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Resumo 
 
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC), com bases fundamentadas no estímulo à 
prevenção, visão holística e ênfase no autocuidado adequa-se às atuais Diretrizes 
Curriculares dos cursos da área da saúde e aos princípios do SUS, portanto vem 
sendo utilizada no sistema público de saúde no Brasil. Porém, a inserção de uma 
Medicina com bases filosóficas e culturais orientais em um contexto ocidental 
enfrenta numerosos desafios. Esta pesquisa tem como objetivo caracterizar o perfil 
profissional, as concepções, práticas e o processo de formação em MTC de 
profissionais que atuam em unidades do serviço público de saúde na cidade de São 
Paulo. Esta pesquisa descritiva exploratória foi realizada com abordagem qualitativa. 
A coleta de dados compreendeu a aplicação de formulários e entrevistas 
semiestruturadas a 12 profissionais que exercem MTC em duas unidades de saúde 
da região centro-oeste de São Paulo. A análise de conteúdo foi orientada pelos 
seguintes núcleos: perfil profissional, concepções e práticas, formação em MTC. Os 
resultados indicaram a configuração de dois grupos de profissionais que atuam com 
MTC, os médicos que praticam acupuntura e possuem formação mais normatizada e 
os não médicos que realizam práticas corporais e meditativas, com formação em 
diversas instituições que oferecem cursos com escassa normatização em relação à 
carga horária, aos conteúdos e requisitos de admissão.  Os entraves na formação 
para ambos os grupos mencionados referem-se também à escassez de textos 
didáticos, docentes com insuficiente formação didático-pedagógica e ausência de 
apoio institucional para aprimoramento profissional em MTC. Os profissionais 
entrevistados expressam concepções condizentes com os princípios da MTC, 
contudo, o exercício da prática no cotidiano da unidade se vê prejudicado pela 
resistência da equipe multiprofissional, pelo escasso número de profissionais, 
carência de recursos materiais e falta de informação e divulgação da oferta e 
benefícios da MTC para usuários e profissionais da saúde.  Os princípios da MTC e 
o perfil dos profissionais têm muito a contribuir com o atual modelo biopsicossocial 
de saúde no Brasil, embora medidas efetivas que incluam a aproximação das 
Instituições de Ensino Superior aos serviços de saúde devam ser estabelecidas para 
utilização e ampliação da MTC no serviço público, garantindo sua aplicação com 
segurança e qualidade visando à melhoria da saúde da população. 
 
Descritores: Medicina Tradicional Chinesa. Terapias Complementares. Sistema 
Único de Saúde. Educação em Saúde. Medicina Integrativa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The Traditional Chinese Medicine, founded in the principles of stimulating prevention, 
holistic view and emphasis in self care, is appropriated in the current Curriculum 
Directive and to the Brazilian Unified Heath System, however, it has been used in the 
Brazil public health system. Nevertheless, the insertion of a Medicine with oriental 
philosophical and cultural approach in a western context has a number of challenges. 
The purpose of this search is to identify the professionals’ profile, the concepts, the 
practises and the education process of those professionals exercising Traditional 
Chinese Medicine in public centers in the city of São Paulo.  This descriptive 
exploratory search was conducted with a qualitative approach. The data collection 
was through forms and semi-structured interviews with 12 professionals that exercise 
Traditional Chinese Medicine in two health public centers in the central west region of 
São Paulo.  The content analysis was directed by: professional profile, concepts, 
practises and Traditional Chinese Medicine education. The results indicated the 
configuration of two professional groups that exercise Traditional Chinese Medicine: 
the doctors that practise acupuncture and have a formal academic education and the 
other professionals that give corporal and meditation practises and have a technical 
education acquired through several institutions that offer courses with limited 
regulation on minimum lecture and study hours, content and admission requirements. 
The issues regarding the education of both groups are also with respect to the limited 
availability of teaching material, teachers with insufficient teaching education and lack 
of institutional support for the professional improvement in Traditional Chinese 
Medicine. The traditional Chinese Medicine principles and the profile of the 
professionals have a lot to contribute with the current bio phiso social model of health 
in Brazil; nevertheless effective measures, which include the closer interaction 
between the universities and the health services, must be established in order for the 
Traditional Chinese Medicine to be used and amplified in the public service, 
safeguarding its qualified and secure application and aiming at the improvement of 
the heath standard of the population.   
 
 
Description : Traditional Chinese Medicine.  Complementary Therapies. Brazilian 
Unified Health System. Heath Education. Integrated Medicine .  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

1.1 Trajetória profissional 

 

 Realizei a formação em Fisioterapia no ano de 1998;durante o curso não 

foram abordados aspectos relacionados à Medicina Tradicional Chinesa (MTC). 

Meu primeiro contato com a MTC ocorreu há nove anos em decorrência de um 

agravo de saúde. Na época, eu havia concluído um estágio em Fisioterapia 

respiratória e Oncológica e desempenhava a minha principal atividade de trabalho 

em unidades de terapias intensivas. Nesse cotidiano, percebia a predominância de 

uma concepção reducionista e restrita do processo saúde-doença, uma vez que as 

práticas encontravam–se focadas na doença e o tratamento consistia em 

intervenções com uso de recursos tecnológicos e prescrição de medicamentos 

alopáticos, de acordo com os princípios do modelo biomédico da Medicina 

convencional ocidental. 

 Foi nesse contexto que aconteceu a minha aproximação da MTC por meio 

da Acupuntura, na condição de paciente. Inicialmente, tinha dúvida sobre a eficácia 

dessa terapia, mas paulatinamente aconteceu a melhora do meu quadro clínico, 

dando-me a oportunidade de refletir e rever meus conceitos acerca dessa prática.   

 Foi assim que me interessei pela MTC e a partir daí venho me 

aprofundando na área. Fiz um curso de Acupuntura na Escola Oriental de 

Massagem e Acupuntura na cidade de São Paulo, entre os anos de 2003 e 2004, e 

vários cursos extras relacionados a essa temática, os quais subsidiaram o meu 

exercício profissional atual com uso dessa prática. Esse processo de formação 

junto a minha inserção como docente em uma escola Oriental, que ensina 



 

massagem e Acupuntura, fizeram emergir minha motivação em aprofundar meus 

conhecimentos sobre MTC.  

 Em 2006, me aproximei do Centro de Desenvolvimento e Ensino Superior- 

CEDESS – da UNIFESP, com o objetivo de me atualizar e aprimorar os meus 

conhecimentos em relação aos aspectos didático-pedagógicos, uma vez que minha 

aproximação da docência deu-se sem um processo de formação adequado, o que 

me deixava extremamente angustiada. Iniciei o Curso de Especialização em 

Educação em Saúde e fui surpreendida com experiências de ensino-aprendizagem 

que geraram novos ciclos de construção de conhecimentos. Entre outros assuntos, 

aprendi novos conceitos de saúde, prevenção e promoção de saúde e os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Em especial, o princípio da integralidade, que 

se caracteriza pela recusa em reduzir o paciente aos sistemas biológicos da 

doença. Com a abordagem pautada pela integralidade, o uso do conhecimento 

sobre a patologia é guiado por uma visão ampla das necessidades dos sujeitos em 

tratamento, com práticas preventivas.  A abertura para as necessidades 

psicológicas, sociais e culturais evidenciam a existência de pontos de encontro 

entre os princípios do atual modelo de saúde no país com a MTC, uma vez que a 

visão holística do ser humano, a ênfase na prevenção e promoção de saúde, o 

princípio de autocuidado constituem alguns dos aspectos comuns a ambas as 

abordagens.  

 Nessa época, tive a necessidade de acompanhar integrantes da minha 

família no Serviço Público de Saúde na cidade de Franca, interior de São Paulo, e 

constatar as condições precárias de atendimento e as situações de humilhação a 

que os meus pais eram constantemente submetidos. Acreditava que o problema 

todo era relacionado à falta de humanização, fruto de uma formação profissional 



 

ineficaz na questão do relacionamento desses profissionais com os usuários que 

dependem do serviço.  Essa aproximação com a realidade do funcionamento do 

SUS aguçou o meu questionamento em relação à lacuna existente entre as 

necessidades dos usuários e as dificuldades de concretização dos princípios do 

SUS.  

 Em maio de 2006, o governo federal, no intuito de garantir a integralidade 

na atenção à saúde e atendendo a justificativas de natureza política, técnica, 

econômica, social e cultural, aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), no Sistema Único de Saúde. Essa política incentiva o 

uso e o desenvolvimento de diversas práticas, entre elas a Medicina Tradicional 

Chinesa-Acupuntura, em toda rede de saúde. (BRASIL, 2006) A implantação da 

PNPIC foi o complemento que me direcionou e me mostrou que era possível 

abordar a MTC no SUS. 

 Assim, desenvolvi um projeto de pesquisa sobre o exercício da MTC no 

SUS, exigência para a conclusão da Especialização no CEDESS, prontamente 

acolhido e supervisionado pela minha orientadora, o que ampliou o meu contato 

com a literatura científica e provocou um grande desejo de realizar a pesquisa. Na 

literatura científica, constatei que existia uma quantidade significante de trabalhos 

relacionados à comprovação da eficácia de algumas práticas integrativas, 

principalmente no que se refere à Acupuntura, porém, havia uma escassez de 

produção científica em relação à formação do profissional e como essas práticas 

são realizadas no âmbito do sistema público de saúde. 

 Diante disso, com a minha inserção no programa de mestrado profissional 

“Ensino em Ciências da Saúde”, o desenvolvimento da presente pesquisa-estudo 

foi iniciado. 



 

  1.2 Práticas Alternativas, Complementares, Integrat ivas: Esclarecendo 

alguns conceitos  

 

 Existem diversas denominações na bibliografia científica e na legislação, 

relacionadas às chamadas medicinas não convencionais, as quais refletem 

concepções divergentes, portanto, foi realizada uma explanação para 

esclarecimento de alguns conceitos e definição do termo considerado mais 

apropriado para esse estudo. 

As denominações citadas com maior freqüência na literatura, são: Medicina 

alternativa, medicina complementar, medicina alternativa-complementar, práticas 

integrativas e complementares, técnicas alternativas/complementares. (LUZ, 2005; 

NUÑEZ E CIOZAK; BARROS E NUNES, 2006; TROVO et. Al, 2003; SÃO PAULO, 

2002; QUEIROZ, 2000; PALMEIRA 1990; NASCIMENTO, 1998, BRASIL, 2006). 

Embora, existam divergências no que concerne às concepções inerentes a 

essas denominações referidas à medicina não convencional ainda não se tem uma 

padronização em relação aos conceitos empregados. (BARROS E NUNES, 2006).  

 Para a OMS, 2005. 

 A medicina complementar, alternativa, não convencional ou 
paralela é definida como um conjunto de práticas de saúde que não 
estão relacionadas com as práticas tradicionais daquele país.   

 

 Na visão da OMS, a medicina alternativa, representa práticas de saúde de 

diversos origens e culturas que não estão elencadas na medicina ocidental 

convencional, portanto, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que inclui a 

acupuntura, práticas corporais (lian gong, tuina, taichi chuan); práticas mentais 

(meditação); orientação alimentar; e o uso de plantas medicinais (fitoterapia 

tradicional chinesa) se enquadra nessta cetegoria.  (BRASIL, 2006).  



 

 Segundo Luz (2005), as terapias designadas alternativas, paralelas, 

complementares, integrativas são terapias não pertencentes ao modelo biomédico, 

e incluem, dentre outras práticas, a MTC. A autora sinaliza que estas abordagens 

vêm ganhando espaço e sendo aceitas, inclusive no serviço público, apesar de 

apresentar princípios divergentes ao modelo biomédico hegemônico na sociedade 

ocidental. 

 Sobre os termos designados a medicinas não convencionais a autora 

explicita que: 

Atualmente o termo se reveste de grande polissemia, designando 
qualquer forma de cura que não seja propriamente biomédica. Por 
este motivo, não se considera aqui o termo "medicinas alternativas" 
um conceito, mas uma etiqueta institucional. (LUZ, 2005. P. 146). 
  

 Após a crise provocada pela guerra fria no século XX, as chamadas práticas 

alternativas começaram a ser utilizadas, em parte, devido à falta de recursos para 

financiar os meios tradicionais de tratamento (BARROS E NUNES, 2006) e 

também, porque nessa época surgiram vários movimentos contra culturais que 

defendiam a proposta naturalista e reivindicavam a liberdade, com o objetivo de 

fugir das imposições sociais e do projeto modernizador da época. (SIVIERO E 

LORENZETTO, 2004). 

Contudo, o termo alternativo traz uma idéia de restrição, na medida em que 

exige a escolha de um caminho, excluindo o outro, o que gera a problemática de 

não utilização dessas práticas associadas ao tratamento convencional ocidental. 

Portanto, a padronização de um conceito mais abrangente que inclua 

possibilidades complementares e integrativas é fundamental para o 

desenvolvimento e aceitação da medicina chamada não convencional. Em uma 

revisão sobre as diferentes denominações da medicina não convencional no Brasil, 

é evidenciada a existência de uma ampla lista de possibilidades conceituais para os 



 

termos alternativo e complementar.  Os autores acreditam que para padronizar um 

conceito mais adequado para designar essas práticas há duas perspectivas que 

devem contribuir. Em primeiro lugar eles defendem que a Medicina Complementar 

deve ser vista como sinônimo da Medicina Alternativa. Em segundo, para manter o 

significado original da lógica complementar deve ser utilizado o termo integrativo, 

que é representado pelo caráter não reducionista, referindo-se a equivalência entre 

as práticas convencionais e não convencionais não havendo relação hierárquica de 

uma em relação à outra. (BARROS e NUNES, 2006). 

Segundo o National Center for Complementary and Alternative Medicine:   

A medicina integrativa combina os tratamentos da medicina 
convencional com a medicina complementar e alternativa, desde 
que esses tratamentos complementares e alternativos sejam 
comprovados por evidências científicas de alta qualidade que 
certifiquem a sua eficácia e segurança. (USA, 2010)  
 

 Nesse trabalho optamos para a utilização do termo medicina integrativa e 

suas acepções representadas no texto, uma vez que essas coincidem com nossas 

concepções acerca desse assunto, ao considerarmos que a MTC, implica na 

superação do reducionismo, da objetividade do sujeito e abertura para o diálogo e 

deve ser visualizada como parte integrante da medicina convencional, não havendo 

relação hierárquica de uma em relação à outra. 

 

1.3  A História da Medicina Tradicional Chinesa 

 

 Os primeiros relatos a cerca da MTC surgiram há mais de 2500 anos, com a 

observação da natureza e das plantas, selecionando as que conservavam a saúde, 

as que curavam as doenças e advertindo contra o uso das que apresentavam 

toxicidade. (BEAU, 1982). 



 

 Segundo Fróio (2006) os antigos habitantes da China ao observar que pedras 

quentes envolvidas com pele de animais aliviavam certos sintomas, se iniciaram as 

constatações que ao longo do tempo evoluíram para a moxabustão. Já a acupuntura 

originou-se da experiência de chineses antigos que ao preparar as suas ferramentas 

se espetavam com as pedras em alguns pontos, constatando que isso aliviava dores 

em outras regiões do corpo. 

 Hoang Ti “o imperador amarelo” (2698-2598 A.C.) foi o autor do mais antigo 

tratado médico de MTC, onde detalha os fundamentos da MTC e influenciou obras 

posteriores sobre o tema. Ele foi escrito em uma linguagem arcaica, com algumas 

páginas incompreensíveis e sua difícil tradução prejudicou em parte a sua 

interpretação. (BEAU, 1982).   

 A teoria do Yin e Yang é bem mais primitiva do que a teoria dos cinco 

elementos da MTC, as primeiras referências foram encontradas por volta de 1000 - 

770 a.C. na Dinastia Zhou, enquanto que os primeiros relatos dos cinco elementos 

foram registrados no período entre guerras dos Estados chineses (476- 221 a.C.).  A 

Teoria dos cinco elementos é considerada o início de uma visão mais rigorosa dos 

fundamentos da MTC, uma vez que, representa a partida do Shamanismo, ou seja, 

os curadores, praticantes da MTC na época, não procuravam mais as causas 

sobrenaturais para a interpretação das patologias e sim a interpretação a luz das leis 

da natureza. (BEAU, 1982).  

 Os dois princípios opostos, yin e yang, geram a energia vital que para os 

Orientais é uma substância fundamental para a manutenção da vida, é através dela 

que o corpo se desenvolve e é pela sua carência, excesso ou estagnação que ele 

fica doente.  O Yin e o Yang representam qualidades opostas, mas também 



 

complementares e interdependentes, Assim o Yin está dentro do Yang, e o Yang 

está no Yin. (MACIOCIA, 1989; SIVIERO E LORENZETTO, 2004).   

 Os cinco elementos, ou cinco movimentos, são os processos básicos, as 

fases de um ciclo de todos os fenômenos da natureza. Representam cada parte do 

organismo e possui uma relação de dependência entre eles. “Cada elemento está 

relacionado com uma estação do ano e corresponde a características físicas, 

mentais e espirituais, incluindo órgãos, tecidos, odores, emoções e cores”. 

(SOARES, 2000, p.124).  

 A escola filosófica que desenvolveu mais profundamente as teorias do yin-

yang e dos cinco elementos foi a “Escola YIN-Yang” , que surgiu num período de 

guerras em 476-221 a.C. Conhecida  também como Escola Naturalista,  estudava 

os fenômenos da natureza e suas influências nos indivíduos. Seus filósofos 

desenvolveram uma ciência primitiva que se relacionava o indivíduo e suas 

afecções com os aspectos da natureza, eles também tinham a capacidade de 

interpretar acontecimentos políticos, o que lhes garantiram uma posição social 

respeitada. Suas teorias influenciaram os pensamentos das escolas Neo-

confuncionistas nas dinastias Song (960-1279), Ming (1368- 1644) e Qing (1644-

1912). (BEAU, 1982; FRÒIO, 2006).  

 A teoria dos cinco elementos passou por períodos de maior ou menor 

popularidade ao longo da história. Contudo, hoje ela é usada pela maioria dos 

médicos que praticam a MTC. (MACIOCIA, 1989).  

 A MTC foi influenciada pelas Dinastias Chinesas passando por períodos de 

avanços e retrocessos. Importante destacar que a cultura da sociedade chinesa 

possui uma capacidade sincrética de tal forma que um conceito novo não anula o 

antigo. (FRÓIO, 2006, p.107).  



 

 Na dinastia Ming, (1368 a 1644) a MTC atingiu o seu apogeu e apresentou 

várias obras, mas depois disso foi caindo em desuso e considerada inferior à 

medicina ocidental deixando de ser ensinada nas instituições de ensino. 

 Nos anos 50 do século XX, em virtude do crescimento populacional e a 

necessidade de recursos para atender a demanda nos serviços médicos, cursos 

rápidos de aplicação de acupuntura e fitoterapia foram introduzidos nas instituições 

educativas na China. Atualmente a MTC e a medicina ocidental convivem 

harmonicamente nesse país e muitas vezes são praticadas de forma integrada. 

(ERNST e WHITE, 2001).  

 A MTC expandiu-se por todo o mundo ao longo dos anos, os primeiros países 

influenciados foram os países asiáticos. No Ocidente os primeiros divulgadores 

foram os Jesuítas que ficaram maravilhados com os ensinamentos a cerca da 

acupuntura, porem, confundiram a prática de acupuntura com a medicina chinesa, 

excluíram as outras técnicas e desconsiderando que a acupuntura é apenas uma 

das especialidades da MTC. (BEAU, 1982). 

Sobre a longa tradição de uso da MTC no oriente e sua expansão para 

ocidente os autores referem: 

Há séculos ela é praticada em vários países asiáticos; no Japão, por 
exemplo, há 1450 anos, na Coréia há, pelo menos, 1500 anos e no 
Vietnã há 2000 anos, chegando, provavelmente à Europa há 300 
anos e na América do Norte há quase 150 anos. (ERNST E WHITE, 
2001, p. 13).    
 

 Apesar da introdução da MTC no Ocidente no século XVI, pelos jesuítas, foi 

somente no século XX que ela realmente foi impulsionada pelo diplomata francês 

George de Soulié Morant que viveu na China por 20 anos e selecionou entre os 

tratados chineses o que era interessante para os médicos ocidentais. Os seus 

feitos impressionaram os médicos europeus que passaram a introduzir a MTC nos 



 

serviços de saúde. Morant é considerado o grande difusor da MTC pelo mundo 

(BEAU, 1982; FRÓIO, 2006). 

Na América os países tiveram os seus contatos ampliados com a medicina 

chinesa através dos imigrantes chineses que chegaram por aqui no século XIX, 

devido à escassez de mão de obra, fruto da abolição dos escravos, e as políticas 

de incentivo para a contratação de trabalhadores estrangeiros.  

 

1.4 A Medicina Tradicional chinesa no Ocidente 

 

 Em 1978 na conferência de Alma-ATA pela primeira vez a OMS, reconheceu 

a importância da MTC e de seus praticantes e incentivou a sua utilização nos 

serviços públicos. No documento: Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 

2002-2005ª, foi divulgada uma lista de doenças que podem ser tratadas com a 

acupuntura e preconizou o desenvolvimento de políticas para regulamentar essas 

práticas, observando os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e 

acesso. (ERNEST E WHITE, 2001). 

Desde então diversos países vem adotando políticas públicas de incentivo as 

práticas integrativas. Por um lado, influenciados pela crise do modelo biomédico e 

por outro pela crescente busca da sociedade por métodos alternativos de 

tratamento. (LUZ, 2005, FRÓIO, 2006). 

 A Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura relata que a França foi 

pioneira em aceitar a Medicina Oriental no Ocidente, traduziu o primeiro livro em 

1934 e a acupuntura possui cobertura do seguro social desde 1942. (SMBA, 2006).  

 Nos Estados Unidos em 1997 o Nacional Institues of Health (NIH), através 

do Consensus Development Conference Statement, defendeu a utilização da MTC, 



 

porém, estabeleceu algumas providências. Entre elas, a necessidade de uma 

política nacional, já que, cada estado tem a sua própria legislação em relação à 

cobertura do seguro, às técnicas de segurança e à licença dos profissionais. Esse 

documento também preconiza sobre a necessidade de ampliar as verbas para 

pesquisa relacionadas à comprovação científica da MTC e estabeleceu a 

necessidade de treinamento e credenciamento dos praticantes de acupuntura, 

pelos órgãos competentes do Estado, para que o público identifique os praticantes 

qualificados e ressaltou a existência de programas educacionais reconhecidos pelo 

departamento de educação dos Estados Unidos para médicos e não médicos. 

(USA, 1997). 

 Diante da crise do modelo de saúde e, sobretudo do modo de vida Ocidental, 

é que a MTC vem ganhando espaço em diversos paises, pois ao contrário do estilo 

de vida consumista e baseado na tecnologia do Ocidente as tradições orientais 

defendem um estilo de vida mais simples, baseado na aproximação da natureza, na 

prevenção e no bem estar do indivíduo. (FRÓIO, 2006).   

 No mundo e na própria China podemos identificar três vertentes da MTC. A 

medicina chinesa clássica, que preservou as suas diretrizes filosóficas e influenciou 

o seu ensino no mundo; a medicina chinesa disseminada no Ocidente que embora 

tenha sofrido algumas alterações ainda preserva os princípios filosóficos; e a 

medicina chinesa contemporânea que atualmente é amplamente utilizada, porem 

possui conceitos divergentes da primeira, e é influenciada pelos paradigmas 

ocidentais, buscando a sua legitimação através das técnicas biomédicas, dessa 

forma cria-se uma lacuna entre os princípios filosóficos e as suas práticas, o que 

pode influenciar negativamente a sua eficácia. (FERREIRA e LUZ, 2007). 



 

 Em virtude do crescimento da utilização da MTC as universidades do mundo 

se apressaram em buscar esclarecimentos científicos a respeito de suas práticas, 

principalmente no que se refere à acupuntura. Muitos avanços já foram obtidos, 

porém, há uma grande preocupação em relação a sua fragmentação em relação 

aos princípios e diretrizes da MTC. Na tentativa de entendê-la e utilizá-la segundo a 

racionalidade biomédica predominante no Ocidente muitos dos seus princípios e 

diretrizes se perderam, o que pode reduzi-la a mera prática terapêutica. (LUZ, 

2005; IORIO, 2004; NASCIMENTO, 1998; PALMEIRA, 1990).  

