complexidades desse tema é definir os termos Medicina Alternativa 

e Complementar100, por serem utilizadas como sinônimos.  

Na perspectiva da OMS  

[...] Los términos “medicina complementaria” o “medicina alternativa” aluden 

a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte 

de la tradición ni de la medicina convencional de un país dado ni están 

totalmente integradas en el sistema de salud predominante. En algunos países, 

esos términos se utilizan indistintamente para referirse a la medicina 

tradicional101 [...]. (OMS, 2014).  

Para o Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa (NCCAM)102, que faz 

parte dos Institutos Nacionais da Saúde dos EUA (NIH), a MAC é “um conjunto de diversos 

sistemas, práticas e produtos médicos e de atenção à saúde que não são consideradas atualmente 

parte da medicina convencional”103. O NIH esclarece que, uma prática não convencional usada 

em conjunto com a medicina convencional é considerada complementar, e uma prática não 

convencional usada no lugar da medicina convencional, é considerada alternativa. 

Exemplificando, na medicina complementar seria o uso da acupuntura para diminuir as 

náuseas provocadas pela quimioterapia. Na medicina alternativa, com base no mesmo exemplo, 

seria usado um fitoterápico em substituição à quimioterapia.   

O NIH informa que, o uso de integrativas abordagens, em conjunto, de forma 

coordenada, tem crescido dentro de ambientes de cuidados nos Estados Unidos, em diversas 

situações, como a gestão da dor para os militares e alívio dos sintomas em pacientes com câncer, 

além de outras situações. 

                                                           
100  Os termos "medicina complementar" ou "medicina alternativa" fazem alusão a um amplo conjunto de práticas 

de cuidados de saúde que não fazem parte da tradição ou medicina convencional de um determinado país e não 

estão totalmente integrados ao sistema de saúde predominante. Em alguns países, esses termos são usados 

indistintamente para se referir à medicina tradicional. (Tradução nossa). O termo Medicina Tradicional é o mais 

utilizado no âmbito internacional. 
101 Os termos “medicina complementar” e “medicina alternativa” fazem alusão a um amplo conjunto de práticas 

de saúde. 
102  Sigla em inglês. 
103  Disponível em: <https://nccih.nih.gov/>. Acesso em: 29 jul.2016.  

https://nccih.nih.gov/
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De acordo com a formulação analítico-classificatória realizada por Luz (2005, p. 34), 

através de um estudo teórico comparativo de sistemas médicos complexos (medicina ocidental; 

medicina contemporânea; medicina homeopática; medicina tradicional chinesa e medicina 

ayurvédica) foram denominados de racionalidades médicas alternativas medicina ocidental 

alopática ou biomédica, demonstrando que esses sistemas têm cinco dimensões básicas 

estruturadas em termos teóricos e/ou simbólicos: 

1) uma morfologia humana (entre nós denominada anatomia humana), que define a 

estrutura e a forma de organização do corpo (ou dos corpos);  

2) uma dinâmica vital humana (entre nós definida como fisiologia), que define o 

movimento da vitalidade, seu equilíbrio ou desequilíbrio no corpo (ou nos corpos), 

suas origens, ou causas; 

3) uma doutrina médica, que é na verdade um corpus doutrinário, que define em cada 

sistema: o que é o processo saúde-doença; o que é doença ou adoecimento, em suas 

origens ou causas; o que é possível tratar ou curar; e o que não pertence ao corpo 

médico como processo mórbido ou passível de cura (o que não é “tratável”, ou o que 

não tem “cura”, entre nós simplesmente definido como o que pertence ou não à 

clínica); 

4) um sistema de diagnose, pelo qual se determina se há ou não um processo mórbido, 

sua natureza, fase e evolução provável, origem ou causa; 

5) um sistema terapêutico, pelo qual se determinam as formas de intervenção adequadas 

a cada processo mórbido (ou doença) identificado pela dimensão diagnose. 

Esses sistemas médicos complexos contribuíram, dentre outras coisas, para diferenciar 

racionalidade médica alternativa de uma prática terapêutica alternativa, por exemplo: 

[...] Os florais de Bach podem ser compreendidos apenas como uma 

terapêutica alternativa, pois resgatam parte do paradigma vitalista da medicina 

homeopática; da teoria da energia vital e da causalidade das doenças e seus 

desequilíbrios nos sujeitos individuais; do organismo material e força 

(energia) vital animadora; da fisiologia energética do medicamento e do 

adoecimento; e da anamnese do desequilibro individual e diagnóstico da 

enfermidade individual. (BARROS, 2000, p. 50). 
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Nesta perspectiva holística, uma prática terapêutica alternativa é também 

integradora104, devido a sua amplitude no processo de cura do indivíduo, e possibilita vê-lo de 

maneira multidimensional. 

Barros, (2000, p. 18), no desenvolvimento da sua tese de doutoramento, trabalhando 

com médicos participantes da pesquisa, discorre que, 

[...] No início da pesquisa pensávamos poder denominá-los praticante de uma 

“medicina alternativa”; no entanto, à medida que precisávamos as respostas, 

compreendemos que alternativo significava mais que uma enunciação verbal 

quando no contexto social da práxis médica. [...] Permitindo reconhecer que 

a ideia (conceito) de alternativo vai sendo substituída pela ideia (conceito) de 

complementar e/ou interativo. 

A partir dessa constatação, relata Barros (2000, p. 19) que: 

[...] Vivemos em um contexto em que o fim real da dicotomia encontra-se 

sentenciado pela necessidade de uma nova síntese entre as polaridades. Esse 

é um tempo de não exclusão, ou de busca de inclusão, quer na ciência com as 

questões da interdisciplinaridade, quer na medicina com a 

complementariedade entre as diferentes racionalidades médicas, quer na 

globalização da economia etc. 

A convivência, ou o uso de diversas práticas terapêuticas simultaneamente é aceitável, 

por exemplo: um indivíduo pode fazer acupuntura, tomar reiki, fazer meditação e ingerir 

medicação alopática. 

O NCCAM propõe uma divisão da MAC em categorias: 

a) sistemas médicos complexos (homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, 

Medicina Ayurvédica, Quiropraxia, Nativa, Naturista); 

b) intervenções mente–corpo (Meditação, Hipnose, Contemplação, Dançaterapia, 

Musicoterapia, Arteterapia, Oração, Toque terapêutico); 

c) Terapias baseadas em substratos biológicos encontrados na natureza 

(Fitoterapia, Dietas especiais, terapias biológicas (cartilagem de tubarão, mel); 

d) Manipulação do movimento do corpo (Massagem, Osteopata105);  

e) Terapias relacionadas com a hipótese da energia que envolve e penetra o corpo; 

(Reiki); 

                                                           
104  Grifo nosso.  
105  É uma prática de medicina alternativa que consiste em esticar, dobrar e massagear as juntas e músculos do 

paciente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
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f) Forças Eletromagnéticas106 (terapia magnética). (NOGALES-GAETE, 2004).  

Na América Latina podem ser distinguidos três grupos de medicina alternativa com 

demanda atual por parte da sua população, variando de país, face ao seu desenvolvimento 

urbano-industrial, como também da história cultural: a) medicina tradicional indígena; b) 

medicina de origem afro-americana, embora mais homogênea que a primeira, deveriam ser 

escritas no plural; c) as medicinas alternativas derivadas de sistemas médicos altamente 

complexos, oriundos da cultura urbana dos países ocidentais. (LUZ, 2005).   

O primeiro grupo, o da “medicina tradicional indígena”, a mais antiga e persistente é de 

origem xamânica ou não-xamânica, nativa de países que sofreram a colonização luso-

espanhola, também identificada como aborígene, primitiva, natural, não-formal, culturas vivas, 

o que em muitos rincões do continente americano, “Poder-se-ia afirmar, inclusive, sem medo 

de incorrer em erro, que constitui um dos aspectos mais dinâmicos de reprodução social dos 

grupos étnicos e de sua interação com as sociedades nacionais.” (LUZ, 2005, p. 154).  

Essa medicina caracteriza-se como sistemas de cura nos quais a integração ou harmonia 

dos elementos “homem/natureza/cultura”, possibilita equilíbrio para os indivíduos. Quando há 

desarmonia entre esses elementos fundamentais da vida, é necessária a intervenção de xamâs, 

ou outros agentes de cura, visando restabelecer a harmonia. Eles vistos como “socioespiritual” 

inseridos na natureza.  

Os erveiros, os farmacêuticos populares que trabalham em farmácias de ervas e produtos 

naturais, as benzedeiras e as parteiras, que se constituem agentes de cura contemporâneos, são 

considerados, também, agentes de cura importantes. Estes utilizam as formas terapêuticas 

derivadas da tradição indígena na América do Sul, como esclarece Luz (2005, p. 155): 

[...] As práticas curativas domésticas e públicas dos grupos étnicos e das 

populações mestiças com forte ascendente nativo são parte indissociável das 

                                                           
106  A terapia magnética, ou Magnetoterapia, é baseada na ideia de que nosso corpo forma um campo magnético 

que reage aos ímãs quando deles nos aproximamos. Essa ideia tem fundamento no fato do nosso corpo possuir 

certa porcentagem de ferro no sangue e que, junto com os íons de células e das próprias células, esses três 

componentes formarem sozinhos um campo magnético próprio do nosso corpo. Na teoria, quando aproximamos 

um ímã de Neodímio, por exemplo, em uma área dolorida, sangue fresco oxigenado é atraído para o local ajudando 

a diminuir a acidez diminuindo e/ou curando a dor. Disponível em: <http://www.magtek.com.br/blog/terapia-

magnetica-ou-magnetoterapia-como-funciona/>. Acesso em: 15 set.2016. No Brasil, esta terapia passou a fazer 

parte da atuação do profissional fisioterapeuta a partir da Resolução COFFITO nº 380/2010. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapia
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formas de vida, das cosmovisões107 e dos sistemas de valor e de significação 

das culturas locais. Esse tipo de práticas, com seus recursos materiais, em 

geral erbolários108, de vez em quando redescobertos pelo olhar civilizador do 

Ocidente, faz parte de verdadeiros sistemas médicos complexos, cuja 

racionalidade evidentemente difere do logos iluminista newtoniano. 

Certamente a própria natureza oferece os meios para o restabelecimento ou 
cura, através do recurso terapêutico que a cultura ocidental denominou de 

fitoterapia. (LUZ, 2005, p. 155) 

O reconhecimento oficial do recurso fitoterápico no Brasil, ocorreu através da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio do Decreto nº 5.813, de 22 de junho 

de 2006. Este decreto se constitui em parte essencial das políticas públicas de saúde, meio 

ambiente, desenvolvimento econômico e social, como um dos elementos fundamentais de 

transversalidade na implementação de ações capazes de promover melhorias na qualidade de 

vida da população brasileira. (BRASIL, 2009). 

Seguindo à medicina tradicional indígena há uma medicina, originariamente xamânica, 

mas religiosa, relacionada com a população africana, com base terapêutica fortemente ancorada 

na fitoterapia. 

Este sistema de cura foi introduzido nos países da América do Sul e América Central 

(Caribe), através da escravidão praticada pelos colonizadores europeus, a partir do século XVII 

e desenvolvida nos séculos XVIII e XIX, com o tráfico de escravizados. (LUZ, 2005). 

Esta medicina caracteriza-se principalmente por: a) ser mais espiritualista em sua 

abordagem dos fenômenos de adoecimento individual e grupal; b) ter a natureza como recurso 

básico de intervenção de cura; c) a figura do pai de santo ou mãe de santo ser o agente de cura 

mais importante (sacerdote ou sacerdotisa); d) operar terapeuticamente intermediando 

entidades espirituais, divindades de diversas hierarquias, geralmente em rituais em que 

possessão e exorcismo podem ter papel importante no processo de cura. 

Esclarecendo esta questão, Luz (2005) afirma que:  

[...] Em geral tal sistema de cura se encarrega do tratamento de “doenças 

espirituais” ou de origem espiritual (mau-olhado, feitiço etc.), ou então 

daquelas doenças para as quais a medicina ocidental não oferece ainda 

perspectiva de cura, ou cujo tratamento é considerado como excessivamente 

invasivo, como câncer, AIDS e várias doenças crônicas. Cobre, portanto, uma 

                                                           
107  Cosmovisão é o modo particular de perceber o mundo, geralmente, tendo em conta as relações humanas, 

buscando entender questões filosóficas (existência humana, vida após a morte etc.); concepção ou visão de mundo. 

Dicionário Online de Português. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/cosmovisao/>. Acesso em 03 

ago.2016.  
108  Erbolários - Que ou aquele que conhece ou cultiva plantas medicinais. Disponível em: 

<http://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=erbol%E1rios>. Acesso em: 01 ago.2016.  

http://www.dicio.com.br/cosmovisao/
http://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=erbol%E1rios
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gama enorme de doenças orgânicas e não-orgânicas, empregando como meios 

terapêuticos, além dos “passes” espirituais, a fitoterapia e a prática de uma 

homeopatia popular de tradição secular na sociedade brasileira. (LUZ, 2005, 
p. 157) 

Nesse processo é exigido dos “pacientes” determinados comportamentos e atitudes, 

como formas de "pensar e sentir, dietas especiais, oferendas de preces, alimentos ou doações 

materiais” às divindades, denominadas de Orixás (Brasil), para facilitar o processo de cura. No 

Brasil, é através da umbanda e do candomblé, que adeptos desse sistema buscam tratamento. 

(ibidem, 2005). 

O terceiro grupo, denominado de “medicinas alternativas”, é cada vez mais buscado por 

todas as camadas da população, com um crescimento considerável em nossa sociedade. Os 

Sistemas médicos como a homeopatia e a medicina tradicional chinesa, mais conhecidos entre 

nós que a ayurveda, tenderam a ser institucionalizados e inseridos nos serviços públicos de 

saúde no Brasil, apesar das resistências oriundas da corporação médica. (LUZ, 2005).  

Segundo os estudos de Luz (2005), “os três grupos de medicinas alternativas descritos 

acima têm atuado em” 

[...] interação, competição ou complementação no meio cultural atual, que 

apresenta forte tendência ao sincretismo terapêutico, tanto do lado do paciente 

como do lado do terapeuta. Tendem também, ao menos no Brasil, a um certo 

sincretismo institucional nos serviços de saúde, ditando a medicina ocidental 

científica a “função terapêutica” das medicinas ditas alternativas. Sob esta 

ótica, sistemas médicos complexos tradicionais, que têm sua racionalidade 

específica, tendem a ser “decompostos” em alguns dos seus elementos 

diagnósticos ou (sobretudo) terapêuticos, e a serem utilizados pela clientela 

de acordo com um certo “bom senso” classificatório de suas demandas de 

cuidados e de tratamento de doenças. (LUZ, 2005, p. 158) 

Nas sociedades sul-americanas, há outras práticas oriundas de religiões, sobretudo no 

Brasil, onde os cultos protestantes utilizam curas exorcistas, como também as práticas neo-

xamanistas, ligadas as seitas do vegetal, com origem na Amazônia. Entretanto, para Luz (2005) 

não constituem sistemas médicos complexos, e sim, práticas terapêuticas. 

Todos esses processos de cura contribuíram para a procura por novas práticas 

terapêuticas no mundo, fundamentadas em outras racionalidades médicas. Isto, configura o 

desabrochar das “terapias alternativas”, demonstrando o antagonismo em relação aos saberes 

hegemônicos. 

A Associação Norte-americana de Diagnóstico (NANDA), reconhece as terapias 

vibracionais como o diagnóstico de distúrbio no campo energético, conceituando-o como “[...] 
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o estado no qual a interrupção do fluxo de energia em torno da pessoa resulta em uma 

desarmonia do corpo, mente e/ou espírito [...]”, que tem como características definidoras a “[...] 

percepção de mudanças nos padrões do fluxo de energia tais como a mudança de temperatura, 

visuais, interrupção do campo, movimentos e sons.” (SALLES, KUREBAYASHI e SILVA, 

2011, p. 12);  

Já para Leloup (2009 p. 29) “[...] a doença denota uma estagnação de energia, que não 

circula mais no corpo, por isso é importante que o terapeuta facilite novamente esta circulação 

[...].” 

Para compreender esta perspectiva integradora, complexa, necessário se faz recorrer à 

abordagem multirreferencial de que fala Ardoino (1998, p. 205), quando a define como sendo 

“[...] uma pluralidade de olhares dirigidos a uma realidade e, num segundo lugar, uma 

pluralidade de linguagens para traduzir essa mesma realidade” Além disto, a 

multirreferencialidade também é: “[...] uma resposta à constatação da complexidade das 

práticas sociais e, num segundo tempo, o esforço para dar conta, de um modo um pouco mais 

rigoroso, desta mesma complexidade, diversidade e pluralidade.” (ARDOINO, 1998 p. 205). 

Essa pluralidade compreende a diversidade, não excluindo a heterogeneidade.  

Diante dessa diversidade cultural, de práticas integrativas e de racionalidades médicas, 

é primordial não abrir mão de ser afetuoso e de cuidar das pessoas de maneira individualizada. 

Os atores sociais envolvidos nesta dinâmica são instrumentos de construção de políticas 

públicas. 

Para atender as orientações da OMS, o Ministério da Saúde do Brasil, através da Portaria 

971/2006, de 3 de maio de 2006, criou a Política Nacional de Práticas Integrativas 

Complementares (PNPIC).  
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8 A POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES (PNPIC) COM CARACTERÍSTICA HUMANISTA-

AFETIVA  

 

 

“É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã.” 

Renato Russo 

 

A temática discorrida neste capítulo evidencia um novo paradigma relativo ao cuidado 

e acolhimento, que leva o ser humano ao despertamento de uma “nova consciência afetiva”. 

 

 

 

Fonte: A autora. 

Figura 19 - Mapa Conceitual da criação da PNPIC 
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As Estratégias criadas pela OMS objetivavam oferecer condições de acesso à saúde, às 

populações carentes, integrando a medicina tradicional com a medicina complementar 

alternativa. Nas suas deliberações levaram em consideração as múltiplas dimensões humanas, 

acentuando que as práticas deveriam ser mais humanizadas 

Adotando as determinações da OMS, o Brasil, através do Ministério da Saúde, criou a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, que foi 

regulamentada através da Portaria de no 971, em 3 de maio de 2006. As diretrizes e ações desta 

política são voltadas para a inserção de serviços e produtos referentes à Medicina Tradicional 

Chinesa/Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterápicas e também para a criação 

dos Observatórios de Saúde para o Termalismo Social, institucionalizados no SUS, conforme 

descrito no Quadro 6 (abaixo)).  

Assim sendo, a PNPIC nasce no Sistema Único de Saúde, envolvendo justificativas 

complexas de natureza diversa como: política, técnica, econômica, social, psicológica e 

cultural, o que a caracteriza como multidisciplinar e multirreferencial. Para Ardoino (1998, p. 

205), a multirreferencialidade é 

[...] uma pluralidade de olhares dirigidos a uma realidade e, em segundo lugar, 

uma pluralidade de linguagens para traduzir esta mesma realidade e os olhares 

dirigidos a ela. O que sublinha a necessidade da linguagem correspondente 

para dar conta das especificidades desses olhares. 

Essa diversidade de áreas envolvidas e formações distintas dos profissionais atuantes 

enriquece o conhecimento sobre as pessoas, amplia a aceitação dessa pluralidade, sem excluir 

o que possa surgir para con(viver) com a heterogeneidade e a visão holística do contexto. 

As PIC são desafios no âmbito da saúde pública. Exige conhecimento dos profissionais 

envolvidos, para absorverem as mudanças na forma de “pensar, sentir e agir", porque elas “não 

são somente técnicas de cuidados ‘complementares’ da biomedicina, são sistemas diferentes 

com lógicas científicas próprias de organização dos cuidados.” (MARTINS, 2014 p. 11), como 

se constata na sua diversidade filosófica, apresentada a seguir, no Quadro 6.  
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Quadro 6 - Descrição das Práticas Integrativas e Complementares da PNPIC 

 

PRÁTICA 

INTEGRATIVA 
DESCRIÇÃO 

Homeopatia 

Homeopatia é 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 

Medicina Tradicional 

Chinesa 

Acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde, inserida na 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC), sistema médico complexo, que 

aborda de modo integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser 

humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros 

recursos terapêuticos, e que a MTC também dispõe de práticas corporais 

complementares que se constituem em ações de promoção e recuperação 

da saúde e prevenção de doenças. 

Plantas medicinais e 

Fitoterapia 

Fitoterapia é um recurso terapêutico caracterizado pelo uso de plantas 

medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas e que tal abordagem 

incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a 

participação social. 

Termalismo Social e 

Crenoterapia 

Termalismo Social/Crenoterapia constituem uma abordagem 

reconhecida de indicação e uso de águas minerais de maneira 

complementar aos demais tratamentos de saúde e que nosso País dispõe 

de recursos naturais e humanos ideais ao seu desenvolvimento no 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Medicina Antroposófica  

A medicina antroposófica apresenta-se como abordagem médico-

terapêutica complementar, de base vitalista, cujo modelo de atenção está 

organizado de maneira transdisciplinar, buscando a integralidade do 

cuidado em saúde. Entre os recursos que acompanham a abordagem 

médica, destaca-se o uso de medicamentos baseados na homeopatia, na 

fitoterapia e outros específicos da medicina antroposófica.. 

Fonte: Portaria n. 971, de 3 de maio de 2006 - Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Ao introduzir estas práticas, incluindo ainda as corporais (lian gong, chi gong, tui-na, 

tai-chi-chuan) e mentais (meditação), como procedimento complementar das atividades 
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médicas, a OMS possibilitou um olhar diferenciado sobre o ser humano, reconhecendo sua 

multidimensionalidade.  

A intencionalidade de uma política pública109 é proporcionar bem-estar a uma 

determinada população, ou ser universal. Foi explicitamente colocada uma ressalva nessa 

Portaria 971/2006, e no documento Estratégia da OMS para a Medicina Tradicional para 2002-

2005, no item Marco de Trabalho, no 4º. Objetivo que deveria: “[...] aumentar a disponibilidade 

e acessibilidade da MT/MAC, conforme o caso, enfatizando o acesso dos pobres a ela.” (OMS, 

2002). 

No teor da referida Portaria fica evidenciada a preocupação com a qualidade de vida e 

as relações estabelecidas entre as pessoas envolvidas no processo de cuidar, ao contemplar 

sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, salientando que: 

[...] Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os 

mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por 

meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora110, 

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, 2011, p. 2) 

Estes elementos realçados em negrito enfatizam a sua singularidade, tornando-a um dos 

pilares de amparo social no âmbito da saúde, com vista a favorecer o território brasileiro nas 

diversas comunidades, urbanas ou rurais, que usufruem do SUS, demonstrando uma ética 

pautada no afeto, como enfatiza Machado (2010) e os profissionais do ambulatório das PIC. 

Machado (2010) diz sobre o afeto que: 

[...] Um sentimento é também percebido a um território, a uma comunidade, 

a uma cultura, à família, à memória, ao passado do indivíduo. A partir do 

reconhecimento e valorização desse sentimento inerente à espécie humana, 

entre outras espécies, como uma manifestação das emoções e do amor 

                                                           
109  Uma política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um problema 

público; em outras palavras, a razão para o estabelecimento de política pública é o tratamento ou a resolução de 

problema entendido como coletivamente relevante. (SECCHI, 2011, p. 2). 
110  Grifo nosso. 
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estabelece-se uma política do afeto. Essa política do afeto traduz-se, entre 

outras ações, em uma política pública. (MACHADO, 2010, p. 22) 

E os profissionais do ambulatório declaram: 

O aspecto principal é a escuta sensível. Paciente não precisa apenas de 

diagnóstico. Precisa ser ouvido, de orientações não só para problemas 

específicos de saúde, mas como um todo, pensando num bem estar social, 

emocional, físico e psicológico desse indivíduo. Ser reposicionado na sua 

problematização. [Tavares/Gestor] 

Deixar o assistido falar sem censura. Sair da anamnese padrão. 

[Diana/Gestora]  

Essas atitudes se tornam esteio num ambiente de dor e sofrimento, onde prevalece 

sentimentos afetuosos e de cuidado na relação terapeuta-Assistido. É um momento de 

aprendizado também sobre o outro e sobre si, de autoconhecimento, de tomar consciência de 

que essas ações repetidas impulsionam ao terapeuta agir cotidianamente com respeito e 

solidariedade ao próximo mais próximo. 

A PNPIC se propõe a assegurar à população o acesso as PIC, como também a valorar 

aspectos subjetivos como sentimento e emoção nos quadros patológicos. Este diferencial 

beneficia os usuários direcionando os profissionais que as utilizam a ampliarem o entendimento 

sobre o ser humano e a estabelecerem vínculos afetivos nas suas relações com os pacientes. 

Um dos seus objetivos foi: “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, humanizado e integral em saúde” (BRASIL, 2006 p. 24). 

Dentre as justificativas apresentadas no seu teor, destacam-se pelo menos duas com 

ênfase na dimensionalidade do ser humano: “[...] recoloca o sujeito no centro do paradigma da 

atenção, compreendendo-o nas dimensões física, psicológica, social e cultural[...]”, e, admite 

que “[...] o adoecimento é a expressão da ruptura da harmonia dessas diferentes dimensões.” 

(BRASIL, 2011 p. 7).   

Constata-se que, tanto nos objetivos quanto na justificativa, uma das contribuições 

fundamentais da PNPIC foi trazer à tona a influência do afeto e das emoções, ao interseccionar 

“o adoecer, a saúde, o cuidado, a dimensão ontológica e espiritual”, na construção humana, 

asseverando o imbricamento da razão com a emoção. 

É necessário, portanto, compreender que a complexidade humana permite que as 

emoções sejam mais sofisticadas em relação aos animais, justamente porque o ser humano 
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dispõe de equipamentos específicos da espécie, que define um modo de funcionamento 

psicológico, com consequências desastrosas, com reflexo na dinâmica corpo-mente. Quando 

essas emoções afloram de maneira negativa, influenciam significativamente na qualidade da 

saúde, fundamental para o êxito da PNPIC. 

Assim sendo, agir com cuidado, atuar com afetividade e equidade para cada situação, 

respeitar a singularidade de cada pessoa, amar sem querer nada em troca é condição sine qua 

non para a obtenção de relações satisfatórias entre os terapeutas e os assistidos. 

Implantar efetivamente a PNPIC é um desafio, é evidenciar um novo paradigma relativo 

à saúde-doença-assistido, que leva o ser humano ao despertamento de uma “nova” consciência 

cósmica, onde tudo está contido em tudo. 

Implantar uma política nacional seja de área do conhecimento for, não é tarefa fácil para 

os gestores públicos. Muito menos na área de saúde cujas nuances são complexas, e envolvem 

entre outros aspectos, o político-institucional-cultural-espiritual, como nas PIC. 

A motivação da OMS e da PNPIC em ter na sua base o caráter sócio-econômico-

cultural, de cada localidade, demonstra a tentativa de quebra do modelo hegemônico na área da 

saúde, (re)conduzindo a sociedade à relação homem-natureza-natureza-homem reconhecendo 

globalmente a sua multidimensionalidade. 

Nesta teia paradigmática as PIC, com suas peculiaridades, objetivam o bem-estar 

humano, sendo fundamental o envolvimento dos atores sociais para proporcionar uma mudança 

na forma de sentir, pensar e agir, reflexivamente, contribuindo para consolidar as PNPIC devido 

as dificuldades existentes.  

 

 

8.1 A REALIDADE BRASILEIRA 

 

 

Com a publicação da Portaria 145/2017, do Ministério da Saúde, uma nova realidade se 

descortina para as PNPIC, decorrente do crescimento exponencial de uso das PIC no sistema 

SUS. 

As informações contidas no sistema informatizado, SUS e do Prontuário Eletrônico do 

Cidadão (PEC), em 2016, revelaram mais de dois milhões de atendimentos das PIC nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Desses, 770 mil foram de Medicina Tradicional Chinesa, 
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que inclui acupuntura; 85 mil de fitoterapia e 13 mil de homeopatia.  Mais de 926 mil 

atendimentos foram de outras práticas integrativas, que não possuíam código próprio para 

registro, mas que, com a publicação da Portaria nº145/2017 passaram a ter. (BRASIL/DAB, 

2017) 

Hoje, 1.708 (um mil setecentos e oito) municípios oferecem práticas integrativas e 

complementares. A distribuição dos serviços está concentrada em 78% na atenção básica, 

principal porta de entrada do SUS, 18% na atenção especializada e 4% na atenção hospitalar.  

Acima de 7.700 (sete mil e setecentos) estabelecimentos de saúde ofertam alguma 

prática integrativa e complementar, o que representa cerca de 28% das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). As PIC estão presentes em quase 30% dos municípios brasileiros, distribuídos 

pelos 27 (vinte e sete) estados, Distrito Federal e todas as capitais brasileiras. (BRASIL/ADAB, 

2017). 

Esses números impressionam. Entretanto, se considerarmos que a PNPIC foi criada há 

onze anos e só 30% dos municípios brasileiros disponibilizam esses serviços, isto demonstra 

que o país ainda não a aceita totalmente. Portanto é necessário fomentar com mais ênfase, no 

âmbito político e econômico, o seu apoio, para que os municípios ampliem a oferta que é 

irrisória, em se tratando da dimensão continental do país. A população responde positivamente, 

demonstrando que acredita nas PIC, existem profissionais disponíveis no mercado brasileiro e 

o Ministério da Saúde reconhece seu êxito, então: porque será que isso vem ocorrendo? É a 

hegemonia da biomedicina que não permite que o sistema seja ampliado?  

Segundo o Ministério da Saúde “a procura pelas práticas integrativas” 

[...]tem aumentado devido ao maior reconhecimento da eficácia terapêutica 

pelas evidências científicas, e também pela efetividade pragmática verificável 

pelos beneficiados. Além disso, há crescente número de profissionais 

capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais 

de onde se originam grande parte destas práticas. Esse movimento tem 

recebido apoio da Organização Mundial da Saúde que incentiva os países a 

inserir alternativas ao cuidado à saúde (BRASIL/ ADAB, 2017) 

Sintetizando, apesar desses onze anos de sua aprovação, a PNPIC não chega a seis a 

quantidade de Políticas de PIC nos estados brasileiros, inclusive no Estado da Bahia ainda está 

em construção, o que demonstra a falta de prioridade da oferta com essas práticas. 
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8.2 DIFICULDADES PARA SEDIMENTAR O PROGRAMA DA OMS 

 

 

O Relatório mais recente elaborado pela OMS denominado de Estratégia da OMS sobre 

medicina tradicional, 2014-2023, visa contribuir com as autoridades para encontrar soluções 

que promovam uma visão mais ampla sobre a melhoria da saúde e autonomia do paciente. Seus 

princípios são: apoiar os Estados-Membros a aproveitar o potencial da Medicina Tradicional 

Complementar (MTC) para o bem-estar, cuidados de saúde centrada nas pessoas, e promover 

o uso seguro e eficaz regulando produtos, práticas e profissionais. (OMS, 2014) 

Além disso, atualizar e reforçar o marco de ações estabelecidas em relação aos seguintes 

aspectos e documentos:  

a) estratégia da OMS sobre medicina tradicional entre 2002-2005;  

b) o primeiro documento de estratégia preparado pela OMS nesta esfera, nas seções 

sobre medicina tradicional da estrategia farmacêutica, 2004-2007; 

c) os componentes da medicina tradicional da estratégia farmacêutica, 2008-2013. 

