
 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E SUA INCLUSÃO NO SUS 

“Saúde é um pilar fundamental do desenvolvimento, do bem-estar das pessoas e 

indicador de prosperidade e progresso social”. 

(Fala do 1º Ministro chinês na abertura da 9ª Conferência Global de Promoção de 

Saúde, realizada entre 20 e 24 de novembro de 2016 em Xangai, centro econômico da 

China) 

Entender o significado de Prática Integrativa e Complementar faz-se necessário. 

A Biomedicina busca alternativas cada vez mais avançadas para curar todos os tipos de 

doença, isolando sintomas e focando muito mais as questões físicas e muito menos as 

questões emocionais, o ser humano não é visto mais como um todo. Vivemos o 

momento dos protocolos médicos e torna-se muito mais fácil cuidar de todos os 

sintomas com medicamentos. As farmácias parecem um supermercado e as pessoas hoje 

tem o hábito da automedicação. O corpo, muitas vezes, não tem tempo de mostrar do 

que são aqueles sintomas porque logo são cortados por medicamentos. A medicina 

avança nas suas descobertas, mas o homem cada dia está mais doente. 

As Práticas Integrativas e Complementares propõem um olhar sistêmico, o autocuidado, 

o despertar para o autoconhecimento e a consciência de que as emoções trabalham na 

construção da melhor saúde. A doença chega para mostrar que existe uma desarmonia 

entre corpo/mente/espírito. O profissional terapeuta e sua prática auxilia o sujeito a 

entender as mudanças necessárias para sua melhora ou cura, se assim ele desejar.  Elas 

também agem de forma preventiva, complementar aos tratamentos e 

geralmente melhoram de maneira evidente os quadros e diagnósticos médicos.  

Em 1978 a Organização Mundial de Saúde realizou em Alma Ata (hoje Cazaquistão) a 

primeira conferência sobre atenção primária à saúde e pelas circunstâncias da Guerra 

Fria e a desigualdade de ofertas de tecnologias médicas em diversos lugares do mundo, 

reconheceu então a Medicina Tradicional como uma ação em saúde. 

Breve linha do tempo 

1978 -  Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde de Alma-Ata, na 

extinta União Soviética. 

1978 -  Organização Mundial da Saúde – criou o Programa Medicina Tradicional 

1986 -  Já haviam alguns programas de práticas alternativas à saúde no Brasil. 

1988 -  A Constituinte regulariza o SUS  

1990 - A Lei n. 8.080/1990, mais conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, 

regulamentou o sistema ao tratar da organização, da direção e da gestão do SUS. 

1990 -  Definição das competências e das atribuições das três esferas de governo, do 

funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de assistência à 

saúde e, por fim, da política de recursos humanos. 

2003 -  Foi criado o primeiro Grupo de Trabalho para elaboração de uma política 

nacional de terapias alternativas.(BR) 

2006 -  O Brasil criou a regulação das PICs no SUS 

2017 – O governo congela por 20 anos o orçamento do SUS 

 



Alguns princípios  do SUS que não devem ser esquecidos: 

• Integralidade: o sistema de saúde deve estar preparado para ouvir o usuário, 

entendê-lo inserido em seu contexto social e, a partir daí, atender às demandas e 

necessidades desta pessoa. 

• Universalidade: é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de 

discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. A 

Constituição de 1988 transformou a saúde em direito de todos e dever do 

Estado. 

• Equidade: é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça. No âmbito do 

sistema nacional de saúde, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos 

indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais 

precisa e menos a quem requer menos cuidados   

• Descentralização da gestão e das políticas da saúde no país – feita de forma 

integrada entre a União, estados e municípios. De acordo com este princípio, o 

poder e a responsabilidade sobre o setor são distribuídos entre os três níveis de 

governo, objetivando uma prestação de serviços com mais eficiência e 

qualidade, a fiscalização e o controle por parte da sociedade 

Várias cidades implantaram práticas que ainda hoje estão ativas e totalmente potentes 

no SUS. Essas cidades investiram na formação de seus profissionais e existem vários 

relatos de sucesso através de teses, pesquisas e estudos surpreendentes sobre a 

implantação a partir do lançamento do Plano Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares em 2006. Não podemos nos esquecer que o processo de cada cidade é 

particular e individual (descentralização), o governo repassa o valor aos municípios e 

cada um vai gestar e gerenciar o seu projeto, dentro das leis e regras concordadas para a 

participação no programa. 

Seria então o modelo ideal para nos cuidarmos, sem drogas sintéticas e agressivas, com 

um baixo custo, trazendo à luz os processos de autoconhecimento e autogerenciamento 

das condições pessoais, para a manutenção da saúde? 

Eu acredito nisso! 

Implantar as diversas Práticas no SUS exige, no mínimo, um plano de investimentos 

sérios e verdadeiros na formação de sua equipe, incluindo atualização e manutenção 

dessa equipe. 

É de extrema necessidade analisamos o momento político, econômico e cultural que 

estamos vivendo no Brasil. 

Um governo que não tem políticas públicas de investimento na saúde, ao contrário vive 

um momento de desmontar o que já existia, tem condições de criar mecanismos de 

investimentos para formar seus profissionais nas diversas Práticas? 

O Brasil tem 904 mil pessoas à espera de cirurgia eletiva no SUS, essa espera chega a 

12 anos. Apenas para recordarmos, entre os serviços prestados pelo SUS estão as 

Vacinas, a Vigilância Sanitária, as UPAs, o SAMU, a Hemodiálise (é exclusiva do 



SUS), assim como é exclusivo o Transplante de Orgãos, os remédios distribuídos nas 

Farmácias Municipais, Teste rápido de HIV assim como o seu tratamento. Outros 

tratamentos exclusivos do SUS: Hanseníase, Tuberculose, Nutrição Enteral, 

Medicamentos de alto custo e uso contínuo, Antídoto para Peçonha e mais outros 

serviços. 

Convido você para refletir comigo sobre o tema: 

Corremos os riscos dessas práticas se tornarem um prato cheio para um comércio que 

não tem critérios, exceto o lucro pelo lucro, assim como são os laboratórios 

farmacêuticos hoje; desprezando a qualidade do profissional? 

É interessante olharmos para a situação do país, as ações governamentais em todas as 

esferas, as ações do judiciário (tão atrelado hoje ao SUS) e vermos 24 Práticas 

Integrativas e Complementares serem contempladas com sua inclusão no SUS pelo 

Ministério da Saúde. 

Com a certeza de que seria o momento ideal para esse acontecimento, num processo de 

reconstrução e renovação, nós terapeutas festejamos. Será que temos consciência de que 

poderemos estar servindo de fachada para uma provável campanha política? Nossas 

práticas irão mesmo para o SUS, quando não se tem nenhum outro tipo de investimento 

por lá? 

Onde e como queremos que elas atuem? 

Ampliando nosso olhar, vamos refletir juntos sobre essa questão? 

Valendo opiniões e sugestões, sigamos na luz e com amor! 
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