Entretanto, devido a sua origem chinesa e a herança cultural daquela 

sociedade, é necessária a adaptação da MTC ás práticas e circunstâncias 

ocidentais. E isso só será possível com o conhecimento profundo e a compreensão 

real de suas concepções e práticas. (MACIOCIA, 1996).  

  Segundo Capra (1982), para incorporarmos a MTC em nossa cultura é 

necessário adotar uma atitude mais equilibrada entre o conhecimento racional e o 

subjetivo.  Ele descreve a experiência do Japão que há cerca de cem anos adotou 

a medicina Ocidental, porém, nas últimas décadas alguns médicos revalorizaram as 

práticas da MTC e passaram a projetar o conhecimento subjetivo em relação ao 

indivíduo e suas patologias, considerando a complexidade do ser humano e as 

possíveis causas emocionais, sociais e ambientais, além das físicas, que interferem 

na sua saúde e modo de vida.  

 A globalização cultural permitiu um maior acesso às culturas de outros 

países e contribui para a compreensão do pensamento oriental. Embora ainda há a 

prevalência da lógica das culturas ocidentais , já se pode observar a superação da 

relação hierárquica de uma modelo em relação a outro, o que a leva acreditar na 

construção de uma nova cultura com influências mundiais. (FRÓIO, 2006).  



 

No caso da MTC, verifica-se que ela trouxe novos hábitos e novas 
formas de tratar o corpo, fundamentada em sua cultura e em sua 
percepção oriental sobre adoecimento. Essas inovações não 
resultaram até o momento em conflitos culturais. O que se verifica 
no Ocidente, é a convivência lado a lado de duas práticas médicas 
distintas que proporciona um processo muito mais de interação e 
assimilação do que de choque. Há certamente, o fato de se tratar 
de um tema que sensibiliza e mobiliza as massas, possibilitando 
uma maior cooperação. Assim, ainda que existam técnicas de 
tratamento ocidentais consideradas mais racionais e científicas do 
que a MTC, o que se percebe é que o homem não deixar de adotar 
os mais variados métodos e recursos quando se sente sem opção 
ou desacreditado. (FRÓIO, 2006, p.111-112).  
 
 

1.5 A Medicina Tradicional Chinesa no Brasil 

 

No Brasil foi o fisioterapeuta Friedrich Johann Spaeth o seu principal 

divulgador já que os imigrantes chineses que vieram por volta do século XIX, e 

divulgaram a MTC nas Américas, tinham muitas dificuldades de comunicação em 

virtude das divergências dos idiomas. Com o tempo a comprovação de sua eficácia, 

contribui para o aumento de profissionais utilizando os seus recursos e buscando a 

sua legitimação. (FRÓIO, 2006).  

 A inserção da MTC no Brasil teve vários momentos. Foi considerada 

esotérica e mística na década de 70 do século XX, nas décadas de 80 e 90 houve a 

sua aceitação e a procura frenética pela suas verdades científicas, e atualmente o 

que se encontra é luta pelo seu monopólio entre médicos e não médicos. A classe 

médica guiada por interesses econômicos e comerciais, teme pela perda de espaço 

no mercado. Assim, as autoridades políticas sofrem forte pressão para a 

institucionalização da MTC.   

 No Brasil a nossa multiculturalidade e a influência indígena sobre a 

construção dos nossos paradigmas na percepção do adoecimento e processo de 



 

cura, nos aproximaram mais da MTC se comparado a outros países do ocidente. 

De tal forma, que sua introdução não causou tantos conflitos. (FRÓIO, 2006). 

 Nos últimos anos ocorreu um aumento significativo da procura por práticas 

integrativas pela sociedade, e há a constatação que muitas dessas práticas são de 

origem oriental, tais como: tai chi chuan, acupuntura, yoga, lian gong e a 

massagem entre outros. (SIVIERO, LORENZETTO, 2004). Esse quadro também é 

observado no aumento da demanda na oferta e procura dessas práticas no serviço 

público brasileiro. (PALMEIRA, 1990). 

 Segundo dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde (SIA/SUS), a acupuntura se encontra em 19 estados, distribuída 

em 107 municípios, sendo 17 capitais. Em 2003 foram realizadas 181.983 

consultas, com uma maior concentração de médicos acupunturistas na Região 

Sudeste. (BRASIL, 2006). 

 No Brasil, a legitimação e a institucionalização das práticas integrativas 

iniciaram a partir da década de 80.  Com o SUS, os estados e municípios ganharam 

maior autonomia em suas políticas e ações em saúde e passaram a implantar a 

MTC-acupuntura em suas políticas regionais. O primeiro documento oficial que 

propõe a introdução das práticas integrativas no âmbito de serviços públicos de 

saúde e recomenda a inclusão de conhecimentos das práticas integrativas no 

currículo de ensino em saúde é de 1986- 8º Conferência Nacional de Saúde. 

(BRASIL, 2006). 

 Após a conferência Nacional de saúde, alguns eventos e documentos 

merecem destaque, devido a importância na tentativa de oficialização da MTC e 

demais práticas intregrativas no sitema público brasileiro.   



 

Em 1985 o Conselho Federal de Fisioterapia, decidiu pela resolução 

COFFITO 60 , habilitar fisioterapeutas para a prática de acupuntura, foi o primeiro 

conselho de profissionais de saúde a reconhecer a MTC como recurso terapêutico 

eficaz, seguido posteriormente por outros grupos profissionais como: biomedicina, 

enfermagem, psicologia e medicina. (KWANG e VARANDA, 2010). 

 Em 1988 as resoluções da Comissão Interministerial de Planejamento e 

Coordenação (Ciplan) - nº 4, 5, 6, 7 e 8/88, fixaram normas e diretrizes para o 

atendimento em Homeopatia, Acupuntura, Termalismo, Técnicas Alternativas de 

Saúde Mental e Fitoterapia. 

Em 1995 - Instituição do Grupo Assessor Técnico-Científico em Medicinas 

Não-Convencionais, por meio da Portaria GM Nº 2543, de 14 de dezembro de 1995, 

em 1996 ocorreu a 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. Em 1999 iniciou-se a inclusão das consultas 

médicas em Homeopatia e Acupuntura na tabela de procedimentos do SIA/SUS 

(Portaria GM Nº 1230 de outubro de 1999). Em 2000 a 11ª Conferência Nacional de 

Saúde recomenda incorporar na atenção básica: Rede PSF e PACS práticas não 

convencionais de terapêutica como Acupuntura e Homeopatia. Em 2003 foi 

constituído o 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.  

Em 2003 o relatório final da 12ª conferência nacional de saúde delibera para a 

efetiva inclusão da MNPC no SUS, atual PNPIC, em 2004 na 2ª Conferência 

Nacional de Ciência Tecnologia e Inovações em Saúde. A MNPC (atual PNPIC) foi 



 

incluída como nicho estratégico de pesquisa dentro da Agenda Nacional de 

Prioridades em Pesquisa. (BRASIL, 2006). 

Apesar das investidas governamentais em relação a oficialização da MTC, 

vários entraves foram encontrados nesse caminho, a recusa de parte da área 

médica em aceitar a realização dessas práticas por profissionais não médicos, é 

recorrente e evidenciados em  documentos, congressos nacionais e disputa política  

através de projetos de leis, desde 1991. (KWANG e VARANDA, 2010).     

 No Rio de janeiro já existem profissionais que atuam com MTC no serviço 

público desde 1981. A acupuntura é praticada em várias unidades de assistência, 

inclusive no campo ambulatorial, sendo considerada uma prática de ação 

preventiva e de baixo custo. O serviço tem dupla função: a de formação de 

profissionais acupunturistas e assistencial. Entretanto, existem algumas limitações 

provocadas principalmente pela falta de recursos financeiros e pela disputa 

profissional entre médicos e demais profissionais da saúde em torno da prática de 

acupuntura no país. (NASCIMENTO, 1998). 

 Em uma pesquisa sobre as práticas integrativas do serviço público, 

realizado em Belo Horizonte, foi feito um levantamento das dificuldades 

encontradas pelos profissionais que trabalham com essas práticas. Os sujeitos da 

pesquisa relatam que é muito difícil introduzir essas práticas no Sistema Único de 

Saúde (SUS), porque os profissionais que não a exercem às consideram práticas 

não científicas e marginais, ainda ressaltam que o SUS não está acostumado a 

trabalhar sobre o paradigma da saúde e sim com o da doença, apesar de seu 

discurso teórico. Existe também a problemática da introdução dessas práticas em 

um cenário historicamente regido pelo modelo biomédico ocidental. (SOARES, 

2000).  



 

 Capra (1982) defende que o modelo biomédico cartesiano não dá conta da 

complexidade das atuais demandas, o autor já previa que as mudanças restritas a 

educação médica, apesar de necessárias, não seriam suficientes para concretizar 

práticas de saúde mais integrativas. Segundo ele é necessária uma verdadeira 

revolução cultural na sociedade em seu conjunto para superar esse modelo, já que 

para o paciente, a medicina assume um papel superior, a ajuda vem no sentido 

terapêutico, portanto este não se satisfaz quando não recebe uma receita médica, 

associa o conceito de prevenção a exames médicos anuais que são realizados na 

ausência de sintomas, e dificilmente encara o seu comportamento inadequado um 

fator fundamental para o seu adoecimento.   

 Apesar das mudanças estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a educação médica (BRASIL 2001-2002) e da implantação do Serviço único 

de Saúde (SUS), que ampliaram a visão em relação aos conceitos de saúde e 

doença. As características do modelo biomédico Ocidental, centrado na dimensão 

biológica da saúde, no processo de cura da doença, na passividade do paciente em 

relação a sua saúde e na hegemonia do médico em relação à equipe 

multidisciplinar, ainda são predominantes. Acreditamos que essa influência do 

modelo biomédico também é determinante na preferência pela medicina alopática 

de acadêmicos do quinto ano do curso de medicina da Universidade Federal de 

Goiás, porém, a preocupação destes em relação à compartimentalização do 

indivíduo, a constatação da existência de trabalhos científicos que comprovam a 

eficácia das terapias alternativas e a abordagem da temática mostram que o 

modelo biomédico cartesiano está sendo superado. (BARBOSA et al. 2001). 

 É evidente que a ampliação e a busca de referenciais mais amplos que 

revisem o conceito mecanicista de saúde, inerente ao modelo biomédico ocidental, 



 

para um conceito mais holístico, abriu espaços para o desenvolvimento do uso da 

MTC no Brasil, porém, muitos desafios deverão ser superados para vencer os 

preconceitos em relação a terapias historicamente discriminadas e a resistência de 

profissionais que defenderam o antigo paradigma por parte de sua vida. 

(BARBOSA et al. 2001).  

 Ainda que enfrentando desafios o Brasil vem investindo na 

institucionalização das medicinas integrativas. É um dos primeiros paises do 

ocidente a criar uma política nacional que regulamenta a utilização dessas práticas 

no serviço público. Um marco importante, mas para garantir esse avanço ainda há 

a necessidade de muitas intervenções. (LUZ, 2005). 

 A Política Nacional de Práticas Integrativas-Complementares no Sistema 

único de Saúde (PNPIC) representa um importante marco destes avanços. A 

PNPIC se originou em virtude da alta demanda por práticas integrativas pela 

sociedade e também devido às incongruências na oferta dessas práticas no Brasil. 

Com a descentralização da saúde e a garantia de maior autonomia das Secretarias 

de Saúde municipais a introdução e desenvolvimento dessas práticas ficaram 

submetidos a cada secretaria municipal, consequentemente existiam cidades que 

utilizavam amplamente as práticas integrativas contrastando com outras que não as 

introduziram no seu quadro de serviços. (BRASIL, 2006). 

 O PNPIC foi aprovado, em maio de 2006 e recomenda a adoção da 

acupuntura, homeopatia, fitoterapia e termalismo social por todas as secretarias de 

saúde dos estados, municípios e distrito federal. Essa política reconhece a 

acupuntura como prática terapêutica complementar e tem como objetivos, entre 

outros, a prevenção, promoção e recuperação da saúde, voltada para o cuidado 

continuado, humanizado e integral em saúde; a contribuição ao aumento da 



 

resolubilidade e a ampliação do acesso, a promoção e racionalização das ações de 

saúde; o estímulo das ações de participação social, promovendo o envolvimento 

responsável dos usuários, gestores e trabalhadores da saúde (BRASIL, 2006). 

 Para o conhecimento prévio da realidade brasileira no que diz respeito às 

práticas integrativas foi realizada uma pesquisa no ano de 2004 com o objetivo de 

diagnosticar a situação brasileira e auxiliar na elaboração da PNPIC. Foram 

enviados aos gestores municipais e estaduais de saúde 5560 questionários, com 

itens referentes às práticas integrativas, dos quais retornaram 1340 questionários. 

Os dados revelaram que 232 municípios (em 26 estados e 19 capitais) oferecem 

alguma prática integrativa, dos quais 93,48% não apresentam lei o ato institucional 

que regulamentem o uso dessas práticas. Em relação às práticas mais utilizadas, 

62,9% dos municípios oferecem práticas relacionadas à MTC. Das 10 práticas mais 

citadas cinco são de MTC, entre elas as mais freqüentes são lian gong e o tai chi 

chuan sendo que e 34,9% dos municípios oferecem a acupuntura. (BRASIL, 2006, 

p. 77-78).   

 Segundo Barros, a PNPIC, com a lógica integrativa supera o conceito de 

“alternativo”, contribuindo para sociabilização de práticas antes excluídas e 

subordinadas ao modelo biomédico. A proposta garante a qualidade, a efetividade 

e segurança já que em suas diretrizes propõe a introdução e desenvolvimento 

dessas práticas ancoradas pela: Pesquisa; formação profissional; estruturação; 

inserção em todos os níveis de atenção; desenvolvimento em caráter 

multiprofissional; elaboração de mecanismos de financiamento; elaboração de 

normas técnicas e operacionais para utilização das práticas integrativas; articulação 

com as demais políticas do Ministério da Saúde; estratégias de qualificação em 

práticas integrativas; divulgação dos conhecimentos básicos para os profissionais 



 

da saúde, gestores e usuários; busca de parcerias que propiciem o 

desenvolvimento integral; fortalecimento de participação social; incentivo a 

produção pública de medicamentos fitoterápicos; desenvolvimento de ações de 

acompanhamento e avaliação das práticas integrativas e monitoramento dos 

fitoterápicos pela vigilância sanitária. (Barros, 2006).  

O impacto da publicação da Política alcança, entre outros, os 
campos econômico, técnico e sociopolítico, pois tira da sombra e 
promove a inclusão de práticas de cuidado subsumidas no discurso 
e ação dominadora do complexo mercado de produtos e serviços 
da racionalidade biomédica. (Barros, 2006, p.1). 
 

 Em setembro de 2009, aproximadamente dois anos após a edição da 

PNPIC, em um debate sobre os seus desdobramentos em São Paulo, realizado 

pela Universidade de Campinas (UNICAMP), a coordenadora Nacional da PNPIC, 

Carmem de Simoni, relatou que atualmente 1340 municípios possuem normas 

reguladoras para as práticas integrativas, MTC/ acupuntura e em 2008, foram 

realizadas 750 mil consultas de acupuntura e homeopatia e cinco milhões de reais 

foram investidos. (MONTALTI, 2009). 

 Após a implementação da PNPIC muitos avanços ocorreram. Entre 2006 e 

2007 aumentou em 30% o número de cidades que oferecem a acupuntura, além de 

um incremento significativo das consultas nessa prática. É evidente que a 

divulgação da política contribui para a ampliação das práticas, mas há também a 

autorização de profissionais não médicos para a atuação com a acupuntura, o que 

demonstra com aumento do número de consultas vinculadas a esses profissionais. 

(SANTOS et al, 2009).  

 

 

 

 



 

1.6 A implantação e Organização do SUS em São Paulo  

 

 A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo, ocorreu na 

prática, entre 2001 e 2002, após administrações conturbadas e interrupções da 

tentativa inicial do governo de Luiza Erundina (1989-1992). Em uma cidade 

extremamente extensa em termos populacionais e territoriais, apresentando 

diferenças sociais profundas entre as suas regiões, foi necessária a criação de 

estratégias específicas, para garantir que os princípios de equidade, universalidade, 

descentralização, integralidade e igualdade fossem respeitados. O processo de 

descentralização do SUS veio com a articulação das ações dos governos, federal, 

municipal e estadual sob a gestão do governo municipal. (SOBRINHO E CAPUCCI, 

2003. P.3).   

 Em janeiro de 2001 foram criados 41 distritos de saúde em São Paulo, com 

objetivo de diagnosticar os principais problemas de saúde nas diversas regiões e 

aproximação do governo com a comunidade, implantando políticas de saúde 

descentralizadas, o que por sua vez garantiu o princípio de equidade e 

regionalização ditado pelas diretrizes gerais do SUS. Em 2002 esses distritos foram 

reduzidos a 39, respeitando a área física das 31 subprefeituras recém criadas. 

(SOBRINHO E CAPUCCI, 2003, p.3). 

 Os distritos de saúde de uma determinada região tinham em conjunto o apoio 

das administrações regionais de saúde. (SÃO PAULO, 2001).  

 Foi estabelecida, em 1990, pela da Lei orgânica do município de São Paulo, a 

descentralização do poder público, através da criação das subprefeituras. Esse 

processo aconteceu em 2002 e apresentou os seguintes objetivos: “promover o 

desenvolvimento local, atuando principalmente em regiões periféricas, ampliar, 



 

agilizar e melhorar a qualidade dos serviços, oferecer transparência a gestão 

municipal, aproximar o governo da comunidade, facilitar a articulação entre as áreas 

municipais e democratizar o poder público, criando canais efetivos de participação 

popular”. (SÃO PAULO, 2004, p.10).  

 Cada subprefeitura possui coordenadorias de saúde, educação, ação social e 

desenvolvimento, planejamento e desenvolvimento urbano, manutenção de infra-

estrutura urbana, projetos e obras novas e administração e finanças. Na área da 

saúde, cabe a secretaria municipal de saúde através de um conselho gestor, a 

gestão do serviço, fiscalizando, deliberando e acompanhando as ações dos 31 

coordenadores de saúde das subprefeituras, articulando com estas para que as 

diretrizes gerais do SUS sejam cumpridas e os planos do governo municipal sejam 

coerentes com as necessidades de cada região. (SÃO PAULO, 2004, p.12).  

 Com a implantação das subprefeituras, novos critérios de delimitação 

territorial foram adotados, portanto, os limites dos distritos também foram 

reconfigurados acarretando fusões e criação de novos distritos que coincidissem 

com as áreas das subprefeituras. A adequação dos distritos de saúde a essa nova 

estrutura em termos administrativos, a priori, foi de relação horizontal entre o gestor 

do distrito de saúde e a coordenadoria de saúde da subprefeitura, sendo que em 

regiões onde uma única subprefeitura abrangesse a área de mais de um distrito não 

haveria relação hierárquica entre os gestores distritais. (SÃO PAULO, 2002a).  

 Com a implantação das subprefeituras, ficou determinado que a 

administração política da saúde na cidade ficava sobre a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Orgânica da saúde, Lei 

Orgânica do município de São Paulo e a Constituição Federal. As coordenadorias de 

saúde das subprefeituras possuem função gestora em uma determinada área 



 

territorial, sendo subordinadas à Secretaria Municipal de Saúde. (SÃO PAULO, 

2004).  

 Em 2005 através do decreto: 46.209, ficou estabelecido que as 

coordenadorias de saúde das subprefeituras fossem transferidas para a secretaria 

municipal de saúde e organizadas das seguintes formas: a Coordenadoria de Saúde 

da Subprefeitura da Mooca passou a denominar-se Coordenadoria de saúde da 

região sudeste, e coordena as unidades de saúde das subprefeituras: Mooca, 

Aricanduva/Formosa/Carrão, Penha, Ipiranga, Vila Mariana, Jabaquara e Vila 

Prudente/Sapopemba; a Coordenadoria de Saúde da Subprefeitura de Itaquera 

passou a denominar-se Coordenadoria Regional de Saúde Leste, abrangendo as 

unidades de saúde compreendidas nas Subprefeituras de Itaquera, Cidade 

Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, São Mateus e São 

Miguel; a Coordenadoria de Saúde da Subprefeitura da Lapa passou a denominar-

se Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste, coordenado as unidades de 

saúde compreendidas nas Subprefeituras da Lapa, Butantã, Pinheiros e Sé; a 

Coordenadoria de Saúde da Subprefeitura de Santo Amaro passou a denominar-se 

Coordenadoria Regional de Saúde Sul, coordenando as unidades de saúde 

compreendidas nas Subprefeituras de Santo Amaro, Campo Limpo, Capela do 

Socorro, Cidade Ademar, M'Boi Mirim e Parelheiros; a Coordenadoria de Saúde da 

Subprefeitura de Santana/Tucuruvi passou a denominar-se Coordenadoria Regional 

de Saúde Norte, coordenado as unidades de saúde compreendidas nas 

Subprefeituras de Santana/Tucuruvi, Casa Verde/Cachoeirinha, 

Freguesia/Brasilândia, Perus, Pirituba, Jaçanã/Tremembé e Vila Maria/Vila 

Guilherme.  

Cada Coordenadoria de saúde teria uma estrutura organizacional que compreendia: 

assessoria técnica de planejamento, avaliação e acompanhamento, assistência 



 

técnica, assistência jurídica, supervisão de administração e finanças, supervisão de 

vigilância em saúde e supervisões técnicas de saúde com unidades de saúde. Desta 

forma estabeleceu-se a seguinte relação hierárquica (Tabela 1): As unidades de 

saúde, respondem a supervisão técnica de sua região, que responde a 

coordenadoria de saúde dessa região que presta contas a Secretaria Municipal de 

Saúde. (SÃO PAULO, 2005). 

Fluxograma  1 : Organização do SUS  

 

 

 

 

 

  

Secretaria Municipal de Saúde 

Coordenadorias Regionais de Saúde 

Sul Sudeste Norte Leste 

Supervisões Técnicas: 
�Cidade Tiradentes 
�Ermelino Matarazzo/São Miguel  
�Guaianases 
�Itaim Paulista 
�Itaquera 
�São Mateus 

 
Supervisões Técnicas: 
�Casa Verde/Cachoeirinha 
�Freguesia do Ó/ Brasilândia 
�Pirituba/Perus 
�Santana/Jaçanã 

�Vila Maria/Vila Guilherme 

Supervisões Técnicas: 
�Mooca/ Aricanduva/ Formosa/ 
Carrão 
�Ipiranga 
�Penha 
�Vila Mariana/ Jabaquara 
�Vila Prudente/ Sapopemba 
 

Supervisões Técnicas: 
�Campo Limpo 
�Capela do Socorro 
�M’ Boi Mirim 
�Parelheiros 
�Santo Amaro/ Cidade Ademar 

Fonte: SÃO PAULO, 2005. 

Centro  Oeste 

Supervisões 
Técnicas: 
�Sé 
�Butantã 
�Lapa/Pinheiros 

 



 

1.7 A Medicina Tradicional Chinesa no SUS de São Pa ulo 

 

 A idéia de implantação da MTC-acupuntura no serviço público de saúde de 

São Paulo se fortaleceu em 2000, com o desenvolvimento do curso de acupuntura 

no interior do Hospital do Servidor Público Municipal. Este fato foi cercado por 

inúmeras inquietações relacionadas à eficácia da acupuntura; a sua pressuposta 

inferioridade em relação à medicina ocidental, no processo de diagnóstico e 

tratamento e a dificuldade de integração de ambas. Surgiram questionamentos 

sobre a capacidade do profissional de saúde de abrir espaço para a inserção de 

uma medicina com paradigmas tão diferentes. Por outro lado, existia na época uma 

insatisfação geral de usuários, profissionais e organizadores do serviço público em 

relação à precariedade dos serviços de saúde, abrindo um espaço para a 

implantação de novos conceitos de atenção a saúde. (SÃO PAULO, 2002b).    