(OMS, 2014). 

Revela também que, apoiar a Medicina Tradicional e Complementar faz parte da sua 

missão em ajudar a salvar vidas e melhorar a saúde, e o faz da seguinte forma: 

a) facilita a integração da MTC nos sistemas de saúde mediante seu apoio aos Estados 

Membros em desenvolvimento de suas próprias políticas nacionais para esse setor;  

b) articula diretrizes sobre MTC por meio de elaboração e do estabelecimento de normas, 

diretrizes técnicas e metodologias relativas a investigação de produtos, práticas e 

profissionais; 

c) encoraja a investigação estratégica em matéria de MTC, para a qual respalda projetos 

de investigação clínica sobre sua segurança e eficácia;  

d) defende o uso racional da MTC, mediante o fomento de sua utilização baseada em 

pesquisas científicas; 

e) difunde a informação sobre MTC, atuando como centro coordenador, para facilitar o 

intercâmbio de informações. 
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Entretanto, apesar de reconhecer importantes progressos na aplicação em todo o mundo, 

ainda há inúmeras dificuldades dos Estados Membros, como: 

a) desenvolvimento e implementação de políticas e regulamentos;  

b) integração, e em particular, ao que concerne as estratégias e critérios para 

incorporar a medicina tradicional na atenção primária de saúde em âmbito nacional;  

c) segurança e qualidade, especialmente no que diz respeito a evolução de produtos e 

serviços, qualificação dos profissionais, metodologias e critérios para avaliar a 

eficácia; 

d) capacidade para controlar e regulamentar a publicidade e as reivindicações da 

medicina tradicional e da medicina complementar (MTC);  

e) atividades de investigação e desenvolvimento;  

f) formação e capacitação dos profissionais; 

g) informação e comunicação, incluindo o intercâmbio de informações sobre políticas, 

regulamentos, características dos serviços e dados de pesquisa, e mobilização de 

recursos de informação objetiva e confiável para os usuários. 

Diante desse elenco de questões, a OMS (2014) solicita aos Estados-Membros que 

identifiquem as respectivas situações, continuem a desenvolver-e implementar políticas, 

normas e orientações, que solucionem, ou miniminizem, essas situações, abordando os 

problemas em três setores estratégicos:  

1)  construção da base de conhecimentos que permitirá gerenciar ativamente a MTC, 

através de políticas nacionais apropriadas que tenham em conta o reconhecimento do 

papel e das possibilidades da MTC; 

2)  fortalecimento e garantia de qualidade, segurança, uso adequado e eficácia da MTC, 

mediante a regulamentação dos produtos, das práticas e dos profissionais, assim 

como da formação, capacitação e desenvolvimento de atitudes, dos serviços e 

tratamentos;  

3) fomento da cobertura sanitária universal através da integração da MTC na prestação 

de serviços e autoatenção de saúde, aproveitando suas possibilidades para contribuir 

na melhoria dos serviços e nos resultados sanitários, assegurando que os usuários 
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possam tomar decisões com conhecimento de causa no que concerne ao cuidado de 

sua própria saúde. 

O Brasil urgentemente precisa valorar a PNPIC e ampliar a oferta beneficiando cada vez 

mais a sociedade. Reconhecer a sua eficácia não é suficiente, precisa de ações mais 

contundentes. 

 

 

8.3 REFLEXÕES DO BLOCO 2 - CAPÍTULOS 7 E 8 

 

 

Na tentativa de delinear uma nova forma de operar na área da saúde com relação à 

integração das culturas Ocidental e Oriental, as mudanças continuaram ocorrendo ao redor 

mundo. Mas, para que este movimento se amplie e efetive, torna-se necessário que as pessoas 

diretamente relacionadas com essas culturas, através das racionalidades médicas e das PIC, 

continuem atuando cada vez mais, cotidianamente, numa ação reflexiva. Assim, o fosso entre 

o sistema biomédico e o vitalista poderá diminuir dia a dia.    

A medicina oriental, culturalmente, sempre refletiu sob a ótica da integralidade humana, 

valorando a subjetividade e a individualidade, enxergando o assistido como um ser, nas suas 

dimensões ambientais, sociais, econômicas, psíquicas, espirituais, culturais e biológicas.  

É fundamental que os profissionais, médicos, terapeutas, psicólogos, enfermeiros e 

outros que estejam envolvidos com essa cultura deem um direcionamento político-pedagógico, 

no âmbito da sua atuação, para sedimentar e fortalecer institucionalmente o sistema vitalista no 

cotidiano das pessoas, diminuindo, inclusive, preconceitos. Para tanto, a atuação reflexiva 

contínua é de vital importância, por ser a 

[...] Reflexividade uma condição que permite ao indivíduo desenvolver uma 

consciência que pode separar e, como um expectador, presenciar a si mesmo 

envolvido na trama da vida, em suas múltiplas dimensões. Por meio dela, o 

indivíduo deixa de ser um mero porta-voz de uma cultura ou de classe social 

ou grupo social e passa a ser um construtor de mundos. (QUEIROZ, 2006, 

p.32) 

Nessa construção de mundo há um refletir, através das relações afetivas no ato de cuidar, 

diário, conduzindo a si mesmo a perceber que também é um sujeito sócio-histórico-cultural-

ambiental-econômico-psiquico-espiritual-biológico. 
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Segundo Giddens (1991), na relação entre modernidade111 e reflexividade, há um 

sentido fundamental, no qual a reflexividade é uma característica definidora de toda a ação 

humana. Diz ele que: “Todos os seres humanos rotineiramente ‘se mantém em contato’ com as 

bases do que fazem como parte integrante do fazer” (GIDDENS, 1991, p. 47). 

O ponto de vista do pensamento vitalista, ao evidenciar a imaterialidade do ser humano, 

assume que há um sistema de energia multidimensional e que o todo não está separado das 

partes, seja no nível consciente ou inconsciente, portanto, qualquer que seja o papel, observador 

ou observado, as dimensões objetivas e subjetivas estarão imbricadas. 

Maturana e Varela corroboram com esta visão ao arguirem:  

[...] Pode-se dizer que construímos o mundo e, ao mesmo tempo, somos 

construídos por ele. Como em todo esse processo entram sempre as outras 

pessoas e os demais seres vivos, tal construção é necessariamente 

compartilhada. (MATURNA & VARELA, 2001, p. 10) 

Nessa construção compartilhada da realidade, o ser humano credencia a necessidade de 

conviver com a incerteza, e todo o conhecimento produzido poderá ser revisto. Queiroz (2006), 

citando Giddens (1991), considera que a espiritualidade e os movimentos de autoajuda são 

importantes elementos de promoção da reflexibilidade e, portanto, da pós-modernidade ainda 

utópica. 

Nesse processo de renovação constante das práticas sociais, entender que a reflexividade 

“[...] é a consciência do observador de que ele nunca será completamente Outro em relação 

àquele que observa, que ele é parte do campo de observação.” (MELUCCI, 2005, p. 11). Isto 

denota a indissociabilidade dos seus sentimentos, percepção, paixão e também que, os papéis 

institucionais podem desencadear uma mudança de paradigma. A vida social moderna consiste 

no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de 

informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu 

caráter. (GIDDENS, 1991).  

Nas ciências sociais o emergir de um ator social reflexivo parece estar no centro da 

atenção, como eixo, em torno do qual gira a reflexão contemporânea e estão se modificando as 

                                                           
111  Refere-se a um estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII 

e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Embora admita que esta definição, 

apesar de localizar geográfica e temporalmente a modernidade, deixa suas principais características ainda bastante 

obscuras (GIDDENS, 1991 p. 11). 



142 

práticas de pesquisa (MELUCCI, 2005), na perspectiva de construir um conhecimento mais 

sólido. 

Ao unir as Práticas Integrativas e Reflexivas, no dia-a-dia, esse ator social que lida com 

elas, exerce um papel de suma importância na sociedade, o da possibilidade de conduzir uma 

convivência social mais pacífica, nesse caso, com a racionalidade biomédica. Agindo assim, 

ele contribui para fortalecer e ampliar a PNPIC, com ações profissionais afetivas. 

Se não fosse por sentimentos nobres, como o maior deles o amor, e a consciência de que 

é possível num micro-espaço-político cuidar de maneira diferenciada, o ambulatório de PIC do 

HUPES não mais existiria. 
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BLOCO 3 

AFETIVIDADE E CUIDADO: AÇÕES QUE SE COMPLETAM NO VÍNCULO 

TERAPEUTA-ASSISTIDO DO AMBULATÓRIO DE PIC DO HUPES 

 

 

Este bloco abarca os capítulos nono e décimo, os quais evidenciam os pilares do vínculo 

entre Terapeuta e Assistido.  

As colocações destes atores sociais, não deixam dúvidas sobre a importância da 

subjetividade nesta relação. Sentimentos e emoções mencionados revelam que o cuidado 

humanizado e as ações afetuosas são fatores preponderantes para estreitar o vínculo entre eles. 

Além disso, a aceitação da multidimensionalidade humana, o respeito à dor e o 

sofrimento dos Assistidos, clamam por uma relação pautada na confiança e na aceitação das 

singularidades, dentre outros fatores potencializadores das ações “afetivas” e de “cuidado 

humanizado”.  

Na relação terapeuta-assistido, o conhecimento específico das PIC não é tudo nesta 

relação, ele é parte de um todo.  
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9 A AFETIVIDADE COMO UM MODO DE VIVER, SENTIR E ACOLHER 

 

 

“As palavras sem afeto nunca chegarão aos ouvidos de 

Deus”. 

William Shakespeare 

 

A discussão sobre afetividade humana remonta ao tempo a.C. Este tema recebe 

contribuições sucessivas ao longo da história da humanidade, através de pensadores como: 

Sócrates, Platão, Estoicos112, Santo Agostinho, Thomás Campella, Pascal, Descartes, Spinoza, 

Hume, Rosseau, Schiller, Darwin, Vygotsky, Piaget, Wallon, Maturana, Damásio, entre outros, 

os quais suscitaram interesses nas diversas áreas do conhecimento.  

Por afetividade entende-se um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifesta sob a 

forma de “emoções”, “sentimentos” e “paixões”, que vem sempre acompanhado de dor, prazer, 

satisfação, insatisfação, agrado, desagrado, alegria e tristeza. (DICIONÁRIO AURÉLIO, 

1994). 

Assevera Quiroga (1991, p. 16), citado por Araújo (2008, p. 82) que,  

[...] La capacidade afectiva consiste em la aptitud para ser modificado 

interiormente por la realidade externa: de ser afectado por ella. Ela evoca 

uma disponibilidade interna, se expressando de modo peculiar, nas diversas 

culturas113 [...].  

A afetividade valora tudo aquilo que está “fora“  de nós, como os fatos e acontecimentos, 

e também o que está “dentro” de nós, os fatores subjetivos (medo, conflitos, anseios, raiva etc.) 

A palavra afetividade se deriva de afeto, afeição. “Afeição” e “afecção” se originam do 

latim: affetione, affetatio onis, que se traduz em ser e estar tocado por algo, pelas coisas; ser 

movido e co-movido interna e externamente. (ARAÚJO, 2008).  

                                                           
112  A expressão grega logos spermatikós, usada por Cleanto, popularizada pelos estoicos e utilizada por Agostinho, 

era a afirmação de que todo ser procede de uma "semente" que devia encerrar "razões seminais" de suas menores 

partes. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/sao-boaventura-para-o-filosofo-em-todo-

ser-ha-vestigios-divinos.htm>. Acesso em: 21 dez.2015. 
113  A capacidade afetiva é a capacidade de ser modificado internamente pela realidade externa: a ser afetado por 

ela. Ela evoca uma disponibilidade interna, expressa de uma forma particular, em diferentes culturas. (Tradução 

nossa) 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/sao-boaventura-para-o-filosofo-em-todo-ser-ha-vestigios-divinos.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/sao-boaventura-para-o-filosofo-em-todo-ser-ha-vestigios-divinos.htm
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Spinoza (2013, p. 163) compreende afeto como sendo: “As afecções do corpo, pelas 

quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada [...].” Ele 

reconheceu três afetos que denominou de “[...] primitivos ou primários: alegria, tristeza e desejo 

[...]”. Afiançou ainda que, a alma é “[...] dominada por alguma afecção e o corpo é 

simultaneamente afetado por uma modificação pela qual se aumenta ou diminui o poder de 

agir.” 

Ao meditar sobre a presença originária das afecções do sensível na condição humana, 

Spinoza (2013, p. 315), considera que: “A alegria é uma afecção pela qual se aumenta ou 

favorece a potência de agir do corpo; a tristeza pelo contrário é uma afecção pela qual se diminui 

ou entrava a potência”, enquanto o desejo é a própria essência do homem [...]”; sendo, portanto, 

o elã que move cada um em sua história. 

Para Lupasco (1986), a afetividade é uma espécie de psiquismo ontológico dos mais 

puros. Ele esclarece que o termo ontológico empregado é porque a afetividade nos seus 

trabalhos significa “o ser”, no sentido mais direto e imediato, à margem de qualquer 

consideração filosófica ou metafísica. 

Quando indagados sobre o que significava afetividade, os Assistidos do ambulatório de 

PIC fizeram as seguintes colocações: 

Um toque pessoal. É o principal significado, porque com o toque pessoal você 

pode se aproximar mais, você pode sentir mais o outro, ser sentida também. 

[Sobrevivente] 

É carinho, atenção, a responsabilidade com o outro, e o amor consigo mesmo. 

Também é uma responsabilidade do corpo com o espírito. Devemos ter o 

cuidado com o nosso corpo. [Ângela] 

Apoio. Acolhimento. Amor. [Mila] 

Acolhimento. [Dete] 

Acolhimento. [Rejane] 

É uma troca de energia boa, energia positiva. [Mari] 

A afetividade aqui, eu consigo, vamos dizer, captar desde o primeiro 

acolhimento. A partir do acolhimento porque são pessoas que têm paciência, 

são atenciosas, são assim, humanas. São pessoas que nos passa muita 
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segurança muito conforto, deixa a gente positiva, sabe? Nos eleva. [Maria da 

Conceição/Assistida] 

A heterogeneidade das colocações dos assistidos contém no seu núcleo uma unidade, o 

“acolhimento”, que ultrapassa o simples bom dia, e, é muito mais do que ser atendido nas suas 

necessidades físicas, sobretudo, nas emocionais. Daí a importância do carinho, da paciência, da 

escuta sensível, para os Assistidos ficarem numa situação de bem-estar e de se sentirem amados. 

O Ser em sofrimento no contexto hospitalar, amiúde é direcionado para conter as 

emoções, não expressar seus sentimentos, o que os deixa numa situação desconfortável. “o 

toque pessoal” de que fala a Assistida “Sobrevivente”, expõe a importância que se dá aos 

aspectos subjetivos da relação terapeuta-assistido. A atenção recebida, a serenidade no escutar, 

o deslindar das orientações, são ações efetivas da afetividade, entre outras, que contribui para 

estreitar seus vínculos. O reconhecimento dos Assistidos reforça a postura dos terapeutas, que 

endossam o slogan “ternura sempre”. 

Prosseguindo, os Terapeutas identificaram a afetividade como: 

Respeito com a pessoa, escuta, amorosidade, acolhimento. [...] É aceitar, 

acolher a pessoa como ela é e como ela está no momento. Maneira como você 

acolhe a pessoa. É quando a pessoa sente realmente que ela está bem-vinda, 

que não é mais uma. [Louisa Huber/Terapeuta] 

Tentar entender, ser mais humano e sentir o outro. Respeitar a individualidade 

do outro, o modo de pensar do outro, de agir e respeitar todas as questões de 

crenças que ele tem. [...]. Ter essa cumplicidade, essa afetividade, esse olhar 

mais carinhoso com o paciente, não afrontar, não constranger com o seu 

conhecimento, e ver até onde o seu conhecimento pode alcançar o objetivo ali, 

de trazer cura para ele [André-Terapeuta] 

Acolher o outro como ele é, com as suas características, com o seu momento, 

na sua humanidade, na sua dor. [Carmem/Médica-Homeopata] 

É o tempero das relações. Afetos pressupõem um cuidado maior. A relação 

afetiva ela é uma relação de cuidado, de carinho e se você traz esse afeto para 

a relação: médico/paciente, ou cuidador/paciente, ou terapeuta/paciente, 

existe um enriquecimento muito grande nessa relação, porque vem a 

confiança. [Cecília/Médica-Acupunturista] 

Afetividade é de fato você estar atento de uma forma compreensiva às 

questões que o outro traz para você. Pressupõe um olhar diferenciado da parte 
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técnica para o outro, baseado na compreensão, em uma amorosidade. 

[Carolina/Psicóloga] 

Acolhimento ao próximo, aceitando como ele é. Você mesmo vai tecendo esse 

tear através desse contato com as pessoas aceitando defeitos e virtudes. 

[Alba/Terapeuta] 

Eu acho que é você entender o problema do outro, não só no campo 

psicológico e emocional.  Acolhimento. (Edilene-Terapeuta] 

Este saber integrado - biomédico e bioenergético/vitalista – dos terapeutas do 

ambulatório os conduz a agir da seguinte maneira: 

a) desprezar as dicotomias; 

b) respeitar a singularidade, a dor e o sofrimento; 

c) construir uma relação de confiança; 

d) aprimorar a escuta sensível e individualizada; 

e) enfatizar e enraizar a amorosidade. 

Estas escolhas comportamentais, regem e emanam sentimentos/emoções salutares e 

troca de energias positivas, o que substancia o vínculo na relação terapeuta-assistido do 

HUPES. Os terapeutas compreendem o significado da dor e do sofrimento daqueles que 

adentram ao ambulatório de PIC, em busca de acalanto. 

O sofrimento instiga um fluxo de situações vivenciadas, das quais pode emergir 

lembranças adormecidas, muitas vezes camufladas, que não levam o indivíduo ao 

despertamento, e sim, à fuga. Que açambarca dimensões bio-psíquicas-sociais-espirituais, 

suscitando em dor e ampliação do sofrimento.  

Para Fenili et al (2006),  

[...] A dor, geralmente, está mais ligada a uma percepção de um estímulo 

doloroso periférico ou no sistema nervoso central, mas está associada a uma 

resposta efetiva. Talvez o sofrimento possa ser visto como mais abrangente, 

complexo, global, existencial. No entanto, eles se reforçam mutuamente, ou 

seja, uma dor insuportável pode influenciar as dimensões do sofrimento e da 

mesma forma, uma ansiedade pode acentuar a dor [...]. 

A presença da dor e do sofrimento é uma constante desde o nascimento, ou mesmo, em 

alguns casos, na vida intrauterina. Podem ser oriundos da dimensão física, ou da emocional 

como: abandono, desprezo, solidão, angústia etc., presentes na existência humana. 
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Torralba Roselló (2009, p. 93) também faz uma distinção entre dor e sofrimento. Para 

ele a dor se refere, “[...] à percepção de um mal de ordem física, somática ou biológica [...]”. 

Embora essa dor seja de ordem somática, reflete de maneira decisiva em toda a estrutura do ser 

humano, por ser uma unidade global, seja de ordem interior, no plano interpessoal e espiritual. 

Quanto ao sofrimento, Toralba Roselló (2009 p. 88-93), dá um sentido mais amplo, 

dizendo que se refere “[...] a um modo de padecer que não se relaciona necessariamente com o 

físico ou somático do ser humano, mas no âmbito de sua interioridade e todos os níveis de 

experiência que implicam [...].” Afirma ainda o autor o sofrimento é “[...] Como a epifania da 

vulnerabilidade, pois, não apenas a enfermidade, mas todo sofrimento, seja ele qual for, é a 

manifestação patente e exterior da vulnerabilidade humana [...].” 

No seu ensaio de Antropologia Filosófica, Toralba Roselló (2009) distinguiu cinco 

formas ou modos de sofrimento que estão enraizados na estrutura pluridimensional e 

plurirrelacional do ser humano: 

a) Sofrimento intrapessoal, pode se manifestar sob duas modalidades: sofrimento 

exterior (ou dor) e o sofrimento interior. Neste tipo de sofrimento o ser humano 

padece sob distintas perspectivas, cuja gênese está na corporeidade. “Quando o todo 

corpóreo sofre uma disfunção ou alteração, produz dor no sujeito humano” Se refere 

também à dimensão interior: o remorso, o desespero, angústia, o temor, o medo, a 

culpa, se expressando no rosto, na voz, no olhar e no conjunto da corporeidade. 

b) Sofrimento interpessoal se refere ao mundo afetivo do ser humano, por estabelecer 

vínculos de vida e nexos com seu próximo, onde aflora a vivência do sofrimento, 

porque no mundo afetivo as relações nem sempre são harmônicas. 

Este tipo de sofrimento se relaciona com o anterior, vejamos: “[...] O mal que uma 

pessoa percebe a propósito de uma má relação com o próximo tem efeito na estrutura 

intrapessoal, não necessariamente no âmbito exterior do sujeito, mas no âmbito interior, como 

a inveja, os anseios, a crueldade, o ódio, o desprezo, a exaltação amorosa, que constituem 

modos de inter-relação, que podem produzir sofrimento afetivo." 

c) Sofrimento natural, não se refere à estrutura intrapessoal do ser humano, e sim, a sua 

relação com o ente natural, com o entorno, com a vida no meio-ambiental. “[...] A 

utilização indiscriminada de recursos naturais, a crescente destruição das florestas, a 

contaminação dos rios e de mares [...], constituem fatores evidentes de uma má relação 

com a natureza [...]”. Quando o ser humano age de maneira inadequada acarreta danos 
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à natureza, com consequências individuais e coletivas, no presente e no futuro. É 

necessário encontrar um modo congruente de estabelecer uma relação homem-

natureza capaz de não destruir o planeta. 

d) Sofrimento tecnológico. Quando a técnica cumpre suas funções facilita a vida do ser 

humano. “[...] Contudo, a técnica pode obstaculizar a vida humana e das relações 

interpessoais. A tecnologia, como qualquer outra criação humana, dever estar a serviço 

da pessoa e jamais o contrário [...].” 

e) Sofrimento transcendente. A religiosidade constitui atributo humano, e sua relação 

entre o homem e o sagrado pode desencadear graves e profundos males para a pessoa 

e a comunidade. Este tipo de sofrimento, “[...] se refere fundamentalmente, a uma má 

relação entre o homem e o mundo do sagrado. Existem múltiplas formas de sofrimento 

transcendente, pois a religiosidade pode expressar de modos muito violentos e 

irracionais [...].” Portanto, [...] O cultivo equilibrado da religiosidade humana, é 

fundamental para evitar sofrimentos inúteis [...].” 

A relação terapeuta-assistido abarca, verdadeiramente, uma visão holística que 

efetivamente abrange todas as possibilidades de identificar e categorizar o sofrimento daqueles 

que são assistidos. Para isto utiliza a afetividade, o amor. 

Ao ouvir os Gestores sobre afetividade, eles fizeram as seguintes considerações: 

Proximidade emocional com outro indivíduo com a intenção de participar 

mesmo que superficialmente da sua problematização de vida, de forma 

também a dividir um pouco das minhas emoções positivas. Reposicionar as 

pessoas de forma participativa dos sentimentos delas, colocando os meus 

sentimentos também. Acolher uma pessoa num serviço com gentileza, com 

um sorriso e com isso propiciar no indivíduo uma abertura emocional, que 

revele de forma clara, as suas demandas, oferecendo estímulo. 

[Tavares/Gestor] 

Vai muito além do cuidar do outro. Ter todos os seus sentidos voltados para 

ouvir o outro, sentir o outro e a partir daí fornecer o que ele realmente busca. 

Significa você ter uma sensibilidade para conseguir identificar no outro, 

aquilo que ele pede, e tentar resolver o problema que veio solucionar. Ser 

acolhedor. [Jussara/Gestora] 

Eu ligo muita coisa ao amor. É a vontade inerente que nasce do seu coração, 

de você ajudar os outros. É você entender qual é a regra do outro e não invadir. 

[Diana/Gestora] 

A pluralidade de visões e sentimentos destes gestores evidenciaram suas percepções 

sobre afetividade, o que explica suas presenças diárias no ambulatório, para ofertar um 
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atendimento onde haja troca de afeto, e o efluir de emoções poderosas e transformadoras, como 

o amor, cuja contribuição é significativa para estreitar o vínculo com o ambulatório e com todos 

os atores sociais que ali transitam.   

O afeto que dispensam aos assistidos ameniza as suas dores, sejam físicas ou 

emocionais, colocando em evidencia a importância do amor. À medida que as pessoas valoram 

o amor se tornam mais saudáveis, otimistas, criativas, alegres e com o sistema imunológico 

altamente defensivo, mas, quando acontece o inverso, ficam mais vulneráveis ao adoecimento. 

Como confirma Maturana (1998 p. 85): 

[...] A maior parte das enfermidades humanas surgem na negação do amor. 

Adoecemos se não nos querem, se nos rejeitam, se nos negam ou se nos 

criticam de uma maneira que nos parece injusta. Podemos até mesmo adoecer 

de câncer, porque a dinâmica fisiológica tem a ver com a dinâmica emocional. 

99% das enfermidades humanas têm a ver com a negação do amor [...]. 

As colocações dos atores sociais no que tange a afetividade têm elos consistentes com 

os autores convidados para dialogar e a autora desta pesquisa. Nesta interação, plural, a 

linguagem verbal e não verbal, e as emoções emanadas, fornecem indícios importantes para 

interpretar a dor e agir adequadamente com vistas à transformação do sofrimento. Por que, neste 

contexto, “[...] Um ser humano flui normalmente em seu viver num espaço de coerências 

estruturais sensoriais e relacionais em que suas interações o orientam momento a momento ao 

bem-estar psíquico-corporal [...].” (MATURANA & DÁVILA YÁÑEZ, 2009, p. 29) 

Nesta interação entre os atores, foi explicitada a importância que é dada ao acolhimento, 

tornando-o, na visão de quase todos, de forma explicita ou não, um dos lastros da afetividade e 

também ponte para constituir e fortalecer a cultura da amorosidade, equidade e solidariedade 

no ambulatório de PIC. 

Devido a sua importância nas relações interpessoais, o acolhimento é colocado como 

uma das diretrizes de maior relevância na Política Nacional de Humanização do SUS, em três 

dimensões:  

a) Ética, no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude 

de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seus modos de viver, sentir 

e estar na vida; 

b) Estética, porque traz para as relações e os encontros do dia-a-dia a invenção de 

estratégias que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a 

construção de nossa própria humanidade; 
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c) Política, porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste “estar com”, 

potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros. (BRASIL, 2010, p. 

6). 

Estas dimensões são percebidas pelos Assistidos, no cotidiano do ambulatório de PIC, 

e foram explicitadas da seguinte maneira: 

A afetividade aqui, eu consigo vamos dizer, captar desde o acolhimento, 

porque são pessoas que têm paciência, são atenciosas, são assim humanas. São 

pessoas que nos passam muita segurança muito conforto, deixa a gente 

positiva, sabe? Nos eleva. [Maria da Conceição/Assistida] 

O pessoal que faz o reiki também conversa com a gente antes das sessões são 

assim amigos. Vão lá fora na sala de espera e ouve um e outro, é muito 

importante isso, acalma, dá confiança. [Ângela/Assistida] 

Como é que você tá, como passou o dia? Como foi a sua semana, se teve 

alguma melhora, piora, recaída, qual foi o motivo de ter aquela recaída? 

Pergunta o que você está sentindo, o que é que está lhe afligindo naquele dia. 

Porque às vezes a gente tem um probleminha em casa e aí você já vem com 

aquele problema [Mila/Assistida] 

Práticas integrativas te pensa como um todo. É Maria Luiza Hubber retirando 

cicatrizes, deixando uma energia fluir, trabalhando por outro viés. É doutora 

Carmem também trabalhando por outra linha, e isso é um conjunto. [Rejane-

Assistida] 

Os terapeutas e os gestores (re)conhecem a importância destas três dimensões e sabem 

a relevância da colocação de Maturana (1998). São conscientes que, à medida que o amor nos 

tornou humanos, a dependência fisiológica dele se tornou inquestionável para o bem-estar, e a 

sua perda/diminuição tende a alterar a saúde, o que torna a maior parte de nossas doenças, 

psíquicas e somáticas, resultantes de diferentes interferências nos nossos sentimentos e 

emoções, desde a vida intrauterina, e em distintos momentos da vida humana, interferindo 

substancialmente nas relações sociais.  

Portanto, conhecer a gênese do vínculo afetivo, possibilita compreender suas dimensões 

e consequências no cotidiano humano. 
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9.1 AFETIVIDADE: UMA EMOÇÃO BASILAR NO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 

Por ser o amor à emoção que fundamenta o social, é necessário conhecer como se inicia 

o vínculo afetivo nos seres humanos, devido a sua importância no cotidiano destes. Segundo 

Maturana e Vender-Zöller (2004, p. 234) “[...] Cada vez que se destrói o amor, desaparece o 

fenômeno social [...].”, e desaparecendo, implica em ações ou emoções desajustadas. 

 

 

9.1.1 A Gênese do Vínculo Afetivo 

 

 

Para que ocorra a aceitação mútua é propício que se tenha auto-aceitação e, portanto, 

auto-respeito, de forma espontânea e sustentada na convivência com o outro, devido ser este, o 

caminho desvelado pelo amor. 

Maturana que o “amor a emoção,” 

[...]  a disposição corporal dinâmica, que constitui em nós a operacionalidade 

das ações de coexistência em aceitação mútua em qualquer domínio particular 

de relações com outros seres, humanos ou não. (MATURANA, 2004 p.135) 

Até porque “[...] o amor não é um fenômeno biológico eventual nem especial, é um 

fenômeno biológico cotidiano [...] básico no humano [...]” (MATURANA, 1998 p.67), iniciado 

ainda na vida intra-uterina, com registro no inconsciente, onde as primeiras percepções afetivas 

acontecem, influenciando a maneira como o indivíduo se relacionará no mundo e no seu 

desenvolvimento afetivo-cognitivo. 

Uller (2006) amplia esta questão, ao informar que: 

[...] Em todo ser humano há um inconsciente cognitivo, mas há também um 

inconsciente afetivo, e ambos são resultado de um conjunto de estruturas e 

funcionamento do cérebro humano, os quais o homem não possui ciência, mas 

conhece os resultados desse processo. O inconsciente cognitivo está 

relacionado aos esquemas sensório-motores ou operatórios já organizados em 

estruturas que determinam o que o indivíduo pode fazer. O inconsciente 

cognitivo está carregado de tendências energéticas, ou seja, de esquemas 

afetivos. Daí a indissociabilidade do cognitivo e do afetivo no 
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desenvolvimento do sujeito na sua relação ou interação com o objeto [...].Uller 

(2006, p. 44) 

No terceiro trimestre de vida pré-natal, o feto capta as vibrações dos sons das palavras 

emitidas pela voz materna, com todas as emoções que as acompanham, aprendendo a significá-

las. As reações fisiológicas maternas, como alteração de seu batimento cardíaco, pressão arterial 

e produção hormonal, são captadas pelo bebê, e a futura mamãe não pode evitar que ele capte 

seus sentimentos de angústia, ansiedade, estresse e felicidade, pois o ambiente intra-uterino, o 

coloca em sofrimento/alegria, saindo da neutralidade. (RICO, 2016). 

Um diálogo esclarecedor com o bebê sobre a situação tenderá a acalmá-lo, liberando os 

sentimentos negativos, diminuindo a intensidade da angústia. O ideal é manter-se em equilíbrio 

emocional, o que certamente será percebido por ele, pois o ambiente uterino tornar-se-á menos 

agressivo e, portanto, mais neutro. 

O que atinge a mãe atinge-o também, e a qualidade do vínculo afetivo. As ações de amor 

gestadas, desde o início da convivência materno-infantil, fará a diferença na atuação desse Ser 

no mundo, em diversos aspectos, principalmente na relação afetivo-cognitiva. 

Wallon, citado por Galvão (2003, p. 62), esclarece que, 

[...] No bebê, os estados afetivos são, invariavelmente, vividos como 

sensações corporais, e expressos sob a forma de emoções. [...] e, ao longo do 

desenvolvimento, a afetividade vai adquirindo relativa independência dos 

fatores corporais. O recurso à fala e à representação mental faz com que 

variações nas disposições afetivas possam ser provocadas por situações 

abstratas e ideias, e possam ser expressas por palavras [...].  

A primeira infância é um período importante, é quando nos tornamos seres sociais na 

intimidade da coexistência social com a mãe. Assim, “[...] A criança que não vive sua primeira 

infância numa relação de total confiança e aceitação, num encontro corporal íntimo com sua 

mãe, não se desenvolve adequadamente como um ser social bem integrado [...].” 

(MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004 p. 45). 

A conduta inadequada neste período, se aliada à irredutibilidade e à inseparabilidade 

entre o afetivo e o cognitivo, trará consequências nefastas relativa a integralidade do 

desenvolvimento humano, e suas relações interindividuais, ou interpessoais.  

Outro aspecto a ser considerado na formação da criança é a relação entre afetividade e 

inteligência no desenvolvimento mental da criança, explicitado por Piaget (1973), nos seguintes 

pressupostos: 



154 

 inteligência e afetividade são diferentes em natureza, mas indissociáveis, na conduta 

concreta da criança, o que significa que não há conduta unicamente afetiva, bem 

como não existe conduta unicamente cognitiva; 

 a afetividade interfere constantemente no funcionamento da inteligência, 

estimulando-a ou perturbando-a, acelerando-a ou retardando-a; 

 a afetividade não modifica as estruturas da inteligência, sendo somente o elemento 

energético das condutas. 

Para entendermos melhor estes pressupostos, no livro “Seis Estudos de Psicologia”, 

Piaget (1973) relata que as transformações da ação provenientes do início da socialização não 

tem importância apenas para a inteligência e para o pensamento, mas repercutem também 

profundamente na vida afetiva. Esta correspondência existente entre a vida afetiva e a 

intelectual se dá por serem dois aspectos indissociáveis de cada ação. 

Exemplifica Piaget (1973), que existem indivíduos que se interessam mais pelas pessoas 

do que pelas coisas ou vice-versa. Aparentemente as primeiras parecem mais sentimentais e as 

outras mais “secas”; trata-se apenas de condutas e de sentimentos que implicam 

necessariamente ao mesmo tempo a inteligência e a afetividade. 

Na solução de um problema matemático, por exemplo, há sentimentos múltiplos: 

interesse, valores, impressão de harmonia etc. Isto porque em toda conduta, a motivação e o 

dinamismo energético provém da afetividade, enquanto que as técnicas e o ajustamento dos 

meios empregados constituem o aspecto cognitivo. Não há ação puramente intelectual e não há 

atos puramente afetivos, porque o amor supõe a compreensão. (PIAGET, 1973).  

É na infância que a criança alicerça sua possibilidade de converter-se em um ser capaz 

de aceitar e respeitar o outro, a partir da aceitação e do respeito de si mesma (MATURANA, 

1998).  

Maturana complementa a questão dizendo que, 

[...] Uma criança que não se aceita e não se respeita não têm espaço de 

reflexão, porque está na contínua negação de si mesma e na busca ansiosa do 

que não é e nem pode ser. [...] O central na convivência humana é o amor, as 

ações que constituem o outro como legitimo outro na realização do ser social 

que tanto vive na aceitação e respeito por si mesmo quanto na aceitação e 

respeito pelo outro [...]. (MATURANA, 1998 p.31) 

O resultado é que na juventude essa criança irá experimentar a validade desse mundo 

saudável de convivência, iniciando assim uma vida adulta social responsável. Considerar estes 
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aspectos amplia a compreensão do fundamento das relações sociais, por ter a afetividade um 

papel determinante nas relações interpessoais, em virtude do ser humano ser, como argui La 

Taille (1992), 

[...] essencialmente social, impossível, portanto, de ser pensado fora do 

contexto da sociedade em que nasce e vive.  Em outras palavras, o homem não 

social, o homem considerado como molécula isolada do resto de seus 

semelhantes, o homem visto como independente das influências dos diversos 

grupos que frequenta, o homem visto como imune aos legados da história e da 

tradição, este homem simplesmente não existe. (PIAGET, apud LA TAILLE, 

1992, p. 11) 

Somado a isso, a reflexão que Paulo Freire (1996), nos convida a fazer sobre a existência 

do homem no mundo como algo singular é primorosa: 

[...] Mais do que um ser no mundo, com o mundo, o ser humano se tornou 

uma Presença no mundo, com o mundo e com outros.  Presença que, 

reconhecendo a outra presença como um ‘não-eu’ se reconhece como ‘si 

própria’. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que 

intervém, que transforma, que fala do que faz mas também do que sonha, que 

constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe [...]. (FREIRE, p. 18) 

Fica notória nessas colocações que o homem é um ser gregário e sua independência no 

mundo social é inexistente, que a harmonia entre a afetividade e a cognição propicia um 

relacionamento com seus semelhantes de forma equilibrada, cujas consequências serão 

percebidas na fase adulta, nos aspectos mais variados da vida: “solidariedade, ações sociais, 

saúde física/emocional” e nos diversos estágios do desenvolvimento humano. 

Outra faceta de influência da afetividade diz respeito ao pensamento, que aqui recebe 

contributo considerável de Vygotsky (1993), para quem este é um composto de “inclinações, 

necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção”, necessário e imprescindível, como 

explicitado na seguinte citação: 

[...] Quem separa o pensamento do afeto, nega de antemão a possibilidade de 

estudar a influência inversa do pensamento no plano afetivo, volitivo da vida 

psíquica, porque uma análise determinista desta última inclui tanto atribuir ao 

pensamento um poder mágico capaz de fazer depender o comportamento 

humano única e exclusivamente de um sistema interno do indivíduo, como 

transformar o pensamento em um apêndice inútil do comportamento, em uma 

sombra sua desnecessária e impotente. (VYGOTSKY, 1993, p. 25, apud 

OLIVEIRA & REGO, 2003, p. 18) 

Esta colocação evidencia a relação estreita entre o pensamento e a afetividade, sua 

influência no desenvolvimento humano e nas relações sociais saudáveis, que pressupõem que 
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haja espírito colaborativo, diálogo, respeito mútuo, auto-respeito, auto-amor por parte das 

pessoas envolvidas no processo relacional. 

Ficar voltado para as necessidades do outro se torna valoroso para fazer a diferença nas 

interações sociais, nas ações do cuidar humano, na relação terapeuta-assistido, e na intensidade 

de amar.   

A imensurável contribuição recebida no séc. XX para ampliar o conhecimento sobre as 

questões humanas é incontestável. Nesta época efervesceram as discussões sobre 

conhecimento, razão e emoção, o que derivou em grandes teorias como gestalt, psicanálise, 

epistemologia genética dentre outras, com ampliação das pesquisas nesta área.  

Analogicamente é possível considerar a afetividade como um vasto continente, habitado 

pelas emoções e sentimentos, singulares, individualizados, capazes de mobilizar e tocar o ser 

humano na sua complexidade. E ainda, com capacidade de influenciação orgânica, psíquica, 

cognitiva, cultural e espiritual. 

Estas dimensões, denominadas de sentimentos e emoções, diferenciam o homem de um 

maquinário mecânico ou biológico, que aprendeu a amar, e a reconhecer que na vida humana, 

o encadeamento do emocional com o racional é um fato, não existindo dissociação, muito 

embora essas dimensões estejam imbricadas, possuem características próprias.  

Portanto, conhecer as variedades de sentimentos e suas nuances possibilitará 

compreender como emergem e são processados no ser humano. 

 

 

9.2 SENTIMENTOS 

 

 

A palavra “sentimento” tem origem no latim sentire, que significa "experimentar uma 

sensação ou um sentimento, quer por meio dos sentidos, quer por meio da razão”. Para Barbier 

(1998, p. 178-179), o sentimento engloba, mas se diferencia da emoção. A diferença é 

importante e reflete uma filosofia de vida. Este autor tem como hipótese que o sentimento “[...] 

seja uma espécie de compreensão intuitivo-afetiva da complexidade da realidade do conjunto 
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de um sistema de relações humanas [...]”, o que permite ao ser humano ser afetado por coisas e 

pessoas. 

Afirma ainda Barbier (1998, p. 181-183), que a questão do sentimento “[...] não é de 

ordem psicológica nem de ordem sociológica. É ontológica114[...]”, e, esclarece: “[...] é uma 

forma sutil da consciência desperta [...]”, o que implica numa abertura para aceitar a 

multisensorialidade humana. Para ele, “[...] entrar no sentimento é poder ’soltar-se’ [...]”, ou 

seja, “[...] aceitar ser receptivo em relação ao mundo, que sempre nos fala de modo diferente. 

É aceitar estar ‘vazio’ [...].” 

Dámasio (2012, p. 138) também diz que, não usa indistintamente os termos emoção e 

sentimento, porque “[...] apesar de alguns sentimentos estarem relacionados com as emoções, 

existem muitos que não estão: todas as emoções originam sentimentos, se se estiver desperto 

ou atento, mas nem todos os sentimentos provêm de emoções, sendo constituído de três 

variedades: 

a) Sentimentos de emoções “universais básicas” como a felicidade, a tristeza, a cólera, 

o medo e o nojo, que correspondem a perfis de resposta do estado do corpo. Quando 

o corpo se conforma aos perfis de uma dessas emoções, as pessoas sentem-se 

felizes, tristes, iradas, receosas ou repugnadas. 

b) Sentimentos de emoções “universais sutis”, baseados nas emoções que são 

pequenas variantes das anteriores: a euforia e o êxtase são variantes da felicidade; 

a melancolia e a ansiedade são variantes da tristeza; o pânico e a timidez são 

variantes do medo. 

Segundo Damásio, esta segunda variedade  

[...] É sintonizada pela experiência quando gradações mais sutis do estado 

cognitivo são conectadas a variações mais sutis de um estado emocional do 

corpo. É a ligação entre um conteúdo cognitivo e uma variação num perfil pré-

organizado do estado do corpo que nos permite sentir gradações de remorso, 

vergonha, vingança, satisfação [...]. (Dámasio (2012, p. 144) 

c) Sentimento de “fundo”, considerado mais restrito que os sentimentos emocionais 

anteriores, não sendo demasiado positivo ou negativo, agradáveis ou desagradáveis, 

sua percepção é sútil. Ele “[...] corresponde aos estados do corpo que ocorrem entre 

                                                           
114  Refere-se à ontologia, ao ramo da metafísica que analisa as coisas existentes no mundo, a natureza do ser e a 

realidade. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/ontologico/>. Acesso em: 15 nov.2015. 

https://www.dicio.com.br/ontologico/
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emoções. Quando sentimos felicidade, cólera ou outra emoção, o sentimento de 

fundo é suplantado por um sentimento emocional; é a imagem da paisagem do 

corpo quando essa se encontra agitada pela emoção.” (Ibdem p. 145).  

A congruência dos sentimentos e das emoções se torna visível nos estados físicos e 

psicológicos dos indivíduos, o que torna plausível conhecer a influência das emoções no 

cotidiano das pessoas.   

 

 

9.3 EMOÇÃO 

 

 

É importante compreender que as emoções são manifestações da afetividade, que 

recebem influência da cultura e do aprendizado. Consequentemente, podem ser alteradas, 

conferindo novos significados; são processos determinados biologicamente, dependentes de 

mecanismos cerebrais estabelecidos de modo inato, assentados em uma longa história 

evolutiva, que foram denominadas de: 

[...] Conjuntos complexos de reações químicas e neurais, formando um 

padrão; todas as emoções tem um tipo de papel regulador a desempenhar, 

levando, de um modo ou de outro, à criação de circunstâncias vantajosas para 

o organismo em que o fenômeno se manifesta; as emoções estão ligadas à vida 

de um organismo, ao seu corpo, para ser exato, e seu papel é auxiliar o 

organismo a conservar a vida. (DAMÁSIO, 2000 p.74-75)  

Três tipos de emoções são evocados por Damásio (2000):  

a) primárias ou universais: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa ou repugnância;  

b) secundárias ou sociais: embaraços, ciúme, culpa ou orgulho e  

c) de fundo: bem-estar ou mal-estar, calma ou tensão, aplicada a impulsos e 

motivações e a estado de dor ou prazer.  

Segundo esse autor, todas elas 

[...] Usam o corpo como teatro (meio interno, sistema visceral, vestibular e 

músculo-esquelético), mas as emoções também afetam o modo de operação 

de inúmeros circuitos cerebrais: a variedade de reações emocionais é 

responsável por mudanças na paisagem do corpo e do cérebro. O conjunto 



159 

dessas mudanças constitui o substrato para os padrões neurais que, em última 

instância, se tornam sentimentos de emoção. (DAMÁSIO, 2000, p. 74-75) 

Entre todas as emoções que o ser humano sente, o amor é o que fundamenta o bem-

estar, a fonte da socialização humana. Segundo Maturana (1997) o amor consiste  

[...] Na abertura de um espaço de existência para um outro em coexistência 

conosco, em um domínio particular de interações. Como tal o amor é a 

expressão de uma congruência biológica espontânea, e não tem justificação 

racional: o amor acontece porque acontece, e permanece enquanto permanece. 

(MATURANA, 1997 p. 184) [...].  

O amar se caracteriza como unidirecional e, segundo ele 

[...] Não espera retribuição e é negado pelas expectativas. Não é nem 

generoso, nem altruísta, nem solidário, simplesmente não admite adjetivos. 

“Quando usamos adjetivos que qualificam a natureza do amar ao falar de 

amar, revelamos que não há amar.” (MATURANA & DÁVILA YÁÑEZ, 

2009, p. 83) 

Esta emoção tão singular, que é o amor, interfere na “qualidade da escuta”, na 

“percepção dos sentimentos”, no “evidenciar das emoções”, no “olhar holístico sobre o outro”, 

no “toque mais sensível”, no “aguçar os sentidos”, na “aceitação do outro como ele é”. Tudo 

isto pelo fato de ser o amor a “[...] emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a 

operacionalidade da aceitação do outro como legitimo outro na convivência.” (MATURANA, 

1998 p. 23).  

Salienta ainda o autor que, 

[...] Ver ou não ver o outro é função do nosso emocionar. O modo como 

interagimos com o outro é um assunto emocional, pois nossas emoções 

especificam, a cada instante, o domínio de ações em que estamos nesse 

instante [...]. (MATURANA, 2004 p. 136) 

Os profissionais que atuam no ambulatório são “tocados” pelo sofrimento, que 

(re)conduz os assistidos a receberem as PIC, com patologias diversas, predominando a 

Fibromialgia e a Depressão, identificadas pelos Terapeutas e Assistidos e que até o momento a 
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biomedicina não encontrou a cura, ou seja, são (re)direcionados positivamente a seguir em 

frente: 

“[...] A gente escuta problemas e tenta dar um direcionamento positivo para a 

vida das pessoas, não deixando-as na situação de estagnação. [Tavares/Gestor] 

Devido a tanto sofrimento físico e emocional, os profissionais acolhem os assistidos 

como pessoas; eles não são recebidos como número, para substanciar relatórios, conforme 

verificado nos relatos dos terapeutas: 

No momento inicial, quando fazemos o acolhimento, a gente faz uma leitura 

do comportamento da pessoa desde:  a sua forma de caminhar, abrir uma porta, 

sentar-se, as expressões faciais, a entonação de voz, o uso repetitivo de 

determinadas palavras, a não utilização de algumas palavras; não é só o que é 

dito que me sensibiliza, o que não é dito me sensibiliza também, o que eu sinto 

que está faltando me sensibiliza, e aí eu vou nesse ponto [Tavares/Gestor-

Terapeuta].  

Não considero acolhimento só o primeiro atendimento, porque todos os dias 

na verdade, você acolhe as pessoas que irão ser atendidas, e então todos os 

dias, todos os momentos são acolhidos. Também na própria aplicação da PIC 

(Reiki), por tratar de um ser como um todo, de você receber o ser como um 

todo. De estar tratando como uma pessoa que tem eventualmente um problema 

físico, mas que tem emoções, e que essas emoções vêm através de um estado 

de espírito, que vai traduzir a sua saúde ou o seu desequilíbrio no físico e no 

emocional. [Edilene/Terapeuta] 

A preocupação de acolher os Assistidos nas suas idiossincrasias, com sensibilidade e 

afeto, no cotidiano do ambulatório, em qualquer etapa do atendimento, é uma constante, porque 

no âmbito da corporeidade a doença altera substancialmente as emoções, causando danos, como 

explica Torralba Roselló (2009, p. 70), 

[...] A expressão do rosto, o corpo pesado, a cor pálida, o desabamento das 

extremidades, a sensação de cansaço e esgotamento são características 

corporais do estar doente. Contudo, o adoecer, como processo antropológico, 

afeta fundamentalmente a interioridade do ser humano, ou seja, suas 

expectativas, seus valores, suas recordações, suas emoções e seus sentimentos 

mais íntimos, sua capacidade de argumentar e suas elaborações de caráter 

metafísico e transcendente [...]. Esse aspecto invisível da doença não tem sido 

completamente percebido a partir do enfoque biomédico [...].  

O adoecer altera não apenas o corpo sutil e físico mas a relação afetiva de forma mais 

ampla, podendo desencadear processos psicológicos, com mudanças de comportamento, que 

nem sempre são aceitos pela sociedade.   
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O atendimento dos terapeutas, quase que personalizado, são percebidos por eles, 

minuciosamente, como declaram: 

Na chegada, na saída, durante o tratamento, com os toques delicados de cada 

profissional. No término, quando procura saber se está se sentindo bem, se 

sentiu alguma coisa, se tá normal. Então isso tudo faz com que a gente se sinta 

bem [Sobrevivente/Assistida].  

O atendimento na entrevista com doutora Diana; ela é uma pessoa 

interessantíssima. Destacaria que o atendimento da homeopatia com doutora 

Carmem é algo singular e com Louisa Huber também” [Rejane/Assistida]. 

O atendimento quando é centrado na pessoa, e não apenas na patologia, brota 

sensibilidade, senso de equidade, solidariedade e afetividade. Quando o assistido procura o 

ambulatório,- muitas vezes é o último recurso-, ele acredita que encontrará um acolhimento 

diferenciado dos outros ambulatórios. O que aumenta a responsabilidade do terapeuta, porque 

cada encontro é único, que pode desencadear um processo transformador, de uma alma doída, 

sendo necessária a associação do emocionar com a técnica, do contrário, a relação fica 

deficiente, embora a aplicação da PIC esteja correta. 

Maturana (2001, p. 278) enfatiza que “[...] A vida humana é sempre um fluir 

inextricavelmente entrelaçado de emocionar e de racionalidade [...]. A razão nos move somente 

através das emoções. [...] É nossa forma de emocionar que dá forma à maneira de viver na qual 

somos humanos [...]”. 

Este imbricamento da razão com a emoção, afeta o outro com ternura, com amorosidade, 

respeito e nas diversas formas de cuidar. Quando o terapeuta está com o assistido, tem a 

possibilidade de construir pontes afetivas, estreitar seus vínculos, sem contudo, precisar que o 

“eu” deixe de existir, para construir o “nós”. 

Os assistidos demandam do terapeuta cuidados especiais e específicos, portanto, 

respeitar a dor e o sofrimento é expandir-se para o horizonte do outro. Cuidar de alguém não é 

confundir-se com ele, e, sim, concatenar uma relação próxima para ajudar no que for preciso e 

possível. 

Viver no amor é uma escolha de vida e seu embrião se encontra na vida intra-uterina. 

Se o desenvolvimento fisiológico e psíquico do ser humano for inadequado desde a sua gênese, 

possivelmente haverá dificuldades de estabelecer relações sociais e de cuidar do outro. 
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10 O CUIDADO NA RELAÇÃO TERAPEUTA-ASSISTIDO: A ARTE DE AFETAR 

AMOROSAMENTE 

 

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se 

faz, de tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua 

prática”. 

Paulo Freire 

 

Na história da humanidade, a dor e o sofrimento são presenças constantes, o que propicia 

ao ser humano a emanação de emoções desestruturastes e a desarmonização interna dos 

indivíduos, com consequências nos diversos setores da sociedade, cuja amplitude repercute no 

cosmo.  

Neste cenário é oportuno resgatar o cuidado com o ser humano em sua integridade, e 

uma das áreas onde este cuidado é mais necessitado é a da saúde, que apresenta inúmeras 

deficiências e que é foco de muitas reclamações, atribuídas ao descaso com que muitas vezes 

as pessoas são tratadas quando procuram os serviços de saúde.  

Para compreender melhor o que seja cuidar, é importante resgatar que, na acepção usada 

nesta tese, a palavra vem de Sorge em alemão, usada por Heidegger em sua obra Ser e Tempo 

e traduzida em português por cuidado ou preocupação. A partir da tradução em espanhol por 

Gaos usa-se também como “cura”. Na derivação latina passou a ser traduzida também por 

“solicitude”, “atenção especial” “cautela”, “desvelo”, “preocupação” (CAPALDO, 20011 p. 

39).  

Para Waldow (2010 p. 9)  

[...] o cuidado é um fenômeno existencial115, relacional116 e contextual117, 

podendo sofrer influências religiosa, culturais, gênero, política e de outros 

                                                           
115  Confere a condição humana do ser, diferenciado o ser como ser humano dotado de racionalidade, intuição, 

espiritualidade e sentimentos.  
116  Ocorre, e só ocorre, em relação ao outro, na coexistência com outros seres, na conviviabilidade.    
117  Assume variações, intensidades, diferenças nas suas maneiras e expressões de cuidar conforme o meio, o 

contexto em que se apresenta a cada momento.  
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fatores [...]. Consiste em uma forma de viver, de ser, de se expressar. É uma 

postura ética e estética frente ao mundo [...].  

A definição de Waldow (2010) demonstra a presença do pensamento complexo, ou seja, 

o ato de cuidar (re)une aspectos múltiplos, imbricados com as diversas áreas do conhecimento, 

com linguagens plurais, que devem ser identificadas e analisadas pelo cuidador, para que possa, 

efetivamente, cuidar. Portanto, é possível afirmar que é um processo multirreferencial.  

Segundo Boff (2013) “[...] O cuidado é mais que um ato; é uma atitude [...] (pg. 37). 

“Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade e de envolvimento 

afetivo com o outro; está na origem da existência humana, é um a priori ontológico [...]” (p.. 

117). Tudo isto constitui na vida humana, uma energia que flui incessantemente a cada 

encontro, que denomino de interativa-multifacetada.    

Boff (2013) ratifica o pensamento de Roach (1991) citada por Waldow (2010, p. 27) 

dizendo que o cuidado deve ser visto sob o prisma ontológico, por ser “[...] Uma expressão de 

nossa humanidade, sendo essencial para o nosso desenvolvimento e realização como seres 

humanos [...]”.  

Para esta pesquisadora, cuidar é enxergar com os olhos da alma, associando 

sensibilidade e racionalidade, para contemplar a necessidade do outro; é a transformação do 

afeto em ação.   

Para o cuidado existir é necessário alguém que cuide e outro que seja assistido, portanto, 

é uma relação em que ambas as partes contribuem para a ação do cuidar.  

Para os Assistidos, a compreensão do cuidado tem o seguinte sentido:   

Com a prática da reflexologia é possível você sentir e encontrar todos esses 

detalhes: o carinho na hora do toque, o cuidado na hora do falar, na hora do 

cuidar propriamente dito [Assistida/Sobrevivente.] 

Ser gentil com o outro, companheiro do outro, amoroso; estar sempre pronta 

pra ajudar a ouvir os problemas, a socorrer, a tentar levar o outro à frente 

[Assistida/Ângela]. 

Amor. Porque a gente ama aquilo que a gente cuida. Querer o bem. Dedicação.  

Se preocupar com o dia-a-dia da pessoa que a gente quer bem [Assistida/Maria 

da Conceição].  

Cuidado é preocupação. Amor [Assistida/Mila]. 

Cuidado é o zelo do indivíduo como um todo, tanto a parte física como a parte 

espiritual [Assistido/Mari]. 
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Acolher o Paciente [Assistida/Dete]. 

 

Embora cada pessoa tenha se expressado de maneira diversificada, o amor, a maior das 

emoções, aparece explicitamente em várias falas. A gentileza, a dedicação, a preocupação, o 

zelo, incluindo também o aspecto espiritual são também elementos explicitados pelo grupo, o 

que demonstra que estas “sutilizas”, na relação terapeuta-assistido, traduzem uma grande 

relevância, ou seja, a forma de cuidar de cada PIC, considerada uma tecnologia social.  

Em geral, na assistência no contexto dos serviços de saúde, predomina um tipo de 

atendimento, que enfatiza a atenção para com as funções vitais, manifestadas de acordo com os 

sintomas da respectiva patologia. Entretanto, Boemer [2011 p. 63], ressalta que “[...] Apenas 

uma dimensão não é suficiente para contemplar o homem em seu “sendo doente”, o que requer 

considerar seu modo próprio de vivenciar a situação de doença em sua historicidade e 

singularidade [...]”. Daí a importância de as ações dos terapeutas serem diferenciadas, para 

conseguir atender a um ser, integral e singular.   

Os assistidos, quando falam sobre o cuidado, inevitalmente comparam o atendimento 

recebido no ambulatório de PIC com outros ambulatórios que frequentam, relacionados com o 

sistema biomédico. Vejamos as suas falas: 

Quando a gente vai num médico convencional não é a mesma coisa, entendeu?  

Existe sempre uma distância entre o paciente e o médico. E aqui não, não tem 

aquela distância, então você sente acolhida, você sente assim, sente que a 

pessoa tem aquela preocupação, né? E procura saber o que você tem, o que 

pode fazer pra melhorar sua situação [Mila/Assistida]. 

Na clínica, que a gente vai, na dermatologia, por exemplo, atende a gente, 

passa a receita, volte daqui a tantos dias. E aqui não, a gente vem, ele conversa, 

a gente é muito bem atendido sim, eu pelo menos, e todos que aqui estão que 

a gente fica esperando e conversando, todo mundo muito satisfeito, todo 

mundo assim se integra; a gente forma até um grupo de amizade 

[Ângela/Assistida].  

No tempo que eu fiz o tratamento no quarto andar com psicólogo e psiquiatra, 

o cuidado que eles tinham parecia cuidado com os sintomas que eu 

apresentava, na tentativa de amenizar ou até extirpar esses sintomas. Aqui no 

ambulatório de práticas integrativas, a palavra cuidado me remete, agora, a 

um olhar pra dentro de mim mesma [Rejane/Assistida]. 

Este diferencial do atendimento é devido à formação holística-humanista dos terapeutas, 

o direcionamento dos gestores do ambulatório e a integração às ações, de elementos que Toralba 

Roselló (2009, p. 144) considera indispensáveis no ato de cuidar, que são:  
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a) A técnica consiste na aplicação da tecnologia, no diálogo que possa subsidiar o 

terapeuta para o direcionamento correto naquele momento, seja de uma escuta 

sensível, de um olhar mais aprofundado.  

b) A intuição é um tipo de conhecimento que não se desenvolve no plano lógico-

argumentativo, pois não é fruto de uma longa cadeia de argumentos, mas trata-se de 

uma visão que aparece na mente humana, embora precise da técnica para se expressar 

adequadamente, devendo ser relativizado.  

c) A sensibilidade pode ser vista sob o prisma da estética e da ética. Uma pessoa 

sensível, de um ponto de vista ético, é especialmente receptiva ao exercício do bem. 

Uma pessoa sensível, sob a perspectiva estética, sente especial emoção a percepção 

da beleza. 

Estes três elementos elencados devem interagir de modo harmônico, por serem 

fundamentais.  