 Entretanto, com a implantação do SUS e as novas perspectivas que deveriam 

ancorar o serviço público de saúde e com a comprovação da eficácia e o baixo custo 

envolvendo a utilização da MTC, abriu-se um espaço para a introdução dessas 

práticas. O conceito mais amplo de saúde, preconizado no SUS, que considera o 

indivíduo como parte de um contexto social que influencia no seu processo de 

saúde; valoriza o auto cuidado, no qual o paciente possui responsabilidade na 

manutenção de sua saúde e visa uma abordagem holística e objetiva a promoção e 

prevenção da saúde, foi fundamental para a aceitação da MTC, cujos princípios se 

enquadram nessa nova perspectiva do serviço público de saúde, promovendo, desta 

forma, a sua inserção e difusão no serviço público de São Paulo. (SÃO PAULO, 

2002b).  



 

 Em 2002 foi publicado o projeto de implantação da MTC na rede de Saúde no 

município de São Paulo, no caderno temático de Medicina Tradicional Chinesa, que 

apresenta como objetivo: “implantar e difundir distintas práticas da MTC na rede de 

saúde do município de São Paulo”. Para isso foram adotadas estratégias como: 

levantamento e identificação dos profissionais da saúde com formação ou interesse 

em desenvolver as práticas da MTC; identificar as unidades dispostas em incorporar 

as práticas em MTC; formação de equipes de saúde com capacitação em MTC; 

formação de centros de difusão de MTC para treinamento dos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), identificação de entidades de ensino 

parceiras para atividades de treinamento, convênio com associação de Medicina 

Tradicional Chinesa no Brasil, para dar apoio técnico e pedagógico ao projeto, 

criação de núcleos de estudos e de promoção da prática da MTC. (SÃO PAULO, 

2002b, p.32).  

 Inicialmente foram implantados 13 pólos de difusão da MTC, distribuídos nas 

regiões: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro que incentivaram outras unidades de 

saúde a aderirem espontaneamente a MTC, conforme se sentiam seguros para a 

sua utilização. (SÃO PAULO, 2002b, p.33).  

 Atualmente, as práticas integrativas, incluindo a acupuntura, homeopatia, 

meditação e práticas corporais, estenderam-se para 70% das unidades de saúde do 

município, sendo considerado um dos maiores programas de medicina integrativa no 

mundo, devido à abrangência populacional e a diversidade de práticas utilizadas. 

Existe um programa que estimula a população a freqüentar as práticas tradicionais 

chinesas em parques da cidade, além dos 268 unidades que atuam com práticas da 

MTC, com o objetivo de prevenir doenças crônicas. (SÃO PAULO, 2006; SÃO 

PAULO, 2007). 



 

Todo esse processo de implantação da MTC nos serviço público de saúde 

envolve desafios, dentre os quais conhecer e respeitar os princípios filosóficos das 

práticas de MTC constitui um dos mais relevantes. 

 

1.8 Concepções e Práticas da Medicina Tradicional C hinesa 

 

Cada vez mais a medicina integrativa vem sendo usada no Brasil e no mundo 

o que para alguns cientistas evidencia que há lacunas na medicina ocidental 

convencional. A Organização Mundial de Saúde deixa claro sua posição em relação 

ao incentivo ao desenvolvimento dessas práticas, desde que utilizadas com 

segurança. (FILHO, 2004).   

O paradigma na MTC é centralizado na saúde, o seu objetivo principal é a 

existência de cidadãos saudáveis e o princípio do auto cuidado é uma dos pontos 

fortes, o indivíduo passa a assumir a responsabilidade do seu cuidado, à medida 

que é estimulado a conhecer melhor o seu processo de saúde-doença e executar as 

mudanças necessárias no seu estilo de vida para a promoção da sua saúde 

tornando-se um agente de cura de si mesmo. Dessa forma a intervenção médica 

passa a ter como objetivo principal a recuperação e ou promoção da saúde dos 

sujeitos. (LUZ, 2005).  

  Segundo Nei Ching (1989), a Manutenção da saúde somente ocorre com o 

equilíbrio entre os opostos, e para isso é importante à harmonia, em relação a 

sentimentos, alimentação, exercícios, repouso, trabalho, diversão e interação com o 

meio ambiente. Tudo, quando em excesso ou em carência, provoca desequilíbrios. 

Acredita-se que o organismo passa por mudanças em cada nova estação do ano 

assim como muda a natureza. Dessa forma, devemos nos preparar para a estação 



 

seguinte, consumindo os alimentos apropriados, repousando ou se movimentando 

conforme as necessidades que virão e adotando todas as medidas necessárias, 

para receber a nova estação.  

 A doença é considerada natural, uma vez que faz parte do círculo dinâmico 

da vida, assim saúde e doença se alteram em uma seqüência contínua. O meio 

ambiente interfere no organismo o tempo todo, podendo provocar a doença, mas 

existe uma tendência natural do corpo em recuperar o equilíbrio, portanto, a 

finalidade da MTC é que o paciente se adapte da melhor forma possível ao seu 

meio ambiente social e ecológico. (CAPRA, 1982).  

 A essência Filosófica da MTC focaliza os fatores causadores da doença, e 

principalmente o estudo das formas de prevenção. Assim, os desequilíbrios que 

ocorrem antes das alterações funcionais são enfatizados. Esses problemas são 

provocados pelo desequilíbrio da energia interna, ocasionado pelo meio ambiente, 

alimentação desregrada, emoções retidas, fadigas. (YAMAMURA, 1993). 

 No Nei Ching, há referências sobre os princípios da MTC. 

Administrar remédios a doenças que já desenvolveram e reprimir 
revoltas que já eclodiram é comparável ao comportamento 
daquelas pessoas que começam a abrir um poço depois de terem 
sede, ou daquelas que começam a fundir armas depois de já se 
terem lançado na batalha. Não chegarão estas ações demasiado 
tarde? (NEI CHING, 1989, p.16). 
    

São características da MTC: A centralidade na saúde, consideração da  

singularidade do indivíduo, relação médico paciente como elemento de cura, se 

utiliza de modelo diagnóstico terapêutico simples sem necessidade de 

equipamentos tecnológicos, a terapia/ tratamento envolve a participação do 

paciente. ‘Na MTC o paciente assume o papel principal na manutenção de sua 

saúde’, ele é incentivado a se conhecer melhor para identificar as manifestações do 

seu corpo em relação a sua interação com o meio e evitar aquilo que não lhe faz 



 

bem. Assim, os primeiros sinais de desequilíbrio do organismo são percebidos, 

muito antes da instalação da doença. Desta forma a interação médico paciente é 

centrada no conhecimento do paciente e na reflexão e decisões de ambos para que 

mudanças de hábitos e costumes sejam feitas no sentido de promover a sua saúde. 

(LUZ, 2005). 

 A MTC baseia-se no princípio do equilíbrio energético o qual considera que 

as forças, mentais, espirituais, físicas e emocionais interferem no fluxo de energia 

pelo corpo, podendo promover a desarmonia de energias opostas o yin e o yang o 

que provoca a doença. (USA, 2006a). 

 Na perspectiva de Beau (1982, p. 37). 

O Tao é uma lei divina e alcançá-lo é fundamental para filosofia 
chinesa, assim se une a sabedoria e a força. “O Yin e o Yang foram 
concebidos como forças naturais, completamente impessoais que 
não existiam uma sem a outra: Um Yin e um Yang é o TAO.”  

 O taoismo é o princípio que rege a MTC, ele representa o caminho da 

natureza, é uma tradição milenar espiritual e devido a sua origem antiga foi 

interpretado por várias escolas ao longo do tempo. Os meios para o retorno ao Tao, 

se dão através das práticas corporais e meditativas, das artes marciais da 

organização interna do próprio ser em concordância com as leis da natureza. 

(BRASIL, 2010).   

 Segundo Palmeira, (1990) a contribuição que os princípios filosóficos da 

medicina chinesa podem proporcionar para o oriente são muito mais 

enriquecedores do que as suas técnicas, porém é necessário uma inserção 

profunda na história e cultura chinesa,  para compreender a lógica de seus 

princípios.  

 A MTC inclui a acupuntura, as práticas corporais, liang kong, chi cong, tui na, 

tai chi chuan, as práticas mentais, meditação, orientação alimentar e o uso de 



 

plantas medicinais, fitoterapia, com o objetivo de prevenção de doenças e promoção 

e recuperação da saúde. (BRASIL, 2006). 

 Entre as práticas da MTC, a acupuntura  é que possui maior destaque. Ela é 

considerada a prática terapêutica mais conhecida e recomendada no mundo. Entre 

os alunos médicos do Reino Unido, mais de 80% gostariam de receber alguma 

instrução a respeito dessa prática.  (ERNEST E WHITE, 2001). 

A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de 

modo integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser humano. Ela pode ser 

utilizada de forma isolada ou integrada a outros recursos terapêuticos. Consiste na 

inserção de agulhas metálicas em pontos específicos do corpo humano. 

Atualmente, devido a pesquisas científicas realizadas em diversos países a sua 

eficácia vem sendo comprovada e já existem trabalhos que demonstram que existe 

a liberação de neurotransmissores e outras substâncias responsáveis pela 

promoção da analgesia, restauração de funções orgânicas e modulação imunitária 

nos pacientes que realizam o tratamento com a acupuntura. (BRASIL, 2006).    

  Segundo o National Center For Complementary And Alternative Medicine 

dos Estados Unidos, o exame Nacional de Saúde de 2002 demonstra que 8,2 

milhões de americanos já utilizaram à acupuntura e 2,1 milhões utilizaram no ultimo 

ano. (USA, 2006).  

 Na Inglaterra, 85% dos médicos de centros de saúde pública responderam 

um questionário, no qual 59% concordam que a acupuntura deve ser 

disponibilizada no sistema público de saúde, 83% acham a acupuntura clinicamente 

útil e 72% acreditam que existe uma redução do custo no tratamento de saúde. 

(DALE, 1997).  



 

  O National Healph Sisten, da Inglaterra, declara que há um aumento 

considerável da acupuntura no sistema público britânico e há a concordância de 

que essa técnica pode ser utilizada por médicos e não médicos, com custo 

requerido pelo sistema público total ou parcialmente. (REINO UNIDO, 2006).  

 Em 2009 o sistema nacional de Saúde britânico publicou novas diretrizes no 

tratamento da dor. A revisão de sete estudos que comparam a acupuntura a outros 

tratamentos convencionais no alívio da dor, demonstrou que a acupuntura é mais 

eficaz, ela promove a melhora do quadro em média em doze semanas, o que 

representa um tempo menor do que os outros tratamentos. (BROOKS, 2009).  

 Segundo a Associação Britânica de Acupuntura (2006), a acupuntura pode 

reduzir os gastos com a saúde. Existem 1700 membros que realizam a acupuntura 

associado com outras técnicas no tratamento da dor. Ela é oferecida por 85% das 

clínicas de tratamento de dor, entretanto, há várias áreas do país que ainda é 

limitado o uso da acupuntura pelo serviço público. A formação de novos 

profissionais não é suficiente para suprir as necessidades do público.(REINO 

UNIDO, 2006). 

 A meditação  é uma atitude em que a mente fica calma e ao mesmo tempo 

atenta permitindo que o praticante fique em contato com a sua natureza. É uma 

prática adotada por várias religiões e culturas, portanto, possui pressupostos e 

concepções diacrônicas e sincrônicas referentes ao significado, práticas e técnicas. 

Atualmente sua prática não se reduz ao vínculo cultural ou religioso. Com a 

evolução das técnicas de neuroimagem já se comprova cientificamente a sua 

eficácia. Ela adquire então, uma nova função a de redução de ansiedade e do 

estresse (LIMA, 1998).  



 

 Essa diversidade entre conceitos, práticas e técnicas utilizadas, encontradas 

amplamente na literatura, ocorre em virtude de suas divergentes influencias 

culturais e históricas. O Oriente foi o grande responsável pela sua disseminação no 

mundo, entretanto, os ocidentais, quando visualizavam os orientais em uma 

meditação, acreditavam que eles pensavam profundamente em algo e refletiam 

sobre aquilo, por outro lado a sua associação da meditação a rituais místicos 

levaram a essa imagem equivocada acerca dessa prática que influenciou e 

influencia a sociedade ocidental na identificação das concepções sobre o assunto. 

(CARDOSO et al, 2004). 

 Para Cardoso et al, 2004 (p. 58-60), a meditação atualmente vem sendo 

amplamente utilizada na área da saúde, proporcionando muitos benefícios, desde 

que as técnicas para se alcançar o estado específico de consciência meditativo, 

sejam apropriadas. Para os autores, para a realização da meditação é necessário 

que cinco elementos estejam presentes: uso de uma técnica específica, claramente 

definida, relaxamento muscular em algum ponto do processo, não se envolver em 

seqüências de pensamentos, deve ser um estado auto induzido e utilizar o artifício 

de auto-focalização.   

Em um estudo pioneiro sobre os efeitos da meditação e exercícios 

respiratórios da yoga, realizado com voluntários com queixa de ansiedade, foi 

comprovado que a meditação possui efeitos positivos no controle da ansiedade, 

além de promover uma melhora no grau de atenção e agilidade motora. (KOZASA, 

2002).  

 Na china são realizadas a meditação Taoista e a meditação Chan. Embora, 

existam várias tradições de meditação todas tentam enfocar a atenção de um modo 

não analítico sem o pensamento discursivo ou discriminativo. (SÃO PAULO, 2002). 



 

Em um estudo realizado com 76 monges budistas, indicados pelo Dalai 

Lama, com 5 a 20 anos de prática em meditação, foram dimensionadas as ações 

neurais durante a prática e foi comprovada que a meditação promove alterações 

nas áreas encefálicas relacionadas à atenção e a consciência. (CARTER, 2005). 

Na UNIFESP, o departamento de Psicobiologia, na unidade de medicina 

comportamental, coordenado pelo Dr. Roberto Leite se desenvolvem importantes 

pesquisas sobre práticas integrativas. Estes estudos objetivam a comprovação 

científica dessas práticas para garantir o embasamento necessário para estimular o 

seu uso. (UNIFESP, 2006). Atualmente a UNIFESP mantém um convênio com o 

Instituto Men Tse Khang (Tibetan Medical & Astrological Institute of his Holiness 

The Dalai Lama), para incentivar a troca de conhecimentos e formação de 

profissionais nesta área. (UNIFESP, 2010). Além disso, com a coordenação da Dra. 

Elisa Kosasa se desenvolvem atividades de extensão com a realização de 

palestras oferecidas a comunidade relacionadas á práticas integrativas. 

 Em São Paulo a prática de meditação encontra-se, em todas as 

coordenadorias de saúde, conforme o gráfico 1. 
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Gráfico 1: Número de unidades de Saúde onde se realiza a práti ca de
meditação nas coordenadorias de saúde (Sul, Leste, Norte, Sudeste e Centro 
Oeste) de São Paulo

 

Fonte: São Paulo, 2007. 



 

 A Fitoterapia  é um recurso terapêutico no qual se utilizam plantas 

medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas. (BRASIL, 2006). A fitoterapia 

é amplamente utilizada no Brasil devido à influência indígena na nossa sociedade. 

O seu conhecimento é passado de geração a geração e sua utilização independe 

da indicação médica. (ALVES e SILVA, 2003). 

 Em uma pesquisa realizada na Zona rural de Minas Gerais, foi constatado 

que a fitoterapia é amplamente utilizada pela população rural. Foram identificados 

106 nomes diferentes de ervas segundo o conhecimento local, das quais 60 são 

efetivamente utilizadas, visando o tratamento e prevenção de doenças. 

(REZZENDE e COCCO, 2002). 

  A literatura científica a respeito da fitoterapia chinesa, ainda é muito 

escassa, existem algumas comprovações em animais e a constatação de 

proliferação de células tronco, inibição da multiplicação de células tumorais e a 

presenças de substancias antioxidantes em suas ervas. (SAAD, 2008). 

 Na china em 2003, ocorreu uma epidemia de síndrome aguda respiratória 

severa, na época os funcionários pré selecionados de 11 hospitais receberam a 

fitoterapia preventiva e outro grupo de controle não a receberam. O resultado foi 

significante, nenhum profissional do grupo profilático adquiriu a patologia e alguns 

profissionais do grupo que não receberam o fitoterápico a adquiriram. Em uma 

etapa seguinte um grupo de pacientes que adquiriram a patologia receberam o 

fitoterápico e obtiveram melhoras em relação a : menor tempo de internação, menor 

necessidade de corticóides e melhora dos sintomas relacionados quando 

comparados a outro grupo de pacientes portadores da mesma patologia respiratória 

que não receberam o tratamento com fitoterápicos. (WHO, 2004). 



 

 O Chi gong  consiste em movimentos harmônicos aliados a respiração que 

devem ser praticados com grande concentração para mobilizar a energia vital e 

adquirir força, ampliando dessa forma a capacidade mental, a circulação sanguínea 

e imunidade. (USA, 2006b) 

 Esta prática é realizada em três unidades de saúde da cidade de São Paulo, 

localizadas nas regiões sudeste e norte. (SÃO PAULO, 2007).   

 O Tai-chi-chuan  é uma prática de movimentos medicinais, caracterizados 

por harmonia, suavidade e continuidade. Os movimentos devem seguir os 

princípios do Yin e do Yang, um complementa o outro, são realizados alguns 

movimentos que imitam os animais, conhecida na China como segredo de saúde e 

longevidade. Nas práticas médicas e de saúde ela é utilizado devido à constatação 

de seus benefícios na prevenção de doenças, na manutenção da juventude e 

garantia do equilíbrio emocional. (SÃO PAULO, 2002). 

 Essa prática vem sendo muito utilizada, vários estudos comprovam os seus 

benefícios, entretanto, há a necessidade de novos trabalhos para a confirmação 

desses dados em longo prazo. A princípio a prática constante do Tai Chi Chuan por 

idosos, promove o condicionamento físico, proporcionando a melhora dos sistemas 

cardiovascular e respiratório, ampliação da força muscular, flexibilidade e equilíbrio, 

além dos benefícios psicológicos, controle da pressão arterial, auxílio no tratamento 

de doenças e dores articulares e prevenção de quedas. (GOMES, PEREIRA e 

ASSUMPÇÃO, 2004; SAAD, 2008).   

 No sistema público de saúde de São Paulo é utilizado o Tai chi pai lin , que 

é a prática de Tai chi ensinada pelo mestre Liu Pai Lin, esse pertence a uma 

linhagem famosa de ancestrais recentes da história do taoísmo na china. Ele veio 

ao Brasil, inicialmente para uma visita familiar e iniciou os ensinamentos dessa 



 

prática.  Entre as suas qualidades, destacava-se como exímio narrador e sua 

aproximação com o passado e as terras de origem do taoísmo que lhe fornecia 

subsídios para atuação. (BIZERRIL, 2005).   

 Segundo a Associação Tai Chi Pai Lin (2009):  

Tai Chi Pai Lin é o conjunto das práticas milenares taoístas para a 
saúde, o movimento e a serenidade, transmitidas direta e 
oralmente pelo mestre Liu Pai LIn no Brasil de 1977 a 2000.  
 

Em São Paulo a prática de Tai Chi Pai Lin encontra- se nas coordenadorias 

de saúde, conforme o gráfico 2. 
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Gráfico 2: Número de unidades de Saúde onde se realiza a práti ca de
Tai chi pai lin nas coordenadorias de saúde (Sul, Leste, Norte, Sud este 
e Centro Oeste) de São Paulo

 

Fonte: São Paulo, 2007. 

 Tui na  consiste de uma massagem terapêutica que tem como objetivo 

restabelecer o equilíbrio energético do corpo, o equilíbrio entre o in e o yang, é 

realizada nos pontos energéticos ou no trajeto de meridianos. (SÃO PAULO, 2002). 

 O Lian gong  é uma técnica que foi idealizada por um ortopedista chinês Dr. 

Zhuang Yuan, baseada na MTC, porém, leva em consideração alguns aspectos da 

medicina ocidental. São realizados 18 exercícios físicos que tem como objetivos 

prevenir ou tratar dores no corpo e recuperar a sua movimentação natural, prevenir 

ou tratar problemas nas articulações e órgãos internos, fortalecer as funções do 



 

coração e pulmões e prevenir ou tratar problemas das vias respiratórias. (SÃO 

PAULO, 2002). 

 É uma prática simples de fácil aprendizagem e execução, de baixo custo e 

promove a melhoria das condições de vida da população, através da melhora da 

flexibilidade, equilíbrio, coordenação dos movimentos, diminuição das dores e 

consequentemente do uso de medicamentos, melhora do sono e do intestino, além 

de promover a integração social e estimular a auto estima, diminui a ansiedade, 

agressividade e a depressão. (YAMAKAWA et al, 2006). 

 Segundo a secretaria municipal de saúde, a prática do lian gong é oferecida 

amplamente na rede pública de saúde. Conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 3: Número de unidades de Saúde onde se real iza a prática de lian gong nas 
coordenadorias de saúde (Sul, Leste, Norte, Sudeste  e Centro Oeste) de São Paulo

Fonte: São Paulo, 2007. 

1.9 Formação dos Profissionais que trabalham com Pr áticas Integrativas 

 

 É importante ressaltar a preocupação dos autores na problemática que se 

dá ao realizar o ensino das práticas integrativas, pois, o seu conhecimento envolve 

uma análise profunda das teorias e práticas de MTC. A adaptação dessas às 

práticas ocidentais deve respeitar também os princípios e diretrizes da Medicina 

Tradicional Chinesa. (PALMEIRA, 1990; QUEIROZ, 2000; MACIOCIA, 1996; 

CAPRA, 1982). 



 

 Teixeira et al. (2005) relata que há um restrito uso das práticas integrativas 

no ensino médico no Brasil, quando comparados a outros países como Inglaterra, 

Estados Unidos, Canadá, e União Européia e o nível de conhecimento de alunos da 

graduação e médicos residentes em relação às terapias integrativas é muito baixo o 

que compromete o desenvolvimento dessas práticas no país. Entretanto, há o 

relato dos alunos sobre o alto interesse na introdução da homeopatia e acupuntura 

no ensino médico e no serviço público de saúde. (TEIXEIRA et al. 2005). 

 Existem estudos que demonstram que alguns profissionais exercem ou 

indicam práticas integrativas baseados no empirismo sem a capacitação teórica e 

prática, isso foi confirmado em um trabalho realizado em nove unidades do serviço 

público do distrito de Santo Amaro - São Paulo, que objetivou verificar o saber e o 

fazer das enfermeiras em relação às terapias integrativas. Ele revela os seguintes 

dados: 89% da população entrevistada acreditam na eficácia das práticas 

integrativas; 88,90% não sabem como se especializar na área, 94,40% não fizeram 

cursos em práticas integrativas, porém, 44,40% aplicam alguma técnica em si 

mesmo, e 11,10% em usuários das unidades pesquisadas.  (NUÑEZ E CIOZAK, 

2003).  

 A investigação de 178 acadêmicos de enfermagem da cidade de São 

Paulo sobre as práticas integrativas, revela que: 89% conhecem alguma prática 

integrativa, porém, 85% destes a conhecem pelo senso comum e recomendam a 

sua utilização pela crença de sua eficácia. Quando questionados sobre como se 

especializar em alguma prática integrativa, eles afirmam: 41% que a especialização 

em práticas integrativas é uma forma de cuidar que é função do enfermeiro, 25% 

que o enfermeiro pode se aprofundar no tema estudando, 14% valorizando as 



 

práticas ou afirmando saber de sua importância na atualidade. (TROVO et al. 

2003). 

 Segundo Barbosa (2001), a temática é pouco abordada durante a 

formação do estudante de medicina no Brasil. O autor acredita que somente o 

ensino das duas frentes, a medicina integrativa e alopatia, proporcionarão 

condições de escolha para que a melhor terapêutica seja adotada, e se a prática 

integrativa está sendo muito procurada por profissionais e por diversos segmentos 

da sociedade é porque seus mecanismos de cura resolvem problemas e atendem 

as necessidades da população. (BARBOSA ET AL.2001). 