Em relação à sensibilidade, Barbier (1998, p. 183) conceitua como “a forma elaborada 

do sentimento de ligação: uma “empatia generalizada” em relação a tudo o que vive e a tudo o 

que existe. No cerne da sensibilidade existe um sentimento fundamental a que chamo de “amor” 

ou “compaixão” [...]”. Este autor (p. 184) distingue vários tipos de sensibilidade:  

a) sensitiva, se apoia sobretudo nas sensações dentro das relações perceptivas da 

pessoa no mundo. 

b) afetiva, rompe-se em emoções diante das situações que abalam as estruturas 

estabelecidas.   

c) intuitiva, descobre a parte ligada mas ainda não consciente, do ser-no-mundo e se 

expressa em particular por um sentido da criação simbólica e mitopoética. 

d) noética, é a expressão de uma pessoa que pode avançar bastante na relação de seu 

processo de individuação e na consciência ativa de Si, no sentido junguiano do 

termo.   
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Estas subdivisões da sensibilidade, consciente ou não, interferem na dinâmica relacional 

entre terapeutas e assistidos, contribui outrossim, para ampliar o conhecimento sobre o outro, e 

diminuir a egocentricidade do indivíduo.   

Prosseguindo, os gestores têm as seguintes conotações sobre o cuidado:  

Acolher uma pessoa com gentileza, com um sorriso, propiciar no indivíduo 

uma abertura emocional que revele de forma clara as suas demandas. É levar 

a pessoa a se conhecer, saber nominar suas emoções, suas questões. Mostrar 

que para toda questão existe uma solução [Tavares/Gestor]. 

Olhar de forma diferente o outro, ter uma visão que você possa ajudar na 

necessidade dele naquele momento. Acolher, ouvir, se sensibilizar por suas 

questões e tentar devolver de forma satisfatória o que veio buscar 

[Jussara/Gestor].  

Olhar no olho, primeira coisa, depois que isso acontece todo o resto vem por 

acréscimo. Um carinho, que pode se refletir num toque, numa limpeza dos 

pés. Cuidado passa por duas etapas:  entender o que o outro quer e precisa, e 

o que você pode oferecer de bom. Tentar responder à necessidade imediata 

daquela pessoa, respeitar a necessidade do outro” [Diana/Gestor].  

Estas colocações refletem a política humanizada implantada no ambulatório de PIC, por 

acreditarem que as relações são construídas por “pequenos” gestos.  Creditam ao sorriso, o olhar 

nos olhos, ao carinho, ao toque, ao abraço, enfim, gestos e ações que envolvam afetivamente 

os assistidos, como relata Mila: 

Como é que você tá, como passou o dia? Se vê de semana em semana, como 

foi a sua semana, se teve alguma melhora teve alguma piora, alguma recaída, 

qual foi o motivo de ter aquela recaída? Pergunta, né, o que você está sentindo, 

o que é que está lhe afligindo naquele dia. Porque às vezes a gente tem um 

probleminha em casa e aí você já vem com aquele problema [Mila/Assistido]. 

Este lugar se tornou mais que salas de atendimento, mas, um espaço psicogeográfico118, 

onde as pessoas não são tratadas como se fossem “coisas”, e sim, como indivíduos, o que faz a 

diferença, embora a infraestrutura física fique a desejar, como explicitado no capítulo três.  

As falas refletem também que cuidar envolve sair da sua zona de conforto para adentrar 

na referência do outro, ou seja, “[...] Acompanhar alguém é estar-com-alguém, é ser-com-ele, 

é aprender a ser com alguém [...], somente com alguém pode-se aprender a ser um semelhante 

                                                           
118 O termo psicogeografia foi definido pelo pensador francês Guy Debord, em 1955, para tratar dos efeitos que o 

ambiente geográfico opera sobre as emoções e o comportamento dos indivíduos. Inúmeros grupos de 

psicogeógrafos, compostos por artistas, filósofos e interessados, foram formados em meados das décadas de 1950 

e 1960. Suas atividades consistiam em flanar pelas cidades fazendo anotações e desenhos e em recolher materiais 

que estimulassem os processos poéticos guardados no inconsciente. Hoje utilizado pelos Coach.  
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[...]” (TORRALBA RESELLÓ, 2009 p. 136). Estar-com-assistido é contribuir para a qualidade 

de vida, não importando qual assunto deva ser tratado. Eles recebem sugestões de acordo com 

a sua necessidade, por mais que seja inusitado, a exemplo da ação de Tavares quando estimula 

o auto-cuidado “Tem paciente aqui que eu ensino a tomar banho. Isso leva o indivíduo também 

a se conhecer emocionalmente e psicologicamente. Quem toca o corpo toca as emoções, toca a 

alma”. [Tavares/Gestor].  São atitudes que contribuem para estreitar os vínculos entre terapeuta 

e assistido. 

 

 

10.1 ESTREITANDO VÍNCULOS:  TERAPEUTA E ASSISTIDOS 

 

 

Na arte de acolher, afetar amorosamente e cuidar, o terapeuta tem um papel 

fundamental.  Uma reflexão sobre esse profissional é encontrada nos escritos do filósofo Fílon 

de Alexandria (20 a.C. e 50 d.C), século I, na Cidade de Alexandria, no Egito, onde ele e os 

Terapeutas viviam nos arredores de Alexaos, lugar de encontro das civilizações do Oriente e 

do Ocidente.   

Esses terapeutas postulavam uma antropologia não dual, considerava o ser humano 

como totalidade corpo/alma/espírito, “não separando o que o próprio Deus uniu”, como 

explicitadas na colocação de Leloup (2007 p. 8), sobre as quatro dimensões:    

No marco desta antropologia holística, Fílon desvelava a condição humana 

dentro de um quarténio: basar, soma, a dimensão corporal; nephesh, alma, a 

dimensão psíquica; nous, a consciência sem objeto, a dimensão noética da 

psique em paz e, finalmente, rouch, pneuma, o sopro, a dimensão espiritual. 

Saúde plena, para os Terapeutas, refere-se ao corpo, à alma e os nous quando 

são habitados pelo Espírito; é a transparência do essencial no existencial.  

Os terapeutas do ambulatório acolhem estas dimensões, por compreenderem que elas 

fazem parte da natureza humana e da multidimensionalidade como relata a Dra. Cecília: “As 

práticas integrativas na verdade elas buscam resgatar essa íntima correlação entre mente, corpo 
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e espírito. Vê a pessoa e a sua integração, o seu pertencimento ao universo maior, não é uma 

pessoa isolada” [Cecilia/Médica-acupunturista].  

Terapeutas eram sobretudo hermeneutas119, com habilidades na arte de interpretar o 

livro das Escrituras, da Natureza e do Coração, dos sonhos e dos eventos da existência.  Eles 

não se conformavam com meras explicações analíticas, porque esta hermenêutica objetivava 

desvelar o sentido orientador; para Leloup (2007, p. 9), a única dor insuportável “é aquela que 

não somos capazes de interpretar, destituída de sentido”, antecipando a abordagem junguiana.  

Eles liam as Escrituras como textos do inconsciente, considerando os personagens 

bíblicos não somente como seres históricos, mas também como arquétipos, imagens 

estruturantes em ação no inconsciente de cada ser humano, que segundo Leloup (2007) torna a 

terapia a arte da interpretação, onde efeitos e afetos modificam-se em direção a um melhor ou 

pior de acordo com o sentido que se dá a um sofrimento, um evento, um sonho.  

Na época de Fílon o termo Therapeutès tinha dois sentidos principais do verbo do qual 

provém: “servir, cuidar, render culto” e “tratar e sarar”, e o terapeuta podia ser um tecelão, um 

cozinheiro, uma pessoa que cuida do corpo, das imagens que habitam em alma, dos deuses e 

dos logoi (palavras) que os deuses dizem à sua alma (LELOUP, 2007), o que demonstra o perfil 

versátil; nas suas devidas proporções não difere dos terapeutas do ambulatório que possuem 

formação heterogênea,  no que tange à dimensão acadêmica e à diversidade de PIC que podem 

ofertar, relatadas no capítulo três.    

Cuidavam da sua ética vigiando seu desejo a fim de se ajustar ao fim que fixavam para 

si, oravam pela saúde do outro, tendo consciência de que não curava, cuidava (Leloup, 2007)   

O Terapeuta do tempo de Fílon é também aquele que cuida do outro pela 

oração, e isso não deixa de ter ligação com a reorientação do desejo, já que 

rezar é estar religado à Fonte do Real, reencontrar-se nele. Este ato de 

“recentramento” é eficaz não só para si mas também para outrem. Chamar o 

nome do “Ser que É” sobre alguém é religá-lo também à sua Fonte de Vida, 

reconduzi-lo ao campo do Real, a partir do qual ele poderá, senão sarar, pelo 

menos relativizar seu sofrimento. (p. 26).  

Para o Terapeuta, portanto, orar não é tanto recitar preces e invocações, mas 

ter seu ser no Ser a fim de que sua Presença se difunda ou se interiorize através 

dele na pessoa mal-aventurada. (p. 30) 

                                                           
119 Doutrina ou ciência cujo objetivo se caracteriza na interpretação ou compreensão dos textos de teor religioso 

ou filosófico: hermenêutica sagrada. Semiologia. Doutrina ou ciência caracterizada pela interpretação dos signos 

e de seu teor simbólico. Dicio - Dicionário Online da Língua Portuguesa. 
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Este aspecto do cuidar, que os Terapeutas de Alexandria valoravam é reconhecido pelos 

cientistas em inúmeras pesquisas realizadas. A hipótese hoje mais aceita pela comunidade 

cientifica é que a espiritualidade atue, através dos neurotransmissores, em três sistemas: 

cardiovascular, endócrino e imunológico. Através do sistema simpático e parassimpático, a 

prática da espiritualidade agiria diminuindo a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, teria 

menor produção de cortisol e melhor vigilância e função das células de defesa (INCONTRI, 

2010).  

Outros autores a exemplo de Newberg (2006) citado por (Incontri, 2010 p. 220) sugere 

a oração e outras práticas, tais como meditação, por ativar várias regiões cerebrais, incluindo 

as estruturas dos lobos frontais, esclarecendo que estas práticas auxiliam 

[...] Na regulação do funcionamento do sistema nervoso autônomo através das 

conexões entre o lobo frontal e núcleos da amígdala, hipotálamo e sistema 

límbico. [...] Possibilitaria lidar melhor com o estresse, permitindo um efeito 

secundário na saúde geral (física e mental) do indivíduo [...].  (NEWBERG, 

2006, apud INCONTRI, 2010, p. 220).  

Demonstram desde esta época que a multidimensionalidade humana era percebida, 

valorando as dimensões ontológica e espiritual, bem diferente da visão mecanicista do cuidar. 

Estas possibilidades, seja a oração, meditação ou outras são aceitas e respeitadas pelos 

terapeutas contemporâneos, porque o cuidado do corpo não exclui o cuidado da alma.  

Para os terapeutas do ambulatório, cuidar é algo amplo, como observado nas seguintes 

falas:  

[...] Cuidar é uma expressão de afeto [...]” [Carmem/Médica-Homeopata].  

[...] Cuidado não é só unicamente se ater àquela queixa principal que o 

paciente vem, o motivo aparente pelo qual ele veio até um serviço de saúde. 

Pequenos cuidados, pequenas gentilezas que você troca com o paciente. Você 

pode ter uma prática de cuidado, de ver o paciente como um todo, de não 

enxergar o paciente apenas como uma parte, um fígado doente, uma coluna 

com hérnia de disco, entendeu, uma garganta inflamada;  a gente vê que ali é 

uma pessoa que tem todo um contexto social, que aquele adoecimento reflete 

muitas vezes, não apenas uma exposição a uma situação física, mas vem toda 

uma questão; tem do mental, tem do emocional do paciente envolvido naquele 

adoecimento [...]” [Cecilia/Médica-Acupunturista]. 

[..] Acolher esse ser, escutá-lo para poder ajudá-lo a sair de dentro dele, para 

dar todo esse acolhimento que precisa [...]” [Alba/Terapeuta]. 

[...]Conhecer o outro, saber do outro. A pessoa sentir que ela é co-autor nesse 

cuidado. A gente pergunta o que você tomou no café hoje? Se almoçou ou se 
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jantou. Faço esses exercícios coletivos; essas atividades coletivas, para pessoa 

também integrar isso na sua vida [...]” [Louisa Huber/Terapeuta].  

[...] É você poder ajudar a transformar uma situação do outro. Significa você 

conseguir mudar uma situação incômoda, seja ela em qualquer nível, para uma 

situação de bem estar. Seja ela física, emocional ou psicológica [...] 

[Edilene/Terapeuta].  

[...] É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Quanto mais a gente 

for capaz de se colocar no lugar da outra pessoa, eu acho que mais a gente vai 

entender o sentido do que é o cuidado com o outro, e principalmente quanto 

mais a gente conseguir cuidar da gente. Cuidar da gente que eu falo é cuidar 

de nossos sentimentos, da nossa paz interior, do nosso corpo físico, da nossa 

integridade moral [...]” [Carolina-Psicóloga].  

[...] A gente faz o acolhimento com esse paciente, então a gente nota a 

necessidade que o paciente tem em falar, em expressar o que tá passando, as 

situações. A gente consegue observar que ele consegue melhorar. [...]. Só pelo 

fato de ouvir o que a gente tá ali dizendo, um ouvido ali disposto a ouvir a 

problemática daquele paciente, ele já sente uma melhora [...] 

[André/Terapeuta]. 

Esta visão multímodo dos terapeutas decorre de que toda ação de cuidado configura, a 

priori, um compromisso com o outro, o que implica respeito à individualidade, à dor e ao 

sofrimento, dimensões cruciais no processo de cuidar. Para Norddings (2003 p. 40) “[...] Captar 

a realidade do outro, sentir da maneira mais próxima possível o que ele sente, é a parte essencial 

do cuidado [...]”. Cuidar do outro também pode ser um momento de tirá-lo da solidão.  

Ao receber o assistido, onde cada encontro é único, o terapeuta deve estar totalmente 

com ele; não deve inicialmente pensar em resolver problemas ou ofertar um conjunto de 

conhecimentos, mas compartilhar sentimentos, permitindo o aporte da emoção e do afeto nessa 

relação, escutando-o atentamente, assim “Ele sente que está sendo escutado.  Se sente ali mais 

compreendido” [André/Terapeuta].  Outra colocação que valora a atenção cuidadosa é a da 

assistida Sobrevivente:  "Essa escuta muito sensível, muito acolhedora, tanto que as pessoas 

que fazem essa prática, como eu, sempre estamos a retornar para que venhamos ter a 

possibilidade de receber e ser trabalhada novamente, porque faz muito bem” 

[Sobrevivente/Assistida].  

As ações e sentimentos, citados pelos terapeutas ao expressarem o que entendem sobre 

o cuidado, favorece a criação de vínculo com o assistido, porém, a manutenção é uma conquista 

diária, não é algo esporádico, porque se assim não for, as atividades dos terapeutas, que são 

substanciadas por princípios humanizados, a exemplo da escuta sensível e do toque, no 

exercício do cuidar, não se manteria. 
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O estreitamento do vínculo ocorre de variadas maneiras, expressadas nas seguintes 

falas: 

O tratamento de cada um é analisado de forma independente e, cada um é 

questionado sobre o que sente, o que pode ser feito da melhor maneira. O 

toque resume tudo. O toque estreita, o toque faz a aproximação. O toque como 

eu já falei anteriormente faz o relaxamento, a tranquilidade, e com isso a 

resposta positiva do tratamento [Sobrevivente/Assistido].  

A partir do momento que o paciente é acolhido e durante o tratamento e essas 

trocas de energia [Mari/Assistido].  

Eu acho que o que deixa muito próximo é o jeito que trata as pessoas, é que 

lhe deixa assim a vontade, deixa você falar o que você sente, expressar o que 

você está sentindo. Eu acho uma das coisas que mais aproxima é isso e a forma 

de tratamento também que é boa é muito boa” [Maria da 

Conceição/Assistido]. 

Os terapeutas têm a seguinte opinião: 

A escuta, o toque e mais uma vez na frente de tudo, o acolhimento.  Uma 

prática que Diana institui no ambulatório de limpar os pés com o óleo, para 

mim isso tem uma importância tamanha; você começa delicadamente a tocar 

o paciente pelo pé, um sinal de muito respeito [Carmem/Médica-Homeopata].  

Não vê o outro só como uma pessoa doente, um resultado, nós queremos a 

causa, e buscando essa causa torna acolhedor, e quando você torna acolhedor 

você se torna conhecedor do seu paciente [Edilene/Terapeuta]. 

A maneira como você acolhe a pessoa. A pessoa quer falar, a pessoa não quer 

ir logo embora, aí você deixa um tempo, ela precisa de mais tempo. A pessoa 

se sente realmente que está bem-vinda [Louisa Huber/Terapeuta].  

Para os Gestores a visão é a seguinte: 

O toque. O indivíduo está sendo tocado, fisicamente, espiritualmente, 

emocionalmente e tem à sua disposição o terapeuta. [Tavares/Gestor] 

O momento principal é o acolhimento, é o momento que a gente abre a porta 

e que não trata aquela pessoa como mais um número ou então como se tivesse 

querendo se livrar dele. Pode se refletir num toque. [Diana]. 
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Os grupos evidenciaram de forma explicita, ou subliminarmente, a importância da 

escuta sensível e do toque, formas de acolhimento que estimulam a manutenção do vínculo 

afetivo, além de proporcionar um ambiente humanizado. 

Para Silva e Alves (2008 p. 77) o acolhimento, dentre outras funções, pode ser uma estratégia, 

por que  

[...] Ele é um modo de operar o processo de trabalho em saúde a fim de atender 

a todos os usuários, ouvindo seus pedidos, elegendo suas reais necessidades e 

assumindo uma postura acolhedora capaz de escutar e pactuar respostas mais 

adequadas. Este modo de agir permite que haja um atendimento com maior 

resolutividade e responsabilização [...].  

Acolher com qualidade implica focar integralmente naquele que necessita de ajuda, cujo 

objeto de trabalho deve ser o assistido e não simplesmente a doença.  

O ambiente físico acolhedor, os recursos tecnológicos e materiais são de extrema 

importância no ambiente ambulatorial, entretanto, não são mais relevantes do que o 

acolhimento amoroso, o que torna impressíndivel dedicação de toda a equipe de profissionais 

e uma visão holistica do ser humano.  

 

 

10.1.1 Escuta sensível 

 

 

A escuta sensível inicia não interpretando, por suspender todo julgamento, “[...] Ela 

procura compreender, por ’empatia‘, o sentido existente em uma prática ou situação [...]” 

(BARBIER, 1998, p. 3) 

Na dinâmica do encontro operam-se expectativas e investimentos afetivos dos quais 

emergem intersubjetividades e momentos de   

Falas, escutas e interpretações, nos quais há a produção de uma acolhida ou 

não das intenções que essas pessoas colocam nesse encontro; momentos de 

cumplicidade, nos quais há a produção de uma responsabilização em torno do 

problema que vai ser enfrentado; momentos de confiabilidade e esperança, 

nos quais se produzem relações de vínculo e aceitação (MERHY, 2004 p. 84). 

Nessa escuta sensível se estabelecem pontes entre as fronteiras aflitivo-afetivas do 

cotidiano humano, conduzindo o terapeuta a perceber o seu assistido de forma integrada, ou 
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seja, vendo-ouvido-compreendendo de maneira holística, por que cada encontro é único, 

através de  

Gestos que falam; movimentos respiratórios audíveis e significativos, mesmo 

que eles não sejam articulados pela fala; suspiros mais ou menos curtos que 

podem estar exprimindo emoções (dor, alegria, prazer, temor etc). [...]. Todo 

encontro produz, portanto, não apenas significados, mas também emoções em 

toda e qualquer situação em que ele se dê (CAPALBO, 2011 p. 40). 

Para entender o que acontece numa conversação, é preciso prestar atenção ao 

entrelaçamento do emocionar e do linguajear nela implicado; temos que fazê-lo percebendo que 

o linguajear ocorre, a cada instante, como parte de uma conversação em progresso, ou surge 

sobre o emocionar já presente. Além disso, o significado das palavras muda com o fluir do 

emocionar e vice-versa (MATURANA, 2004). 

Segundo Pichon-Rivière (2009), a determinação de que um vínculo é “bom” ou “mau”, 

resulta do sentimento de “gratificação” ou de “frustração”, respectivamente, internalizado 

durante o processo de comunicação (DULTRA PEREIRA; MIZUKI, 2016). 

A utilização da escuta sensível, instrumento metodológico imprescindível na prática das 

ações terapêuticas, recusa-se a ser uma obsessão sociológica que fixa cada um em seu lugar e 

o impede de se abrir para outros modos de existência, diversos daqueles que são impostos pelo 

papel e pelo estatuto social (BARBIER, 1998). 

Barbier (1998 p. 187) recomenda que “[...] Antes de situar uma pessoa em seu “lugar”, 

comecemos por reconhecê-la em seu ser, em sua qualidade de pessoa complexa, dotada de 

liberdade e de imaginação criadora[...]”. 

Para isto, requer uma abertura holística, o que possibilita entrar numa relação com a 

totalidade do outro, começando por não interpretar, não fazer juízo de valor, procurar sim, 

compreender por empatia (BARBIER, 1998).   

Neste processo de cuidar do outro são abertos espaços para um encontro autêntico onde 

possam ocorrer transformações entre ambos, de vários níveis e dimensões: emocionais, 

psíquicas, sentimentais etc. porque amar é “[...] um estado de abertura e de atenção [...]” 

(CREMA 2002 p. 37). 

Essa ligação interpessoal que se chama de encontro, ultrapassa o mundo das palavras, 

devendo o terapeuta escutar o inaudível, o que não faz ruído, o que não é visível. Ficar atento 

ao momento em que a voz se quebra, as lágrimas escorrem e o corpo treme. A presença ativa 
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do terapeuta com ações adequadas assegura a força necessária para continuar no caminho cheio 

de imprevistos, para o auto-encontro e o encontro com o outro (ROGERS, 1977). 

 

 

10.1.2 O toque 

 

 

Outro fator significativo expresso pelos atores sociais para estreitar o vínculo afetivo, é 

o toque. Todo o corpo humano é recoberto pela pele, até a córnea transparente dos nossos olhos 

é recoberta por uma camada modificada da pele; ela se vira para dentro para revestir orifícios 

como a boca, as narinas o canal anal (Montagu, 1988 p. 21). Na evolução dos sentidos, “[...] o 

tato é a origem de nossos olhos, ouvidos, boca e nariz.  A pele é uma roupagem contínua e 

flexível, nos envolve por completo, sendo o mais antigo e sensível de nossos órgãos, nossos 

primeiros meios de comunicação [...]”.   

No dia-a-dia do ambulatório quando o assistido é colocado na maca para ser cuidado, a 

primeira atitude do terapeuta é passar o óleo nos pés, para que o assistido   

Se sinta tocado com o óleo que a gente passa nos pés; é mais uma forma de 

acolhimento. É um exercício digamos de humildade para quem tá fazendo, e 

também aquele que está recebendo numa parte desprezada, que são os pés. 

Esse simples ato de você tocar já evoca dentro dele um sentimento de paz. 

[Tavares/Gestor] 

A gente tem que sempre no começo limpar os pés das outras pessoas; eu acho 

que é um cuidado, um prazer, um acolhimento. Também é uma hora para o 

paciente e o terapeuta se centrarem e pedirem ajuda [Diana/Gestora] 

O toque no exercício das PIC estreita o vínculo por ser uma ação que traz alívio às dores 

e às tensões emocionais: “As práticas me ajudaram muito na situação de alívio em determinadas 

situações de dores e também mais segurança com o passar do tempo, e estas práticas refletiram 

mudanças positivas no meu âmbito pessoal” Assistida/Sobrevivente.  

Outro depoimento que demonstra o bem-estar causado pelo uso das PIC é o da Assistida 

Odete: “As práticas ajudam bastante a diminuir as dores. Interferiu na saúde emocional e global. 

O lado psicológico que você aprende a lidar melhor”. 

Este bem-estar causado pelo toque, em alguma parte do corpo, é valoroso, por envolver 

afetivamente ambos, no processo de cuidar, contribuindo significativamente para estreitar o 

vínculo entre eles, como esclarece Basso; Pustilnik (2002 p. 121):   
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“[...] O toque na pele se dá sempre em dermátomo, o que dispara algo a nível 

cerebral, via impulso nervoso, eletrofisiológico, pois, o toque atinge as 

terminações nervosas. A nível local, o toque atinge vasos sanguíneos, 

superfície muscular, pequenas glândulas, superfícies celulares, estimulando 

uma rede de informações conectadas pela química fisiológica de receptores e 

transmissores peptídicos120, o que possibilita, consequentemente, o toque no 

organismo todo [...]”.  

Corpo e mente não coisas díspares, mas aspectos diferentes de um mesmo ser e de uma 

mesma realidade. A relação terapeuta-assistido não depende exclusivamente do conhecimento, 

embora ele esteja essencialmente envolvido, mas sobretudo de afetividade e respeito às 

necessidades do outro, acolhendo seus medos e anseios, sem pedir nada em troca. Tudo isto 

porque no processo de cuidar, no campo da saúde, segundo Merthy (2004 p. 1), “[...] O objeto 

não é a cura, ou a promoção e proteção da saúde, mas a produção do cuidado, através do qual 

poderão ser atingidas a cura e a saúde, que são de fato, os objetivos que se quer atingir [...]”.  

Nesses momentos interativos não há possibilidade de desvincular [mesmo durante 

procedimentos caracterizados como técnicos] aspectos afetivos e existenciais do ser a quem 

cuidamos.  A sensibilidade não tem gênero, cor ou estrato social, ela é inerente ao ser humano, 

portanto, cuidar do outro é cuidar da própria espécie.  

 

 

10.2 REFLEXÕES DO BLOCO 3 – CAPÍTULOS 9 E 10 

 

 

Este bloco contém os capítulos nono e décimo que retratam a visão dos atores sociais 

atuantes no ambulatório sobre afetividade e o cuidado.  

Evidencia nas falas que a afetividade é muito mais do um abraço: é o modo com que os 

assistidos são acolhidos, no respeito à sua dor e ao sofrimento. A pluralidade de percepções, ao 

invés de ser nociva as relações interpessoais, é um potencializador da afetividade.  

A ausência de dicotomias contribuiu para construir a confiança e a afetividade entre 

todos, por serem a dor e o sofrimento, elementos unânimes entre os assistidos, conduzindo os 

terapeutas a individualizar suas ações respeitando as suas singularidades.  

                                                           
120 Peptídeos são compostos formados pela união de dois ou mais aminoácidos por intermédio de ligações 

peptídicas, que ocorrem entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de outro. Os aminoácidos são 

moléculas formadas por um grupo carboxila e um grupo amina que se ligam a um átomo de carbono. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/peptideos.htm 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/aminoacidos.htm
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Há assimetria na maneira de sentir e de pensar dos atores sociais; embora cada pessoa 

tenha se expressado de maneira diferente, fica claro que o cuidado pode começar com um ombro 

amigo disponível para ouvir, muitas vezes o inaudível ou com um toque – um simples gesto, 

como o óleo nos pés –, que para Montagu (1988 p. 275) “[...] Tocar é a verdadeira voz da 

sensação, do sentimento” [...]”.    

No processo de assistência com as PIC, o terapeuta amplia a sua percepção para 

acompanhar o fluxo energético, movendo, se necessário, a energia contida no bloqueio em 

qualquer parte do corpo, como também conduz o assistido a entrar em contato consigo mesmo, 

contribuindo significativamente no seu processo de autocura.  

Estas ações são atos afetivos.   
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11 CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 

“Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 

igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. 

Boaventura de Souza Santos 

 

Após o ciclo de construção desta pesquisa, consegui chegar a estas “considerações 

provisórias”. Este título decorre do fato do conhecimento não ser estático e a incerteza uma das 

grandezas da ciência. Esta pesquisa proporcionou compreender a contribuição da afetividade e 

do Cuidado, como pilar de sustentação do vínculo entre Terapeuta-Assistido, no lócus 

denominado de ambulatório de PIC, pioneiro no Estado da Bahia, onde compartilha espaço com 

a medicina alopática, hegemônica na cultura ocidental, situado no Complexo Hospitalar 

Professor Edgar Santos, conhecido como Hospital das Clínicas, órgão estruturante da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

A percepção que tenho sobre a afetividade e o cuidado, a revelação dos sentimentos, das 

emoções, das dores e sofrimentos e o empréstimo das histórias de vida, oriundos dos atores 

sociais, foram relevantes para a construção desta tese. Também, sem a aderência e o afeto do 

orientador, Prof. Dr. Gustavo Bittencourt Machado e da Co-Orientadora, Profa. Dra. Teresinha 

Fróes Burnham, seria impossível realizar este estudo, considerados, todos, co-responsáveis, por 

que sem eles este trabalho não existiria. Apesar de ter recebido contribuições memoráveis, 

carrego comigo a insegurança da escrita, por não ser escritora, e a dúvida de não ter 

compreendido exatamente todas as falas. 

Espero sinceramente, que as considerações apresentadas tenham sentido para construir 

novas pontes entre duas culturas, a bioenergética/vitalista e a biomédica, aparentemente 

dispares e novos conhecimentos sobre as possíveis contribuições que a afetividade e o cuidado 

http://pensador.uol.com.br/autor/boaventura_de_souza_santos/
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proporcionam na saúde e no bem-estar das pessoas, embora consciente, de que não foi possível 

dar conta das possibilidades despontadas.  

As categorias que emergiram, como “acolhimento”, “toque” e “escuta sensível” foram 

discorridas nos capítulos o que ajudou a clarear a importância que os terapeutas e os assistidos 

deram às ações afetivas e de cuidado, no âmbito do ambulatório de PIC.  

Devido ao tema, este trabalho utilizou o estudo de caso, através da abordagem de 

pesquisa qualitativa, exploratória, com discussões que permearam  pensamentos como o 

Bioenergético/Vitalista, que auxiliou na compreensão das formas de bioenergia que compõem 

o ser humano, e suas associações fisiológicas e psicoespirituais, perspectiva que a biomedicina 

ainda não percebe, ou seja, a multidimensionalidade do ser humano; o Cartesiano-Newtoniano, 

contribuiu para conhecer minúsculas partes do corpo humano, substanciando o modelo 

biomédico e o Complexo e Multirreferencial, demonstraram que nenhum pensamento sozinho 

dá conta da complexidade de um ente bio-psico-social-espiritual, como também, que os 

primeiros não são excludentes, e sim, complementares, alargando o saber sobre as 

possibilidades de cuidar, de afetar amorosamente e do respeito à idiossincrasia humana.      

Estes aportes teóricos foram fundamentais, mas, mesmo assim, não suficientes. 

Diversos autores, a exemplo de Maturana, Morrin, Ardoino, Toralba Reselló, entre outros foram 

“convidados” a dialogar com a pesquisadora e os atores sociais (gestores, terapeutas e 

assistidos) envolvidos neste trabalho.  