 A MTC, através da prática assistencial da acupuntura foi implantada na 

Universidade Federal de São Paulo em 1988, foi introduzida paulatinamente no 

currículo médico, é matéria obrigatória no sexto ano como módulo da disciplina 

ortopedia e disciplina eletiva para alunos do primeiro ao quarto ano. Paralelamente 

foi fundada a Liga Acadêmica de Acupuntura, aberta a alunos de todas as séries, 

que desenvolve atividades de ensino e pesquisa. Na visão de estudantes da 

graduação de medicina da Unifesp, a medicina tradicional chinesa e a medicina 

ocidental são integrativas e complementares, assim podem compreender o ser 

humano em sua complexidade. Enquanto uma tem uma abordagem mais holística 

e humanista baseada na relação médico – paciente a outra tem uma abordagem 

mais tecnológica, portanto, se a temática relacionada à MTC é discutida em apenas 

alguns períodos do curso, limita-se a abrangência que essa discussão poderia 

provocar. (IORIO et al. 2004). 

 O distanciamento da MTC das universidades contribuiu para a inserção de 

cursos e instituições não oficiais na formação em MTC. Essas instituições, muitas 

delas de procedências duvidosas, ensinam a MTC para qualquer pessoa 



 

interessada com formação superior ou não, sem uma determinação curricular 

estabelecida. (LUZ, 20055; QUEIROZ, 2000). 

 Muitos dos profissionais que atuam com a MTC, possuem a formação 

embasada na experiência prática, pois, o método pedagógico oriental, defende que 

o conhecimento da MTC é subjetivo e individual e promove a mudança de atitude 

do aprendiz através do conhecimento experimental, ou seja, é através da 

experiência prática que o indivíduo aprende, em seu próprio ser, os princípios da 

MTC. (SÁ, 1995). 

 Entretanto, a predominância do método oriental de ensino na formação de 

profissionais para as práticas integrativas, pode prejudicar a evolução da MTC no 

ocidente, uma vez, que essas não satisfazem as exigências e os padrões críticos 

reflexivos do método pedagógico da sociedade atual. A interação das lógicas 

pedagógicas ocidentais e orientais, considerando as possibilidades e limitações de 

ambas, pode contribuir para um método de ensino mais eficaz. (FEET e FEET, 

2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22..  QQUUEESSTTÕÕEESS  NNOORRTTEEAADDOORRAASS  EE  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA 

  

 Existe uma expansão do uso das práticas integrativas, das quais se 

destacam a MTC. É evidente que existe um grande movimento favorável à 

implantação e a utilização das práticas integrativas no serviço público e na 

formação dos profissionais da saúde no Brasil, porém, há uma lacuna na 

identificação como e se esses profissionais se preparam tecnicamente para exercê-

las, quais são as práticas mais usadas, com que concepções de saúde eles 

trabalham.   

 É em um contexto contraditório que as práticas integrativas estão sendo 

institucionalizadas, por um lado encontramos as resistentes raízes de uma 

medicina convencional altamente tecnológica, fragmentada, influenciada pelo 

paradigma cartesiano-positivista, por outro lado a recente incorporação e crescente 

aceitação do modelo biopsicosocial que privilegia a visão holística do paciente e a 

relação médico-paciente mais humanizada.  

 Uma nova demanda em relação à procura dos profissionais da saúde e da 

própria população para o uso das práticas integrativas; a comprovação de sua 

eficácia e a mudança do paradigma que influenciam nas diretrizes da educação do 

profissional da saúde abre espaço para a introdução do ensino das práticas 

integrativas nas Universidades e institucionalização destas.  

 A preocupação em comprová-las cientificamente revela a projeção que as 

práticas integrativas atingiram, e a necessidade de aproximá-las ainda mais da 

universidade e da pesquisa. 

 Entretanto, introduzir e desenvolver as práticas integrativas em um cenário, 

composto por uma população culturalmente influenciada pelo modelo biomédico 



 

positivista e tecnológico, é um grande desafio. É evidente que a aprovação da 

PNPIC não é suficiente para que realmente sejam estabelecidas as práticas 

integrativas no serviço público, ela é de fato imprescindível, porém, se não houver 

um processo de educação dos usuários, dos profissionais da saúde e dos gestores 

do serviço público, as práticas Orientais não serão utilizadas ou serão parcialmente, 

desconsiderando os princípios essenciais da filosofia Oriental como os de auto 

cuidado e de prevenção.   

 No Brasil essa é uma área pouco estudada e muitos problemas ainda não 

foram discutidos. Assim, acredito que essa investigação trará contribuições para a 

ampliação e efetivação da MTC no serviço público de saúde. Na medida em que, 

analisando as práticas as concepções, o perfil e processo de formação em MTC 

dos profissionais que a exerce, poderemos nos aproximar de alguns aspectos da 

realidade de São Paulo, e então, sugerir um projeto educativo em MTC, uma vez 

que, é necessário a priori caracterizar o objeto para depois planejar um processo de 

ensino-aprendizagem. É assim que idealizo contribuir para que o processo de 

implantação da MTC no SUS cumpra com os seus objetivos, segundo o 

recomendado pela PNPIC.  

 Acreditando na eficiência da MTC, entendendo da necessidade do uso de 

terapias mais humanizadas e holísticas no serviço público de saúde, e visualizando 

que muitos desafios deverão ser superados para sua completa utilização, entre 

eles, a melhor compreensão do processo atual. Elejo as seguintes questões 

norteadoras:  

� Qual o perfil dos profissionais que realizam a Medicina Tradicional Chinesa 

em unidades de saúde da cidade de São Paulo  

� Como foi realizado o processo de formação em MTC desses profissionais  



 

� Quais são as concepções e práticas pertinentes a MTC utilizadas 

� Quais as facilidades e dificuldades vivenciadas por esse profissionais no 

exercício da MTC no serviço público. 

 

22..11  OObbjjeettivo geral   

 
Caracterizar as concepções, as práticas, e o processo de formação em Medicina 

Tradicional Chinesa dos profissionais que atuam em unidades do Serviço público 

de saúde na cidade de São Paulo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

� Caracterizar o perfil dos profissionais  

� Identificar as concepções e práticas pertinentes à MTC utilizadas. 

� Identificar o processo de formação em MTC dos profissionais  

 

A finalidade do presente trabalho consiste em subsidiar o processo educativo 

em relação a MTC no serviço de saúde através da elaboração de textos a serem 

disponibilizados em diferentes meios de comunicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33..  TTRRAAJJEETTÓÓRRIIAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIIAA  

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

 Na construção da pesquisa vários caminhos surgiram e na tentativa de 

cumprir com os objetivos propostos, garantindo as respostas das questões 

norteadoras foi necessária uma exploração intima da realidade. Portanto, optei pela 

abordagem qualitativa. 

 A abordagem qualitativa promove um aprofundamento dos significados e a 

compreensão da realidade. (MATOS e VIEIRA, 2002). 

  

 3.2 Contexto de Pesquisa 

 

O sistema de saúde do município de São Paulo possui uma organização 

específica devido a sua amplitude populacional e territorial. Como já mencionado a 

cidade é dividida em cinco coordenadorias de saúde a Sul, Leste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Norte, que são responsáveis pela administração do serviço de saúde em 

cada região. Segundo dados da Coordenação de Epidemiologia e informação- 

CEINFO- (2005). A região centro-oeste possui 1.231. 249 habitantes, sendo 16% 

população idosa acima de 60 anos, 15% a mais do que os dados do município, e 

taxa de crescimento populacional de – 1,2% ao ano; 39,2% da população não 

possuem plano de saúde ou convênio e 21,5 % da população com renda familiar 

menor que R$400,00. (SÃO PAULO, 2007). As pessoas idosas são mais acometidas 

de doenças crônicas, as quais são consideradas um dos principais motivos que 

levam os usuários a procurarem à medicina integrativa. (SOARES, 2000). 



 

A região centro-oeste foi pioneira na implantação, treinamento profissional e 

divulgação da MTC no serviço público de São Paulo já que um dos principais pólos 

de difusão da MTC em São Paulo, o hospital do Servidor Público Municipal, foi o 

primeiro a garantir o treinamento de médicos acupunturista no município de São 

Paulo. (SÃO PAULO, 2002b). 

Foi selecionada para esta pesquisa a Supervisão técnica da Sé que responde 

à Coordenadoria de Saúde Centro Oeste. Nesta supervisão encontramos as 

seguintes unidades de saúde: Centro de atenção psicosocial do adulto do Centro, 

Clínica Odontológica de especialidades Prof. Alfredo Reis Viegas, Centro de 

Referência da Saúde do Trabalhador André Grabois, Centro de Testagem Dst/Aids- 

Henfil- Henrique de Souza Filho, Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, Hospital 

do Servidor Público Municipal-HSPM, Pronto Socorro Municipal Barra Funda- Álvaro 

Dino de Almeida, Serviço de Atendimento Especializado Dst/Aids- Campos Elíseos, 

Unidade Básica de Saúde Bom Retiro- Dr. Octavio Augusto Rodovalho, Unidade 

Básica de Saúde Cambuci, Unidade Básica de Saúde Humaitá- Dr. João de 

Azevedo Lage, Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora do Brasil- Armando 

D`arienzo, Unidade Básica de Saúde Santa Cecília- Dr. Humberto Pascale, Unidade 

de Medicina Tradicionais- Centro. (SÃO PAULO, 2007). Conforme fluxograma 2 

Os critérios que influenciaram a escolha da Supervisão técnica da Sé foram:  

• Apresentar a Medicina Tradicional Chinesa no seu quadro de atendimentos. 

Segundo a Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste, as unidades de 

saúde, pertencentes à supervisão técnica da Sé que realizam práticas de 

MTC são seis: Unidade Básica de Saúde Cambuci, Unidade Básica de 

Saúde Santa Cecília- Dr. Humberto Pascale, Unidade Básica de Saúde 



 

Humaitá- Dr. João de Azevedo Lage, Serviço de Atendimento Especializado 

Dst/Aids-Campos Elíseos, Unidade de Medicina Tradicionais-Centro; 

� A existência de uma unidade específica em práticas integrativas: A 

Unidade de Medicinas Tradicionais Centro; 

� Concordar em participar da pesquisa (anexo4).  

Das seis unidades que segundo a Coordenadoria Regional de Saúde Centro-

Oeste praticavam a MTC apenas cinco confirmaram por contato telefônico que 

efetivamente essas práticas eram realizadas.   

Após exaustivo processo de aproximação ás cinco unidades pré 

selecionadas, através do contato pessoal com as gerências das respectivas 

unidades, foi constatado que apenas duas respondiam aos critérios, mencionados 

acima,  para a seleção das unidades e dos sujeitos. A unidade Cambuci e a Unidade 

de Medicinas Tradicionais – Centro. 

A unidade de saúde Cambuci é uma unidade básica de saúde (UBS), ela 

oferece: Serviços diversos na área biomédica, as práticas de tai chi pai lin e lian 

kong e realiza os trabalhos de prevenção e promoção da saúde através de palestras 

oferecidas a comunidade e visitas domiciliares coordenadas pela equipe do 

programa de saúde da família.  

A Unidade de Medicinas Tradicionais - Centro é uma unidade especializada 

em práticas integrativas/complementares e oferece os serviços de acupuntura, 

meditação, tai chi pai lin, tui na, lian kong, danças circulares e homeopatia. Atende 

todos os usuários do Sistema único de saúde que procuram esse tipo de tratamento. 

(Fluxograma 2) 

 

.  



 

Fluxograma  2 : Contexto de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Os Sujeitos 

 

Unidades que apresentam 
práticas em MTC, Segundo 
a Coordenadoria Regional 
de Saúde Centro-Oeste: 

• Unidade Básica de 
Saúde Cambuci,  

• Unidade Básica de 
Saúde Santa Cecília- Dr. 
Humberto Pascale,  

• Unidade Básica de 
Saúde Humaitá- Dr. 
João de Azevedo Lage,  

• Serviço de Atendimento 
Especializado Dst/Aids-
Campos Elíseos,  

• Unidade de Medicina 
Tradicionais-Centro.  

 

Unidad es que participaram do 
Estudo: 

• Unidade Cambuci 
•  Unidade de Medicinas 

Tradicionais – Centro. 
 

Fonte: SÃO PAULO, 2005. 

 
Unidades de sa úde da Supervisão T écnica da Sé:  

• Centro de atenção psicosocial do adulto do Centro,  
• Clínica Odontológica de especialidades Prof. Alfredo 

Reis Viegas,  
• Centro de Referência da Saúde do Trabalhador André 

Grabois,  
• Centro de Testagem Dst/Aids- Henfil- Henrique de Souza 

Filho, 
• Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, 
•  Hospital do Servidor Público Municipal-HSPM,  
• Pronto Socorro Municipal Barra Funda- Álvaro Dino de 

Almeida, 
• Serviço de Atendimento Especializado Dst/Aids- Campos 

Elíseos,  
• Unidade Básica de Saúde Bom Retiro- Dr. Octavio 

Augusto Rodovalho,  
• Unidade Básica de Saúde Cambuci,  
• Unidade Básica de Saúde Humaitá- Dr. João de 

Azevedo Lage,  
• Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora do Brasil- 

Armando D`arienzo, 
• Unidade Básica de Saúde Santa Cecília- Dr. Humberto 

Pascale,  
• Unidade de Medicina Tradicionais- Centro 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Coordenadorias Regionais  de Saúde 

Supervisão Técnicas  da Sé  
 

Coordenadoria Regional de Saúde Centro -
Oeste 



 

O grupo de sujeitos participantes do estudo foi selecionado respeitando os 

seguintes critérios de inclusão: 

� Praticar a Medicina Tradicional Chinesa na unidade; 

� Pertencer ao quadro de funcionários do SUS; 

� Concordar em participar da pesquisa (anexo 4). 

Na unidade Cambuci, todos os funcionários que praticam a MTC aceitaram o 

convite para a participação do trabalho, totalizando três profissionais. Na 

unidade de Medicinas Tradicionais dos dez profissionais que atuam na área, 

nove concordaram participar do estudo e apenas um funcionário não participou 

da pesquisa, pois estava afastado temporariamente da unidade. Totalizando 

doze sujeitos participantes do estudo. 

 

3.3 Coleta de Dados  

 

 Foram utilizados dois instrumentos de coleta, o formulário e a entrevista 

semiestruturada que foram pré testados através de um estudo piloto. 

 O formulário é um instrumento que visa à obtenção de dados 

generalizáveis e objetivos, é um documento com campos pré-elaborados e 

estruturados conforme as necessidades da pesquisa, que possibilita o registro e a 

formalização dos dados obtidos. (OLIVEIRA, 2005). 

 Visando uma exposição mais clara dos dados o que facilitaria o processo 

de coleta e análise dos dados. O formulário composto por 17 itens e uma tabela de 

práticas, foi dividido em três campos (anexo 1) 

A. Perfil Profissional, que incluiu as questões do número 1 a 13; 

B. Formação profissional, que inclui as questões de 14 e 15; 



 

C. Concepções e Práticas sobre MTC com as questões 16 e 17 e tabela de 

prática em MTC. 

 A entrevista semi-estruturada foi escolhida como procedimento de coleta 

para esse trabalho porque promove a exploração profunda de dados e temas 

complexos. Na entrevista semi-estruturada algumas perguntas são efetuadas pelo 

pesquisador, mas o entrevistado responde com os seus próprios termos. 

(MAZZOTTI E GEWANDSNAJDER, 1998).  

  Para Mazzotti e Gewandsnajder (1998, p. 168) 

Por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar de temas 
complexos que dificilmente poderiam ser investigados 
adequadamente através de questionários, explorando-os em 
profundidade.  
  

 A entrevista semiestruturada permite uma maior flexibilidade em relação às 

questões abordadas, o que possibilita adaptações e conseqüentemente melhor 

compreensão de pontos obscuros, além de promover a interação entre o 

entrevistado e o entrevistador. (LUDKE, 1986). 

 Segundo, LUDKE (1986, p. 34) 

Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento 
em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a 
entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e 
o entrevistado.   
 

 Assim, o roteiro de entrevista possibilitou mudanças necessárias e 

adequações aos objetivos do estudo. 

 O roteiro foi elaborado após a incursão na literatura e levantamento das 

questões norteadoras, considerando a previsão de análise, portanto, respeitou uma 

seqüência lógica. Desta forma ficaram definidos três tópicos centrais que 

agrupavam itens pertinentes aquele determinado tópico: Pratica em MTC; 

Formação em MTC e Inserção da MTC no SUS. (anexo 2). 



 

 A coleta de dados foi realizada após o contato formal e assinatura do termo 

de consentimento pela gerência de cada unidade (anexo 3). A própria gerência 

realizou o contato com os funcionários e definiu junto a esses as datas e horários 

para a execução da entrevista e formulário. Foram aplicados os dois instrumentos 

em um único encontro, após a explicitação dos objetivos do trabalho, 

esclarecimento sobre o sigilo das informações e assinatura dos termos de 

consentimento. Primeiro foi realizado o preenchimento do formulário seguido da 

realização da entrevista que foi registrada em gravador digital. A duração da 

aplicação de ambos variou entre 30 a 90 minutos.  

 A coleta de dados foi feita em uma das salas da unidade, durante o período 

de trabalho de cada funcionário. Os médicos entrevistados tiveram uma 

participação mais rápida, em média 30 minutos, porque participaram da coleta 

enquanto seus pacientes os aguardavam na sala de espera. Porem, todos os itens 

do formulário e entrevista foram respondidos. Os demais profissionais entrevistados 

ficaram totalmente disponíveis para a coleta, pois ela foi realizada em momentos 

que estavam livres de suas atividades.  

 No geral os entrevistados ficaram confortáveis e foram receptivos ao 

trabalho, não senti qualquer restrição que comprometesse a exposição real de suas 

concepções e experiências.  

 

3.3.1 A visita nas Unidades de Saúde 

 

O primeiro contato com as unidades de saúde ocorreu através da gerente da 

Unidade de Medicinas Tradicionais Centro, Luci Lurico Oi, que me recebeu devido à 

indicação da Dra. Elisa Kozasa da Psicobiologia da Unifesp, em janeiro de 2007. Ela 



 

se prontificou a ajudar imediatamente, explicou sobre a organização do SUS em São 

Paulo e se manifestou favoravelmente em relação ao trabalho. Porem, como a 

unidade era coordenada por dois gerentes, ela solicitou uma reunião com a equipe, 

para apresentação dos objetivos do trabalho. Essa reunião foi realizada 15 dias após 

o primeiro contato e os resultados foram positivos, o trabalho também foi bem 

acolhido pela equipe.  

Na Unidade de Medicinas Tradicionais - Centro foi fornecido um folheto da 

Coordenadoria Centro-Oeste que listava as unidades da supervisão técnica da Sé 

que ofereciam práticas de MTC em seu quadro de atendimentos. 

Foram assim definidas, os seguintes locais: Unidade Básica de Saúde 

Cambuci, Unidade Básica de Saúde Santa Cecília- Dr. Humberto Pascale, Unidade 

Básica de Saúde Humaitá- Dr. João de Azevedo Lage, Serviço de Atendimento 

Especializado Dst/Aids-Campos Elíseos, Unidade de Medicina Tradicionais-Centro.  

A autorização para a realização da pesquisa em cada unidade foi efetivada 

pela responsável geral pelas unidades, a supervisora técnica da região Sé. Portanto, 

ela quem assinou o termo de consentimento institucional requerido pelos dois 

comitês de ética, da UNIFESP e da Secretaria de Saúde de São Paulo.  

Além dessa autorização foi obtido o consentimento da gerência de cada 

unidade para realizar a pesquisa. Porém surgiram algumas dificuldades, a primeira 

estratégia frustrada de contato com as gerências das unidades selecionadas foi 

através de telefonema, com o propósito de agendar um horário para esclarecimento 

em relação ao trabalho, mas foi descartada após várias tentativas. Uma segunda 

estratégia adotada foi à visita nas unidades, mas outro obstáculo foi encontrado: A 

indisponibilidade de alguns gerentes para o meu atendimento. As horas que fiquei 

aguardando em salas de espera, me proporcionaram um contato intimo com os 



 

usuários do SUS e com o ambiente das unidades, o que contribui para uma maior 

aproximação com o contexto de pesquisa e melhor observação da realidade. 

Embora não fosse objetivo da pesquisa, obtive relatos dos usuários que sinalizaram 

algumas dificuldades como: longas filas de espera e precária infra-estrutura, 

contrastando com depoimentos sobre a maior aproximação com os profissionais, 

vínculo de amizade com outros usuários e facilidade para continuar o tratamento 

com a MTC.  

Optou-se, assim pela elaboração de uma carta (anexo 3), na qual, foram 

explicitados os propósitos do trabalho e anexados documentos com a aprovações de 

ambos comitês de ética e o termo de consentimento com a assinatura da 

supervisora da Região Sé. Essa carta foi entregue pessoalmente em cada unidade 

ao funcionário administrativo que trabalhava com o gerente, após essa estratégia 

consegui finalmente contato com alguns gerentes.  

Apesar das dificuldades encontradas em relação à abordagem às gerências 

das unidades, o mesmo não ocorreu com os sujeitos da pesquisa, esses 

responderam favoravelmente ao trabalho e assim que houve a possibilidade de 

interação, a coleta se deu rapidamente sem qualquer intercorrência. 

 

3.4 Análise de Dados 

 

Para o tratamento dos dados, optou-se pela sistematização dos dados 

relativos à caracterização do perfil dos sujeitos participantes, das práticas de MTC 

desenvolvidas e do processo de formação profissional, que foram obtidos através 

do formulário. A análise de conteúdo foi utilizada para os dados relacionados a 

concepções, formação e práticas em MTC obtidos através da entrevista.  



 

Para a sistematização dos dados foi utilizada uma planilha do Programa 

Excell, que posteriormente foram agrupados em gráficos e quadros.  

A análise de conteúdo requer muita atenção e cuidados especiais devido ao 

grande número de dados que precisam ser interpretados e compreendidos. É um 

processo complexo e à medida que vai ocorrendo, pode gerar novas questões ou 

aprimorar as antigas e com isso criar a necessidade de busca a novos dados. 

(MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998).  

Alguns critérios devem ser adotados durante o processo de análise de 

conteúdo. A mensagem não deve ser analisada isoladamente, pois ela é envolvida 

por um contexto individual e coletivo que traduz o seu verdadeiro conteúdo. Situa-se 

em um momento histórico e é influenciada por crenças, ideologia, condições 

afetivas, econômicas, sociais, espirituais e físicas que devem ser consideradas. 

Além disso, é importante que em uma análise de conteúdo ocorra o diálogo entre o 

discurso, o referencial teórico e outros atributos e características do emissor, pois 

quando uma mensagem não conversa com outros dados obtidos o resultado é 

descritivo e improdutivo. (FRANCO, 2003). 

A análise dos dados foi orientada pelos seguintes núcleos temáticos: Perfil 

profissional; Práticas e Concepções em MTC e Formação em MTC. 

Após gravação das entrevistas, a organização dos dados foi conduzida nas 

seguintes etapas: Transcrição textual das entrevistas, tomando o cuidado com a 

omissão de nomes; Pré-análise do material coletado através da leitura e releitura 

das entrevistas transcritas; Sistematização das respostas dos sujeitos, conforme os 

núcleos temáticos; Agrupamento e ordenação das respostas por temáticas 

convergentes; Construção dos núcleos temáticos; Leitura analítica dos núcleos 

temáticos à luz da literatura. 



 

3.5 Procedimentos Éticos 

 

A partir da delimitação do universo de pesquisa. Seguindo a orientação da 

própria secretaria municipal de saúde, foi encaminhado o termo de consentimento 

institucional (anexo 4), para a Supervisora Técnica da Sé, este foi entregue ao 

comitê de ética e pesquisa da Unifesp, que emitiu o parecer favorável ao trabalho. 

O trabalho também foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Secretaria Municipal de Saúde, que não aprovou o termo de consentimento livre 

e esclarecido da UNIFESP (anexo 5), portanto foi elaborado um segundo termo de 

consentimento (anexo6). 

Os termos de consentimentos institucionais também foram assinados pelas 

gerências das unidades pesquisadas. 

Os termos de consentimento livre e esclarecido foram entregues aos 

entrevistados, os quais foram lidos e assinados, antes do inicio da coleta. Foi 

assegurado esclarecimento da metodologia e dúvidas, bem como, a questão do 

sigilo das informações, da liberdade para interrupção da participação se desejar, em 

qualquer fase do estudo e do anonimato dos participantes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O diálogo entre os dados obtidos e a literatura possibilitou a construção desse 

capítulo onde se apresentam: Perfil dos profissionais que trabalham com MTC, 

Formação em MTC e concepções e práticas desses profissionais. 