A questão norteadora desta pesquisa foi saber “Como a Afetividade e o Cuidado 

contribuem para estreitar a relação Terapeuta-Assistido e visibilizar as PIC?”,  e como  

estratégia de ajuda foi proposto como objetivo geral “Identificar e analisar as situações em que 

o Terapeuta e o Assistido do Ambulatório de PIC do HUPES (re)conhecem a presença da 

Afetividade e do Cuidado como formas de acolhimento e suas contribuições para estreitar o 

vínculo entre ambos e visibilizar as PIC”, subsidiados pelos específicos:  1º.) Conhecer o 

significado de Afetividade e de Cuidado para Assistidos, Terapeutas e Gestores; 2º.) Identificar 

e analisar quais as ações afetivas e de cuidado, no uso das PIC, contribuem para sedimentar a 

relação Terapeuta-Assistido e visibilizar estas Práticas e o 3º.) Compreender os sentimentos e 

emoções que envolvem a relação Terapeuta-Assistido.   

Adotar a perspectiva multirreferencial possibilitou utilizar instrumentos e técnicas que 

permitiram atender as questões, supra citadas, interseccionar  com as diversas áreas do 

conhecimento, como: antropologia, sociologia, biologia, psicologia social, política, medicina, 
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pedagogia, filosofia, direito, economia, administração, linguística, história, neurociências e 

analisar as informações sob influências de dois métodos: Análise de Conteúdo e Análise 

Contrastiva, Bardin121 e Fróes Burnham (2002), respectivamente, portanto, trata-se de uma 

pesquisa com característica plural, que evidenciou o respeito à individualidade e à 

imaterialidade humana, como também  um olhar aprofundado sobre a afetividade e o cuidado, 

extraídos do âmago dos atores sociais envolvidos.  

A seguir serão apresentados, sumarizados, os principais resultados obtidos nesta 

pesquisa, respondendo a questão norteadora bem como os objetivos.  

 

 

11.1 PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO 

 

 

Os principais resultados a seguir apresentados são frutos de uma vivência de quatro 

anos, com um olhar submerso sobre o tema escolhido, discorridos ao longo dos capítulos. 

 

 

11.1.1 Lócus da Pesquisa: Ambulatório de PIC 

 

 

O lócus da pesquisa, o ambulatório de PIC, inserido no ambiente hegemônico da 

biomedicina, sofre um processo de alheamento no que tange aos aspectos físicos e de apoio 

técnico-administrativo. Como mostrado no capítulo três não oferece condições adequadas para 

um acolhimento humanizado, como os outros ambulatórios do HUPES, entretanto, estes 

aspectos relacionados com a infraestrutura ficam em segundo plano para os terapeutas e os 

assistidos, por que eles consideram o ambiente afetivo existente.   

As incursões políticas realizadas para que este espaço não seja desativado, ainda não 

surtiu o efeito desejado, colocando em suspenso todos que ali frequentam, pela direção do 

HUPES, que ameaça constantemente fechá-lo, embora, se constitua num paradoxo, haja vista,  

a PNPIC existir há onze anos, através da Portaria 971/2006, do Ministério da Saúde e o HUPES 

                                                           
121 Surgiu no início do século XX nos Estados Unidos para analisar o material jornalístico, ocorrendo um impulso 

entre 1940 e 1950, quando os cientistas começaram a se interessar pelos símbolos políticos, tendo este fato 

contribuído para seu desenvolvimento; entre 1950 e 1960 a AC estendeu-se para várias áreas.    
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ser uma instituição da esfera federal, principalmente no momento que está sendo criada a 

Política Estadual de Práticas Integrativas (PEPIC). Além disso, este ambulatório é o primeiro 

no Estado da Bahia, no hospital público federal, com a importância que tem na formação de 

profissionais de saúde da Universidade Federal da Bahia.   

Embora não seja do escopo de um ambulatório, as ações implementadas pela 

Coordenação, contempla mais de 50% das dez diretrizes da PNPIC, levando esta pesquisadora 

a indagar como podem os dirigentes do HUPES ignorar estas ações políticas e os benefícios 

que os assistidos revelam receber. Com medo de que o ambulatório feche, os assistidos fizeram 

abaixo-assinado, endereçado ao Ministério Público, solicitando a permanência do ambulatório.  

Apesar de inicialmente não constar do escopo da pesquisa entrevistar seus dirigentes, 

mas diante desta ameaça, entendi ser necessário conhecer as razões da diretoria, sem êxito.  

As parcerias internas/externas e os eventos realizados pela coordenação do ambulatório, 

contribuiu para a expandir e visibilizar às PIC na esfera da saúde humana, tornando Dra. Diana 

Sampaio, Coordenadora, membro efetivo da “Comissão Interinstitucional de implementação 

das Práticas Integrativas e Complementares no Estado da Bahia, (PEPIC)”, o que denota que 

ações afetivas e de cuidado, para com a sociedade, são sempre construtivas e pode contribuir 

para a construção de políticas públicas.    

Entretanto, neste micro espaço político que se encontra o ambulatório, nas condições 

descritas neste trabalho, não impediu que os terapeutas/voluntários (96%) acolhessem com 

humanidade os assistidos que ali buscam um alento, para as suas dores e sofrimentos.  

A capacidade de articulação política da coordenação ao estabelecer parcerias, internas 

e externas ao Ambulatório/UFBA, com órgãos do Governo do Estado da Bahia, instituições 

privadas, com outros ambulatórios do HUPES e órgãos da UFBA é outro diferencial, 

requerendo da gestão uma atuação intensa nas dimensões afetiva, política e de gestão. 

Caracteriza-se também, este espaço, por empoderar seus membros (gestores e 

terapeutas) e a comunidade, ao ofertar capacitação em PIC, certificadas pela PROEXT/UFBA; 

acolher estudantes de mestrado e doutorado para realizar pesquisa acadêmica e de caráter 

médico, todas aprovadas no Conselho de Ética do HUPES; inovar na oferta de PIC e contemplar 

ações afetivas e de cuidados diferenciados, a exemplo do uso do óleo nos pés, na busca do bem-

estar e da equidade social, se firmar como um espaço multirreferencial de aprendizagem de 
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construção e difusão de conhecimento, um tear de políticas públicas, mas, sobretudo, um celeiro 

de afetividade. 

 

 

11.1.2 Pilares do Vínculo entre Terapeuta e Assistido 

 

 

Sentimentos, emoções e ações demandas dos terapeutas e dos assistidos alicerçam o 

vínculo que foi criado entre eles, embora, a infraestrutura disponibilizada, não contribua para a 

permanência desses atores sociais no ambulatório.  

Ignorando as situações desfavoráveis, os terapeutas acolhem os assistidos com 

princípios e valores humanizados e respeito a sua idiossincrasia, em qualquer etapa do 

atendimento, porque entendem, que no âmbito da corporeidade a doença altera as emoções e os 

processos de interioridade de cada assistido, com consequências não apenas no corpo físico, 

mas no corpo sutil, desencadeando em alguns, processos psicológicos que geram mudanças de 

comportamento ou maximiza patologias, como as que predominam nos entrevistados: 

depressão e fibromialgia.  

Por compreender estas nuances humana, desde a anamnese, o acolhimento é minucioso, 

e aspectos como “gentileza”, “dedicação”, “preocupação com questões de ordem pessoal”, 

“respeito as singularidades”, como crenças, são valoradas tanto quanto as de ordem técnica, o 

que demonstra que “sutilezas” na interação terapeuta-assistido, tem relevância.  

A política humanizada implantada no ambulatório, credita aos “pequenos gestos” como 

o “sorriso”, o “toque”, o “abraço”, “olhar nos olhos”, o “óleo nos pés”, a “escuta sensível”, a 

“confiança”, a “esperança” etc, todos constituem elementos que vinculam afetivamente estes 

atores sociais. Como consequência, o ambulatório se tornou um espaço psicogeográfico, onde 

os assistidos são tratados como pessoas e não como números, para constar na estatística do 

SUS.  

Outro fator que contribui para estreitar o vínculo é a “formação holística dos terapeutas”, 

o que significa na prática, que “sentimentos e ações dicotômicas são abomináveis” e não fazem 

sentido nesta relação. 

Ter uma “visão multimodo”, pelos terapeutas é transformadora, por desencadear 

“compromisso com o outro”, “respeito a dor, ao sofrimento, as dimensões ontológicas e 
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espirituais” e a “ausência de ações preconceituosas”, elementos cruciais no ato de cuidar e 

afetar. No mapa conceitual, figura 21 é possível visualizar estes elementos.  

 

 
Figura 20 - A afetividade e o Cuidado Transcendem o Mundo das Palavras 

 

Fonte: autora 

 

Estas expressões oriundas das emoções, sentimentos e ações emanados dos terapeutas e 

assistidos, alicerçam o vínculo entre eles no ambulatório de PIC, onde afeto e cuidado 

“transcendem o mundo das palavras”.  

 

 

11.1.3 Limitações da Investigação 

 

 

Devido ao tempo destinado para concluir esta pesquisa, não foi possível descrever as 

PIC oferecidas e entrevistar todos os profissionais voluntários.   
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Também não foi mostrada a visão dos parceiros internos e externos para saber dos 

benefícios/malefícios que na visão deles as PIC trazem; se a demanda corresponde a oferta e 

conhecer o sentido da afetividade e do cuidado para eles.    

Entretanto, estas limitações devem ser vistas como futuras oportunidades para 

desenvolver outras pesquisas.  

 

 

11.1.4 Contribuições para Futuras Pesquisas 

 

 

A autora entende que o Ambulatório, pelas características apresentadas e com a 

formação diversificada122 da equipe, poderá também ser analisado na perspectiva do conceito 

de Comunidades Cognitivas, sob a ótica “Comunidade de Prática”. As pessoas que se 

enquadram neste tipo de Comunidade são movidas por uma paixão comum pela prática, que se 

beneficiam de uma base comum de conhecimento.  

Outra sugestão de pesquisa é investigar a influência da dimensão espiritual, reconhecida 

pela OMS, na saúde dos assistidos, haja vista, vários terapeutas serem holísticos transpessoais. 

O tema afetividade e cuidado poderá também ser pesquisado no CEDEBA e no CAPES, 

cujo serviço de PIC foi implantado em parceria com o ambulatório. 

 

 

11.1.5 Propostas Diversas 

 

 

Esta pesquisa descortinou um celeiro de possibilidades, que se tornaram viáveis para 

implementação: 

a) Divulgar a visão que os assistidos e os terapeutas têm sobre os elementos subjetivos 

que impactam na saúde, oriundos das ações afetivas e de cuidado, para os adeptos 

da biomedicina, compreenderem que as “sutilezas” do acolhimento, em todo 

processo, influenciam no vínculo afetivo e no bem-estar dos assistidos.  

                                                           
122 Cap. 3  
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b) Incluir o componente curricular “PIC", em todos os cursos da área de saúde, e assim 

ampliar o conhecimento holístico sobre o ser humano através do modelo 

bioenergético/vitalista. 

c) Ampliar a midiatização, na comunidade acadêmica, inclusive fora da UFBA, dos 

benefícios que os serviços do ambulatório de PIC proporcionam. 

d) Contratar profissionais com formação em PIC para diminuir o percentual de 

voluntários no ambulatório, hoje com 96%, como também criar nos Campi da 

UFBA um espaço destinado a assistência aos discentes, docentes e técnico-

administrativo com as PIC.  

Esta pesquisa visibilizou a importância das ações afetivas e de cuidado, consideradas 

significativas para a criação e a manutenção do vínculo entre os terapeutas e os assistidos, o 

que denota que as técnicas utilizadas, específicas de cada PIC, por si só, não são suficientes 

para estreitar estes vínculos.  

Necessário, portanto, que elementos considerados subjetivos sejam valorados, e o corpo 

(re)conhecido não só pela ótica da biomedicina, mas, também, pelo modelo 

bioenergético/vitalista, por toda a sociedade, principalmente pelos profissionais de saúde, pois, 

se tiverem uma visão holística sobre o ser humano, as ações com princípios dicotômicos não 

existirão, e sim, uma assistência integral, para um ser humano multidimensionalizado.  

O ambulatório de PIC na sua finalidade é igual a qualquer outro, entretanto, se constitui 

como espaço multirreferencial de construção e difusão de conhecimento, com contribuições 

significativas através dos seus membros na construção de políticas públicas, PEPIC, com gestão 

inovadora ao adotar agenda livre e nas ações diferenciadas dos terapeutas no cuidar e afetar 

amorosamente os assistidos.   Fica também evidenciado que através das redes políticas criadas, 

das pontes afetivas estabelecidas, do cuidado diferenciado, nas ações de acolhimento 

humanizado, houve uma quebra de paradigma.   

O estudo da Afetividade e do Cuidado no ambulatório de PIC é relevante pois 

contribuirá para fomentar outras pesquisas que envolvam famílias dos assistidos, gênero, 

patologias diversas, formação de grupos interdisciplinares, como também o HUPES, se assim 
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desejar criar um Núcleo de Pesquisa em PIC (NUPPIC) e mais uma vez na sua história ser 

pioneiro e contribuir para o desenvolvimento da ciência.     

As contribuições efetivas que a afetividade e o cuidado deram para estreitar o vínculo 

entre terapeuta e assistido no ambulatório de PIC evidenciaram que “são mãos que se abraçam”, 

por protagonizar e sedimentar sentimentos, emoções e ações amorosas, cotidianamente. 

 

  



186 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANDERY, M. A. P. A. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2014. 

ARAÚJO, M. A. L. de. Os sentidos da sensibilidade: Sua fruição no fenômeno do educar. 

Salvador: EDFBA, 2008.  

ARDOINO, J. Abordagem multirreferencial (plural) das situações educativas e formativas. In: 

BARBOSA, J. G. (coord.). Multirreferencialidade nas ciências sociais e na educação. São 

Carlos: UFScar, 1998. 

BARBIER, R. A escuta sensível na abordagem transversal. Multirreferencialidade nas 

ciências e na educação/coordenado por Joaquim Gonçalves Barbosa. São Carlos: EDUFSCar, 

1998.  

______. Conferência na Escola Superior de Ciências da Saúde – FEPECS – SES-GDF. 

<http://www.saude.df.gov.br/FEPECS>. Acesso em 5-08-2017.  

BARBOSA, M. R.; MATOS, P. M.; COSTA, M. E. Um olhar sobre o corpo: o corpo ontem e 

hoje. Psicologia & Sociedade; [online]., v. 2, n. 1, p. 24-34, 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v23n1/a04v23n1>. Acesso em: 26 abr.2015.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.  

BARRETO, A. Desvendar as mensagens dos sintomas: um desafio e uma necessidade In: 

LIMAA, W. (org.)Pontos de mutação na saúde: volume 3: novas perspectivas para a saúde 

integral a partir de uma visão quântica. 1. ed. São Paulo: Aleph, 2013. 

BARROS, N. F. de. Medicina complementar: Uma reflexão sobre o outro lado da prática 

médica. São Paulo Annablume: FAPESP, 2000.  

BASSO, T. Corporificando a Consciência: teoria e prática da Dinâmica Energética do 

Psiquismo. São Paulo: Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo, 2002.  

BITTENCOURT, A. Imagens como acontecimentos: dispositivos do corpo, dispositivos da 

dança. Salvador: EDUFBA, 2012. 93 p. (Coleção pesquisa em artes).  

BOEMER, M. R. A fenomenologia do cuidar: uma perspectiva de enfermagem. In: PEIXOTO, 

A. J.; HOLANDA, A. F. (coords.).Fenomenologia do cuidado e do cuidar: perspectivas 

multidisciplinares. Curitiba: Juruá, 2011.  

BRENAN, B. A. Mãos de Luz. 21 ed. São Paulo: Pensamento, 2006.  

______. Mãos de Luz. 21 ed. São Paulo: Pensamento, 2006.  

 



187 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL / ADAB. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/27929-

ministerio-da-saude-inclui-14-novos-procedimentos-na-politica-nacional-de-praticas-

integrativas 2017>. Acesso em: 5 ago.2017.  

_______. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. Relatório de Gestão 2006/2010: Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

______. Ministério Da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 

– 2. ed. 5. Reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos/ Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009.  

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Relatório do 1º Seminário Internacional da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde – PNPIC / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 

______. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS - PNPIC-SUS: atitude de ampliação de acesso. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

(Série B. Textos Básicos de Saúde).  

______. Ministério da Saúde. Política Nacional de Medicina Natural e Práticas 

Complementares PMNPC, Brasília, fevereiro de 2005. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ResumoExecutivoMedNatPratCompl1402052.pdf>. 

Acesso em: 15 jun.2016. 

BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 19 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2013.  

CALERI, D. Medicina Chinesa Viva: Arte e singularidade. 1ª. ed. São Paulo: Ícone, 2013.  

CAMARGO JR, K. R. de. A Biomedicina. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 

15 (Suplemento): 177-201, 2005.  

CAMPOS, C. J. G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para análise de dados 

qualitativos no campo da saúde. Rev. Bras. Enferm, Brasília (DF), v. 57, n. 5, p. 611-614, 

set/out. 2004 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 3ª. ed. Rio de Janeiro; Forense Universitária, 

1990.  



188 

CAPALBO, C. Maurice Merleau-Ponty: a percepção e a corporeidade - o cuidar do corpo 

numa perspectiva de totalidade. In: PEIXOTO, Adão José Peixoto; HOLANDA, Adriano 

Furtado (Coords.). Fenomenologia do cuidado e do cuidar: perspectivas multidisciplinares. 

Curitiba: Juruá, 2011.  

CAPRA, F. O Ponto de Mutação. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2012. 

CHARLOTT, .; TORRANCE, H. Estudo de Casos. In: SOMEKH, Bridget; LEWIN, Canthy 

(Org.) Teoria E métodos de pesquisa social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

CLIFFORD, J. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX.  4. ed. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011. 

CREMA, R. Antigos e novos terapeutas: abordagem transdisciplinar em terapia. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2002.  

DAMÁSIO, A. R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. Tradução Dora 

Vicente, Georgina Segurado. 3ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.  

______. O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si. 

Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica Luiz Henrique Martins Castro. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000.  

DESCARTES, R. As Paixões da Alma. Tradução Ciro Mioranza. São Paulo: Lafonte, 2012.  

DETHEFSEN, T.; DALLKE, R. A doença como caminho: Uma nova da cura como ponto de 

mutação em que um mal se deixa transformar em bem. São Paulo: Cultrix, 2007. 

DICIONÁRIO AURÉLIO. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Editora Nova Fronteira, 

1994. 

DICIO - Dicionário Online da Língua Portuguesa. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/escatologico/>. Acesso em: 30 out.2016. 

DULTRA PEREIRA, B. M.; MIZUKI, K. D. dos S M.; MACHADO, G. B. O Cuidado e a 

Afetividade como práticas potencializadoras de diálogos, escuta “sensível” e de acolhimento 

humanizado - Ambulatório de Práticas Integrativas Complementares (PIC) do Hospital 

Universitário Prof. Edgar Santos da UFBA. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISADORES EM GESTÃO SOCIAL: Gestão Social. Participação, Desenvolvimento: 

olhares desde a América Latina. 9. 2016, Porto Alegre. Anais... Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Escola de Administração. ENAPEGS 2016 - Porto Alegre - 19, 20 e 21 de maio 

de 2016.  

EMMONS, R. A.; MCCULLOUGH, M. E. Counting Blessings Versus Burdens: An 

Experimental Investig. Journal of Personality and Social Psychology, v. 84, n. 2. p. 377–389, 

2003. 

FENILI, R. M.; TAKASE GONÇALVES, L. H.; AZEVEDO DOS SANTOS, S. M. A dor e o 

sofrimento - uma conexão entre o pensar filosófico e o espiritual. Revista Enfermería Global. 

n. 9, nov. 2006. Disponível em: <www.um.es/eglobal/>. Acesso em: 28 mai.2017.  

https://www.dicio.com.br/escatologico/


189 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 

e Terra, 1996.  

FRÓES BURNHAM, T. Análise Contrastiva: memória da construção de uma metodologia para 

investigar a tradução de conhecimento científico em conhecimento público. In: 

DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação - v.3 n.3 jun. 2002. 

<http://www.dgz.org.br/jun02/Art_03.htm>. Acesso em: 20 jun.2017.  

______. Seminário apresentado na REDPECT/CAOS/DMMDC/UFBA por Teresinha F. 

Burnham, 2015.  

______. Análise Cognitiva: reconhecendo o antes irreconhecido. In: FRÓES BURNHAM, T. 

Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem: currículo, educação à 

distância e gestão/difusão do conhecimento. Salvador: EDUFBA, 2012. 

______. Complexidade, Multirreferencialidade, Subjetividade: três referências polêmicas para 

a compreensão do currículo escolar. Em Aberto, Brasília, ano 12, n. 58, abr/jun. 1993.  

GALEFFI, D. Complexidade e multirreferencialidade. In: GALEFFI, D. et al. Epistemologia, 

construção e difusão do conhecimento: perspectivas em ação. Organizado por Salvador: 

EDUNEB, 2011. 

______. O rigor nas pesquisas qualitativas: Uma abordagem fenomenológica em chave 

transdisciplinar. In: MACEDO, Roberto Sidnei; GALEFFI, Dante; PIMENTEL, Álamo. Um 

Rigor Outro sobre a qualidade na Pesquisa Qualitativa: Educação e ciências humanas. 

Salvador: EDUFBA, 2009, p. 13-64. 

GALVAO, I. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 21. Ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

GERBER, R. Um guia prático de Medicina Vibracional. São Paulo: Editora Cultrix., 2000. 

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991.  

GODOY, A. S. Estudo de Caso. In: GODOI, Christiane Kleinübing; BANDEIRA-DE-

MELLO, R.; SILVA, A. B. da. (Org.). Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: 

paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

GOSWAMI, A. O Médico quântico: orientações de um físico para a saúde e a cura. São Paulo, 

Cultrix, 2006.  

GROULX, L.-H. Contribuição da pesquisa qualitativa à pesquisa social. In: POUPART, J. A 

pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução Ana Cristina 

Nasser. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

 



190 

GUERREIRO, S. Caminhos e descaminhos da contracultura no Brasil: o caso do Movimento 

Hare Krishna. Revista Nures, n. 12, mai./ago. 2009. Núcleo de Estudos Religião e Sociedade 

– Pontifícia Universidade Católica. Disponível em: <http://www.pucsp.br/revistanures>. 

Acesso em 20 fev.2015  

GRAMÁTICA.NET.BR. Etimologia do Conhecimento. Disponível em: 

<https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-conhecimento>. Acesso 

em: 19 jun.2016. 

HOFFER, Eric. Reflections on the Human Condition. Publicado por Harper & Row, 1973. 

97 p. 

INCONTRI, D. A arte de cuidar: Saúde, Espiritualidade e Educação. Bragança Paulista, SP: 

Editora Comenius, 2010. 

JAPIASSÚ, H. O espírito Interdisciplinar. Cadernos EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 4,  n. 3, 

out. 2006.  

LANGDON, E. J. Antropologia, saúde e doença: Uma introdução ao conceito de cultura 

aplicado às ciências da saúde. In: Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 18, n. 3, p. 173-183, 

mai./jun 2010. Disponível em: <www.eep.usp.br/rlae>. Acesso em: 12 abr.2015.  

LAPOINTE, S.; RUGIRA, J.-M. Para uma Ética Renovada do Cuidar: à escuta do corpo 

sensível. Educ. Real, Porto Alegre, v. 37, n. 1, p. 51-70, jan./abr. 2012. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/edu_realidade>. Acesso em: 15 mai.2015.  

LA TAILLE, Y. de et al. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 

São Paulo: Summus, 1992.  

LE BRETON, D. A sociologia do corpo. 6 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012a. 

______. Antropologia do corpo e modernidade. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012b.  

LELOUP, J.-Y. Cuidar do ser: Fílon e os Terapeutas de Alexandria. 11ª. Ed. Petrópolis, RJ; 

Vozes, 2007. (Coleção Psicologia Transpessoal). 

______. Uma arte de cuidar: estilo alexandrino. Organização de Suzana Beiro. 2. Ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. (Coleção Unipaz: Colégio Internacional dos Terapeutas).  

______. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Lise Mary Alves de Lima (org.). 

17 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

LIMA, P. de T. Medicina integrativa: a cura pelo equilíbrio. São Paulo: MG Editores, 2009. 

LIIMAA, W.. Modelo quântico de saúde: do paradigma da doença ao paradigma da saúde. In: 

LIIMAA, Wallace (Org.). Pontos de mutação na saúde: novas perspectivas para a saúde 

integral a partir de uma visão quântica. 1 ed. São Paulo: Aleph, 2013, v. 3 



191 

LONGHI, M. T. et al. Um estudo sobre os fenômenos Afetivos e Cognitivos em Interfaces para 

Softwares Educativo. Novas tecnologias em Educação. CINTED-UFGRS. v. 5,  n. 1, julho de 

2007. <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/22859?locale=pt_BR>. Acesso, 19-12-2014. 

LOPES, L. G. de V.  Saúde, Poder e Cura: Concepções sobre Hipnose e a Saúde Coletiva. 

2008, 111 f. Dissertação (Mestrado) - Fundação Edson Queiroz,  Universidade de Fortaleza, 

2008. Disponível em: <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp090636.pdf>. Acesso em 18 de 

julho de 2017.  

LUPASCO, S. O Homem e as suas Três Éticas. Paris: Éditions du Rocher, 1986.  

LUZ, M. T. Cultura Contemporânea e Medicinas Alternativas: Novos Paradigmas em Saúde 

no Fim do Século XX. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 15 (Suplemento), p.145-

176, 2005.  

MACEDO, R. S. GALEFFI, D. PIMENTEL. A Um rigor outro sobre a qualidade na 

pesquisa qualitativa: educação e ciências humanas. Salvador: EDUFBA, 2009.  

MACHADO, G. B. Afetividade e Desenvolvimento: a formação do Servidor Comunitário e 

as Tecnologias Sociais. Relatório de Pós-Doutoramento. 2010 do DMMDC da UFBA.  

MARTINS, L. T. O corpo e o sagrado: o renascimento do sagrado através do discurso da 

corporeidade. 2003. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação Física, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2003. 

MATURANA, H. R; DÁVILA YÁÑEZ, X. Habitar humano em seis ensaios de biologia-

cultural. São Paulo: Palas Athena, 2009.  

MATURANA H. R.; VERDEN-ZOLLER, G. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do 

humano do patriarcado à democracia. São Paulo: Palas Athena, 2004. 

______; VARELA, F. J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão 

humana. São Paulo: Palas Athenas, 2001.  

______. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

98 p.  

MATURANA, H. R. et al. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997.   

MELUCCI, A. Por uma sociologia reflexiva; pesquisa qualitativa e cultura. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2005.  

MERHY, E. E. O ato de Cuida: a Alma dos Serviços de Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da 

Educação na Saúde. Ver – SUS Brasil: cadernos de textos / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 



192 

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2013. 

MONTEIRO, M. M. S. Práticas Integrativas e Complementares no Brasil: Revisão 

Sistemática. 2012. Monografia (Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços em Saúde) - 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, 2012.  

MORIN, E. Ciência com consciência: tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio 

Dória. Ed. Revista e modificada pelo autor. 14ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.  

______. Introdução ao Pensamento Complexo. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

______.  A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2004a.  

______.  Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora 

F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 9 ed. São Paulo: 

Cortez; Brasília, DF. UNESCO, 2004b.  

______. O Método 3. O conhecimento do conhecimento. Tradução de Maria Gabriela de 

Bragança: Editions du Seuil, 1986.  

MONTAGU, A. Tocar: o significado humano da pele; tradução de Maria Sílvia Mourão 

Netto. São Paulo: Summus, 1988.  

NASCIMENTO, M. C. As duas faces da montanha: estudos sobre medicina chinesa e 

acupuntura. São Paulo: Hucitec, 2006. 

NASCIMENTO, M. C. Racionalidades Médicas, vinte anos. In: NASCIMENTO, M. C. do.; 

NOGUEIRA, M. I. N. (Org.). Intercâmbio solidário de saberes em saúde: racionalidades 

médicas e práticas integrativas e complementares; São Paulo: Hucitec, 2013. 

NODDINGS, N. O cuidado: uma abordagem feminina à ética e à educação moral. 

Tradução: Magda Lopes. São Leopoldo RS: Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

UNISINOS, 2002.  

NOGALES-GAETE, J. Medicina alternativa y complementaria. Rev. chil. Neuro-psiquiatr., 

Santiago, v.42, n.4, oct. 2004. Acesso em: 15 fev.2015.  

NOGUEIRA, M. I. A formação médica sob a ótica do paradigma vitalista: via de entrada em 

um mundo novo. In: NASCIMENTO, Marilene Cabral do; NOGUEIRA, Maria Inês (Org.). 

Intercâmbio solidário de saberes em saúde: racionalidades médicas e práticas integrativas e 

complementares/organizado por. São Paulo: Hucitec, 2013. 



193 

OLIVEIRA, M. K.; REGO, T. C. Vygotsky e as complexas relações entre cognição e afeto. 

ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Afetividade na escola: alternativas teóricas e práticas. 

São Paulo: Summus, 2003.  

OMS. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. 2011. Disponível em: 

<www.who.int>. Acesso em: 19 ago.2014.  

PELIZZOLI, M. L. Visão histórica e sistêmica: bases para o paradigma integrativo em saúde. 

In: BARRETO, Alexandre França. Práticas integrativas em saúde: proposições teóricas e 

experiências na saúde e educação. Recife: Editora UFPE, 2014 

PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. Tradução de Profa. Maria Alice Magalhães D’Amorim 

e Paulo Sérgio Lima Silva. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária Ltda, 1993.  

PIMENTEL, A. Considerações sobre a autoridade e o rigor nas etnografias da educação. In: 

MACEDO, Roberto Sidnei; GALEFFI, Dante; PIMENTEL, Álamo Um rigor outro sobre a 

qualidade na pesquisa qualitativa: educação e ciências humanas. Salvador: EDUFBA, 2009. 

PRIGOGINE, Y. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: Editora da 

Universidade Estadual Paulista, 1996. (Biblioteca básica). 

QUEIROZ, M. S. O sentido do conceito de Medicina Alternativa e Movimento Vitalista: 

uma perspectiva teórica introdutória. In: NASCIMENTO, Marilene Cabral do.As duas faces 

da montanha: estudos sobre medicina chinesa e acupuntura. São Paulo: Hucitec, 2006.  

RICO, A. M. M. Vida emocional do feto. Portal Guia do Bebê. Disponível em: 

<http://guiadobebe.uol.com.br/a-vida-emocional-do-feto/>. Acesso em: 15  nov. 2015. 

ROGERS, C. R..; ROSENBERG, R. L. A pessoa como centro  São Paulo: EPU, Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1977.  

ROSSI, R. Ser Terapeuta. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

RUSSEL, B. História do pensamento ocidental. Tradução Laura Alves e Aurélio Rebello.  

Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.  

SAAD, M.; MASIERO, D.; BATTISTELLA, L. R. Espiritualidade baseada em evidências. 

Revista Acta Fisiátrica, v. 8, n. 3, p. 107-112, 2001. 

SALLES, L. F.; KUREBAYASHI, L. F. S.; SILVA, M. J. P. As Práticas Complementares e a 

Enfermagem. In: SALLES, L. S.; SILVA, M. J. P. da. Enfermagem e as práticas 

complementares em saúde. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2011.  

SANCHES, M. O. Construção colaborativa do conhecimento: saberes, práticas de duas 

redes de pesquisa multirreferenciais. 2016. 265 f. Tese (doutorado Multi-institucional e 

Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de 

Educação, Salvador, 2016. 



194 

SAMPAIO, D. B. P. Relatório 2013 do Ambulatório de Práticas Integrativas.  HUPES, 

2014.  

______. Relatório 2014 do Ambulatório de Práticas Integrativas. HUPES, 2014.  

SCHETTING FILHO, L. Pedagogia da ternura. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

SECCHI, L.. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análises, Casos Práticos. 2. ed. São 

Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2011.  

SHUSTERMAN, R. Consciência corporal. São Paulo: É Realizações, 2012.  

SILVA, L. G.; ALVES, M. da S. O acolhimento como ferramenta de Práticas Inclusivas de 

Saúde.  Rev. APS, v. 11, n. 1, p. 74-84, jan./mar. 2008. 

SILVA, M. M. V. N. S. Cronologia do Conhecimento. Revista Filosofia Capital, v. 4, Edição 

8, Ano 2009. 

SIQUEIRA, A. J. As Representações do Corpo na Idade Média. Revista Vivência, n. 37, p. 

49-58, 2011. Disponível em: 

<http://www.cchla.ufrn.br/Vivencia/sumarios/37/PDF%20para%20INTERNET_37/03_Ant%

C3%B4nio%20Jorge%20Siqueira.pdf>.  Acesso em: 26 abr.2011.  

SOUZA, Eduardo F. A. A. de; LUZ, M. T.. Bases socioculturais das práticas terapêuticas 

alternativas. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, n.2, abr-jun. 2009. 

p. 393-405. 

SPINOZA, B. de. Ética. Tradução e notas de Tomaz Tadeu. 3. Ed. 1. Reimp. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2013.  

TAVARES, F. de M. Reflexões acerca da Iatrogenia e Educação Médica. In: Revista 

Brasileira de Educação Médica. 180 31 (2): 180 – 185; 2007. 

TEIXEIRA, M. Z. A Natureza imaterial do homem: estudo comparativo do vitalismo 

homeopático com as principais concepções médicas e filosóficas. 2ª. Ed. São Paulo: Editorial 

Petrus, 2000.  

______. O Vitalismo Homeopático ao Longo da História da Medicina.  Homeopat. Bras. 

vol.8, n02, 2002. Disponível em: <http://www.ihb.org.br/BR/docs/revista/v.8.n.2-

2002/pdf/p.109-123.pdf>. Acesso em: 15 nov.2015. 

______. A Natureza imaterial do homem: estudo comparativo do vitalismo homeopático com 

as principais concepções médicas e filosóficas. 2ª. Ed. São Paulo: Editorial Petrus, 2013. 

TORRALBA ROSELLÓ, F. Antropologia do cuidar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

ULLER, W. Afetividade e cognição no ensino médio: a desconstrução do racionalismo 

pedagógico. 2006. 125 f. Dissertação (Mestrado) – Setor de Ciências Humanas, Letras e 

Artes. Programa de Pós-Graduação em Educação, Universdiade Estadual de Ponta Grossa, 

Ponta Grossa, 2006. 



195 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

WALDOW, V. R. Cuidar expressão humanizadora da enfermagem. 3. ed. Metrópolis, RJ: 

Vozes, 2010.  

WALLNER, F. G. Medicina tradicional chinesa: um modo alternativo de pensar. Tradução 

Zilda Hutchison Schild Silva. São Paulo: Pensamento, 2011.  

WHO/EDM/TRM. Estratégia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2002–2005. 

Organización Mundial de la Salud Ginebra. 2002. Disponível em: 

<http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf>. Acesso em: 05 

dez.2014. 

  



196 

APÊNDICE A - Participação em Atividades Acadêmicas 

 

 

EVENTO ARTIGO/PARTICIPAÇÃO AUTOR PERÍODO PROMOÇÃO 

VI Taller Internacional “La Educación 

Médica: Retos Y Perspectivas” 

A contribuição das práticas integrativas 

complementares [PIC] na construção da 

felicidade nas comunidades, por meio da 

formação de recursos humanos.  

MIZUKI, Karina Dias dos 

Santos; DULTRA PEREIRA, 

Barbara Maria; MENEZES, 

Ana Maria Ferreira 

15 a 19 de fevereiro 

de 2016.  

Ministerio de Educación Superior y las 

universidades cubanas. 

11º. SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

SOBRE CONSCIÊNCIA. 2º. 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

SOBRE AUTOCONHECIMENTO 

A meditação como agente de consciência e 

autoconhecimento corporal.  

DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria; MIZUKI, Karina Dias 

dos Santos; MACHADO, 

Gustavo Bittencourt. 

9 a 10 de setembro 

de 2016.  

Fundação Ocidemnte - 7ºCDE – 

Organização Científica de Estudos 

Materiais, Naturais e Espirituais. 

VIII Jornadas de Investigación en 

Antropología Social Santiago Wallace 2 

Felicidade: fruto do desenvolvimento local 

apoiado nas políticas públicas 

MIZUKI, Karina Dias dos 

Santos; DULTRA PEREIRA, 

Barbara Maria; MENEZES, 

Ana Maria Ferreira  

27, 28 e 29 de julho 

de 2016 

Instituto de Ciências Antropologicas – 

Faculdad de Filosofia y Letras. 

Faculdad de Buenos Aires Instituto de 

Ciências Antropologicas – Faculdad de 

Filosofia y Letras. Faculdad de Buenos 

Aires.  

IX ENAPEGS – Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Gestão Social 1 

O Cuidado e a Afetividade Como Práticas 

Potencializadoras de Diálogos, Escuta 

“Sensível” e de Acolhimento Humanizado 

no Ambulatório de Práticas Integrativas 

Complementares [PIC] do Hospital 

Universitário Prof. Edgar Santos da UFBA 

DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria; MIZUKI, Karina Dias 

dos Santos; MACHADO, 

Gustavo Bittencourt.  

19 a 21 de maio de 

2016 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul 

III CONGRESSO BRASILEIRO DE 

FILOSOFIA DA LIBERTÇÃO – 

ESTÉTICAS E CULTURAS DE 

LIBERTAÇÃO. 

A cosmovisão do corpo: um olhar para 

além do físico 

DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria 

22 a 25 de setembro 

de 2015 

Programa de Doutorado Multi-

Institucional e Multidisciplinar em 

Difusão do Conhecimento [DMMDC] 

 



197 
 

6° Simpósio Internacional sobre 

Consciência - "Tudo é isto" 

Cuidado Humano: Ethos de Consciência, 

Saúde e Felicidade. 

DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria; MIZUKI, Karina Dias 

dos Santos; MACHADO, 

Gustavo Bittencourt. 

15 de novembro de 

2015.  

Fundação Ocidemnte - 7ºCDE – 

Organização Científica de Estudos 

Materiais, Naturais e Espirituais. 

5º Simpósio Internacional sobre 

Consciência: "NADA É SEM MEDIDA”, 

Consciência, Afetividade e Humanização 

nas Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde. 

ANDRADE LESSA, Lílian; 

DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria ANDRADE, Luciene 

Lessa MACHADO, Gustavo 

Bittencourt 

setembro de 2014 Fundação Ocidemnte - 7ºCDE – 

Organização Científica de Estudos 

Materiais, Naturais e Espirituais. 

CUIDADOTECA – Cuidado 

Transdisciplinar e Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde. 

Ouvinte DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria 

17 e 18 de outubro 

de 2014 

Escola de Enfermagem da UFBA e 

Ambulatório de Práticas Integrativas 

Complementares do HUPES 

II Seminário Ancestralidade e Educação: 

ensino de filosofia, literatura negra e 

multirreferencialidade 

Membro da Comissão Organizadora DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria 

08 a 11 de abril de 

2014 

Programa de Doutorado Multi-

Institucional e Multidisciplinar em 

Difusão do Conhecimento [DMMDC]. 

V CISP: Colóquio Internacional Saberes, 

Práticas e I Encontro Internacional de 

Filosofia Africana 

Membro da Comissão Organizadora DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria 

03 a 06 de 

dezembro de 2013 

Programa de Doutorado Multi-

Institucional e Multidisciplinar em 

Difusão do Conhecimento [DMMDC]. 

Programa Vizinhanças da 

PROEXT/UFBA 

Membro do projeto de elaboração para a 

construção do Edital PROEX 

DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria 

outubro de 2013 a 

fevereiro de 2014 

Universidade Federal da Bahia 

[UFBA]. 

XXXII Seminário Estudantil de Pesquisa  

XIV Seminário de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFBA 

Afetividade e Cuidado: mãos que se 

abraçam no projeto de Práticas Integrativas 

do hospital universitário professor Edgar 

Santos Hupes. 

DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria 

21 a 23 de outubro 

de 2013 

 

Universidade Federal da Bahia 

[UFBA].  

II Colóquio internacional “Educação, 

Corpo e Identidade” - 

[Des]Humanização, Educação & Corpo: 

impactos no Desenvolvimento humano e 

regional. 

Ouvinte DULTRA PEREIRA, Bárbara 

Maria 

08 a 11 de outubro 

de 2013 

Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB - Université de Paris 8-

Universidade Federal da Bahia-

Faculdade Ruy Barbosa 

9º. Congresso Brasileiro de Sistemas -  

Pensar a Compreensão de Sistemas. 

O Dependente Químico frente aos 

Sistemas Complexos   

LIMA NETO, José Lamartine 

de Andrade;  DULTRA 

PEREIRA, Bárbara Maria; 

OLIVEIRA, Maria Olivia 

Matos.  

Outubro de 2013 Fundação Universidade do Tocantins 



198 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista para Gestores e Terapeutas 

 

 

 MÃOS QUE SE ABRAÇAM: AFETIVIDADE, CUIDADO E AS PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES 

Perspectiva de acolhimento no Complexo Hospitalar  

Universitário Professor Edgar Santos da UFBA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA N. 1 

 

GESTORES E TERAPEUTAS DO AMBULATÓRIO DE PIC 

 

 

NOME:  

PSEUDÔNIMO NA PESQUISA:  

IDADE:                        SEXO:                            RELIGIÃO:                    COR: 

NACIONALIDADE: 

ESCOLARIDADE: 

PROFISSÃO: 

TIPOS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS QUE TEM FORMAÇÃO: 

TEMPO QUE ATUA COMO TERAPEUTA: 

TEMPO QUE ATUA NO AMBULATÓRO DE PIC DO HUPES: 

LOCAL DE TRABALHO REMUNERADO: 

 

ROTEIRO 

1. Como você conceitua Afetividade? 

2. Como você conceitua Cuidado? 

3. Em quais momentos do atendimento você identifica a presença da afetividade? 
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4. Em quais momentos do atendimento você identifica algum tipo de cuidado que seja 

diferenciado, em relação ao atendimento biomédico? 

5. Como o uso das PIC estreita a relação entre Terapeuta e Assistido? 

6. Quais as queixas mais frequentes? 

7. Você acredita que a sua frequência no ambulatório interferiu na sua saúde emocional e 

global? Em caso afirmativo explique. 

8. Relate a [s] PIC que você utiliza  

9. Como você sugere a difusão das PIC oferecidas pelo Ambulatório?  

10. O que você mudaria na dinâmica do ambulatório e quais as sugestões para aprimorar o 

serviço. 

11. Qual a trajetória que você fez para ter a formação de Terapeuta? 

12. Qual a sua motivação para ser voluntário do ambulatório? O que ganha com isso? 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista para Assistidos 

 

 

MÃOS QUE SE ABRAÇAM: AFETIVIDADE, CUIDADO E AS PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES 

Perspectiva de acolhimento no Complexo Hospitalar  

Universitário Professor Edgar Santos da UFBA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA N. 2 

ASSISTIDOS DO AMBULATÓRIO DE PIC 

 

NOME:  

PSEUDÔNIMO NA PESQUISA:  

IDADE:                                 SEXO:             RELIGIÃO:                    COR: 

NACIONALIDADE: 

ESCOLARIDADE: 

PROFISSÃO: 

TIPOS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS QUE UTILIZOU NO AMBULATÓRIO: 

TEMPO QUE FREQUENTA O AMBULATÓRIO: 

 

ROTEIRO 

1. Como você conceitua Afetividade? 

2. Como você conceitua Cuidado? 

3. Em quais momentos do atendimento você identifica a presença da afetividade? 

4. Em quais momentos do atendimento você identifica algum tipo de cuidado que seja 

diferenciado, em relação ao atendimento biomédico? 

5. Como o uso das PIC estreita a relação entre Terapeuta e Paciente? 
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6. Quais as suas queixas mais frequentes? 

7. Você acredita que a sua frequência no ambulatório interfere na sua saúde emocional e 

global? Em caso afirmativo explique. 

8. O que você mudaria na dinâmica do ambulatório e quais as sugestões para aprimorar o 

serviço. 
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ANEXO A - Portaria n. 971 do Ministério da Saúde do Brasil 

 

 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA No- 971, DE 3 DE MAIO DE 2006 

Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares [PNPIC] no 

Sistema Único de Saúde 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e Considerando o disposto no inciso 

II do art. 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre a integralidade da atenção como diretriz 

do SUS; Considerando o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.080/90, que diz respeito às ações 

destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, 

como fatores determinantes e condicionantes da saúde; 

 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde [OMS] vem estimulando o uso da Medicina 

Tradicional/Medicina Complementar/ Alternativa nos sistemas de saúde de forma integrada às 

técnicas da medicina ocidental modernas e que em seu documento “Estratégia da OMS sobre 

Medicina Tradicional 2002-2005” preconiza o desenvolvimento de políticas observando os 

requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso; 

 

Considerando que o Ministério da Saúde entende que as Práticas Integrativas e Complementares 

compreendem o universo de abordagens denominado pela OMS de Medicina Tradicional e 

Complementar/ Alternativa - MT/MCA; 

 

Considerando que a Acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde, inserida na 

Medicina Tradicional Chinesa [MTC], sistema médico complexo, que aborda de modo integral 

e dinâmico o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma 

integrada com outros recursos terapêuticos, e que a MTC também dispõe de práticas corporais 

complementares que se constituem em ações de promoção e recuperação da saúde e prevenção 

de doenças; Considerando que a Homeopatia é 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; 

 

Considerando que a Fitoterapia é um recurso terapêutico caracterizado pelo uso de plantas 

medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas e que tal abordagem incentiva o 

desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a participação social; 

 

Considerando que o Termalismo Social/Crenoterapia constituem uma abordagem reconhecida 

de indicação e uso de águas minerais de maneira complementar aos demais tratamentos de 

saúde e que nosso País dispõe de recursos naturais e humanos ideais ao seu desenvolvimento 

no Sistema Único de Saúde [SUS]; e Considerando que a melhoria dos serviços, o aumento da 

resolutividade e o incremento de diferentes abordagens configuram, assim, prioridade do 
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Ministério da Saúde, tornando disponíveis opções preventivas e terapêuticas aos usuários do 

SUS e, por conseguinte, aumentando o acesso, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, a Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares [PNPIC] no Sistema Único de Saúde. 

 

Parágrafo único. Esta Política, de caráter nacional, recomenda a adoção pelas Secretarias de 

Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da implantação e implementação das 

ações e serviços relativos às Práticas Integrativas e Complementares. 

 

Art. 2º Definir que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem 

com o tema da Política ora aprovada, devam promover a elaboração ou a readequação de seus 

planos, programas, projetos e atividades, na conformidade das diretrizes e responsabilidades 

nela estabelecidas. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA 

 

 

ANEXO 

 

POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O campo das Práticas Integrativas e Complementares contempla sistemas médicos complexos 

e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial da Saúde 

[OMS] de medicina tradicional e complementar/alternativa [MT/MCA], conforme WHO, 2002. 

Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais 

de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 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. 

 

No final da década de 70, a OMS criou o Programa de Medicina Tradicional, objetivando a 

formulação de políticas na área. 

 

Desde então, em vários comunicados e resoluções, a OMS expressa o seu compromisso em 

incentivar os Estados-Membros a formularem e implementarem políticas públicas para uso 

racional e integrado da MT/MCA nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como para o 

desenvolvimento de estudos científicos para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e 



204 

qualidade. O documento “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005” reafirma 

o desenvolvimento desses princípios. 

 

No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciou-

se a partir da década de 80, principalmente após a criação do SUS. 

 

Com a descentralização e a participação popular, os estados e os municípios ganharam maior 

autonomia na definição de suas políticas e ações em saúde, vindo a implantar as experiências 

pioneiras. 

 

Alguns eventos e documentos merecem destaque na regulamentação e tentativas de construção 

da política: 

- 1985 - celebração de convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social [Inamps], a Fiocruz, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Instituto 

Hahnemanniano do Brasil, com o intuito de institucionalizar a assistência homeopática na rede 

publica de saúde; 

- 1986 - 8ª Conferência Nacional de Saúde [CNS], considerada também um marco para a oferta 

das Práticas Integrativas e Complementares no sistema de saúde do Brasil, visto que, 

impulsionada pela Reforma Sanitária, deliberou em seu relatório final pela "introdução de 
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práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao 

usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida"; 

- 1988 - resoluções da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação [Ciplan] nºs 

4, 5, 6, 7 e 8/88, que fixaram normas e diretrizes para o atendimento em homeopatia, 

acupuntura, termalismo, técnicas alternativas de saúde mental e fitoterapia; 

- 1995 - instituição do Grupo Assessor Técnico-Científico em Medicinas Não-Convencionais, 

por meio da Portaria nº 2543/GM, de 14 de dezembro de 1995, editada pela então Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; 

- 1996 - 10ª Conferência Nacional de Saúde que, em seu relatório final, aprovou a “incorporação 

ao SUS, em todo o País, de práticas de saúde como a fitoterapia, acupuntura e homeopatia, 

contemplando as terapias alternativas e práticas populares”; 

- 1999 - inclusão das consultas médicas em homeopatia e acupuntura na tabela de 

procedimentos do SIA/SUS [Portaria nº 1230/GM de outubro de 1999]; 

- 2000 - 11ª Conferência Nacional de Saúde que recomenda “incorporar na atenção básica: Rede 

PSF e PACS práticas não convencionais de terapêutica como acupuntura e homeopatia”; 

- 2001 - 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária; 

- 2003 - constituição de Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde com o objetivo de elaborar 

a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares [PMNPC ou apenas 

MNPC] no SUS [atual PNPIC]; 

- 2003 - Relatório da 1ª Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, que enfatiza a 

importância de ampliação do acesso aos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos no SUS; 

- 2003 - Relatório Final da 12ª CNS que delibera pela efetiva inclusão da MNPC no SUS [atual 

Práticas Integrativas e Complementares]. 

- 2004 - 2ª Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovações em Saúde à MNPC [atual 

Práticas Integrativas e Complementares] que foi incluída como nicho estratégico de pesquisa 

dentro da Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa; 

- 2005 - Decreto Presidencial de 17 de fevereiro de 2005, que cria o Grupo de Trabalho para 

elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; e  

- 2005 - Relatório Final do Seminário "Águas Minerais do Brasil", em outubro, que indica a 

constituição de projeto piloto de Termalismo Social no SUS. 

 

Levantamento realizado junto a Estados e municípios em 2004, mostrou a estruturação de 

algumas dessas práticas contempladas na política em 26 Estados, num total de 19 capitais e 232 

municípios.  

 

Esta política, portanto, atende às diretrizes da OMS e visa avançar na institucionalização das 

Práticas Integrativas e Complementares no âmbito do SUS. 

 

 

 

1.1. MEDICINA TRADICIONAL CHINESA - ACUPUNTURA 

 

A Medicina Tradicional Chinesa caracteriza-se por um sistema médico integral, originado há 

milhares de anos na China. Utiliza linguagem que retrata simbolicamente as leis da natureza e 

que valoriza a inter-relação harmônica entre as partes visando à integridade. Como fundamento, 

aponta a teoria do Yin-Yang, divisão do mundo em duas forças ou princípios fundamentais, 

interpretando todos os fenômenos em opostos complementares. O objetivo desse conhecimento 

é obter meios de equilibrar essa dualidade. Também inclui a teoria dos cinco movimentos que 

atribui a todas as coisas e fenômenos, na natureza, assim como no corpo, uma das cinco energias 

[madeira, fogo, terra, metal, água]. Utiliza como elementos a anamnese, palpação do pulso, 
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observação da face e da língua em suas várias modalidades de tratamento [acupuntura, plantas 

medicinais, dietoterapia, práticas corporais e mentais]. 

 

A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo integral e 

dinâmico o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma 

integrada com outros recursos terapêuticos. Originária da medicina tradicional chinesa [MTC], 

a acupuntura compreende um conjunto de procedimentos que permitem o estímulo preciso de 

locais anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas para 

promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como para prevenção de agravos e 

doenças. 

 

Achados arqueológicos permitem supor que essa fonte de conhecimento remonta há pelo menos 

3000 anos. A denominação chinesa zhen jiu, que significa agulha [zhen] e calor [jiu], foi 

adaptada nos relatos trazidos pelos jesuítas no século XVII, resultando no vocábulo acupuntura 

[derivado das palavras latinas acus, agulha, e punctio, punção]. O efeito terapêutico da 

estimulação de zonas neurorreativas ou “pontos de acupuntura” foi, a princípio, descrito e 

explicado numa linguagem de época, simbólica e analógica, consoante com a filosofia clássica 

chinesa. 

 

No ocidente, a partir da segunda metade do século XX, a acupuntura foi assimilada pela 

medicina contemporânea, e graças às pesquisas científicas empreendidas em diversos países 

tanto do oriente como do ocidente, seus efeitos terapêuticos foram reconhecidos e têm sido 

paulatinamente explicados em trabalhos científicos publicados em respeitadas revistas 

científicas. Admite-se, atualmente, que a estimulação de pontos de acupuntura provoca a 

liberação, no sistema nervoso central, de neurotransmissores e outras substâncias responsáveis 

pelas respostas de promoção de analgesia, restauração de funções orgânicas e modulação 

imunitária. 

 

A OMS recomenda a acupuntura aos seus Estados-Membros, tendo produzido várias 

publicações sobre sua eficácia e segurança, capacitação de profissionais, bem como métodos 

de pesquisa e avaliação dos resultados terapêuticos das medicinas complementares e 

tradicionais. O consenso do National Institutes of Health dos Estados Unidos referendou a 

indicação da acupuntura, de forma isolada ou como coadjuvante, em várias doenças e agravos 

à saúde, tais como odontalgias pós-operatórias, náuseas e vômitos pós-quimioterapia ou 

cirurgia em adultos, dependências químicas, reabilitação após acidentes vasculares cerebrais, 

dismenorreia, cefaleia, epicondilite, fibromialgia, dor miofascial, osteoartrite, lombalgias e 

asma, entre outras. 

 

A MTC inclui ainda práticas corporais [lian gong, chi gong, tui-na, tai-chi-chuan]; práticas 

mentais [meditação]; orientação alimentar; e o uso de plantas medicinais [fitoterapia tradicional 
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chinesa], relacionadas à prevenção de agravos e de doenças, a promoção e à recuperação da 

saúde. No Brasil, a acupuntura foi introduzida há cerca de 40 anos. 

 

Em 1988, por meio da Resolução nº 5/88, da Comissão Interministerial de Planejamento e 

Coordenação [Ciplan], teve suas normas fixadas para atendimento nos serviços públicos de 

saúde. 

 

Vários conselhos de profissões da saúde regulamentadas reconhecem a acupuntura como 

especialidade em nosso país, e os cursos de formação encontram-se disponíveis em diversas 

unidades federadas. 

 

Em 1999, o Ministério da Saúde inseriu na tabela Sistema de Informações Ambulatoriais 

[SIA/SUS] do Sistema Único de Saúde a consulta médica em acupuntura [código 0701234], o 

que permitiu acompanhar a evolução das consultas por região e em todo o País. Dados desse 

sistema demonstram um crescimento de consultas médicas em acupuntura em todas as regiões. 

Em 2003, foram 181.983 consultas, com uma maior concentração de médicos acupunturistas 

na Região Sudeste [213 dos 376 cadastrados no sistema]. 

 

De acordo com o diagnóstico da inserção da MNPC nos serviços prestados pelo SUS e os dados 

do SIA/SUS, verifica-se que a acupuntura está presente em 19 estados, distribuída em 107 

municípios, sendo 17 capitais. 

 

Diante do exposto, é necessário repensar, à luz do modelo de atenção proposto pelo Ministério, 

a inserção dessa prática no SUS, considerando a necessidade de aumento de sua capilaridade 

para garantir o princípio da universalidade. 

 

1.2. HOMEOPATIA 

 

A homeopatia, sistema médico complexo de caráter holístico, baseada no princípio vitalista e 

no uso da lei dos semelhantes foi enunciada por Hipócrates no século IV a.C. Foi desenvolvida 

por Samuel Hahnemann no século XVIII. Após estudos e reflexões baseados na observação 

clínica e em experimentos realizados na época, Hahnemann sistematizou os princípios 

filosóficos e doutrinários da homeopatia em suas obras Organon da Arte de Curar e Doenças 

Crônicas. A partir daí, essa racionalidade médica experimentou grande expansão por várias 

regiões do mundo, estando hoje firmemente implantada em diversos países da Europa, das 

Américas e da Ásia. 

 

No Brasil, a homeopatia foi introduzida por Benoit Mure, em 1840, tornando-se uma nova 

opção de tratamento. 

 

Em 1979, é fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira [AMHB]; em 1980, a 

homeopatia é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina 

[Resolução nº 1000]; em 1990, é criada a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas 

[ABFH]; em 1992, é reconhecida como especialidade farmacêutica pelo Conselho Federal de 

Farmácia [Resolução nº 232]; em 1993, é criada a Associação Médico-Veterinária Homeopática 

Brasileira [AMVHB]; e em 2000, é reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de 

Medicina Veterinária [Resolução nº 622]. 

 

A partir da década de 80, alguns Estados e municípios brasileiros começaram a oferecer o 

atendimento homeopático como especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de 
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saúde, porém como iniciativas isoladas e, às vezes, descontinuadas, por falta de uma política 

nacional. Em 1988, pela Resolução nº 4/88, a Ciplan fixou normas para atendimento em 

homeopatia nos serviços públicos de saúde e, em 1999, o Ministério da Saúde inseriu na tabela 

SIA/SUS a consulta médica em homeopatia. 

 

Com a criação do SUS e a descentralização da gestão, foi ampliada a oferta de atendimento 

homeopático. Esse avanço pode ser observado no número de consultas em homeopatia que, 

desde sua inserção como procedimento na tabela do SIA/SUS, vem apresentando crescimento 

anual em torno de 10%. No ano de 2003, o sistema de informação do SUS e os dados do 

diagnóstico realizado pelo Ministério da Saúde em 2004 revelam que a homeopatia está 

presente na rede pública de saúde em 20 unidades da Federação, 16 capitais, 158 municípios, 

contando com registro de 457 profissionais médicos homeopatas. 

 

Está presente em pelo menos 10 universidades públicas, em atividades de ensino, pesquisa ou 

assistência, e conta com cursos de formação de especialistas em homeopatia em 12 unidades da 

Federação. Conta ainda com a formação do médico homeopata aprovada pela Comissão 

Nacional de Residência Médica. 

 

Embora venha ocorrendo aumento da oferta de serviços, a assistência farmacêutica em 

homeopatia não acompanha essa tendência. 

 

Conforme levantamento da AMHB, realizado em 2000, apenas 30% dos serviços de 

homeopatia da rede SUS forneciam medicamento homeopático. Dados do levantamento 

realizado pelo Ministério da Saúde, em 2004, revelam que apenas 9,6% dos municípios que 

informaram ofertar serviços de homeopatia possuem farmácia pública de manipulação. 

 

A implementação da homeopatia no SUS representa uma importante estratégia para a 

construção de um modelo de atenção centrado na saúde uma vez que: 

- recoloca o sujeito no centro do paradigma da atenção, compreendendo-o nas dimensões física, 

psicológica, social e cultural. 

 

Na homeopatia o adoecimento é a expressão da ruptura da harmonia dessas diferentes 

dimensões. Dessa forma, essa concepção contribui para o fortalecimento da integralidade da 

atenção à saúde; - fortalece a relação médico-paciente como um dos elementos fundamentais 

da terapêutica, promovendo a humanização na atenção, estimulando o autocuidado e a 

autonomia do indivíduo; - atua em diversas situações clínicas do adoecimento como, por 

exemplo, nas doenças crônicas não transmissíveis, nas doenças respiratórias e alérgicas, nos 

transtornos psicossomáticos, reduzindo a demanda por intervenções hospitalares e 

emergenciais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos usuários; e - contribui para 

o uso racional de medicamentos, podendo reduzir a fármaco-dependência; 

 

Em 2004, com o objetivo de estabelecer processo participativo de discussão das diretrizes gerais 

da homeopatia, que serviram de subsídio à formulação da presente Política Nacional, foi 

realizado pelo Ministério da Saúde o 1º Fórum Nacional de Homeopatia, intitulado “A 

Homeopatia que queremos implantar no SUS”. Reuniu profissionais; Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde; Universidades Públicas; Associação de Usuários de Homeopatia no SUS; 

entidades homeopáticas nacionais representativas; Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde [Conasems]; Conselhos Federais de Farmácia e de Medicina; Liga Médica 

Homeopática Internacional [LMHI], entidade médica homeopática internacional, e 
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representantes do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

[ANVISA]. 

 

1.3. PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA 

 

A fitoterapia é uma “terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes 

formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem 

vegetal”. O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origens 

muito antigas, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de 

informações por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos de origem vegetal 

constituíram as bases para tratamento de diferentes doenças. Desde a Declaração de Alma-Ata, 

em 1978, a OMS tem expressado a sua posição a respeito da necessidade de valorizar a 

utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, tendo em conta que 80% da população 

mundial utiliza essas plantas ou preparações destas no que se refere à atenção primária de saúde. 