 

4. 1 Perfil Profissional dos participantes da pesqu isa que trabalham com MTC  

 A caracterização do perfil profissional dos doze sujeitos participantes 

contemplou as variáveis: Gênero, idade, nível de escolaridade, área de capacitação, 

estado civil, Função na unidade, regime de trabalho, tempo de trabalho no serviço 

público, tempo de trabalho na unidade e tempo de trabalho com a MTC.    

 Os dados obtidos com a aplicação do questionário revelam que há 

predominância do sexo feminino 75%, a faixa etária varia de 41 a 50 anos- (41,6%) 

a 51- 60 anos (58,3%), há grande heterogeneidade em relação ao estado civil com 

41,6% solteiros, 33,3% casados, 8,3% viúvo, 16,6% divorciado. (Quadro 1). 

   

Quadro 1 – Dados Pessoais dos profissionais que atu am com MTC 

Eixos do Perfil  Indicadores Números de 
Respondentes 

 
Gênero 

 
Feminino 
Masculino 

 
9  
3  

 
Faixa etária 

 
(41- 50 anos) 
(51-60 anos) 

 
5  
7  

 
Estado civil 
 

 
Solteiro 
Casado 
 Viúvo 
 Divorciado 

 
5  
4  
1  
2  

 

 Segundo Bizerril (2005) há uma predominância de mulheres com faixa etária 

acima de 30 anos, no mapeamento realizado em sua pesquisa nas cidades de 



 

Brasília e São Paulo em diferentes instituições, entre os profissionais seguidores do 

mestre Pai Lin. 

 A predominância do sexo feminino não é um dado isolado desse estudo, 

vários autores citam a preferência feminina entre os profissionais que trabalham com 

a MTC. (SOARES, 2000; AKIYAMA, 2006). A faixa etária dos profissionais nos 

revela um dado interessante, em relação aos profissionais pertencerem a uma 

geração que vivenciou o auge do movimento contracultural, que teve início nos anos 

sessenta nos Estados Unidos e passou pelo Brasil nos anos setenta. Esse 

movimento abriu espaço para a inserção das práticas integrativas, entre elas as 

pertinentes a MTC, na sociedade. 

 Luz (2005) refere-se a esse movimento contracultural como uma tendência 

que se iniciou na área da saúde, levantando questionamentos sobre a racionalidade 

biomédica. Os seus partidários possuem uma ligação com arte de curar que os 

aproximam das práticas integrativas. 

 Em relação aos dados referentes à escolaridade e áreas de formação 

estruturaram-se dois grupos: médicos e não médicos. Entre os entrevistados há 

cinco médicos e sete não médicos entre esses, encontramos: uma fonoaudióloga, 

duas psicólogas, um assistente social, um terapeuta ocupacional e dois profissionais 

que não possuem formação superior. 

 Todos os médicos participantes possuem graduação, e especialização em 

acupuntura. Um também realizou especialização em endoscopia digestiva e outro 

em pediatria, apenas um profissional médico possui pós-graduação strito sensu em 

acupuntura. 

 Entre os não médicos dois não possuem formação superior (um possui 

segundo grau e outro possui curso técnico profissionalizante na área administrativa). 



 

Entre os cinco graduados, dois possuem também cursos técnicos nas áreas de 

fisioterapia e tai chi pai lin; Três possuem especialização lato sensu (dois em Saúde 

Pública e um em planejamento participativo). (Quadro 2).  

Quadro 2 – Formação dos profissionais que atuam com  MTC 

Níveis de formação Cursos realizados Números de 
Respondentes 

Áreas Técnicas 
Profissionalizantes 

Administrativa 
Tai chi Pai lin 
Técnico em Fisioterapia 

1 
1 
1 

 
Graduação 

 
Fonoaudiologia 
Serviço Social 
Medicina 
Psicologia 
Terapia Ocupacional 
 

1 
1 
5 
2 
1 

 
Área de pós-graduação Latto 
sensu/Especialização 

 
Educação em saúde pública 
Acupuntura 
Endoscopia digestiva 
Planejamento Participativo 
Pediatria 

 
 
2  
5  
1  
1 
1 
 

 
Área de Pós-graduação Strito 
Sensu 

Acupuntura 1 

 

 Como mencionados a totalidade dos médicos participantes realizou 

especialização em acupuntura Esse dado corrobora o apontado pela literatura sobre 

o fato que os profissionais da área médica, em comparação aos outros profissionais 

da saúde possuem regras bem definidas a respeito da formação em MTC. (LUZ, 

1998). 

 No Brasil há uma indefinição em relação a formação e atuação com a prática 

de acupuntura, inclusive SUS não possui uma diretriz que exclui ou inclui qualquer 

área profissional, entretanto quem define as regras do serviço é a gestão local 

municipal. (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2006c). 

 Em relação às práticas corporais e meditativas não há nenhuma norma que 

guie a formação dos profissionais, no entanto, encontramos profissionais graduados 



 

e especializados em alguma das práticas de MTC e profissionais não graduados 

com ou sem formação de nível técnico. Esses profissionais realizam cursos não 

oficiais na área de MTC.    

 Os cinco médicos trabalham 20 horas /semanais, são concursados e exercem 

função assistencial na unidade.  

As atividades pelas quais os outros sete profissionais são contratados se 

relacionam a seguir: dois são especialistas em saúde, um agente comunitário, um 

agente de apoio, uma fonoaudióloga, uma assistente social e uma terapeuta 

ocupacional. A função assistencial é exercida por seis profissionais, desses um 

também exerce a função de treinamento. Apenas um apesar de realizar assistência 

foi contratado com função administrativa. A carga horária semanal é de 40 horas 

para seis entrevistados e 20 para um. Os vínculos de trabalho são os seguintes: 

Três são concursados, três são efetivos e um contratado. 

A maioria dos entrevistados trabalham a mais de 20 anos no serviço público, 

embora o tempo de trabalho na unidade é em média de cinco anos. (Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Perfil Profissional: vínculo empregatíci o e inserção na unidade de saúde 

Eixos do Perfil  Indicadores Números de 
Respondentes 

 
Função na unidade 

 
Administrativa/Gestão 
Assistencial 
Docente/Treinamento 

 
1  
11  
1  

 
Regime de trabalho 

 
40 horas semanais 
20 horas semanais 

 
6  
6  

 
Vínculo de trabalho 

 
Concursado 
Contratado 
Efetivo 

 
 
7  
1  
4  
 

 
Tempo de trabalho no serviço 
público 

 
06-10 anos 
11-15 anos 
16-20 anos 
Mais de 20 anos 

 
2  
1  
2  
7  



 

 

 

Tempo de Trabalho na unidade 

 

01-05 anos 

06-10 anos 

11-15 anos 

 

8  

3  

1  

 

 

4.1.1 Características/Atributos dos profissionais n a ótica dos entrevistados 

  

 As entrevistas aos participantes da pesquisa incluíam indagações sobre as 

características /atributos dos profissionais que trabalham com MTC. Da análise dos 

dados obtidos emergiram as seguintes unidades temáticas: Atitude e comportamento 

equilibrados, Atitude de cuidado e autocuidado da saúde segundo os princípios da 

MTC, valorização e identificação com a MTC; Comunicação com o paciente e Visão 

holística do paciente.   

A atitude e comportamento equilibrados foi um atributo referido 

enfaticamente pela maioria dos participantes da pesquisa (91,6%). Eles acreditam 

que após a inserção na MTC, eles mudaram a sua postura frente à vida e passaram 

a assumir atitudes mais equilibradas no enfrentamento com as situações do 

cotidiano. 

...as pessoas falam que nos somos mais zens, temos um contato 
mais tranqüilo, que ouve um pouco mais, não sei se é isso, talvez 
seja uma coisa assim de dar um pouco mais de ouvido, enfim um 
pouco mais tolerante,...(E9) 
 
Visão do mundo e vida condizentes com a filosofia da MTC. Existe 
um outro olhar para o mundo... È a prática pessoal, individual, eu 
preciso ter a minha prática, conquistar é um processo (E7) 
 

 Estes dados sinalizam a incorporação da MTC na sua vida pessoal não 

somente no aspecto terapêutico e diagnóstico no sentido de recorrer às práticas 



 

pertinentes a MTC quando necessitados por alguma intervenção, mas nas 

mudanças de atitudes na vida cotidiana. 

O contexto mais amplo do surgimento de propostas alternativas 
pode ser traçado a partir do movimento contracultural, tendente ao 
naturalismo e influenciada pelas civilizações do Oriente. Esse 
movimento desenvolveu uma atitude de oposição à sociedade de 
consumo, à burocracia e à modernidade, em geral... Nessa visão de 
mundo, pressupõe-se uma valorização do corpo, da saúde, da 
natureza, do prazer e, principalmente, das emoções positivas. 
(Queiroz, 2000, p.10) 
 
 

A atitude de cuidado e autocuidado da saúde segundo  os princípios da 

MTC foram relatadas por 75% dos profissionais entrevistados:   

A primeira coisa que eu pensei é que se é bom para mim vai ser 
bom para as outras pessoas, porque tudo o que eu faço dentro do 
meu trabalho eu penso assim primeiro em mim, porque se eu estou 
me sentindo bem eu tenho que trazer o bem, levar o bem para outra 
pessoa (E2). 

 

...Ah, eu acho que essa ampliação da consciência mesmo, acho que 
as respostas mudam muito, entendeu, frente à pessoa, frente ao 
universo. Você cuida mais dos outros, você cuida mais do mundo. 
Eu acho que é isso que muda principalmente. (E8) 

 

Na filosofia oriental é necessário cuidar-se para cuidar do outro, pelos 

princípios de que aprendendo a cuidar de si mesmo eu aprendo a cuidar do outro e 

pelo princípio da energização, que defende a idéia de que é preciso estar bem para 

poder cuidar do outro. Desta forma o indivíduo que trabalha sobre si mesmo, 

promove as mudanças necessárias em relação à vida e ao resto do mundo.  

(PATRÍCIO E SAUPE, 1992).   

Em concordância com o principio do auto-cuidado da MTC os participantes 

relatam que adotar práticas de cuidado da saúde menos intervencionistas constitui 

um dos atributos dos profissionais que trabalham com MTC 

...você vai mudando totalmente, hoje em dia não uso nada.  Acho 
que a gente acaba , talvez, deixando que as coisas ocorram mais 
naturalmente. Quando a gente é alopata, a gente é muito 



 

intervencionista, achando que você pode fazer muita coisa, acha 
que você pode ficar no lugar de Deus, por exemplo. Acho que a 
gente muda um pouco depois que faz a medicina tradicional 
chinesa. (E10).  
 

O caráter não intervencionista adotada na prática de MTC é caracterizado 

pela não oposição à doença, na tentativa de impedir ou melhorar os sintomas 

referidos, mas pela tentativa de auxiliar na maneira natural do organismo se auto 

curar, assim, objetiva-se a investigação e intervenção em termos das causas 

profundas que abrangem o indivíduo e o seu modo de vida. É através dessas 

informações que os agentes causadores da doença são definidos. (QUEIROZ, 2000 

e SOARES, 2000).    

Em relação a este tópico a PNPIC define a MTC da seguinte forma: 

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 
sociedade. (BRASIL, 2006) 
 

A importância do auto cuidado vem sendo valorizada pela sociedade nos 

últimos anos. A responsabilidade pelo estilo de vida adotado difere da lógica da 

biomedicina, que considera o médico o principal responsável pelas decisões sobre a 

vida do indivíduo.   

A MTC, propõe o auto conhecimento em relação ao corpo, emocional e 

interação com o meio, principalmente nas práticas corporais e meditativas que vem 

se notando essa mudança de paradigma dos usuários em relação a centralidade na 

saúde e a menor dependência de médicos e remédios, pois esses ‘tornam-se 

agentes de cura de si mesmo’. (LUZ, 2005). 

Em relação ao autocuidado os participantes mencionam a mudança de 

conceito em relação ao próprio processo de saúde /doença: 



 

As mudanças de atitudes e incorporação do auto cuidado na vida pessoal 

desses profissionais são baseadas na mudança de paradigma em relação à 

centralidade na saúde e nas concepções do processo de adoecer, o que não exclui 

o modelo ocidental de tratamento da doença, mas traz novos conceitos que podem 

ser agregados a este. 

 A frequente referência do cuidado e auto cuidado indica a importância que os 

profissionais atribuem a esta característica/atributo, a qual é coerente com os 

princípios filosóficos da MTC, influenciam de alguma forma o modo de vida desses 

profissionais e a meu ver, parecem indicar que as mudanças individuais na saúde de 

cada profissional acontece, embora não seja visível na sua prática profissional.  

A valorização e identificação com a MTC foi manifestada através de 

expressões como: Gostar e acreditar do trabalho com MTC que se apresentou como 

uma característica essencial dos profissionais que atuam com essas práticas o que 

foi referido por quatro entrevistados (33,3%). 

Os participantes valorizam a MTC e se identificam com os seus princípios 

filosóficos: 

Eu acho que ele tem que ter vontade de lidar com isso, vontade de 
lidar com a atividade física. Saber corrigir, saber explicar. (E1) 
 
...Paciência, conhecimento, gostar do que faz acreditar nos 
princípios filosóficos (E11).  
 
 

Segundo Luz (2005), a medicina convencional e sua racionalidade 

intervencionista em busca da cura da doença, não satisfaz as necessidades de 

profissionais comprometidos com a arte de curar que estabelece uma relação 

terapeuta-paciente mais próxima, na qual o paciente passa a ser o centro das 

atenções, deixando a doença em segundo plano. Esses profissionais, muitos, 



 

partidários da contracultura e do movimento naturalista da década de setenta, que 

defendia um estilo de vida mais natural e distante do consumismo, vêem nas 

práticas integrativas uma maneira de preencher o vazio deixado pela biomedicina.     

A insatisfação com a biomedicina e a consideração da complexidade humana e das 

necessidades individuais do paciente, que permitem uma abordagem mais coerente 

do ser humano, pertinentes ao raciocínio oriental, é considerado um dos focos 

motivadores para a procura do ensino da acupuntura, pelos estudantes da Unifesp–

EPM. Demonstrando que é necessária a aproximação e valorização da racionalidade 

da MTC e não apenas de suas práticas, para motivá-los a aproximação das práticas 

integrativas. (IORIO et al, 2004). 

A comunicação e o estabelecimento de vínculo com os pacientes foi referido 

por três entrevistados (25%), a esse respeito fica evidente que embora a MTC 

possua o princípio educativo embutido em sua racionalidade, os entrevistados se 

referem aqui ao conceito de ensinar os exercícios físicos durante as aulas práticas. 

O contato de paciente em varias sessões acho que acaba formando 
um vínculo. Então, às vezes, o cliente chega contando alguma coisa 
que aconteceu na família ou a gente acaba tendo que ouvir e isso é 
indiretamente terapêutico. (E9) 

 

Para o usuário o profissional em MTC, é mais paciente e se aproxima mais 

fisicamente através do toque, tem paciência de escutar suas queixas e informá-los 

sobre a sua saúde. Os usuários se sentem mais a vontade em expor as suas 

expectativas e dúvidas e consideram esses profissionais, bons profissionais, pois 

estes demonstram interesse pelo paciente. Por sua vez, os profissionais consideram 

os usuários uma fonte importante de informação a respeito de sua saúde e 

consideram que a cura acontece através da mudança de hábitos, a qual é favorecida 

pela boa relação médico-paciente, o que justifica esse tipo de atitude. (LUZ, 1998 e 

2005).  



 

Entretanto, esse tipo de conduta requer condições como um maior tempo de 

consulta e maior dedicação ao paciente, mas a situação social que esses 

profissionais estão submetidos, atendendo uma alta demanda de usuários com as 

mesmas doenças e com as mesmas expectativas  em relação ao processo de cura  

e respondendo ao sistema público segundo a lógica da produtividade, os 

desmotivam amplamente. (LUZ, 1998).   

Segundo IORIO (2004), apesar das condições precárias do sistema de saúde 

vigente, os profissionais que atuam em MTC, possuem uma abordagem mais 

humanista, considerando a individualidade do paciente, a sua complexidade e sua 

interação com o meio.  

Uma visão mais restrita do papel educativo dos profissionais que trabalham 

com MTC fica evidente na seguinte fala: ... Envolvimento com a prática, clareza do que 

se sabe, ação para poder passar, transmitir. (E4). 

Nesse sentido, concordo Batista (2004), que defende que a lógica educativa 

ultrapassa a transmissão de informação, envolvendo a participação ativa do sujeito 

que aprende, através da contextualização da informação, relação com o cotidiano e 

valorização do conhecimento prévio do aluno. Entretanto as qualidades expostas 

pelos entrevistados em relação ao aspecto educativo não são suficientes para 

conquistá-lo. 

A visão holística  do paciente, embora seja um dos princípios fundamentas 

da MTC foi referida por apenas um dos participantes da pesquisa: 

... Visão mais ampla do paciente, busca do holístico. A Alopatia é 
voltada para especialidade. Abertura para novidades e contato mais 
profundo. (E9) 
 

Esse atributo é amplamente citado na literatura científica, caracterizando a 

MTC. (LUZ, 2005; IORIO, 2004; QUEIROZ, 2000; SOARES, 2000; LUZ 1998; 

SERAVALLLE e BOOG, 1996; BRASIL, 2006).  



 

 Na visão holística o paciente passa a ser o foco do tratamento e este é 

interpretado individualmente, considerando a sua complexidade e relação com o 

mundo em que vive. (LUZ, 2005).    

 Este conjunto de atributos citados pelos participantes da pesquisa vão ao 

encontro do referido na literatura onde a maior facilidade de escuta, maior 

sensibilidade, visão holística do ser humano, atitude menos intervencionista e 

abordagem humanista constituem características destes profissionais. (LUZ, 2005; 

IORIO, 2004; QUEIROZ, 2000; SOARES, 2000; LUZ 1998; SERAVALLLE e BOOG, 

1996; BRASIL, 2006).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Formação dos profissionais em MTC 

Antes de perguntar aos participantes da pesquisa sobre o processo de 

formação propriamente dito, foram indagados sobre as motivações que os 

impulsionaram a direcionar sua carreira na MTC . Das respostas obtidas, foi 

possível identificar quatro unidades temáticas: Valorização da prática e insatisfação 

com a Medicina convencional; Uso pessoal da prática, Oportunidade profissional e 

Tradição cultural familiar. 

  A valorização da prática e a insatisfação com a Medi cina convencional 

estão entre os fatores que contribuíram para direcionamento dos entrevistados para 

a MTC. A identificação com as técnicas e seus princípios fil osóficos  foram 

relatados por sete (63,6%) dos entrevistados. 

...o que me manteve e fez com que eu me aprofundasse foi ver um 
resultado que parece até mágica. Você pegar uma pessoa com 
transtorno mental e um mês depois, o psiquiatra ligar pra gente. "O 
que vocês estão fazendo com essa mulher?” Já tirei dois 
comprimidos. (E6) 
 
...mas acho que o que predominou, assim, foi ter gostado. Eu 
preciso desenvolver essa técnica, eu acho isso muito interessante. 
(E9) 
 
...pessoalmente eu fui atrás de algo que pudesse suprir as questões, 
que eu acho que só a psicologia não dá conta, a Medicina 
tradicional não dá conta. (E7) 
 

  A MTC apresenta paradigmas que envolvem a mudança do comportamento 

do profissional para que ele atue com essas práticas. Essa via terapêutica exige 

envolvimento profundo, pois os profissionais adotam esses princípios filosóficos em 

sua vida pessoal. Por outro lado, a crescente insatisfação com a Medicina 

convencional e consequentemente com o modelo biomédico incentivaram esses 

profissionais a procurarem novos caminhos que foram fortalecidos pelos resultados 

que comprovam a eficácia dessas técnicas. (NASCIMENTO, 1998; LUZ 2005; 

IORIO, 2004).     



 

 A prática médica baseada na pesquisa da doença deixou insatisfeitos muitos 

profissionais que possuíam a vocação terapêutica, no sentido de aproximação e 

envolvimento com o paciente e não apenas com a doença. Eles encontraram um 

mercado fértil nas práticas integrativas para o exercício dessa vocação. 

 Por outro lado, a mudança de paradigma em relação ao conceito de saúde, a 

cultura do autocuidado que marcou as últimas décadas, o desenvolvimento e 

implantação de várias políticas públicas que favorecem esse princípio, além dos 

princípios de prevenção e promoção em saúde, o crescente crescimento da 

consideração das emoções e dos fatores socioculturais para a explicação do 

adoecimento, abriram portas para as práticas integrativas e métodos terapêuticos 

alternativos. Assim, diversos profissionais não médicos, com formação superior ou 

não, direcionaram as suas carreiras para a formação de práticas integrativas, 

lideradas pelas práticas em MTC, das quais a Acupuntura tem um papel de 

destaque. Esses profissionais encontraram uma inserção profissional no mundo do 

trabalho crescente e promissora, constituído por uma sociedade insatisfeita com o 

modelo biomédico convencional.   

 É evidente que a comprovação da eficácia da MTC é fundamental para a 

adesão de novos profissionais, todavia essa constatação não necessariamente é por 

meios científicos e sim pelos resultados favoráveis de suas técnicas, encontrados 

pelos pacientes e equipe médica. (LUZ, 2005) 

 Entre os entrevistados, nove (75%) mencionaram o uso pessoal das 

práticas  em MTC. Porém, seis (54,6%) declararam considerar esse um fato 

importante na escolha da MTC para utilização profissional. 

Eu gosto... Eu já praticava antes pessoalmente, particularmente, 
quando houve a oportunidade, eu me interessei, pra continuar. (E1).  
 
...hoje eu não pego um resfriado, eu não tomo um antibiótico, não. 
Faz mais de seis anos que eu não sei o que é isso. Por causa, tenho 



 

certeza, que é por causa da Medicina chinesa, que ou vai para 
Acupuntura, ou vai pra Fitoterapia; eu também mexo com a 
Fitoterapia ou pela prática, porque faço Yoga diariamente, entendeu; 
mas tenho certeza que é por causa disso. Porque você sabe, 
antigamente, o pessoal pegava gripe todo mundo ficava gripado, né. 
Você sabe evitar, porque você sabe por onde entra e como 
funciona, então entre tantas coisas que já não fico doente. (E8)  
 
... Então, eu queria fazer uma coisa mais ligth, uma coisa mais, que 
fizesse... É que me, que fizesse com que... Que me ajudasse nessa 
minha fase da minha vida e também ajudando o outro. (E4).  
 

 Os profissionais que atuam com as práticas físicas e meditativas como 

meditação, lian gong e tai chi pai lin, utilizam essas práticas em benefício próprio 

durante o seu trabalho, e alguns, antes mesmo de se direcionarem profissionalmente 

para a MTC. Em relação aos profissionais que atuam com Acupuntura, referiram a 

utilização das práticas meditativas e físicas em seu uso pessoal e a adoção de 

princípios da MTC como o autoconhecimento, o autocuidado, a promoção de saúde 

e consequente redução do uso de medicamentos.  

 A MTC vai além de suas técnicas e sua grande riqueza está nos seus 

princípios filosóficos, princípios que devem ser incorporados pelo profissional para 

sua adequada utilização, uma vez que não há como sensibilizar o outro em relação 

à adoção de uma nova filosofia de vida sem vivenciá-la profundamente. (PALMEIRA, 

1990) 

Entre os entrevistados, quatro (36%) relacionam a oportunidade oferecida 

para a realização da formação em MTC  ao direcionamento profissional para área. 

...Olha, eu tive uma oportunidade no serviço público eu acho que 
isso também me ajudou bastante, espontaneamente, assim, eu tinha 
vontade de conhecer a técnica, mas quando a própria prefeitura 
incentivou médicos a desenvolverem a formação, abriu possibilidade 
com alguns convênios, no setor público Municipal, onde eu fiz. Eu 
acho que foi um incentivo. (E9)  
 

 Uma das diretrizes da PNPIC é a capacitação profissional para a atuação com 

as práticas integrativas. (BRASIL, 2006) Em São Paulo, em 2002, foi desenvolvido 

um projeto de implantação da MTC no sistema público que apresentou a estratégia 



 

de formação de novos profissionais, por meio de cursos oferecidos pela prefeitura. 