Ao lado disso, destaca-se a participação dos países em desenvolvimento nesse processo, já que 

possuem 67% das espécies vegetais do mundo. 

 

O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento dessa terapêutica, como a maior 

diversidade vegetal do mundo, ampla sociodiversidade, uso de plantas medicinais vinculado ao 

conhecimento tradicional e tecnologia para validar cientificamente esse conhecimento. 

 

O interesse popular e institucional vem crescendo no sentido de fortalecer a fitoterapia no SUS. 

A partir da década de 80, diversos documentos foram elaborados, enfatizando a introdução de 

plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica no sistema público, entre os quais se 

destacam: 

 

- a Resolução Ciplan nº 8/88, que regulamenta a implantação da fitoterapia nos serviços de 

saúde e cria procedimentos e rotinas relativas a sua prática nas unidades assistenciais médicas; 

- o Relatório da 10a Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1996, que aponta no item 

286.12: 

"incorporar no SUS, em todo o País, as práticas de saúde como a fitoterapia, acupuntura e 

homeopatia, contemplando as terapias alternativas e práticas populares" e, no item 351.10: “o 

Ministério da Saúde deve incentivar a fitoterapia na assistência farmacêutica pública e elaborar 

normas para sua utilização, amplamente discutidas com os trabalhadores em saúde e 

especialistas, nas cidades onde existir maior participação popular, com gestores mais 

empenhados com a questão da cidadania e dos movimentos populares”; 

- a Portaria nº 3916/98, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, a qual estabelece, no 

âmbito de suas diretrizes para o desenvolvimento científico e tecnológico: "...deverá ser 

continuado e expandido o apoio às pesquisas que visem ao aproveitamento do potencial 

terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando a certificação de suas propriedades 

medicamentosas”; 

- o Relatório do Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência 

Farmacêutica, realizado em 2003, que entre as suas recomendações, contempla: “integrar no 

Sistema Único de Saúde o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos”; 

- o Relatório da 12ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2003, que aponta a 

necessidade de se “investir na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para produção de 

medicamentos homeopáticos e da flora brasileira, favorecendo a produção nacional e a 

implantação de programas para uso de medicamentos fitoterápicos nos serviços de saúde, de 
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acordo com as recomendações da 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica”. 

- a Resolução nº 338/04, do Conselho Nacional de Saúde que aprova a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica, a qual contempla, em seus eixos estratégicos, a “definição e 

pactuação de ações intersetoriais que visem à utilização das plantas medicinais e de 

medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos 

tradicionais incorporados, com embasamento científico, com adoção de políticas de geração de 

emprego e renda, com qualificação e fixação de produtores, envolvimento dos trabalhadores 

em saúde no processo de incorporação dessa opção terapêutica e baseada no incentivo à 

produção nacional, com a utilização da biodiversidade existente no País”; 

- 2005 - Decreto Presidencial de 17 de fevereiro de 2005, que cria o Grupo de Trabalho para 

elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Atualmente, existem 

programas estaduais e municipais de fitoterapia, desde aqueles com memento terapêutico e 

regulamentação específica para o serviço, implementados há mais de 10 anos, até aqueles com 

início recente ou com pretensão de implantação. Em levantamento realizado pelo Ministério da 

Saúde no ano de 2004, verificou-se, em todos os municípios brasileiros, que a fitoterapia está 

presente em 116 municípios, contemplando 22 unidades federadas. 

 

No âmbito federal, cabe assinalar, ainda, que o Ministério da Saúde realizou, em 2001, o Fórum 

para formulação de uma proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 

Fitoterápicos, do qual participaram diferentes segmentos tendo em conta, em especial, a 

intersetorialidade envolvida na cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Em 2003, 

o Ministério promoveu o Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência 

Farmacêutica. Ambas as iniciativas aportaram contribuições importantes para a formulação 

desta Política Nacional, como concretização de uma etapa para elaboração da Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

 

1.4. TERMALISMO SOCIAL/CRENOTERAPIA 

 

O uso das Águas Minerais para tratamento de saúde é um procedimento dos mais antigos, 

utilizado desde a época do Império Grego. Foi descrita por Heródoto [450 a.C.], autor da 

primeira publicação científica termal. O termalismo compreende as diferentes maneiras de 

utilização 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. 

 

No Brasil, a crenoterapia foi introduzida junto com a colonização portuguesa, que trouxe ao 

País seus hábitos de usar águas minerais para tratamento de saúde. Durante algumas décadas 

foi disciplina conceituada e valorizada, presente em escolas médicas, como a UFMG e a UFRJ. 

O campo sofreu considerável redução de sua produção científica e divulgação com as mudanças 

surgidas no campo da medicina e da produção social da saúde como um todo, após o término 

da segunda guerra mundial. 

 

A partir da década de 90, a Medicina Termal passou a dedicar-se a abordagens coletivas, tanto 

de prevenção quanto de promoção e recuperação da saúde, inserindo neste contexto o conceito 

de Turismo Saúde e de Termalismo Social, cujo alvo principal é a busca e a manutenção da 

saúde. Países europeus como Espanha, França, Itália, Alemanha, Hungria e outros adotam 

desde o início do século XX o Termalismo Social como maneira de ofertar às pessoas idosas 

tratamentos em estabelecimentos termais especializados, objetivando proporcionar a essa 



211 

população o acesso ao uso das águas minerais com propriedades medicinais, seja para recuperar 

seja para sua saúde, assim como preservá-la. 

 

O termalismo, contemplado nas resoluções CIPLAN de 1988, manteve-se ativo em alguns 

serviços municipais de saúde de regiões com fontes termais como é o caso de Poços de Caldas, 

em Minas Gerais. 

 

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 343, de 7 de outubro de 2004, é um instrumento 

de fortalecimento da definição das ações governamentais que envolvem a revalorização dos 

mananciais das águas minerais, o seu aspecto terapêutico, a definição de mecanismos de 

prevenção, de fiscalização, de controle, além do incentivo à realização de pesquisas na área. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 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. 

2.2 Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso às Práticas 

Integrativas e Complementares, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso.  

2.3 Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e 

socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades. 

2.4 Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento 

responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores, nas diferentes instâncias de 

efetivação das políticas de saúde. 

 

3. DIRETRIZES 

3.1. Estruturação e fortalecimento da atenção em Práticas Integrativas e Complementares no 

SUS, mediante: 

- incentivo à inserção das Práticas Integrativas e Complementares em todos os níveis de 

atenção, com ênfase na atenção básica; 

- desenvolvimento das Práticas Integrativas e Complementares em caráter multiprofissional, 

para as categorias profissionais presentes no SUS, e em consonância com o nível de atenção; 

- implantação e implementação de ações e fortalecimento de iniciativas existentes; 

- estabelecimento de mecanismos de financiamento; 

- elaboração de normas técnicas e operacionais para implantação e desenvolvimento dessas 

abordagens no SUS; e 

- articulação com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e as demais 

políticas do Ministério da Saúde. 

3.2. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em Práticas Integrativas e Complementares 

para profissionais no SUS, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos para 

Educação Permanente. 

3.3. Divulgação e informação dos conhecimentos básicos das Práticas Integrativas e 

complementares para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as 

metodologias participativas e o saber popular e tradicional: 

- Apoio técnico ou financeiro a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área 

de informação, comunicação e educação popular em Práticas Integrativas e Complementares 

que atuem na estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

- Elaboração de materiais de divulgação, como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos, visando à 

promoção de ações de informação e divulgação das Práticas Integrativas e Complementares, 

respeitando as especificidades regionais e culturais do País e direcionadas aos trabalhadores, 
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gestores, conselheiros de saúde, bem como aos docentes e discentes da área de saúde e 

comunidade em geral. 

- Inclusão das Práticas Integrativas e Complementares na agenda de atividades da comunicação 

social do SUS. 

- Apoio e fortalecimento de ações inovadoras de informação e divulgação sobre Práticas 

Integrativas e Complementares em diferentes linguagens culturais, tais como jogral, hip hop, 

teatro, canções, literatura de cordel e outras formas de manifestação. 

- Identificação, articulação e apoio a experiências de educação popular, informação e 

comunicação em Práticas Integrativas e Complementares. 

3.4. Estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 

integral das ações. 

3.5. Fortalecimento da participação social. 

3.6. Provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na perspectiva da 

ampliação da produção pública, assegurando as especificidades da assistência farmacêutica 

nesses âmbitos, na regulamentação sanitária. 

- Elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da Relação Nacional de 

Fitoterápicos. 

- Promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos no SUS. 

- Cumprimento dos critérios de qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. 

- Cumprimento das boas práticas de manipulação, de acordo com a legislação vigente. 

3.7. Garantia do acesso aos demais insumos estratégicos das Práticas Integrativas e 

Complementares, com qualidade e segurança das ações. 

3.8. Incentivo à pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares com vistas ao 

aprimoramento da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos 

cuidados prestados. 

3.9. Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação das Práticas Integrativas e 

Complementares, para instrumentalização de processos de gestão. 

3.10. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências em Práticas 

Integrativas e Complementares nos campos da atenção, da educação permanente e da pesquisa 

em saúde. 

- Estabelecimento de intercâmbio técnico-científico visando ao conhecimento e à troca de 

informações decorrentes das experiências no campo da atenção à saúde, à formação, à educação 
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permanente e à pesquisa com unidades federativas e países onde as Práticas Integrativas e 

Complementares esteja integrada ao serviço público de saúde. 

3.11. Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES 

 

4.1. NA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA-ACUPUNTURA 

Premissa: desenvolvimento da Medicina Tradicional Chinesa-acupuntura em caráter 

multiprofissional, para as categorias profissionais presentes no SUS, e em consonância com o 

nível de atenção. 

 

Diretriz MTCA 1 

Estruturação e fortalecimento da atenção em MTC-acupuntura no SUS, com incentivo à 

inserção da MTC-acupuntura em todos os níveis do sistema com ênfase na atenção básica. 

 

 

 

1. NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Deverão ser priorizados mecanismos que garantam a inserção de profissionais de saúde com 

regulamentação em acupuntura dentro da lógica de apoio, participação e co-responsabilização 

com as ESF Além disso, será função precípua desse profissional 

- atuar de forma integrada e planejada de acordo com as atividades prioritárias da estratégia 

Saúde da Família; 

- identificar, em conjunto com as equipes da atenção básica [ESF e equipes de unidades básicas 

de saúde] e a população, a[s] prática[s] a ser[em] adotada[s] em determinada área; 

- trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem a outras políticas sociais 

[intersetorialidade]; 

- avaliar, em conjunto com a equipe de saúde da família/atenção básica, o impacto na situação 

de saúde do desenvolvimento e implementação dessa nova prática, mediante indicadores 

previamente estabelecidos; 

- atuar na especialidade com resolubilidade; 

- trabalhar utilizando o sistema de referência/contra-referência num processo educativo; e - 

discutir clinicamente os casos em reuniões tanto do núcleo quanto das equipes adscritas. 

 

2. Centros especializados 

Profissionais de saúde acupunturistas inseridos nos serviços ambulatoriais especializados de 

média e alta complexidade deverão participar do sistema referência/contra-referência, atuando 

de forma resolutiva no processo de educação permanente. 

 

Profissionais de saúde acupunturistas inseridos na rede hospitalar do SUS. Para toda inserção 

de profissionais que exerçam a acupuntura no SUS será necessário o título de especialista. 

Deverão ser elaboradas normas técnicas e operacionais compatíveis com a implantação e o 

desenvolvimento dessas práticas no SUS. 

 

Diretriz MTCA 2 

Desenvolvimento de estratégias de qualificação em MTC/acupuntura para profissionais no 

SUS, consoante os princípios e diretrizes para a Educação Permanente no SUS. 

1. Incentivo à capacitação para que a equipe de saúde desenvolva ações de prevenção de 

agravos, promoção e educação em saúde - individuais e coletivas - na lógica da MTC, uma vez 
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que essa capacitação deverá envolver conceitos básicos da MTC e práticas corporais e 

meditativas. Exemplo: Tuí-Na, Tai Chi Chuan, Lian Gong. Chi Gong, e outros que compõem a 

atenção à saúde na MTC. 

2. Incentivo à formação de banco de dados relativos a escolas formadoras. 

3. Articulação com outras áreas visando ampliar a inserção formal da MTC/acupuntura nos 

cursos de graduação e pós-graduação para as profissões da saúde. 

 

Diretriz MTCA 3 

Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da MTC/acupuntura para usuários, 

profissionais de saúde e gestores do SUS. 

<!ID392028-2> 

1. Para usuários 

Divulgação das possibilidades terapêuticas; medidas de segurança; alternativas a tratamentos 

convencionais, além de ênfase no aspecto de prevenção de agravos e promoção das práticas 

corporais. 

 

2. Para profissionais 

Divulgação dos usos e possibilidades, necessidade de capacitação específica, de acordo com o 

modelo de inserção; medidas de segurança; alternativas a tratamentos convencionais e papel do 

profissional no Sistema. 

 

3 Para gestores 

Usos e possibilidades terapêuticas, necessidade de investimento em capacitação específica de 

profissionais, de acordo com o modelo de inserção; medidas de segurança; alternativas a 

tratamentos convencionais; possível redução de custos e incentivos federais para tal 

investimento. 

 

 

Diretriz MTCA 4 

Garantia do acesso aos insumos estratégicos para MTC/Acupuntura na perspectiva da garantia 

da qualidade e segurança das ações. 

1. Estabelecimento de normas relativas aos insumos necessários para a prática da 

MTC/acupuntura com qualidade e segurança: agulhas filiformes descartáveis de tamanhos e 

calibres variados; moxa [carvão e/ou artemísia]; esfera vegetal para acupuntura auricular; esfera 
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metálica para acupuntura auricular; copos de ventosa; equipamento para eletroacupuntura; 

mapas de pontos de acupuntura. 

2. Elaboração de Banco Nacional de Preços para esses produtos. 

 

 

Diretriz MTCA 5 

Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação para MTC/acupuntura. 

Para o desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação, deverão ser criados códigos 

de procedimentos, indicados a seguir, para que os indicadores possam ser compostos. 

 

Serão contemplados para a criação dos códigos SAI/SUS para registro e financiamento dos 

procedimentos de acupuntura as categorias profissionais regulamentadas. 

1. Inserção de códigos de procedimentos para informação e financiamento 

- Sessão de Acupuntura com Inserção de Agulhas agulhamento seco em zonas neurorreativas 

de acupuntura [pontos de acupuntura] Sessão de Acupuntura - outros procedimentos: 

 

 

a] aplicação de ventosas - consiste em aplicar recipiente de vidro ou plástico, onde se gera 

vácuo, com a finalidade de estimular zonas neurorreativas [pontos de acupuntura]; 

b] eletroestimulação - consiste em aplicar estímulos elétricos determinados, de frequência 

variável de 1 a 1000 Hz, de baixa voltagem e baixa amperagem em zonas neurorreativas [pontos 

de acupuntura]; e 

c] aplicação de laser de baixa potência em acupuntura - consiste em aplicar um estímulo 

produzido por emissor de laser de baixa potência [5 a 40 mW], em zona neurorreativa de 

acupuntura 

1.1 Inserção nos códigos 04.011.03-1; 04.011.02-1; 0702101-1; 0702102-0, já existentes na 

tabela SIA/SUS, dos profissionais faltantes - para registro das ações de promoção da saúde em 

MTC/acupuntura. 

2. Criação de códigos para registro de práticas corporais. 

Considerando que a MTC contempla em suas atividades de atenção à saúde práticas corporais, 

deverão ser criados códigos específicos para as práticas corporais no SUS para registro da 

informação: 

- práticas corporais desenvolvidas em grupo na unidade, a exemplo do Tai Chi Chuan, do Lian 

Gong, do Chi Gong, automassagem; 

- práticas corporais desenvolvidas em grupo na comunidade, a exemplo do Tai Chi Chuan, do 

Lian Gong, do Chi gong; automassagem; 

- práticas corporais individuais, a exemplo do Tuí-Na, da meditação, do Chi Gong; 

automassagem. 

3. Avaliação dos serviços oferecidos 

Estabelecimento de critérios para o acompanhamento da implementação e implantação da 

MTC/acupuntura, tais como: cobertura de consultas em acupuntura; taxa de procedimentos 

relacionados com a MTC/acupuntura; taxa de ações educativas relacionadas com a 
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MTC/acupuntura; taxa de procedimentos relativos às práticas corporais - MTC/acupuntura, 

entre outros. 

4. Acompanhamento da ação dos Estados no apoio à implantação desta Política Nacional. 

 

Diretriz MTCA 6 

Integração das ações da MTC/acupuntura com políticas de saúde afins. 

Para tanto, deverá ser estabelecida integração com todas as áreas do MS, visando à construção 

de parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações. 

 

Diretriz MTCA 7 

Incentivo à pesquisa com vistas a subsidiar a MTC/acupuntura no SUS como nicho estratégico 

da política de pesquisa no Sistema. 

1. Incentivo a linhas de pesquisa em MTC/acupuntura que: 

- aprimorem sua prática e avaliem sua efetividade, segurança e aspectos econômicos, num 

contexto pragmático, associado ou não a outros procedimentos e práticas complementares de 

saúde; experiências bem sucedidas [serviços e municípios]; 

- identifiquem técnicas e condutas mais eficazes, efetivas, seguras e eficientes para a resolução 

de problemas de saúde de uma dada população; 

- apontem estratégias para otimização da efetividade do tratamento pela acupuntura e práticas 

complementares; e 

- estabelecer intercâmbio técnico-científico visando ao conhecimento e à troca de informações 

decorrentes das experiências no campo da formação, educação permanente e pesquisa com 

países onde a MTC/acupuntura esteja integrada ao serviço público de saúde. 

Deverá ser observado, para o caso de pesquisas clínicas, o desenvolvimento de estudos que 

sigam as normas da CONEP/CNS. 

 

Diretriz MTCA 8 

Garantia de financiamento para as ações da MTC/acupuntura. 

Para viabilizar o financiamento do modelo de atenção proposto, deverão ser adotadas medidas 

relativas: 

- à inserção dos códigos de procedimentos com o objetivo de ampliar as informações sobre a 

MTC/acupuntura no Sistema e promover o financiamento das intervenções realizadas; 

- à garantia de um financiamento específico para divulgação e informação dos conhecimentos 

básicos da MTC/acupuntura para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, 

considerando as metodologias participativas e o saber popular e tradicional. 

Consideração: deverá ser realizada avaliação trimestral do incremento das ações realizadas a 

partir do primeiro ano, com vistas a ajustes no financiamento mediante desempenho e 

pactuação. 

 

 

4.2. NA HOMEOPATIA 

Premissa: desenvolvimento da Homeopatia em caráter multiprofissional, para as categorias 

profissionais presentes no SUS, e em consonância com o nível de atenção. 

 

Diretriz H 1 

Incorporação da homeopatia nos diferentes níveis de complexidade do Sistema, com ênfase na 

atenção básica, por meio de ações de prevenção de doenças e de promoção e recuperação da 

saúde. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão: 
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1. garantir as condições essenciais à boa prática em homeopatia, considerando suas 

peculiaridades técnicas, Infra-estrutura física adequada e insumos, 

2. apoiar e fortalecer as iniciativas de atenção homeopática na atenção básica, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

- priorizar mecanismos que garantam a inserção da atenção homeopática dentro da lógica de 

apoio, participação e co-responsabilização com as ESF; 

- na unidade de atenção básica prestar atendimento, de acordo com a demanda espontânea ou 

referenciada, aos usuários em todas as faixas etárias; 

- no caso da unidade do Saúde da Família [SF] possuir um profissional homeopata como médico 

do Saúde da Família, a ele deve ser oportunizada a prática da homeopatia, sem prejuízo das 

atribuições pertinentes ao profissional da estratégia de saúde da família; 

3. apoiar e fortalecer as iniciativas de atenção homeopática na atenção especializada: 

- nos ambulatórios de especialidades ou nos centros de referência, prestar atendimento, de 

acordo com a demanda, aos usuários em todas as faixas etárias e prestar apoio técnico aos 

demais serviços da rede local; 

- em emergências, unidades de terapia intensiva, centros de cuidados paliativos ou em 

enfermarias hospitalares a homeopatia pode ser incorporada de forma complementar e 

contribuir para a maior resolubilidade da atenção; 

4. estabelecer critérios técnicos de organização e funcionamento da atenção homeopática em 

todos os níveis de complexidade, de modo a garantir a oferta de serviços seguros, efetivos e de 

qualidade, avaliando as iniciativas já existentes nas unidades federadas e com a participação 

das sociedades cientificas homeopáticas reconhecidas; 

5. estabelecer intercâmbio técnico-científico visando ao conhecimento e à troca de informações 

relativas às experiências no campo da atenção homeopática com países onde a homeopatia 

esteja integrada ao serviço público de saúde. 

 

Diretriz H 2 

Garantia de financiamento capaz de assegurar o desenvolvimento do conjunto de atividades 

essenciais à boa prática em homeopatia, considerando as suas peculiaridades técnicas. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão: 

1. criar mecanismos de financiamento que garantam o acesso aos insumos inerentes à prática 

da homeopatia: 

- repertório homeopático e matéria médica homeopática em forma impressa e em software; 

2. criar incentivo para a garantia de acesso a medicamentos homeopáticos na perspectiva de: 

- incentivo a implantação e/ou à adequação de farmácias públicas de manipulação de 

medicamentos homeopáticos, com possibilidade de ampliação para fitoterápicos, que atendam 

a demanda e à realidade loco-regional, segundo critérios estabelecidos, e em conformidade com 

a legislação vigente; 

- estímulo à implantação de projetos para produção de matrizes homeopáticas nos laboratórios 

oficiais visando ano fornecimento às farmácias de manipulação de medicamentos homeopáticos 

locais ou regionais; 

3 - garantir mecanismos de financiamento para projetos e programas de formação e educação 

permanente, que assegurem a especialização e o aperfeiçoamento em homeopatia aos 

profissionais do SUS, mediante demanda loco-regional e pactuação nos Pólos de Educação 

Permanente em Saúde; 

4 - para a estruturação física dos serviços o Ministério da Saúde dispõe anualmente de 

financiamento federal por meio de convênios a partir de projetos apresentados ao Fundo 
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Nacional de Saúde, cabendo também aos Estados e aos municípios o co-financiamento para a 

estruturação dos serviços de atenção homeopática; 

5 - garantir financiamento específico para divulgação e informação dos conhecimentos básicos 

da homeopatia para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as 

metodologias participativas e o saber popular. 

Consideração: deverá ser realizada avaliação periódica do incremento das ações realizadas a 

partir do primeiro ano, com vistas a ajustes no financiamento mediante desempenho e 

pactuação. 

 

 

Diretriz H 3 

Provimento do acesso ao usuário do SUS do medicamento homeopático prescrito, na 

perspectiva da ampliação da produção pública. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão: 

1. inclusão da homeopatia na política de Assistência Farmacêutica das três esferas de gestão 

SUS; 

2. contemplar, na legislação sanitária, Boas Práticas de Manipulação para farmácias com 

manipulação de homeopáticos que atendam as necessidades do SUS nesta área; 

3. ampliar a oferta de medicamentos homeopáticos, por intermédio de farmácias publicas de 

manipulação que atendam à demanda e às necessidades locais, respeitando a legislação 

pertinente às necessidades do SUS na área e com ênfase na assistência farmacêutica; 

- criar incentivo voltado à implantação ou à melhoria de farmácias públicas de manipulação de 

medicamentos homeopáticos [possibilidade de ampliação para fitoterápicos], com contrapartida 

do município e/ou do Estado para sua manutenção e segundo critérios pré-estabelecidos - 

elaboração de Banco Nacional de Preços para os materiais de consumo necessários ao 

funcionamento da farmácia de manipulação para dar suporte ao processo de licitação realizado 

pelos Estados e municípios; 

4. incentivar a produção pelos laboratórios oficiais de: 

- matrizes homeopáticas visando ao seu fornecimento às farmácias públicas de manipulação de 

medicamentos homeopáticos, estimulando parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde e baseando-se na lista de policrestos e semipolicrestos definida pela Farmacotécnica 

Homeopática Brasileira - 2ª edição de 1997; 

- medicamentos homeopáticos pelos laboratórios oficiais, objetivando seu fornecimento aos 

Estados e aos municípios e segundo estudos de viabilidade econômica; 

5. induzir e apoiar a iniciativa local na identificação dos medicamentos - formas farmacêuticas, 

escalas, dinamizações e métodos empregados - necessários e mais utilizados nos serviços de 

homeopatia já existentes, elaborando, a partir, uma relação de orientação para a produção dos 

medicamentos e para as unidades de saúde, sujeita à revisão periódica e atendendo à realidade 

local; 

 

Diretriz H 4 

Apoio a projetos de formação e de educação permanente, promovendo a qualidade técnica dos 

profissionais e consoante com os princípios da Política Nacional de Educação Permanente. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão: 

1. promover a discussão da homeopatia na perspectiva da Educação Permanente em Saúde, por  

intermédio das instituições formadoras da área, dos usuários e dos profissionais de saúde 

homeopatas, visando à qualificação dos profissionais no SUS; 

- articular, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos para Educação 

Permanente em Saúde no SUS, a realização de diagnóstico acerca das dificuldades e das 

limitações atuais na prática clínica homeopática, no que se refere à formação e à necessidade 
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de educação permanente dos profissionais homeopatas que atuam nos diversos níveis de 

complexidade do SUS, da atenção básica à atenção especializada; 

2. Prover apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de projetos e programas de formação 

e educação permanente que assegurem a especialização e o aperfeiçoamento em homeopatia 

aos profissionais do SUS, considerando: 

- a adoção de metodologias e formatos adequados às necessidades e às viabilidades locais e/ou 

ocoregionais, incluindo o ensino a distância e a formação em serviço; 

- a pactuação de ações e iniciativas no campo da Educação Permanente em Saúde e que atenda 

à demanda loco-regional; 

3. elaborar material informativo com o objetivo de apoiar os gestores do SUS no 

desenvolvimento de projetos locais de formação e educação permanente dos profissionais 

homeopatas, observando: os princípios e diretrizes do SUS; as recomendações da Política de 

Educação Permanente; os critérios estabelecidos pelas instituições homeopáticas de 

representação nacional, em termos das habilidades e competências dos profissionais 

homeopatas; e as diretrizes desta política; 

4. apoiar técnica e financeiramente a estruturação física da homeopatia nos centros de 

referência, com atribuições: na implementação de atividades de ensino em serviço [estágios, 

formação e educação permanente]; no desenvolvimento de pesquisas em homeopatia de 

interesse para o SUS; na integração de atividades de assistência, ensino e pesquisa, em 

articulação com princípios e diretrizes estabelecidos para a Educação Permanente em Saúde no 

SUS; 

5. promover a inclusão da racionalidade homeopática nos cursos de graduação e pós-graduação 

strictu e lato sensu para profissionais da área de saúde; 

6. promover a discussão sobre a homeopatia no processo de modificação do ensino de 

graduação; 

7. fomentar e apoiar junto ao Ministério da Educação projetos de residência em homeopatia; 

8. fomentar e apoiar iniciativas de criação e manutenção de Fórum Virtual Permanente, 

permitindo um espaço de discussão acerca da formação/episteme homeopática e modelo de 

atenção, de modo a tornar disponíveis produções, experiências e documentos visando à 

implementação da atenção homeopática no SUS; 

9. apoiar a realização de fóruns de homeopatia nas três esferas de governo, objetivando a 

discussão e a avaliação da implantação e implementação da homeopatia no SUS; 

10. estabelecer intercâmbio técnico-científico visando ao conhecimento e à troca de 

informações decorrentes das experiências no campo da formação, da educação permanente e 

da pesquisa com países onde a homeopatia esteja integrada ao serviço público de saúde. 

 

 

Diretriz H 5 

Acompanhamento e avaliação da inserção e implementação da atenção homeopática no SUS. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão: 

1. desenvolver instrumentos adequados de acompanhamento e avaliação da inserção e 

implementação da atenção homeopática no SUS, com ênfase no acompanhamento e na 

avaliação das dificuldades de inserção identificadas e sua superação; e na criação de 
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mecanismos para coleta de dados que possibilitem estudos e pesquisas e que sirvam como 

instrumentos no processo de gestão; 

2. acompanhar e avaliar os resultados dos protocolos de pesquisa nacionais implantados, com 

vistas à melhoria da atenção homeopática no SUS; 

3. incluir no sistema de informação do SUS os procedimentos em homeopatia referente a 

atividade de educação e saúde na atenção básica para os profissionais de saúde de nível 

superior; 

4. identificar o estabelecimento Farmácia de Manipulação Homeopática no cadastro de  

estabelecimentos de saúde. 

 

 

Diretriz H 6 

Socializar informações sobre a homeopatia e as características da sua prática, adequando-as aos 

diversos grupos populacionais. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão: 

1. incluir a homeopatia na agenda de atividades da comunicação social do SUS; 

2. produzir materiais de divulgação, como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos, visando à 

promoção de ações de informação e divulgação da homeopatia, respeitando as especificidades 

regionais e culturais do País e direcionadas aos trabalhadores, aos gestores, dos conselheiros de 

saúde, bem como aos docentes e aos discentes da área de saúde e comunidade em geral; 

3. apoiar e fortalecer ações inovadoras de informação e divulgação sobre homeopatia em 

diferentes linguagens culturais, tais como jogral, hip hop, teatro, canções, literatura de cordel e 

outras formas de manifestação; 

4. identificar, articular e apoiar experiências de educação popular, informação e comunicação 

em homeopatia; 

5. prover apoio técnico ou financeiro a projetos de qualificação de profissionais que atuam na 

estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, para atuação na 



221 

área de informação, comunicação e educação popular em homeopatia, considerando a 

pactuação de ações e iniciativas de Educação Permanente em Saúde no SUS. 

 

Diretriz H 7 

Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a qualidade e aprimorem a 

atenção homeopática no SUS. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão: 

1. incluir a homeopatia nas linhas de pesquisa do SUS; 

2. identificar e estabelecer rede de apoio, em parceria com instituições formadoras, associativas 

e representativas da homeopatia, universidades, faculdades e outros órgãos dos governos 

federal, estaduais e municipais, visando: 

- ao fomento à pesquisa em homeopatia; 

- à identificação de estudos e pesquisas relativos à homeopatia existentes no Brasil, com o 

objetivo de socializar, divulgar e embasar novas investigações; 

- criar banco de dados de pesquisadores e pesquisas em homeopatia realizadas no Brasil, 

interligando-o com outros bancos de abrangência internacional; 

3. identificar e divulgar as potenciais linhas de financiamento 

- Ministério da Ciência e Tecnologia, Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, terceiro setor 

e outros - para a pesquisa em homeopatia; 

4. apoiar a realização de estudo sobre representações sociais, junto a usuários e profissionais de 

saúde sobre homeopatia; 

5. priorizar as linhas de pesquisas em homeopatia a serem implementadas pelo SUS, em 

especial aquelas que contemplem a avaliação da eficácia, da eficiência e da efetividade da 

homeopatia, visando ao aprimoramento e à consolidação da atenção homeopática no SUS; 

6. apoiar a criação e a implantação de protocolos para avaliação de efetividade, resolubilidade, 

eficiência e eficácia da ação da homeopatia nas endemias e epidemias; 

7. acompanhar e avaliar os resultados dos protocolos de pesquisa nacionais implantados, com 

vistas à melhoria da atenção homeopática no SUS. 

 

 

4.3. NAS PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA 

 

Diretriz PMF 1 

Elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da Relação Nacional de Fitoterápicos. 

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 

1. realizar diagnóstico situacional das plantas medicinais e fitoterápicos utilizados em 

programas estaduais, municipais e outros relacionados ao tema; 

2. estabelecer critérios para inclusão e exclusão de plantas medicinais e fitoterápicos nas 

Relações Nacionais, baseados nos conceitos de eficácia e segurança; 

3. identificar as necessidades da maioria da população, a partir de dados epidemiológicos das 

doenças passíveis de serem tratadas com plantas medicinais e fitoterápicos; 

4. elaborar monografias padronizadas das plantas medicinais e fitoterápicos constantes nas 

Relações. 

 

 

 

Diretriz PMF 2 

Provimento do acesso a plantas medicinais e fitoterápicos aos usuários do SUS. Para tanto, 

deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 
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1. tornar disponíveis plantas medicinais e/ou fitoterápicos nas unidades de saúde, de forma 

complementar, seja na estratégia de saúde da família, seja no modelo tradicional ou nas 

unidades de média e alta complexidade, utilizando um ou mais dos seguintes produtos: planta 
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medicinal “in natura”, planta medicinal seca [droga vegetal], fitoterápico manipulado e 

fitoterápico industrializado. 

1.1. Quando a opção for pelo fornecimento da planta medicinal “in natura”, deverão ser 

observados os seguintes critérios: 

- fornecimento das espécies constantes na Relação Nacional de Plantas Medicinais; 

- fornecimento do memento referente às espécies utilizadas; 

- utilização das espécies identificadas botanicamente, cuja produção tenha a garantia das boas 

práticas de cultivo orgânico, preservando a qualidade do ar, do solo e da água; 

- implantação e manutenção de hortos oficiais de espécies medicinais e/ou estimulando hortas 

e hortos comunitários reconhecidos junto a órgãos públicos, para o fornecimento das plantas. 

1.2. Quando a opção for pelo fornecimento da planta seca [droga vegetal], deverão ser 

observados os seguintes critérios: 

- fornecimento das espécies constantes na Relação Nacional de Plantas Medicinais; 

- fornecimento do memento referente às espécies utilizadas; 

- utilização das espécies identificadas botanicamente, cuja produção tenha a garantia das boas 

práticas de cultivo orgânico, preservando a qualidade do ar, do solo e da água; 

- obtenção da matéria-prima vegetal, processada de acordo com as boas práticas, oriunda de 

hortos oficiais de espécies medicinais, de cooperativas, de associações de produtores, de 

extrativismo sustentável ou de outros, com alvará ou licença dos órgãos competentes para tal; 

- oferta de local adequado para o armazenamento das drogas vegetais. 

1.3. Quando a opção for pelo fornecimento do fitoterápico manipulado, deverão ser observados 

os seguintes critérios: 

- fornecimento do fitoterápico manipulado conforme memento associado à Relação Nacional 

de Plantas Medicinais e à legislação pertinente para atender as necessidades do SUS nesta área; 

- utilização de matéria-prima vegetal, processada de acordo com às boas práticas, oriunda de 

hortos oficiais de espécies medicinais, de cooperativas, de associações de produtores, 

extrativismo sustentável ou de outros, com alvará ou licença de órgãos competente para tal; 

- utilização dos derivados de matéria-prima vegetal, processados de acordo com as boas praticas 

de fabricação, oriundos de fornecedores com alvará ou licença dos órgãos competentes para tal; 

- ampliação da oferta de fitoterápicos, por intermédio de farmácias públicas com manipulação 

de fitoterápicos, que atenda à demanda e às necessidades locais, respeitando a legislação 

pertinente às necessidades do SUS na área; 

- elaboração de monografias sobre produtos oficinais [fitoterápicos] que poderão ser incluídos 

na farmacopéia brasileira; 

- contemplar, na legislação sanitária, Boas Práticas de Manipulação para farmácias com 

manipulação de fitoterápicos que atendam às necessidades do SUS nesta área. 

1.4. Quando a opção for pelo fornecimento do fitoterápico industrializado, deverão ser 

observados os seguintes critérios: 

- fornecimento do produto conforme a Relação Nacional de Fitoterápicos; 

- estímulo à produção de fitoterápicos, utilizando, prioritariamente, os laboratórios oficiais; 

- fornecimento de fitoterápicos que atendam a legislação vigente; 

- aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos aos usuários do 

SUS, conforme a organização dos serviços municipais de assistência farmacêutica. 

 

Diretriz PMF 3 

Formação e educação permanente dos profissionais de saúde em plantas medicinais e 

fitoterapia. 

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 
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1. definir localmente, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos para a 

Educação Permanente em Saúde no SUS, a formação e educação permanente em plantas 

medicinais e fitoterapia para os profissionais que atuam nos serviços de saúde. 

A educação permanente de pessoas e equipes para o trabalho com plantas medicinais e 

fitoterápicos, dar-se-á nos níveis: 

1.1. básico interdisciplinar comum a toda a equipe: contextualizando as Práticas Integrativas e 

Complementares, contemplando os cuidados gerais com as plantas medicinais e fitoterápicos. 

1.2. específico para profissionais de saúde de nível universitário: detalhando os aspectos 

relacionados à manipulação, do uso e à prescrição das plantas medicinais e fitoterápicos. 

1.3. específico para profissionais da área agronômica: detalhando os aspectos relacionados à 

cadeia produtiva de plantas medicinais. 

 

2. estimular a elaboração de material didático e informativo visando apoiar os gestores do SUS 

no desenvolvimento de projetos locais de formação e educação permanente. 

3. estimular estágios nos serviços de fitoterapia aos profissionais das equipes de saúde e aos 

estudantes dos cursos técnicos e de graduação. 

4. estimular as universidades a inserir, nos cursos de graduação e pós-graduação envolvidos na 

área, disciplinas com conteúdo voltado às plantas medicinais e fitoterapia. 

 

 

Diretriz PMF 4 

Acompanhamento e avaliação da inserção e implementação das plantas medicinais e fitoterapia 

no SUS. 

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 

1. desenvolver instrumentos de acompanhamento e avaliação; 

2. monitorar as ações de implantação e implementação por meio dos dados gerados; 

3. propor medidas de adequação das ações, subsidiando as decisões dos gestores a partir dos 

dados coletados; 

4. identificar o estabelecimento Farmácia de Manipulação de Fitoterápicos no cadastro de 

estabelecimentos de saúde. 

 

Diretriz PMF 5 

Fortalecimento e ampliação da participação popular e do controle social. 

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 

1. resgatar e valorizar o conhecimento tradicional e promover a troca de informações entre 

grupos de usuários, detentores de conhecimento tradicional, pesquisadores, técnicos, 
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trabalhadores em saúde representantes da cadeia produtiva de plantas medicinais e 

fitoterápicos; 

2. estimular a participação de movimentos sociais com conhecimento do uso tradicional de 

plantas medicinais nos Conselhos de Saúde; 

3. incluir os atores sociais na implantação e na implementação desta Política Nacional no SUS; 

4. ampliar a discussão sobre a importância da preservação ambiental na cadeia produtiva; 

5. estimular a participação popular na criação de hortos de espécies medicinais como apoio ao 

trabalho com a população, com vistas à geração de emprego e renda. 

 

Diretriz PMF 6 

Estabelecimento de política de financiamento para o desenvolvimento de ações voltadas à 

implantação das plantas medicinais e da fitoterapia no SUS. Para tanto, deverão ser adotadas 

medidas que possibilitem: 

1. para a obtenção de plantas in natura - planejar, a partir da articulação entre as esferas de 

competência a implantação e a manutenção de hortos oficiais de espécies medicinais ou hortas 

e hortos comunitários reconhecidos junto a órgãos públicos, para o fornecimento das plantas; 

2. para a obtenção de plantas secas - planejar, a partir da articulação entre as esferas de 

competência, a obtenção de matéria-prima vegetal, processada de acordo com as boas práticas, 

oriunda de hortos oficiais de espécies medicinais, cooperativas, associações de produtores, 

extrativismo sustentável ou outros, com alvará ou licença dos órgãos competentes para tal; 

3. para a obtenção de fitoterápico manipulado - criar incentivo voltado à implantação ou à 

melhoria das farmácias públicas de manipulação de fitoterápicos, com possibilidade de 

ampliação para homeopáticos, com contrapartida do município e/ou do estado para sua 

manutenção e segundo critérios preestabelecidos e legislação pertinente para atender às 

necessidades do SUS nesta área; 

4. para a obtenção de fitoterápico industrializado – incentivar a produção de fitoterápicos, 

utilizando, prioritariamente, os laboratórios oficiais, assim como criar incentivo para aquisição, 

armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos aos usuários do SUS, conforme 

a organização dos serviços de assistência farmacêutica; 

5. para divulgação e informação dos conhecimentos básicos da fitoterapia para profissionais de 

saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias participativas e o saber 

popular e tradicional - garantir financiamento específico. 

 

 

Diretriz PMF 7 

Incentivo à pesquisa e desenvolvimento de plantas medicinais e fitoterápicos, priorizando a 

biodiversidade do País. 

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 

1. garantir linhas de financiamento nos Ministérios da Saúde, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia, nas Fundações de Amparo à 

Pesquisa, na Organização Mundial da Saúde/ Organização Pan-Americana da Saúde 

[OMS/Opas], para pesquisas sobre os itens da Relação de Plantas Medicinais com Potencial de 
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Utilização no SUS e para estímulo à produção nacional, visando assegurar o fornecimento 

regular ao mercado interno;  

2. incorporar à Relação de Plantas Medicinais com Potencial de Utilização para o SUS na 

Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa e Saúde; 

3. estimular linhas de pesquisa em fitoterapia nos cursos de pós-graduação strictu sensu junto 

às universidades e aos institutos de pesquisa; 

4. incentivar a realização e a aplicação de protocolos para o desenvolvimento de pesquisa em 

fitoterapia, relacionada aos aspectos epidemiológicos, clínicos e da assistência farmacêutica; 

5. promover pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com base no uso tradicional das plantas 

medicinais, priorizando as necessidades epidemiológicas da população, com ênfase nas 
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espécies nativas e naquelas que estão sendo utilizadas no setor público e nas organizações dos 

movimentos sociais; 

6. garantir recursos para apoio e desenvolvimento de centros de pesquisas clínicas na área da 

fitoterapia; 

7. incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância e farmacoepidemiologia; 

8. - implantar bancos de dados dos programas de fitoterapia, das instituições de pesquisas, dos 

pesquisadores e dos resultados de pesquisas com plantas medicinais e fitoterápicos. 

 

Diretriz PMF 8 

Promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos no SUS. 

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 

1. divulgar as Relações Nacionais de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos; 

2. garantir o suporte técnico em todas as etapas de implantação e implementação da fitoterapia; 

3. envolver os gestores do SUS no desenvolvimento das ações de comunicação e divulgação, 

oferecendo os meios necessários [conteúdos, financiamento e metodologias, entre outros]; 

4. desenvolver campanhas educativas buscando a participação dos profissionais de saúde com 

vistas ao uso racional; 

5. desenvolver ações de informação e divulgação aos usuários do SUS, por meio de cartazes, 

cartilhas, folhetos, vídeos, entre outros, respeitando as especificidades regionais e culturais do 

País; 

6. incluir a fitoterapia na agenda de atividades da comunicação social do SUS; 

7. desenvolver ações de farmacoepidemiologia e farmacovigilância; 

8. identificar, articular e apoiar experiências de educação popular, informação e comunicação 

em fitoterapia. 

 

Diretriz PMF 9 

Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

92028-3> 

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem: 

1. financiamento aos laboratórios oficiais de controle de qualidade; 

2. implantação/inserção de sistema de informação sobre o uso, os efeitos e a qualidade destes 

medicamentos; 

3. formação dos profissionais de Vigilância Sanitária para o monitoramento da qualidade destes 

medicamentos; 

4. apoio aos serviços de vigilância sanitária para o desempenho neste campo. 

 

4.4. NO TERMALISMO SOCIAL/CRENOTERAPIA 

 

Diretriz TSC 1 

Incentivo à criação de Observatórios de Saúde onde atualmente são desenvolvidas experiências 

em 

Termalismo Social, no âmbito do SUS. Para tanto, as medidas a serem empreendidas buscarão: 

1. instituir, mediante termos de cooperação técnica bipartite ou tripartite, observatório das 

experiências consolidadas no termalismo social, acompanhando sua inserção no SUS local; 

2. desenvolver ações de acompanhamento e avaliação das práticas de termalismo/crenoterapia 

desenvolvidas nos serviços; 

3. apoiar as iniciativas de divulgação e capacitação para ações referentes ao termalismo 

social/crenoterapia no SUS; 
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4. estimular a interlocução entre as esferas de governo e a sociedade civil visando à implantação 

de Projetos Piloto de termalismo nos Estados e nos municípios que possuem fontes de água 

mineral com potencial terapêutico; 

5. estimular as esferas governamentais para realização de análises físico-químicas periódicas 

das águas minerais; 

6. apoiar estudos e pesquisas sobre a utilização terapêutica das águas minerais; 

7. Elaborar e publicar material informativo sobre os resultados dos Observatórios de Saúde. 

 

5. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 

5.1. GESTOR FEDERAL 

- Elaborar normas técnicas para inserção das Práticas Integrativas e Complementares no SUS.  

- Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, 

considerando a composição tripartite. 

- Estimular pesquisas nas áreas de interesse, em especial aquelas consideradas estratégicas para 

formação e desenvolvimento tecnológico para as Práticas Integrativas e Complementares. 

- Estabelecer diretrizes para a educação permanente em Práticas Integrativas e 

Complementares. 

- Manter articulação com os estados para apoio à implantação e supervisão das ações. 

- Promover articulação intersetorial para a efetivação desta Política Nacional. 

- Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e avaliação do impacto da 

implantação/implementação desta Política. 

- Divulgar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 

- Garantir a especificidade da assistência farmacêutica em homeopatia e fitoterapia para o SUS 

na regulamentação sanitária. 

- Elaborar e revisar periodicamente a Relação Nacional de Plantas Medicinais, a Relação de 

Plantas Medicinais com Potencial de Utilização no SUS e a Relação Nacional de Fitoterápicos 

[esta última, 

segundo os critérios da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais/Rename]. 

- Estabelecer critérios para inclusão e exclusão de plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos nas Relações Nacionais. 

- Elaborar e atualizar periodicamente as monografias de plantas medicinais, priorizando as 

espécies medicinais nativas nos moldes daquelas formuladas pela OMS. 

- Elaborar mementos associados à Relação Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos. 

- Estabelecer normas relativas ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos nas ações de atenção 

à saúde no SUS. 

- Fortalecer o Sistema de Farmacovigilância Nacional, incluindo ações relacionadas às plantas 

medicinais, fitoterápicos e medicamentos homeopáticos. 

- Implantar um banco de dados dos serviços de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, 

das instituições de ensino e pesquisa, assim como de pesquisadores e resultados das pesquisas 

cientificas em Práticas Integrativas e Complementares. 

- Criação de Banco Nacional de Preços para os insumos das Práticas Integrativas e 

Complementares pertinentes, para orientação aos estados e aos municípios. 

<!ID392028-4> 

5.2. GESTOR ESTADUAL 

- Elaborar normas técnicas para inserção das Práticas Integrativas e Complementares na rede 

de saúde. 

- Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, 

considerando a composição tripartite. 

- Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política. 
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- Implementar as diretrizes da educação permanente em consonância com a realidade loco-

regional. 

- Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do impacto da 

implantação/implementação desta Política. 

- Manter articulação com municípios para apoio à implantação e à supervisão das ações. 

- Divulgar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 

- Acompanhar e coordenar a assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterápicos e 

medicamentos homeopáticos. 

- Exercer a vigilância sanitária no tocante as Práticas Integrativas e Complementares e ações 

decorrentes, bem como incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância e 

farmacoepidemiologia, com especial atenção às plantas medicinais e aos fitoterápicos, no seu 

âmbito de atuação. 

- Apresentar e aprovar proposta de inclusão das Práticas Integrativas e Complementares no 

Conselho Estadual de Saúde. 

 

5.3. GESTOR MUNICIPAL 

- Elaborar normas técnicas para inserção das Práticas Integrativas e Complementares na rede 

municipal de saúde. 

- Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, 

considerando a composição tripartite. 

- Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política. 

- Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde. 

- Estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do 

impacto da implantação/implementação da Política. 

- Divulgar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 

- Realizar assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterápicos e homeopáticos, bem 

como a vigilância sanitária no tocante a esta Política e suas ações decorrentes na sua jurisdição. 

- Apresentar e aprovar proposta de inclusão das Práticas Integrativas e Complementares no 

Conselho Municipal de Saúde. 

- Exercer a vigilância sanitária no tocante as Práticas Integrativas e Complementares e às ações 

decorrentes, bem como incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância e 

farmacoepidemiologia, com especial atenção às plantas medicinais e aos fitoterápicos, no seu 

âmbito de atuação. 
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ANEXO B – Termo de Consetimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A[o] Sr[a] está convidado [a] a participar da pesquisa intitulada “MÃOS QUE SE ABRAÇAM: 

AFETIVIDADE, CUIDADO E AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES 

[PIC] - Perspectiva Humanizada de Acolhimento no Hospital Universitário Professor Edgar 

Santos da UFBA”, cujo objetivo é: Identificar e analisar as situações em que o Terapeuta e o 

Paciente [re]conhecem a presença da afetividade e do Cuidado como formas humanizadas de 

acolhimento, no Ambulatório de PIC do HUPES, fomentando a difusão de um conhecimento, 

ainda não explorado no âmbito acadêmico, na UFBA.  A referida pesquisa será desenvolvida 

pelos pesquisadores Prof. Dr. Gustavo Bittencourt Machado e Bárbara Maria Dultra Pereira, 

como atividade do Programa de Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do 

Conhecimento [DMMDC], na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia em 

2016. A[o] Sr[a] poderá participar ou não da pesquisa, bem como desistir em qualquer fase do 

estudo, sem qualquer prejuízo. Caso a[o] Sr[a] aceite, todas as informações coletadas serão 

estritamente confidenciais, de modo que sua identificação se dará por um nome fictício 

escolhido pela[o] Sr[a], garantindo o sigilo e o anonimato e assegurando a privacidade. O 

possível risco será de a[o] Sr[a] ficar constrangida ou relembrar momentos que não sejam bons. 

Para coleta das informações será realizada evocação livre de palavras e/ou entrevista, a qual 

será gravada em gravador digital para facilitar a integridade das informações. A evocação e/ou 

entrevista será realizada de acordo com a sua disponibilidade e mediante a sua prévia 

autorização por escrito. Concordando em participar, a[o] Sr[a] poderá ouvir a gravação e retirar 

ou acrescentar quaisquer informações. O material será arquivado por 05 [cinco] anos e após 

esse período será destruído.  Serão realizados registros fotográficos e/ou fílmicos e gravações 

durante os encontros. Essas fotos, áudios e filmes servirão para maior compreensão e registro 

dos encontros. Está previsto divulgação desses áudios, fotos e filmes em espaços acadêmicos, 

para os quais pedimos também sua autorização. Os riscos que podem ocorrer é atrasar por 

alguns minutos a saída do Ambulatório. Entretanto, o participante da pesquisa tem direito à 

indenização em caso de danos decorrentes do estudo. A[o] Sr[a] não terá nenhum tipo de 

despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. Também 

não haverá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que esta pesquisa possibilite maior 

compreensão acerca das práticas de cuidado à pessoas que utilizam o ambulatório de PIC do 

HUPES, bem como a sociedade em geral, por ser esse ambulatório pioneiro, de forma a 

contribuir para a discussão de ações possíveis de serem desenvolvidas nos serviços de saúde. 

Os resultados desta pesquisa serão publicados na tese e artigos científicos e divulgados na 

Instituição onde os dados forem coletados.   Os aspectos acima mencionados respeitam a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre 

a pesquisa através do telefone [71] 99172-0926 ou pelo endereço eletrônico: 
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dultra.dultra@gmail.com. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Rua: Basílio da Gama, s/n - Canela - 

Salvador/BA CEP: 40.110-040TEL.: [71] 3283-7615E-mail: cepee.ufba@ufba.br. Horário de 

atendimento: Segunda e quarta das 12:00 às 18:00 / Terça, quinta e sexta das 08:00 às 14:00. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos sua permissão para participar dessa pesquisa. Caso 

esteja bem informado [a] e aceite participar, favor assinar esse documento em 02 [duas] vias, 

sendo que uma ficará com você e a outra ficará com a pesquisadora.   

CÓDIGO DA PESQUISA:   61745716.30000.5531 

Confirmo ter compreendido todas as informações acima descritas, relacionadas a minha 

participação nesta pesquisa intitulada “MÃOS QUE SE ABRAÇAM: AFETIVIDADE, 

CUIDADO E AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES [PIC] - Perspectiva 

Humanizada de Acolhimento no Hospital Universitário Professor Edgar Santos da UFBA”, que 

li. Conversei com a pesquisadora sobre a minha participação voluntária no estudo. Não tenho 

dúvidas de que não receberei benefício financeiro. Concordo em participar, de forma voluntária, 

podendo desistir em qualquer etapa e retirar meu consentimento, sem penalidades ou prejuízos, 

ou perda de benefícios aos quais tenho direito conforme a resolução do conselho Nacional de 

Saúde nº 466/2012, de 12 de dezembro 2012. Terei acesso aos dados registrados e reforço que 

não fui submetida à coação, indução ou intimidação.   

Salvador, ___/___/___.   

                                                      ______________________________________                  

                                                  Assinatura do [a] entrevistado [a]            

  Declaro que recebi de forma voluntária e apropriada o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, para participação nesta pesquisa.   

Salvador, ___/___/___.                                             

 

Prof. Dr. Gustavo Bittencourt Machado                               Bárbara Maria Dultra Pereira 

        Responsável Principal                                                                 Pesquisadora 

 

  

mailto:cepee.ufba@ufba.br
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ANEXO C - Carta ao Conselho Deliberativo do HUPES 

 

 

Universidade Federal da Bahia 

Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos 

Laboratório de Pesquisa em Infectologia/Unidade de Virologia [LAPI-VIR] 

Rua Augusto Viana, s/n 6º andar, Canela 40110-060 Salvador – Bahia – Brasil 

Tel.: [55 71] 3283-8123/8126 FAX: [55 71] 3247-2756 

 

 

Salvador, 13 de maio de 2011. 

 

Ilmo Sr. 

Diretor do Com-HUPES 

Dr. Hugo Ribeiro 

 

: Ciência, 11 

Venho através desta, consultar o Conselho Deliberativo do HUPES sobre a criação de um 

ambulatório que será denominado “Ambulatório de Medicina Tradicional e Práticas 

Integrativas/Complementares”. Este ambulatório pretende incluir saberes e racionalidades de 

base tradicional aos serviços convencionais da biomedicina ocidental, valorizando todos os 

recursos disponíveis relativos ao processo saúde/doença e enriquecendo as estratégias de 

tratamento. As práticas utilizadas obedecerão às diretrizes do Ministério da Saúde. O foco será 

centrado no indivíduo e na saúde e contará com uma equipe multiprofissional. Inicialmente 

funcionará três vezes na semana e contará além da minha atuação e supervisão, com a 

colaboração da Professora Mara Zélia Almeida, da Faculdade de Farmácia, e sua equipe; 

também com a colaboração da psicóloga Taís Gallo, que trabalha conosco no serviço de 

Infectologia há oito anos e seus estagiários; também temos quatro voluntários da área de 

Massoterapia/ Fisioterapia/ Nutrição e Biomedicina que contará com a supervisão de seus 

orientadores. Estes já atenderam, em um projeto piloto no HUPES,104 pacientes [245 

consultas] de janeiro a abril 2011. 

 

A criação oficial desse ambulatório vai permitir a cobrança dessa atividade pelos códigos do 

SUS [anexo I], como uma atividade de média e alta complexidade, e permitirá a auto-

sustentabilidade; preencherá um espaço importante de nossa clientela do ambulatório de 

infectologia que atende pacientes com problemas físicos e emocionais intensos. As diversas 

queixas e demandas, físicas e emocionais, tem levado a uma medicalização excessiva dos 

pacientes. Observamos com os múltiplos medicamentos interações medicamentosas, 

principalmente dos antirretrovirais com os medicamentos psiquiátricos e efeitos colaterais 

importantes que culminam muitas vezes com o abandono da terapia. Também os quadros 

depressivos associados às algumas doenças infecciosas como a aids e o abuso de substâncias 

psicoativas em percentagem significativa dos nossos pacientes tem trazido repercussões 

negativas na adesão à terapêutica gerando falhas clínicas e laboratoriais e hospitalizações 

demoradas e de alto custo, além de intenso sofrimento humano. O uso de técnicas alternativas, 
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agora chamadas integrativas quando utilizadas em conjunto com o conhecimento já 

sedimentado na prática médica ocidental, baseada em evidências científicas, tem o objetivo de 

aumentar o bem estar e a qualidade de vida dos pacientes, oferecendo outros recursos além dos 

usados na prática diária [ver anexo II]. Intencionamos com isso impactar na adesão do paciente 

aos tratamentos e diminuir a taxa de hospitalização, utilizando os saberes e práticas de múltiplos 

profissionais. 

 

Os clientes desse ambulatório serão prioritariamente: A] pacientes originários do ambulatório 

da unidade docente assistencial de infectologia, com diagnóstico de aids, mas também outros 

pacientes com doenças crônicas, infecciosas ou não. Prioridade será dada aos pacientes com 

distúrbios emocionais, depressão e abuso de substâncias psicoativas e pacientes com dores e 

dificuldades de locomoção. B] Familiares dos pacientes acima, principalmente aqueles que 

podem participar de oficinas e treinamentos para ajudar seu familiar na adesão à terapia e a 

estar em melhores condições emocionais. C] Profissionais de saúde, principalmente os 

residentes de medicina, psicologia e enfermagem, mas também outros que possam ser 

envolvidos em um programa que cuide do cuidador e contribua para que esses profissionais 

tenham melhores condições emocionais e físicas para enfrentar as constantes situações de 

estresse. Os profissionais de saúde que mais procuraram atendimento no projeto piloto, até 

então, foram os de enfermagem e os residentes. 

 

O atendimento prevê a utilização de uma ficha onde o acompanhamento do caso será registrado 

[anexo II]. As técnicas oferecidas obedecem à portaria número 971 de 03 de maio de 2006 do 

Ministério da Saúde [anexo III], que regulamenta o uso dessas práticas no SUS – O uso de 

fitoterápicos no nosso ambulatório obedece no momento à utilização de “uso externo”, visando 

principalmente o conforto do paciente com óleos de massagem [óleo de girassol e essências 

aromáticas, e extratos alcoólicos de aroeira e pitanga] e que sido relatado pelos pacientes como 

repelente de insetos e considerado pelos mesmos de grande utilidade, visto que uma grande 

porcentagem dos pacientes infectados pelo HIV sofre de alergias a picadas de insetos e prurigo 

[anexo IV]. A atividade de preparação e uso dos fitoterápicos será supervisionada pela 

Professora Mara Zélia. A triagem dos pacientes no plano piloto foi feita pelos residentes e 

estudantes de psicologia. A partir da conversa inicial quando a queixa do cliente foi ouvida, e 

depois com a descrição da prática integrativa utilizada e seus efeitos, os retornos ao serviço 

foram cada vez mais frequentes e observado uma melhor adesão ao tratamento. Um tratamento 

psicoterápico pode também ser iniciado em indivíduos que inicialmente rejeitaram tal prática. 

 

Também consultas com farmacêuticos foram requisitadas, principalmente com os 

farmacêuticos que atendem ao ambulatório e à enfermaria 2B, prática que muito contribuiu para 

a adesão. 

 

A demanda por uma medicina integrativa é observado no mundo inteiro e tem crescido de 

maneira substancial na Europa, Austrália e EEUU. Podemos ver que não só hospitais da Índia 

e da África subsaariana utilizam práticas integrativas/ complementares, mas também 86% dos 

hospitais do Estado de Washington, nos EEUU, e mais de 50% dos hospitais da Dinamarca e 

Finlândia e Hospitais como o Albert Einstein em São Paulo, com resultados animadores e 
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principalmente com melhora da qualidade de vida da população atendida [anexo V]. Também 

no Brasil a demanda do público para essas práticas são intensas, o que motivou as portarias do 

Ministério da Saúde normatizando algumas destas; em alguns estados da federação atendimento 

em medicina integrativa e complementar já é oferecido pelos órgãos governamentais e os 

serviços já estão bem estruturados, principalmente os serviços de acupuntura, homeopatia, 

auriculoterapia e fitoterapia [anexo VI];listamos nas referências bibliográficas algumas destas 

que achamos mais relevantes [anexo VII]. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Dra. Diana Brasil Pedral Sampaio 

Médica – Infectologista  

HUPES - UFBA 
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ANEXO D - Portaria 019/2012 de criação do Ambulatório de PIC do HUPES 
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ANEXO E - Painel de Chamadas para Cursos de Extensão, Seminários e 

Congressos, feitos em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFBA 

(PROEXT) 

 

 

                  

 

                 

                    

http://intranet.hupes.ufba.br/wp-content/uploads/2014/11/Chamada_SIATEX_WEB.png
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CONGRESSO 70 ANOS DA UFBA 

TENDA DE SERVIÇOS DO AMBULATÓRIO 

 

    

     

 

Fonte: arquivo da autora  
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ANEXO F - Centro de Endocrinologia e Diabetes da Bahia [CEDEBA] 

 

 

 

Fonte: arquivo da autora 

 