(SÃO PAULO, 2002b)  

 A educação permanente em saúde propõe a satisfação das necessidades 

pessoais, aliadas às necessidades institucionais, sendo capaz de proporcionar 

mudanças significativas, uma vez que promove o treinamento profissional 

considerando o contexto de trabalho. (BRASIL, 2004)  

 Um entrevistado apresentou como motivo principal para sua 

profissionalização em MTC a tradição cultural  familiar.  “Eu gosto, e a origem oriental 

eu já tinha meus avós, e tios que faziam, já vi bons resultados.” (E11)  

 A tradição cultural e a origem oriental foi um dos aspectos considerados 

importantes na introdução e implantação da MTC no país e no mundo, pois foram os 

imigrantes orientais os grande responsáveis pela disseminação da MTC no 

Ocidente. Esses imigrantes aprendiam as práticas por meio de ensinamentos 

transmitidos pelos seus familiares entre as gerações. (FRÓIO, 2006) 

 A MTC foi fortemente influenciada pelo comportamento dos antigos médicos 

que guardavam os seus conhecimentos e suas formas secretas de tratamento a sete 

chaves e somente os transmitiam para os membros da mesma família. (LIN et al, 

2006) 

 

4.2.1 Cursos de MTC realizados pelos participantes da pesquisa  

 

Os dados obtidos evidenciam grande diversidade no processo de formação 

dos profissionais que atuam com MTC, no que se refere a conteúdo, carga horária, 

tempo de duração e instituições onde foram realizados os cursos. 

 Os entrevistados referem que os cursos de formação em MTC realizados por 



 

eles são: Acupuntura: cinco entrevistados (20,83%); tai chi pai lin: cinco (20,83%), 

lian gong: quatro (16,6%) e tui na: três (12,5%).  

As instituições que oferecem esses cursos e a carga horária são bem 

diversificadas; existem cursos que foram realizados em até seis meses, outros entre 

seis meses e um ano e por mais de um ano. A frequência das aulas era semanal, 

mensal, quinzenal ou diária com duração de uma semana. O tempo de aula de cada 

encontro variava entre uma hora nos encontros diários e semanais até oito horas 

nos encontros mensais e quinzenais. Observar os quadros 4, 5 e 6.  

 Todos os entrevistados relatam que a carga horária abrangia aulas práticas e 

teóricas, sendo que nos cursos de Acupuntura há equivalência entre elas; já nos 

cursos de práticas corpóreas e meditativas há prevalência de carga horária prática. 

  No que diz respeito à formação em Acupuntura, há uma normatização maior 

em relação à carga horária, já que os cinco profissionais médicos formados em 

Acupuntura relatam que os cursos que realizaram tiveram um período entre um ano 

ou mais com reuniões mensais ou semanais. Quadro 4: 

Quadro 4: Instituições onde os profissionais realiz aram a formação em Acupuntura 

Instituição Duração do Curso Frequência dos encontr os Ano de Realização 
Dr. Hong 1 ano 1 final de semana/ mês 2006 
UNIFESP* 1 ano 1 dia por mês 2003 
AMBA** 2 anos 1 final de semana/ mês 1995/ 2000 
HSPM*** 2 anos 1 final de semana/mês e 

estágios semanais noturnos 
2003 

ABA**** 2 anos  4 horas/ semanais 1985 
*Universidade Federal de São Paulo; ** Associação Médica Brasileira de Acupuntura; ***Hospital do Servidor 
Público Municipal; ****Associação Brasileira de Acupuntura. 
 
 Em relação à formação para a prática do Tai chi pai lin e lian gong, há 

maiores divergências em relação à duração do curso e períodos entre os encontros. 

Essas diferenças são encontradas mesmo quando o curso é oferecido pela mesma 

instituição. (quadros 5 e 6) 

 



 

Quadro 5: Instituições onde os profissionais realiz aram a formação em Tai Chi Pai LIN  

Instituição Duração 
do Curso 

Frequência dos encontros Ano de realização 

Associação Tai Chi Pai 
Lin 

1 ano 
 

1 dia por semana 2004 
 

Associação Tai Chi Pai 
Lin 

10 anos 2 a 3 dias por semana 1995-2005 

Associação Tai Chi Pai 
Lin 

2 anos 1 dia por semana 1991 

Prefeitura de São Paulo 8 meses 1 dia por mês e supervisão duas 
vezes por mês até hoje 

2002 

 
 
Quadro 6: Instituições onde os profissionais realiz aram a formação em lian gong  

Instituição Duração 
do Curso 

Frequência dos encontros Ano de Realização 

Prefeitura de São Paulo 12 meses 
 

2 horas/semanais 2007 
 

Prefeitura de São Paulo 3 meses 2 horas/ semanais 2004 
Prefeitura de São Paulo 6 a 12 

meses 
2 horas/semanais 2003-2004 

 
Prefeitura de São Paulo + de 12 

meses 
4 horas/ mensais ou quinzenais 2003 

 

A diversidade encontrada na formação desses profissionais em todos os 

cursos referidos confirma o que a revisão literária já havia revelado: não há normas 

que definem critérios para a formação em MTC, possibilitando a qualquer instituição, 

habilitada ou não, oferecer cursos na área. (NASCIMENTO, 1998)  

 Após a realização dos cursos referidos, os profissionais entrevistados 

mencionam a participação em processo de educação permanente.  A realização de 

cursos complementares ao longo do seu processo de formação é constantemente 

apontada. A heterogeneidade encontrada em relação a esses cursos é ainda mais 

evidente. Os cursos citados e realizados em diversas instituições foram os 

seguintes: Massagem chinesa, qi gong, I ching, aprimoramento em lian gong, 

espada tai chi, Acupuntura auricular e Acupuntura direcionada à especialidade.  

 O processo de formação desses profissionais inclui a participação em 

supervisões durante os cursos realizados. Quando indagados sobre a realização de 

supervisões durante os cursos de formação, apenas oito (66,6%) entrevistados 



 

responderam que houve supervisão.  

 Um dos profissionais que realizou o curso de Acupuntura no Hospital do 

Servidor Público Municipal afirmou: 

Tinha outros estágios... a gente se reunia uma vez por semana. 
Então tinha a parte teórica e no final de semana a parte do pronto- 
socorro, era muito interessante a parte de pronto-socorro e 
ambulatório tinha bastante paciente. Eu achei que eu aprendi 
bastante. (E12) 
  

 Ao serem questionados sobre como se atualizam em MTC, após a realização 

dos cursos, quatro (33,3%) referem que as supervisões realizadas pela Prefeitura 

representam uma opção de se atualizar. Eles também referem a participação em 

cursos e congressos (50%) e leituras (33,3%), evidenciando a preocupação em 

participar em processos de educação continuada e permanente. (quadro 7) 

É, a gente lê, sempre tem coisas novas na... internet, e por conta 
desse contato nas supervisões, a gente se atualiza.(E6) 
 
Continuei sempre fazendo, então surgiram cursos, módulos, de 
qualquer coisa, por exemplo, agora vai ter o de dor, então acabo 
fazendo. Ah, congresso, todo ano tem congresso internacional você 
acaba participando, porque tem que ir sempre... (E8) 

 

Quadro 7: Atividades de educação continuada e perma nente dos profissionais que 
trabalham com MTC 
Atividades de Educação continuada/permanente  Númer o de respondentes  

Cursos/congressos/ simpósios  6  
Supervisões 4  
Leituras  4  

 

 As supervisões realizadas por professores dos cursos em MTC ocorrem 

quinzenalmente nas aulas de tai chi pai lin, oferecidas pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo. Na época em que a pesquisa foi realizada, havia um projeto para a 

implantação da supervisão para a prática do lian gong também desenvolvido pela 

Prefeitura de São Paulo.  

 Indagados sobre a atuação docente em MTC, os profissionais participantes 



 

da pesquisa afirmaram que o tempo de experiência na prática é considerado 

fundamental para a atuação docente; entre eles, oito entrevistados (66,6%) referiram 

atuação docente como palestras para comunidade, congressos, simpósios, monitor 

em Acupuntura, cursos de formação em tai chi pai lin e lian gong realizados na 

Prefeitura de São Paulo para funcionários interessados e usuários.  

 

Quadro 8: Atuação docente em MTC dos profissionais na prefeitura de São Paulo 

Curso Duração do Curso Período entre os 
encontros  

Ano de realização 

Tai chi pai lin 
(supervisão) 

permanente A cada 15 dias atual 

Lian gong 
(aprimoramento) 

6 meses Semanal 
(2horas) 

2006 

Tai chi pai lin 
(formação) 

3 meses Semanal 
(2 horas) 

atual 

Lian gong 
(formação) 

3 meses semanal atual 

 

 

4.2.2 Dificuldades e sugestões de aprimoramento da formação em MTC 

 

Dos dados obtidos quando questionados sobre os aspectos que interferem no 

processo de formação em MTC, emergiram as seguintes unidades temáticas: 

Supervisões e Educação permanente/continuada; Padronização de conteúdos 

curriculares e carga horária; Demanda por professores com formação didático-

pedagógica e escassez de textos didáticos.  

As supervisões e educação permanente/continuada  são muito valorizadas 

pelos profissionais entrevistados, elas são realizadas durante o curso no processo 

de formação de todas as práticas de MTC. Três entrevistados (25%) revelaram 

acreditar que a sua ausência implica uma lacuna no processo de formação e seis 

(50%) sugeriram a sua presença ou manutenção como forma de aprimoramento da 

formação em MTC.  



 

Eu acho que o curso ajuda muito, é fundamental, mas eu acho que 
precisa de supervisão constante porque só a formação não dá 
conta. Esse tipo de atividade é muito específica, muito rica, muito 
cheia de melhorias que, você como instrutor, precisa entender, 
porque você não pega no primeiro momento nem metade do que 
tem que pegar, precisa de supervisão contínua... (E1).  
   

 As supervisões ocorrem no processo de formação continuada da prática do 

tai chi pai lin, oferecidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo no Parque 

Ibirapuera para todos os profissionais que trabalham com tai chi pai lin na Prefeitura. 

Eles a consideram uma forma de aprimoramento. Entretanto, alguns entrevistados, 

que realizam essas práticas há muito tempo, opinaram que as supervisões não 

contemplam o seu nível de desenvolvimento e enfrentam dificuldades em encontrar 

cursos e profissionais que possam instruí-los e aprimorá-los de acordo com o seu 

nível de conhecimento e experiência. Os entrevistados sugeriram que as 

supervisões ultrapassem aquilo que foi abordado na formação básica do curso: 

...Aqui ficamos muito no exercício, que tem que ser a parte mais 
importante, mas eu acho que o povo que vem há 6 anos  poderia 
estar se aprofundado  mais. Deveria ter mais cursos no sentido da 
prática, eu acho que a teoria a gente até tem, mas faz a gente estar 
muito em cima da supervisão com quem a gente aprendeu naqueles 
oito meses lá na formação. Ainda tem supervisão em cima disso (da 
formação básica). (E3) 
 

 Entre as dificuldades citadas para a formação, cinco (41,6%) dos 

entrevistados sinalizaram a falta de apoio da gerência, no sentido de liberar o 

profissional para a realização de cursos e supervisões oferecidas pela Prefeitura de 

São Paulo e a ausência de financiamento para a realização de cursos e congressos 

oferecidos por instituições particulares.  

Congresso, normalmente tem, mas são caros não dá para participar 
de todos, alguns descontos têm aqui na prefeitura 10 ou 20% , mas 
um congresso custa 600 ou 700 reais, fora hospedagem, transporte. 
Temos um estímulo muito pequeno da Prefeitura. (E11) 
 
...muitas diretoras não deixam ir ao curso, tem uma restrição.  
Restringe a saída do funcionário, não é o meu caso, ... Mas, muitas 
colegas se queixam que não podem vir nas duas supervisões do 
mês, podem vir em uma só. Elas não têm mais permissão, então 



 

isso restringe um pouco e acaba... Acho que assim. É, a gente 
procurando, pessoalmente, procurando fazer isso de outra maneira, 
então, fazendo curso paralelo, particular. Fazendo prática em casa 
mesmo e não assim esperando alguma coisa que venha aqui da 
prefeitura. (E3) 
 

 A educação continuada é valorizada pelos próprios profissionais 

entrevistados, o que pode ser interpretado como o comprometimento desses 

profissionais para garantir a qualidade dessas práticas, isso também é visualizado 

no enfrentamento diário em relação às restrições impostas para frequentar 

supervisões e cursos e pela falta de apoio financeiro. 

Eu tive que fazer o curso fora do meu horário de trabalho. Eu tive 
que ir sem ganhar nada. Você vai, você vai porque você realmente 
achou que valia a pena, porque você gosta e tal. Mas apoio, apoio 
eu não tive não. (E1) 

 
  As supervisões são metodologias empregadas constantemente na área da 

saúde. Segundo Luz (1998), o serviço de Acupuntura oferecido à população do Rio 

de Janeiro, na época da pesquisa, tinha dupla função: satisfazer as demandas dos 

usuários por meio da assistência propriamente dita e promover o treinamento e o 

aperfeiçoamento prático profissional, por via das supervisões oferecidas aos 

profissionais. 

 Para Nunes (1986), a supervisão é uma estratégia de aperfeiçoamento que 

possibilita maior aproximação da realidade profissional, uma vez que extrapola a 

dimensão técnica, abordando outras práticas como administração, ética, 

planejamento e educação. No Sistema público de saúde brasileiro, ela também 

assume o papel de prestação de serviços. 

  No foco educacional, entre as suas perspectivas, há de se considerar que é 

um instrumento de detecção de problemas e avaliação e por isso enseja a 

possibilidade de que sejam retornadas ao supervisionado, imediatamente, as 

possíveis percepções acerca de sua prática e ou contribuir para mudanças em 



 

relação ao replanejamento na formação. 

 A educação continuada proposta pela supervisão, permite na articulação 

entre supervisores e supervisionados, uma fonte contínua de aprendizado, por 

intermédio do debate entre os avanços e dificuldades encontrados na prática. 

(NUNES, 1986).  

Entretanto, é nas perspectivas de educação continuada, possibilitando o 

aprimoramento na área e instrumento de detecção de problemas que entendo a 

concepção de supervisão empregada pelos entrevistados, já que a consideram uma 

maneira de esclarecer suas dúvidas e se atualizarem. Não desconsiderando as suas 

outras possibilidades, se a supervisão oferecida contempla essas duas vertentes, já 

é o suficiente para defendermos a sua utilização e ampliação.  

A ausência de padronização em relação aos cursos sobr e MTC e 

conteúdos e carga horária reduzida  constituíram a principal queixa referida por 

quatro (33,3%) dos entrevistados, quando questionados sobre as dificuldades na 

formação em MTC. Essas queixas foram confirmadas, quando indagados sobre as 

sugestões de aprimoramento por quatro (33,3%) dos entrevistados. 

Neste estudo, a ausência de padronização na formação profissional foi 

revelada em relação à ausência de proposta curricular.  

Acho que a grande falha que a gente até está tentando pensar em 
melhorar é a gente não ter um currículo estabelecido para quem dá 
as práticas corporais e meditativas. Não tenho currículo, um 
currículo formal aprovado, a gente está tentando organizar: o que  
precisa para poder ser um profissional? Cada um procura dentro das 
suas possibilidades... (E7). 

 

A realidade do processo de ensino-aprendizagem evidencia também a forma 

tradicional que esse processo tem acontecido ao longo da história, caracterizado 

pela transmissão oral. 

... é difícil, porque se o tai chi não se preocupa com a questão mais 



 

formal; do exercício de trabalho. Você formalizar isso também é 
complicado, não é a toa que não têm muitas apostilas, muitos livros 
no tai chi Pai lin. Porque é uma formação de mestre para mestre. 
Ela é individual, ele é oral, então, é difícil, por um lado eu sinto falta, 
mas por outro lado, também é difícil você formalizar alguma coisa 
que tenha a ver com uma tradição, uma transmissão oral de mestre 
para discípulo, levando a essa grande questão. Fazemos ou não 
fazemos apostila de tai chi?...(E7). 
 

A marginalização da MTC, nas universidades na década de 70, por considerá-

la uma Medicina não científica que não se enquadrava nas medidas impostas pelo 

paradigma cartesiano, dominante na época, abriu as portas para a implantação de 

cursos em diversas instituições, sem que estes tivessem critérios regulamentados 

que definissem componentes curriculares. Existia uma demanda da sociedade para 

as práticas integrativas e profissionais de diversas áreas da saúde ou não, com isso, 

muitos direcionaram a suas carreiras para a MTC, realizando os cursos disponíveis 

no mercado. (LUZ, 2005; QUEIROZ, 2000).  

Os novos terapeutas encontraram nas práticas integrativas uma maneira de 

se inserir no mundo do trabalho terapêutico atual, altamente lucrativo, em virtude da 

alta demanda de usuários que, cada vez mais, procuram esse tipo de tratamento. 

Esses profissionais derivam de várias áreas com formação superior, e boa parte não 

a tem. (LUZ, 2005).   

Neste trabalho, foi constatado que, na área pesquisada do SUS de São 

Paulo, existem profissionais que realizam as práticas corporais e meditativas 

provenientes de diversas áreas do saber como Psicologia, Assistência Social, 

Terapia Ocupacional, Fonoaudiogia e profissionais que não têm formação superior. 

Entretanto, em relação à Acupuntura, apenas profissionais com graduação em 

Medicina aplicam essa terapia. 

Em virtude da crescente procura da sociedade por práticas integrativas e a 

necessidade de formação de novos profissionais, a resistência por parte de grande 



 

parte da comunidade científica e universidades e a tradição de transmissão de 

conhecimento de mestre para discípulo caracterizaram o processo de formação em 

MTC. 

De acordo com Nascimento (1998), na implantação do serviço de MTC no 

SUS do Rio de Janeiro, houve muitas dificuldades em relação à contratação de 

profissionais que atuavam na área, pois a maioria era autoditada; os cursos eram 

heterogêneos em relação à clientela admitida e aos conteúdos. Não havia 

regulamentação oficial desses cursos que tinham autonomia ampla e eram 

realizados fora do âmbito universitário. Infelizmente, com exceção da prática de 

Acupuntura que guarda certo rigor em relação à formação, embora não padronizado; 

atualmente, ainda encontramos o mesmo quadro no que diz respeito às outras 

práticas da MTC. 

Os dados obtidos nesta pesquisa evidenciam que alguns profissionais não 

frequentaram, inicialmente, cursos formais que fornecessem subsídios para a sua 

prática em MTC. Embora relatem que atualmente frequentam cursos formais. 

...Levei essa ideia para o teatro e chegou um momento em que eu 
precisava de mais conhecimento, porque aquele conhecimento 
primário não tinha o enfoque terapêutico e sim o enfoque marcial. Aí 
foi quando eu vi a grande necessidade de buscar esse enfoque 
terapêutico e filosófico; isso que me norteou a buscar o 
conhecimento maior de um mestre nessa arte... (E5)  
 
...Aí fui trabalhar no centro de convivência e tinha a Lucy que é a 
coordenadora da equipe daqui, e aí eu fiz parceria com ela e aprendi 
aqui  junto  com  os  usuários, metade dos  usuários  vieram  de 
CAPS (Centro de Apoio Psicossocial). Tinha gente da Psiquiatria, 
metade vieram da população ali perto do Butantã, então, aprendi  o  
tai chi  sem  curso...(E6). 
 

Na prática de Acupuntura, existe maior regulamentação da formação. Existem 

basicamente três propostas para a formalização: os cursos de especialização 

direcionados aos profissionais da saúde, os cursos oferecidos aos médicos e os 

cursos técnicos oferecidos a qualquer pessoa que possua segundo grau completo. 



 

(NASCIMENTO, 1998).  

A Medicina luta pela exclusividade em relação à prática da Acupuntura, desde 

1985 e provas de títulos de especialistas começaram a ser aplicadas em 2000. 

Entretanto, não há no Brasil um programa específico de formação de médico em 

MTC. (LIN et al, 2006) Embora a Acupuntura seja considerada especialidade médica 

pelo seu próprio conselho, uma situação privilegiada em relação ao resto do mundo, 

na maioria das faculdades de Medicina, ela não faz parte do currículo da graduação 

e é oferecida como disciplina optativa em algumas delas. (TEIXEIRA et al., 2005).  

Submeter a população a profissionais que não detêm conhecimento e 

treinamento formal mínimo, frequentadores de instituições que oferecem cursos de 

qualidade e conteúdos discutíveis, é um risco que todos querem evitar. A discussão 

é muito ampla e se, por um lado, devem ser determinados quais profissionais estão 

oficialmente habilitados para exercer essas atividades e que critérios devem ser 

estabelecidos para o egresso dos cursos, por outro lado, há de se considerar que 

fechar essa porta para terapeutas em virtude da manutenção do monopólio nas 

mãos da corporação médica não contribuirá para o desenvolvimento da MTC e 

aceitação e incorporação de seus princípios pela sociedade, uma vez que, na 

maioria das vezes, a área médica tenta manter a sua hegemonia e autoridade 

cultural, incorporando a MTC dentro do paradigma biomédico. (NASCIMENTO, 

1998).  

 Enquanto a Universidade não se abrir cada vez mais à pesquisa e ensino de 

práticas integrativas, elas continuarão a ser ensinadas por qualquer entidade a 

qualquer pessoa interessada, com ou sem formação na área da saúde. O 

fechamento da academia a essas práticas é um estímulo à busca de tratamento a 

pessoas não habilitadas oficialmente. (SERAVALLE e BOOG, 1996).   



 

Cabe à universidade a responsabilidade de introduzir esse tema 
(MTC) no ensino, incentivar a divulgação das práticas terapêuticas 
que já vêm sendo utilizadas por instituições públicas e particulares, 
e realizar pesquisas que possibilitem o conhecimento do grau de 
eficácia das mesmas na promoção, manutenção e recuperação da 
saúde.” (SERAVALLE e BOOG, 1996).  
 

A carga horária reduzida citada neste estudo por profissionais, médicos e não 

médicos em relação aos cursos de formação em MTC, é confirmada no estudo 

desenvolvido com os alunos frequentadores dos cursos de Acupuntura realizados na 

Escola de Medicina da Unifesp, os quais relataram que o ensino da MTC, restrito a 

disciplinas eletivas e ao sexto ano médico na grade da Ortopedia, limita a sua 

abrangência, pois consideram a Medicina uma só. A MTC insere a reflexão sobre a 

relação médico-paciente que deve ser abordada durante todo o processo de 

formação. (IORIO et al., 2004).  

Segundo Teixeira et al. (2005), o ensino sobre a MTC/Acupuntura deveria ser 

introduzido de forma optativa entre o segundo e o quarto ano da graduação médica, 

em um segundo momento de forma obrigatória, com carga horária mínima de 60 

horas/aula. Em um terceiro momento, deveria ser introduzido nos dois anos de 

residência obrigatória básica, contribuindo assim para que os alunos obtivessem 

capacitação teórico-prática e vivência clínica para indicar as práticas integrativas aos 

seus pacientes. Para aqueles que desejassem aperfeiçoar-se na área, deveria existir 

um programa de residência médica ou especialização de dois anos. Dessa maneira, 

o futuro profissional médico poderia adequar-se às novas demandas da sociedade 

em busca de novas formas de tratamento.    

O currículo representa o caminho que se deve percorrer para atingir um futuro 

profissional, devendo estar inserido em um contexto social, e isso nos leva à reflexão 

sobre: o quê ensinar? Para quem ensinar? Quais são os objetivos da  instituição que 

ensina? (MAIA, 2004).  



 

É por intermédio do currículo que a escola coloca em prática todo o 
seu ideário educacional. O currículo viabiliza a execução do 
processo educacional, conferindo-lhe referenciais teórico-
metodológicos, objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. É por 
intermédio do currículo que se articulam a teoria e a prática, a 
epistemologia e a didática, as necessidades sociais e uma proposta 
de formação e, portanto, a sociedade e a academia. (MAIA, 2004) 
 

A partir do momento em que as políticas públicas determinam que práticas 

integrativas devam ser inseridas no sistema público de saúde e que os profissionais 

devem possuir a formação básica para exercê-las, há de se definir quais são os 

critérios para garantir a formação básica e a quais instituições compete promover 

essa formação. (SERAVALLE e BOOG, 1996).  

Nesse contexto, acredito que a exigência de diretrizes curriculares é 

fundamental para qualquer atividade educativa. Em termos de MTC, se faz ainda 

mais necessário, por se tratar de uma Medicina com raízes orientais, que era 

ensinada para uma população com costumes e tradições pertinentes ao Oriente. 

Assim, buscar os ensinamentos orientais e transmiti-los segundo a lógica oriental, 

baseando-se na interpretação individual de quem transmite, desconsiderando o 

público que aprende, pode não ser tão seguro, principalmente, se faltam diretrizes 

que permeiem a trajetória de formação. Por outro lado, esse currículo deve ser 

elaborado considerando as questões sociais, hábitos e costumes de onde será 

implantado; nesse sentido, é necessário colocar-se no lugar do outro que aprende. 

É evidente que a polêmica estabelecida acerca da formação em MTC no 

Brasil deu-se em virtude do descaso das universidades e entidades públicas a 

respeito dessas práticas, possibilitando a disseminação de profissionais e 

instituições privadas de qualidade duvidosa, que se dizem especialistas em 

formação em MTC, os quais exercem o papel de docência sem qualquer 

regulamentação e avaliação de qualidade, por qualquer órgão ou instituição 

governamental. Embora a prática de Acupuntura, apesar dos seus caminhos e 



 

descaminhos, represente uma exceção, o mesmo não ocorre com as práticas 

corporais e meditativas. Entretanto, cabe ao Estado a função de controlar o ensino e 

as práticas dessas terapias, a fim de garantir a qualidade do seu exercício. 

A demanda por professores com formação didático-ped agógica e textos 

didáticos é referida. Professores com falta de formação didática, com metodologia 

de ensino inadequada e ausência de avaliação da aprendizagem e ausência de 

textos, foram encontrados nos relatos sobre as dificuldades enfrentadas na formação 

por três entrevistados (25%) e confirmadas nas sugestões de aprimoramento por 

dois (16,6%). 

Ele deu uma apostila, mas com a apostila você não sente o 
músculo, você tem que sentir o músculo. Então para você fazer o 
movimento, você tem que estar com o profissional do lado te 
acompanhando, essa aproximação não teve. Ele falava para a gente 
fazer, mas quando a gente fazia não era a mesma coisa. (E2) 
 
É, eu acho que é meio jogado, não sei se é a tradução do chinês 
para o português que é difícil. Que o chinês é tudo com significado, 
uma palavra tem um significado inserido em um outro significado. 
Eles têm dificuldades para traduzir, acho que o próprio médico que é 
chinês vai traduzir para o português, ele não consegue traduzir. 
(E10). 
 

 
A histórica tradição de transmissão de ensinamentos de mestre para 

discípulos, comum no Oriente e na MTC, que é baseada na experiência e na 

abordagem dos conceitos filosóficos, influenciou o processo de formação. (LIN et al, 

2006).  

...Elas não dão coisas escritas, então, isso é uma queixa até hoje 
existe. É possível ver em todos profissionais. Quem não falar é mais 
para proteger a mestra dessas críticas. E ela vai defender, eu 
aprendi assim com o mestre passando verbalmente e é assim que 
eu vou passar, mas falta muito para nós que queremos transformar, 
e já estamos transformando isso em ciência a gente faz pesquisas... 
(E6). 
 
eu  lembro  que  eu  ficava   com  um  caderninho  sentada  no  chão  
escrevendo  de  qualquer  jeito, não  escondida  delas, mas 
interrompendo uma  prática  corporal  porque eu  precisava  
escrever   aquilo  que  ela   estava  falando.  (E6) 



 

 
 Nos cursos de formação em MTC, a grande maioria dos docentes consiste em 

profissionais com experiência e não necessariamente com formação teórica. A lógica 

oriental é baseada na “rígida e inquestionável” hierarquia, os profissionais que atuam 

há mais tempo e aprimoram-se praticando as técnicas tornam-se “mestres”, mesmo 

quando os mais graduados não contemplam as questões que envolvem o processo 

formativo. O tradicional respeito e lealdade por parte do aprendiz a esses mestres, 

considerando suas verdades absolutas, ditadas como regras pela pedagogia 

oriental, não condiz com a formação crítica demandada pela sociedade atual e 

apresenta o risco de autenticar possíveis arbitrariedades. (FETT e FETT, 2009).  

 Mais uma vez, recorrendo à lógica oriental de ensino, o mestre é aquele que 

possui, além da capacidade técnica, comportamento coerente com a filosofia 

oriental, principalmente no que se refere ao senso de justiça e o equilíbrio espiritual. 

A ética é um fator fundamental, considerando a natureza como ponto de referência 

para as relações com os homens e com a própria natureza, buscando o equilíbrio e 

a perfeição nela encontrada. Assim, o aprendiz não perde a referência, pois os 

princípios técnicos são transmitidos junto à figura ideal do mestre que utiliza o seu 

próprio ser para demonstrar as concepções filosóficas das práticas orientais, por 

meio do seu modo de vida e interação com o meio ambiente e com a sociedade. “Ele 

nunca é um ser isolado, mas um elo numa cadeia de transmissão de um saber que 

gera um poder.” (Sá, 1995, p. 25).  

 A mesma autora faz uma comparação muito pertinente que ilustra o método 

pedagógico oriental: 

Uma forma bem genérica de se entender essa diferença é dizer que 
enquanto a educação ocidental se preocupa com a instrução, no 
sentido de transmissão de informações, os padrões orientais 
preocupam-se com a descoberta pessoal das verdades através da 
experiência direta, gerando um conhecimento experimental e 
visando à educação integral e à autorrealização da pessoa, com 



 

base em padrões ancestrais, codificados no arquétipo do mestre. A 
primeira é um sistema educacional de massas, enquanto, no outro 
caso, há uma relação pedagógica única e pessoal. (SÁ, 1995, p.11) 
 

 Podemos visualizar facilmente essa relação de mestre, especialista com 

maior graduação, e discípulo no processo de formação das práticas corporais e 

meditativas, porém, no ensino da Acupuntura dos entrevistados neste estudo, não 

há a constatação dessa relação.  

 A ausência de material teórico é uma dificuldade muito coerente, 

considerando a discussão realizada, uma vez que a atividade é prática e a teoria é 

considerada secundária e inferior pelos professores. 

 Na perspectiva oriental, ensinar e aprender o Taoísmo acontece por via da 

experiência. O aprendizado do Tao envolve características multissensoriais como 

ouvir, ver, sentir, mover-se e ficar imóvel. Nesse sentido, ele acontece por meio da 

observação e repetição de um mesmo gesto ou postura, e é pelas diversas 

comparações da fala de um mestre sobre um mesmo tema que se chega à 

compreensão. O taoísmo não é uma prática que se aprende pelo aprofundamento 

teórico, mas sim pela identificação voluntária com seus princípios e com a dedicação 

corporal diária, objetivando a reconstrução de si mesmo. 

 O material teórico fornecido pelos clássicos guarda representações 

intimamente ligadas às biografias dos mestres que os interpretam. Assim, dá 

margem a interpretações pessoais, associadas a um contexto e à prática de quem 

os lê. (BIZERRIL, 2005).   

Nesse contexto, um clássico taoísta ou uma instrução escrita para a 
prática de uma técnica corporal são apenas um conjunto de pistas, 
que têm que ser completadas pelo conhecimento prático do leitor, 
oriundo do contato com a "tradição viva". Tal qual uma receita 
culinária, ou uma partitura musical, estão sujeitas a múltiplas 
interpretações e passíveis de produzir inúmeros resultados, como 
produto ou performance. (BIZERRIL, 2005) 
 

 Entretanto, devemos considerar em um processo educacional quem aprende, 



 

e como esses princípios podem ser usados na nossa sociedade. (SÁ 1995 e FEET e 

FEET, 2009). A tentativa de implantá-los desrespeitando esse critério básico é 

desastrosa e facilmente passível de erros. 

 Para Sonzogno (2004), o aluno em diversas avaliações refere-se à relação 

entre teoria e prática como precária e insuficiente. A autora acredita que isso 

acontece devido à formação do docente que não articula suficientemente teoria e 

prática, isolando-as. A teoria ancora a prática, sendo elas indissolúveis. É a teoria 

que fundamenta a atividade prática, portanto elas complementam-se em um 

processo educativo.    

A meu ver, o suporte teórico é fundamental para subsidiar o processo de 

formação, ampliá-lo, por meio da articulação do ensino com a pesquisa é uma 

condição básica para garantir a efetiva formação em MTC. Por outro lado, as 

competências que devem ser contempladas por um docente na realização da 

formação de profissionais para uma determinada área não necessariamente estão 

inseridas em um profissional especialista na área, pois este necessita de outras 

capacidades além do conhecimento prático da técnica. Sendo assim, a tradicional 

arte de ensino da MTC deve ser reinterpretada e analisada, considerando os nossos 

padrões culturais e as necessidades dos nossos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Concepções e práticas em MTC  

A análise dos dados sobre as concepções e práticas sobre MTC oportunizou 

identificar sete unidades temáticas: Prevenção/Promoção de Saúde/ Tratamento da 

doença; Articulação entre as práticas de MTC; A MTC como prática integrativa; 

Corresponsabilidade do paciente no cuidado da saúde; Abordagem biopsicossocial; 

Atendimento personalizado do paciente e Método de diagnóstico simples. 

• Prevenção/Promoção de Saúde/ Tratamento da doença 

A MTC tem um raciocínio preventivo na sua essência. Na entrevista, oito 

entrevistados (66,6%) manifestaram acreditar que a MTC é uma Medicina com 

essência preventiva e promotora de saúde. 

...acho que até deveria ser feito, sem o paciente apresentar sintoma 
nenhum, para evitar doença, como prevenção mesmo. Acho que a 
Acupuntura deveria estar, não em ambulatório, mas em UBS. Como 
Medicina preventiva, evitar que o paciente adoeça. (E12) 
 
...precisa mudar o foco não é só remédio, remédio, remédio o foco é 
expandir o ser humano, ele tem que expandir, ele tem que saber 
que ele precisa trabalhar o corpo dele para ele ter uma boa saúde, 
então com esse trabalho, é... lian gong que é trabalho refinado, tem 
que ser sempre feito, para um amanhã saudável...(E2)  

 

Entretanto, foi possível perceber uma distância entre o discurso e a prática 

dos profissionais entrevistados, já que o uso de MTC para o tratamento de doenças 

foi referido por 75% dos participantes: “O objetivo a princípio é tratar a patologia, a 

necessidade terapêutica, ou seja, a dor, por exemplo.” (E5)  

Os entrevistados também referiram a utilização da MTC como forma de 

diminuir outros tratamentos alopáticos que podem desequilibrar o paciente.  

A Medicina chinesa ensina isso. Isso faz parte da longevidade, 
então, tem que ser mais como prevenção. E o tratamento, ele 
funciona bem, porque se diminui o antiinflamatório, tanto 
antiinflamatório pode mexer em função renal, aumentar a 
hipertensão, então, se diminuindo é uma prevenção de outras 
doenças até no tratamento se previne e tem essa característica. 
(E12) 

 



 

A centralidade nas categorias de equilíbrio e saúde sobre a prática 

terapêutica, a diagnose, a dinâmica vital e a morfologia humana, adotadas na MTC, 

estabelece um papel principal de promoção e recuperação de saúde e não apenas 

de diagnóstico e tratamento de doenças. (LUZ, 2005).   

Segundo Siviero e Lorenzetto (2004), a Medicina ocidental convencional 

preocupa-se em tratar as doenças, o que é evidenciado na busca dos profissionais 

em: utilizar os métodos diagnósticos de alta tecnologia; encontrar a cura para 

doenças como câncer, a hipertensão e a AIDS; interpretar os desequilíbrios mentais 

e emocionais e acompanhar a evolução e aprimoramento de medicamentos, o que 

tem redundado em significativos avanços e benefícios para a humanidade. Já a 

Medicina oriental preocupa-se com a harmonização do corpo com a natureza. 

Para a MTC, a doença não é considerada um agente intruso, mas o 
resultado de um conjunto de causas que culminam em desarmonia e 
desequilíbrio... o papel principal dos médicos chineses sempre foi o 
de evitar o desequilíbrio dos seus pacientes. (CAPRA, 1982, p.309) 
  
 

Conforme Paranaguá et al., (2009), as práticas integrativas são efetivas na 

promoção de saúde e ou na prevenção e tratamento de doenças, além de ampliar a 

percepção do autocuidado pelos usuários. A prática da Acupuntura tem sido mais 

utilizada com fins terapêuticos, enquanto as práticas corpóreas e meditativas têm 

uma proposta direcionada à prevenção.  

Quando questionados os profissionais participantes, sobre os objetivos do 

tratamento, podemos visualizar claramente que os médicos acupunturistas 

conservam um foco mais intervencionista, objetivando o tratamento de doenças com 

a sua prática e direcionam a responsabilidade da prevenção e promoção de saúde à 

equipe de práticas corpóreas e meditativas.  

... O objetivo como médico é abrandar o sofrimento do paciente, 
para fazer com que diminuam as queixas e principalmente os 
quadros dolorosos ou outros sintomas, e programar um plano de 



 

tratamento com objetivo de trazer um conforto, uma melhora do 
quadro e a gente fala até assim: cura ou então uma estabilização de 
uma patologia que, às vezes é crônica, mas essa pessoa pode ter 
um conforto, uma qualidade de vida favorável. (E9) 
 
...a gente tem as práticas corporais que o objetivo é o paciente 
conhecer o próprio corpo dele e ele conseguir se manter bem, a 
gente pode ajudá-lo, mas o paciente só vai melhorar mesmo se ele 
tiver proposto a trabalhar a si próprio, trabalhar fisicamente. A 
maioria dos pacientes são preguiçosos, quer chegar e levar as 
agulhinhas, não é só isso. Então é importante que ele queira e 
comece a praticar o tai chi, o lian kong, a meditação mesmo. Acho 
que isso vai ajudar o paciente para se manter depois, senão ele vai 
voltar às patologias. (E10)  

 

Esse fato é confirmado por Luz: 

... Na Medicina tradicional chinesa, por outro lado, é com a prática 
dos exercícios derivados das artes marciais, como o tai chi chuan, 
que se nota esse tipo de mudança, pela qual o paciente passa a ser 
menos dependente de remédios e de médicos, tornando–se um 
agente de cura de si mesmo. Os outros tipos de terapêutica da 
Medicina chinesa, como a massagem e a Acupuntura, por sua 
própria natureza, facilitam a passividade. Diante da nossa Medicina 
ocidental, que tende a estabelecer uma relação de heteronomia dos 
sujeitos em relação à sua saúde, e até mesmo em relação ao seu 
próprio corpo... (LUZ, 2005, p. 163) 
 

 Entretanto, é provável que essa postura por parte dos profissionais médicos 

se dá em virtude das características dos usuários que procuram o serviço, pois 

esses profissionais têm de lidar com uma demanda de usuários com problemas 

crônicos e patologias já instaladas.  

...Eu acho que a Acupuntura deveria ser feita na profilaxia, aqui não 
tem chance e porque a gente tem que atender a fila de pacientes 
que tem problemas sérios, o certo é fazer profilaxia, e não agora que 
o paciente já está todo estourado. Um ou outro a gente pega no 
começo dos sintomas, com um ou três meses, aí os resultados são 
muito bons, mas quando o paciente já tem doenças graves, 
hipertensão, diabetes, não vai melhorar. Patologias crônicas e 
profundas, então resultados é bom mais seria melhor se fizesse 
profilaxia. (E11). 
 
 

No Brasil, há evidências de que, no âmbito institucional dos serviços de 

saúde, a Medicina ocidental, dita científica, tem uma relação de soberania em 

relação às práticas integrativas. Nessa ótica, as práticas integrativas tendem a ser 



 

decompostas em alguns dos seus elementos, sobretudo a terapêutica, e 

reinterpretadas na ótica ocidental, desconsiderando a sua racionalidade própria. 

(LUZ, 2005).   

Segundo Souza e Vieira (2005), é comum detectar essa adaptação que os 

profissionais enfrentam na tentativa de atender a demanda de usuários com 

doenças crônicas, entretanto essa visão biomédica da cura da doença contrapõe os 

paradigmas da MTC. 

Nesse tópico, evidenciou-se as divergências encontradas entre as 

percepções e a prática dos entrevistados, demonstrando que há lacunas a serem 

preenchidas para que haja essa articulação.  

 

• Articulação entre as práticas de MTC 

Ao contrário do modelo biomédico, os seguidores da MTC entendem que as 

diferentes práticas e procedimentos são interdependentes e integrativos, assim, 

todas têm o mesmo papel, o de promoção de saúde, e não há hegemonia da 

Medicina em relação às outras áreas da saúde. 

 Nesta pesquisa, oito (66,6%) dos entrevistados, quando questionados sobre a 

existência de integração de sua prática com as outras práticas integrativas, 

verbalizaram a necessidade de articulação para garantir a efetividade no tratamento. 

...a Acupuntura tem que estar associada às outras práticas. Porque 
se paciente passa comigo tem que passar igual, faz parte do 
tratamento vai fazer Acupuntura, vai fazer ioga junto ou Acupuntura 
e tai chi ou Acupuntura e lian gong, aí quando eu vou fazer, eu falo: 
Mas você está fazendo qual prática? (E8)  
 

 Entretanto, essa integração ocorre apenas na unidade de Medicinas 

Tradicionais-Centro, onde há uma infraestrutura adequada para essa articulação.  

Na unidade Cambuci, três entrevistados (25%) declararam que os usuários utilizam 



 

apenas a prática corpórea meditativa na qual estão matriculados e não há 

complementação entre as práticas de MTC existentes na unidade.   

Diretamente não, cada um faz a sua a liang gong faz a sua, tai chi 
faz a dela. Daqui acho que só tem liang kong e tai chi. (E1) 
 

A MTC inclui a Acupuntura, as práticas corporais, liang kong, chi cong, tui na, 

tai chi chuan, as práticas mentais, meditação, orientação alimentar e o uso de 

plantas medicinais, Fitoterapia, com o objetivo de prevenção de doenças e 

promoção e recuperação da saúde. (BRASIL, 2006).  

A Acupuntura é apenas uma das técnicas que compõem um 
conjunto de saberes e procedimentos culturalmente construídos, e 
dos quais não pode ser dissociada. Além das agulhas, a Medicina 
tradicional utiliza ervas, massagens, exercícios físicos, dietas 
alimentares e prescreve normas higiênicas de conduta. (PALMEIRA, 
1990)  
 

 Nesse sentido, a característica multidisciplinar da MTC é fundamental para a 

sua efetiva realização, portanto, delineia-se a necessidade de estimular essa 

articulação entre as práticas para que a MTC seja contemplada em todas as suas 

diretrizes, propiciando melhor resultado com a sua utilização. 

 

• A MTC como prática integrativa 

A relação da MTC com a Medicina ocidental convencional é concebida de 

variadas formas. Seis dos entrevistados que abordaram esse tema consideraram a 

MTC uma prática integrativa/complementar. 

   ...como nós desenvolvemos a atividade aqui no Brasil, a gente tem 
que estar trabalhando com a Medicina ocidental. É importante, 
também ver todos os lados e todos os tratamentos que a pessoa fez 
os diagnósticos da nossa Medicina atual e associar depois com o 
diagnóstico da Medicina chinesa. (E9) 
 

 A MTC tem sido interpretada no Ocidente em sentidos divergentes, de 

complementação, interação ou oposição, tanto por parte do paciente, como pela 

equipe multidisciplinar. Historicamente, o conceito alternativo foi o primeiro a 



 

designar esse tipo de prática, evidenciando uma ideia de oposição à Medicina 

ocidental, já que a MTC foi inicialmente procurada por populações jovens, em um 

movimento de contracultura, que a reinterpretou de acordo com os padrões culturais 

ocidentais como forma naturalista de tratar as doenças, descaracterizando-a e 

desconsiderando a sua racionalidade própria. (LUZ, 2005).  

 Segundo Barros e Nunes (2006), o conceito complementar corresponde a 

uma nova forma de produção de conhecimento, entre o oficial e o alternativo de um 

conjunto de práticas terapêuticas. Para se respeitar a lógica da complementaridade, 

o ideal seria utilizar o conceito integrativo.  

 O conceito complementar é utilizado no sentido de auxílio à Medicina 

convencional, colocando a MTC como coadjuvante à biomedicina, enquanto o 

conceito integrativo dá o sentido de igualdade, assim, ambas, práticas convencionais 

e integrativas caminham paralelamente. (USA, 2006).   

Embora seja adotado o termo complementar pelos entrevistados, segundo 

seus relatos, é evidenciado que, na maioria das vezes, utilizam esse termo com a 

lógica integrativa.   

 

• Corresponsabilidade do paciente no cuidado da saúde  

O princípio do autocuidado foi referido no trabalho por nove entrevistados 

(75%), como um destaque relevante dos benefícios da MTC e como um meio 

preventivo e de promoção de saúde.  

...por que toda prática que leva a pessoa para ela mesma, aí ela já 
direciona. Você vê que elas selecionam o que vão ouvir, selecionam 
programas de TV. Essa prática leva a pessoa a se cuidar melhor e a 
prevenir. (E6) 
 
...a importância como meio preventivo, com a conscientização do 
autocuidado, que vem crescendo entre os usuários e quanto mais 
tiver, mais vai ser passado. E ajuda as pessoas a terem mais saúde. 
(E3) 



 

Sete (58,3%) dos entrevistados alegaram que a característica promotora de 

saúde é que, por meio do autoconhecimento e estímulo ao cuidado de si próprio da 

MTC, serão proporcionados muitos benefícios aos usuários do sistema público de 

saúde.   

Eu acho que é importante no SUS, porque leva a uma mudança de 
atitude em relação à vida, acho que é isso: tem conseqüência. Tem 
a pessoa não está mais na mão de um médico ou de um enfermeiro 
ou do psicólogo ou enfim da fono. Ela utiliza mais... Ela sabe que a 
saúde está na mão dela, conseguir isso seria a coisa mais 
importante, mais fundamental do SUS, porque é a 
autorresponsabilidade pela sua saúde. (E7)  
 
A Medicina tradicional chinesa tem que ser incorporada na saúde 
pública, se não vai ser remédio, remédio, remédio e paciente 
estressado, porque tomar remédio não quer dizer que vai curar, 
porque se o mal está...; O que está causando esse mal é o cansaço 
físico e mental, o remédio não vai curar. É tipo uma, um passageiro 
que ele vai tomar, vai dormir e vai acordar com o mesmo problema 
e, se você trabalha o seu corpo e trabalha a sua mente, isso vai sair 
e isso vai melhorar. (E2) 
 

 Segundo Luz (2005), a tendência do autocuidado vem sendo ampliada na 

sociedade de maneira geral e também na área da saúde. Os novos modelos 

médicos implantados no SUS, de forma geral, em programas municipais que 

privilegiam a Medicina preventiva, bons hábitos e comportamentos higiênicos e 

alimentares, procedimentos terapêuticos para além do medicamento, favorecem 

potencialmente a MTC, sobretudo as práticas corporais e meditativas.  

 Esse princípio promotor de saúde, fundamentado na corresponsabilidade, 

ajudará a restabelecer o sistema público, pois retiraria dele a pesada carga de cuidar 

sozinho da saúde da população. (PALMEIRA, 1990).  

É importante ressaltar que as bases filosóficas que alicerçam os princípios de 

prevenção, promoção de saúde e autocuidado na MTC, têm particularidades da 

racionalidade oriental, na qual, condições ambientais, emocionais, físicas, 

energéticas e hábitos alimentares e sociais são levados a sério. Expande-se assim a 

promoção de saúde para o cuidado e moderação singular, já que a individualidade 



 

do paciente é destacada nas práticas integrativas, em relação ao meio ambiente, às 

relações interpessoais, aos meios de consumo, aos hábitos alimentares e sociais.  

Quando os entrevistados são questionados sobre como eles promovem o 

autocuidado com os usuários, fica evidente que existe uma distância entre o 

discurso e a prática profissional. O enfoque biomédico está presente em seis dos 

entrevistados (50%), pois associam o autocuidado às ocasiões em que os pacientes 

evitam situações que agravam a patologia no sentido biológico da doença. Assim, os 

aspectos preventivos e a promoção de mudanças de comportamento na relação com 

o meio e consigo mesmo são secundarizados, dadas as características das 

demandas da população atendida. 

A gente orienta quando é uma gastrite, por exemplo, a gente orienta 
sobre os hábitos alimentares, se é problema de coluna a gente 
orienta sobre a postura. (E11) 
 
...Já sabem o que não podem fazer. Por exemplo, dor no joelho ele 
não vai poder, já tem desgaste, no caso não vai poder subir lances 
de escadas que depois vem dores à noite, então, eles já começam a 
se acostumar melhor, entendem, eles conseguem sim. (E8) 
  
Durante a aula, cada movimento tem as posturas para evitar 
acidentes, para evitar uma má postura, então a gente coloca para 
começar os primeiros seis exercícios. Pés na largura dos ombros, e 
eu corrijo todo mundo; coluna reta a postura da coluna, a respiração 
porque se você faz um movimento errado, pode causar uma outra,  
direcionar a uma outra coisa também, para direcionar o foco do 
paciente que está sentindo dores e quer melhorar...(E2)  
 
 

 Um dos princípios fundamentais da MTC é a corresponsabilidade e o 

autocuidado. O principal responsável pela saúde é o próprio indivíduo. Ele, por meio 

do autoconhecimento, é capaz de identificar as situações específicas e individuais 

que podem promover o adoecimento, assim, ele é capaz de manter a sua saúde. 

(LUZ, 2005).  

 Pensamentos, emoções, ambiente, hábitos alimentares, hábitos diários como 

dormir muito ou não dormir, excessos físicos ou sedentarismo, são indicadores do 



 

processo de autocuidado. (MACIOCIA, 1996).  

 O autocuidado é uma atitude pessoal, depende da vontade de cada paciente 

que pode ser favorecido por uma relação paciente-terapeuta favorável, pois o 

paciente pode contar com a orientação e direcionamento do terapeuta para se 

conhecer e adquirir o conhecimento específico em relação a situações favoráveis de 

manutenção da saúde. (WINK, 2005).   

 Segundo Wink (2005), o paciente, quando assume o autocuidado, adquire a 

capacidade de associar a dor crônica a sentimentos guardados e quando a dor 

passa a ter uma causa, ela perde o seu potencial de causar a dor física. O paciente 

também adquire a vontade da mudança, o que vai ao encontro do pensamento 

oriental, que acredita que o mundo está em constante movimento e mudança.  

 Embora nos princípios da MTC, no cuidado da própria saúde, o indivíduo 

tenha um papel fundamental, não se desmerecem a importância do contexto político 

e as interações sociais na manutenção da saúde.   

 O autocuidado é um exercício de escolha diante das situações enfrentadas 

com ele mesmo e com o ambiente em que vive. Os cuidados direcionados a si 

mesmo determinam o modo de ser e agir do indivíduo. 

...Nesse sentido, o cuidado de si mesmo é uma atitude ligada ao 
exercício da política, a certo modo de encarar as coisas, de estar no 
mundo, de se relacionar com o outro e consigo mesmo, de 
modificar-se, purificar-se, transformar-se e transfigurar-se. Essa 
forma de se cuidar-se remete o sujeito à reflexão sobre o seu modo 
de ser e agir, conferindo ao cuidado de si, além de uma dimensão 
política, uma noção da ética como estética da existência. (WINK, 
2005)  
  

 Vários autores citam a problemática de se introduzir uma Medicina com a sua 

lógica própria em um sistema médico com diferentes pressupostos. (CAPRA, 1982; 

MACIOCIA, 1996; LUZ, 2005) Os profissionais ocidentais tendem a reduzir a MTC 

às suas técnicas, descartando os seus princípios, ou interpretando-os conforme a 



 

lógica ocidental. (PALMEIRA, 1990) Entretanto, a própria difusão do autocuidado, 

ainda que reduzida à lógica ocidental convencional, é um reflexo de que os 

princípios da MTC estão aos poucos sendo considerados. (FRÓIO, 2006).  

 

• Abordagem biopsicossocial 

 A visão de ser humano que é referenciado na entrevista é a  do ser humano 

composto de físico, mente e espírito, o que demonstra uma visão ampla, porém, 

incompleta em relação aos pressupostos da MTC, no que concerne à visão holística 

do ser humano, já que a MTC considera que a visão holística é a interpretação do 

ser humano em toda a sua complexidade física, mental, espiritual e energética, 

inserido em um meio com a mesma complexidade. Entre os entrevistados, oito 

(66%) expressaram que as práticas de MTC abordam o ser humano em suas 

diversas dimensões.  

O Liang Kong é uma Medicina alternativa porque trabalha a 
musculatura, o corpo, a alma e assim o pessoal fica menos 
estressado. E tirar o paciente de casa na faixa etária de 50 a 80 
anos é um convite a melhorar a saúde... (E2) 

 
 Entretanto, quando houve o questionamento se os objetivos do tratamento 

visam resolver os aspectos sociais, psicológicos, físicos e energéticos, sete 

depoentes (87,5%) referiram-se às melhoras físicas e mentais: 

Então, o objetivo é melhorar o quadro do paciente, boa parte dos 
pacientes vem com dor, alguns poucos vêm com histórico de 
ansiedade, depressão. (E8) 
 

 Apenas um (12,5%) abordou também os aspectos energéticos.  

O objetivo principal dele é esse, então preservar a energia que você 
tem. Trazendo a serenidade, então por isso os treinos da 
serenidade. (E3) 
 

 As representações dualistas na definição de saúde, corpo/mente têm origem 

no pensamento grego, que fundamenta a Medicina ocidental, enquanto as 



 

representações corpo/ energia são de origem oriental e fundamentam a MTC. (LUZ, 

1998).  

 Para a Medicina oriental, a energia é fundamental para o equilíbrio físico e 

psicológico, tudo o que existe no universo, no homem e na terra é constituído de 

energia. Ela aborda os conceitos de equilíbrio e desequilíbrio para a obtenção da 

saúde. A energia está ligada a tudo no homem e na natureza, ao ser como um todo 

e em movimento, em vida. Por isso, pode harmonizar o corpo e proporcionar a 

autocura. A relação da saúde com o homem não está somente na matéria, mas sim 

na sua relação com tudo que existe, as emoções, as estações do ano e nas funções 

de um órgão com os outros. (SIVIERO e LORENZETTO, 2004).   

 A visão holística na MTC é a visão de ser humano, complexo onde corpo, 

sentimentos, mente e alma são intrínsecos e inseparáveis, e o homem é visto como 

parte de um algo maior, o universo, e eles se interdependem. (SERAVALLE E 

BOOG, 1996).  

 Palmeira confirma esse conceito na citação subsequente: 

Os princípios teóricos a partir dos quais as doenças são entendidas, 
classificadas e tratadas são os mesmos que servem para entender, 
classificar e lidar com as coisas do mundo, a natureza, o espaço e o 
tempo. (PALMERIA, 1990) 
 

 Nos últimos anos, o desenvolvimento de uma nova racionalidade médica tem 

ampliado os horizontes para a Medicina ocidental. A introdução nas Diretrizes 

Curriculares da graduação dos profissionais da saúde (BRASIL, 2001) e a 

aproximação das políticas públicas de um modelo biopsicossocial vêm influenciando 

as novas gerações. Nesse modelo, o conceito de saúde é ampliado para as 

dimensões social, física e psíquica, as quais são indissolúveis. Esse conceito 

direciona a uma visão mais integral do ser humano e privilegia a adoção de práticas 



 

integrativas e hábitos e estilos de vida mais saudáveis, incentivando a presença 

mais ativa do indivíduo frente a sua doença. (LUZ, 2005).  

 Apesar das divergências encontradas na prática em relação à visão ampla de 

saúde, existe um ponto em comum entre a Medicina convencional ocidental e a 

MTC. Se por um lado, o conceito holístico do ser humano é o ponto de partida para 

compreendermos a lógica da MTC, por outro lado, a implantação do modelo 

biopsicossocial nas políticas públicas das áreas do conhecimento e da saúde, que 

oferecem um olhar mais amplo do ser humano, contribui para a maior aceitação e 

integração entre essas abordagens médicas, mostrando que é possível 

encontrarmos pontos paralelos entre elas.  

...A perspectiva holística onde um dos princípios é alcançar um 
equilíbrio entre as coisas e os seres implica um espaço sem 
nenhuma fronteira geradora de dualidade e causadora de conflitos, 
portanto, pode-se perceber nesse novo paradigma que os 
pensamentos orientais e ocidentais estão cada vez mais próximos, 
ou pelo menos sendo questionados, problematizados, até mesmo 
aceitos, se interpretados em cada sociedade à sua maneira, sem 
perder de vista a própria história e filosofia. (SIVIERO e 
LORENZETTO, 2004) 
  

 

• Atendimento personalizado do paciente 

 Um entrevistado destacou a importância do atendimento personalizado dos 

pacientes em concordância com os princípios da MTC.  

...Então, não é porque duas pessoas têm depressão que a gente vai 
tratar da mesma forma, depende do diagnóstico da Medicina 
chinesa e aí baseada nesse diagnóstico você vai atuando, conforme 
for passando as sessões, vai vendo a melhora do paciente e vai, aí 
como fala..., melhorando os pontos de Acupuntura, então não é 
porque você começou com tais pontos que você continua. (E8) 
 

 Segundo Luz (2005), a racionalidade da MTC é baseada na singularidade do 

paciente; a observação sistemática e a escuta de cada paciente apresentam dados 

para a obtenção do seu diagnóstico e do seu processo individual de adoecimento 



 

associado aos seus padrões específicos de desarmonia.   

 

• Método de diagnóstico simples 

 O método de diagnóstico simples, despojado de tecnologia, foi abordado por 

dois entrevistados. 

A gente não faz pergunta para o paciente pela questão ocidental e 
depois a gente examina também, que é diferente, pela Medicina 
ocidental. A gente não dá tanta importância para os exames 
subsidiários, por exemplo, os exames complementares e  dá mais 
importância para o que está vendo no paciente, pelo exame físico 
dele. (E10) 
 

 Um dos pontos fortes que contribuem para a expansão da MTC no sistema 

público de saúde é a simplicidade da diagnose, quando comparada à biomedicina 

que utiliza métodos diagnósticos altamente tecnológicos, cujo alto custo é muito 

representativo para os cofres públicos. (LUZ, 2005).    

 Conforme Capra (1982), para os orientais, o médico que tem a mais alta 

reputação é considerado um Sábio, que não classifica o paciente pela doença 

adquirida, mas encontra os desequilíbrios físicos e mentais associadas a ela e os 

relaciona ao meio social e natural. Para isso, os chineses desenvolveram métodos 

altamente refinados de observação, interrogatório e aferição de pulso, pois 

acreditam que assim perceberão os desequilíbrios energéticos, antes mesmo das 

doenças se instalarem. 

 O diagnóstico na MTC é um processo longo, subjetivo e individual, no qual as 

percepções e interpretações de médico e paciente são determinantes. Dessa forma, 

tornam-se fundamentais a participação e envolvimento do paciente e uma estreita 

interação médico–paciente. (CAPRA, 1982).  

 

 



 

4.3.1 Práticas de MTC realizadas pelos profissionai s 

 Os dados obtidos por meio dos formulários permitiram caracterizar que cinco 

profissionais praticam a Acupuntura; cinco, tai chi pai lin; quatro, lian gong; um, tui 

na; dois, meditação e um, outras.  

Gráfico 4:Número de Profissionais e práticas da MTC

Acupuntura
  27,70%

Outras; 5%
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Tai chi Pai lin Lian gong Meditação Tui ná Outras acupuntura

  

O tempo de exercício das diversas práticas da MTC varia da seguinte forma: 

seis entrevistados relataram que exercem a MTC desde um a cinco anos; três desde 

seis a dez anos e três há mais de vinte anos.   

 Sobre a frequência de realização das práticas, segundo a maioria dos 

entrevistados (83,3%), são realizadas uma vez por semana e apenas 16,6% 

informaram que são utilizadas duas vezes por semana.  

 As sessões de Acupuntura são realizadas em ambulatórios ou consultórios 

individuais e são limitadas a aproximadamente 15 sessões para cada usuário. 

 As práticas corporais e meditativas são realizadas coletivamente e a 

participação dos usuários é contínua e ilimitada, dependendo da necessidade e 

vontade de cada paciente. Estas são realizadas nas salas da Unidade de Medicinas 



 

Tradicionais-Centro. No caso da Unidade Cambuci, que não dispõe de espaço 

próprio, são realizadas em espaços como academia e ginásios cedidos 

voluntariamente pela comunidade. (quadro 9) 

 Quadro 9: Práticas em MTC  

 
 

4.3.2 Facilidades, dificuldades e sugestões de apri moramento para as práticas 

em MTC 

 Um dos propósitos da entrevista consistia em caracterizar as condições da 

utilização da MTC nas unidades de saúde. Os dados obtidos permitiram identificar 

cinco unidades temáticas: resistência/ apoio da equipe de saúde à MTC; Demanda 

de usuários para as práticas corporais e meditativas; Conhecimento do usuário 

sobre a MTC; Condições institucionais (Número de Profissionais atuando com MTC; 

Oferta limitada de MTC no serviço público; Disponibilidade de infraestrutura e 

recursos materiais para o exercício da MTC.) e Benefícios do uso da MTC no SUS. 

(quadros 10 e 11 e 12) 

 

 

 

Prática Acupuntura Meditação Tui na Tai chi 
Pai lin 

Lian gong 

Frequência 
 semanal 

1 x 
 

ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado 

Individual/ 
coletivo 

individual coletivo coletivo coletivo coletivo 

Nº usuários 
atendidos por 
profissional 
semanal 

40 a 50 5 5 21 a 30  21 a 30 

Cenário 
 

Consultório e 
ambulatório 

Sala da 
unidade 

Sala da 
unidade 

Sala da 
unidade e  
academia 
cedida pela 
comunidade 

Sala da 
unidade 
e 
Academia 
cedida pela 
comunidade. 

Nº sessões/ 
usuário 

10 a 20 
sessões 

ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado 



 

 
Quadro 10: Dificuldades encontradas atualmente na p rática da MTC 
Indicadores Número de 

respondentes 
Condições institucionais inadequadas   

• Ausência de recursos materiais. 
• Ausência de profissionais. 
• Dificuldade para iniciar o trabalho com MTC após realizar os cursos de 

formação na área.  

9  
9 
8 
4 

Resistência da equipe de saúde à MTC  (Falta de encaminhamento/ 
Resistência/ falta de apoio da equipe multidisciplinar)  

7  

Ausência e desistência de usuários.  5  
Ausência de conhecimento do usuário sobre a MTC. 3  

 
 
Quadro 11: Sugestões de aprimoramento da MTC 
Indicadores Número de 

respondentes 
Melhora das condições institucionais:  

• Capacitação e formação de novos profissionais.  
• Ampliação da oferta de MTC para outras unidades. 
• Obtenção de recursos materiais. 

6  
6 
6 
2 

Divulgação e informação sobre a MTC para a equipe m ultidisciplinar e 
usuários 

2  

Apoio da equipe de saúde às práticas em MTC 1  
 
 
Quadro 12: Benefícios da utilização da MTC no SUS  
Indicadores Número de 

respondentes 
Redução dos gastos no serviço público de saúde 

• Estímulo dos usuários para o autocuidado e prevenção. 
• Redução do uso de medicamentos. 
• Redução da procura por serviços de urgência. 

 

8 
8 
4 
2 
 

 

• Resistência/apoio da equipe de saúde à MTC  

Os participantes da pesquisa citaram em diversos momentos da entrevista que a 

resistência e a falta de incentivo da equipe mutiprofissional em relação à MTC foram 

as principais dificuldades para o seu exercício. Essa atitude da equipe manifesta-se 

na falta de encaminhamento médico, ausência de usuários; ausência de informação 

para usuários e profissionais sobre os efeitos das práticas em MTC e resistência da 

coordenação e gerência da unidade. Essas divergências são consideradas um 

entrave significativo na evolução dessas práticas no serviço público. Embora essa 

resistência inicial tenha diminuído ao longo do tempo na visão dos entrevistados, 



 

cinco profissionais (41,6%) expressaram que hoje a relação entre a equipe 

multiprofissional e a MTC tem sido mais favorável, em função da comprovação 

científica de sua eficácia e da aceitação da sociedade, porém um (8,3%) 

entrevistado referiu que os médicos são mais resistentes à MTC do que os outros 

profissionais da equipe multiprofissional. (quadro 13) 

...Eu acho que tem uma abertura de uns tempos para cá, como foi 
comprovada a eficácia, tem uma abertura para a gente fazer... (E3) 
 
...Eu acho que talvez, agora, as pessoas estão se abrindo mais. 
Acho que eles estão aceitando melhor, agora. (E10) 
 
 

Quadro 13: Relação com a equipe multiprofissional 
Indicadores Número de 

Respondentes 
Existe incentivo à MTC. 5  
Existe resistência à MTC.  4  
Existe incentivo e resistência dependendo do profissional.  2  
Entre os que citaram que existem incentivos, disseram que a aceitação vem 
aumentando nos últimos anos. 

4  

A relação com médicos é mais difícil do que com o restante da equipe. 1 
 

 
Quando questionados sobre as dificuldades da implantação da MTC no SUS, 

nove (75%) entrevistados afirmaram que a falta de apoio e resistência da equipe 

multiprofissional foi muito evidente, e sete (58,33%) confirmaram que essa 

dificuldade ainda é encontrada nos dias atuais.  

Na questão sobre sugestões de aprimoramento para a MTC, apenas um 

(8,3%) entrevistado mencionou a necessidade de melhorar o relacionamento com a 

equipe multiprofissional. Embora dois (16,6%) tenham manifestado acreditar que há 

necessidade de informação e divulgação da MTC para ampliação do serviço, o que 

indiretamente interferirá na relação multiprofissional. 

...a gente ainda tem resistência, teve e ainda tem. Vira e mexe eles 
querem tirar a gente daqui, querem tirar a Medicina chinesa da 
Prefeitura. Agora está menos, porque eles estão vendo que está 
funcionando, mas no começo, ninguém acreditava; o pessoal acha 
que a gente estava brincando, imagine. (E8) 
...É, foi bem difícil, a gente meio que tomou esse espaço, é, invadiu 



 

mesmo. No começo foi difícil, acho que até hoje a gente não 
inaugurou, ninguém deu a mínima bola para nós. (E10) 
 

As práticas integrativas foram discriminadas ao longo de sua história de 

implantação no Brasil; inicialmente elas foram rejeitadas pelos médicos, porém, com 

a ampliação da procura por essa terapia pela sociedade, a realização dessas 

práticas por profissionais não médicos, que colocavam em risco a hegemonia 

médica, foi abrindo novas perspectivas para a MTC. O interesse da comunidade 

acadêmica e os trabalhos sobre a comprovação científica de sua eficácia e, 

principalmente, a constatação por parte de médicos e pacientes de sua efetividade, 

independente do conhecimento científico sobre os seus mecanismos, foram 

determinantes para a sua maior aceitação; contudo, ainda hoje encontramos 

resistência à utilização dessas práticas. (NASCIMENTO, 1998).   

 Em um levantamento feito na rede pública de saúde de Belo Horizonte, os 

entrevistados relataram que entre as dificuldades encontradas na utilização das 

práticas integrativas no serviço, a resistência e a indiferença da equipe 

multiprofissional e a dificuldade em introduzi-las em um ambiente historicamente 

biomédico, que trabalha sob o paradigma da doença, foram determinantes para a 

estagnação dessas práticas. (SOARES, 2000).  

 De acordo com Luz (2005), algumas especialidades médicas têm aceitado a 

MTC de forma complementar e até alternativa às suas práticas, todavia há muito 

mais bloqueios em relação às práticas integrativas do que incentivos.  

...Isto não significa, entretanto, que nos serviços onde há programas 
de Medicinas alternativas esteja havendo um referenciamento 
automático dessas especialidades para as terapêuticas alternativas. 
Até o presente momento as atividades desses programas continuam 
institucionalmente isoladas, quando não são bloqueadas pelos 
profissionais médicos. A referência para os programas vem por 
intermédio de funcionários ligados aos serviços, familiares de 
pacientes, e, evidentemente pela mídia. (LUZ, 2005, p. 169-170) 
 



 

 Uma série de problemas na atuação profissional em MTC agrava a situação, 

a falta de uma regulamentação específica em relação à formação, a inexistência de 

uma linguagem em comum entre a MTC e a Medicina ocidental, o desconhecimento 

sobre a MTC e a falta de pesquisas com qualidade na área comprometem o seu 

desenvolvimento e impedem médicos de encaminharem seus pacientes para essas 

práticas. (LIN et al. 2006).  

 Apesar das diretrizes da PNPIC, que propõe o desenvolvimento e 

implantação da MTC em todo o serviço público, visando à ampliação das práticas 

integrativas, cada gerência de unidade tem uma autonomia mascarada. Portanto, a 

credibilidade que cada gerente tem em relação à MTC é determinante para a sua 

real implantação na unidade. A falta de apoio da gerência da unidade foi 

amplamente referida durante a entrevista, porém, dois pontos devem ser 

considerados: os entrevistados referem que, por um lado, a gerência demonstra não 

acreditar na eficácia do tratamento; por outro, ela enfrenta os problemas de um 

sistema de saúde precário, que é influenciado culturalmente por um paradigma da 

doença, por parte tanto de uma equipe tradicional como dos usuários; com um 

número limitado de profissionais que têm de arcar com as urgências clínicas. 

Considerando a realidade do serviço, é praticamente inviável transferir um 

profissional de assistência para que ele atue com MTC.  

...foi uma batalha de minha parte para tentar, apesar da prefeitura 
ter oferecido esse curso, eu tive dificuldade para... Puxa vida! eu 
batalhei tanto com gastos dos cursos, com estudo e me deslumbrei 
com essa especialidade e eu tinha dificuldades para exercer. 
Consegui um dia na semana de liberação e aí depois de três anos e 
meio eu consegui, e agora felizmente desenvolvo a minha atividade 
todos os dias da semana, porque, em termos de liberação da chefia, 
foi uma luta... (E9) 
 
   
...Tem pouco médico já para tudo, então, na UBS tem pouco 
médico, pouco clínico, às vezes, o diretor não tem culpa, ele tem um 
clínico para atender a população em geral, não tem como ele abrir 



 

um dia para aquele clínico atender Acupuntura; porque infelizmente 
tem muita gente com infecção de garganta que naquele momento 
precisa tomar antibiótico, então, se tivessem mais médicos não teria 
tanta dificuldade,... (E12).   
 
... Eu acho que a Acupuntura deveria ser feita na profilaxia, aqui não 
tem chance e porque a gente tem que atender a fila de pacientes 
que tem problemas sérios, o certo é fazer profilaxia, e não agora que 
o paciente já está todo estourado... (E11). 
 

A ampliação da MTC para toda a rede está diretamente relacionada a 

sensibilizar e informar usuários, gestores e equipe multiprofissional a respeito de 

suas técnicas e racionalidade.  Entre as unidades pesquisadas que não realizavam a 

MTC, em uma das unidades, encontramos um médico acupunturista que parou de 

atuar com Acupuntura em função de uma alta demanda de usuários para 

atendimento com a biomedicina. Entre as duas unidades pesquisadas, na unidade 

de Medicinas Tradicionais-centro, encontrou-se uma realidade diferenciada, em 

função do apoio da gerência e da união da equipe, pois é uma unidade dedicada às 

práticas integrativas, em contrapartida na unidade Cambuci, havia muitos problemas 

em relação à escassez de usuários, falta de espaço físico, acúmulo de funções, falta 

de encaminhamento, falta de liberação para realização de cursos complementares e 

improvisação e esforço pessoal para realizar a divulgação e obter recursos 

materiais. Esses problemas, em parte, são decorrentes da falta de apoio da gerência 

e da equipe multiprofissional. 

 Na implantação da MTC no SUS de Belo Horizonte, o apoio e o papel político 

das gerências das unidades no sentido de interceder a favor das práticas na relação 

com a equipe multiprofissional foram fundamentais para o sucesso do projeto. 

Porém, houve unidades em que seus gestores não apoiaram a inserção das práticas 

e muitos profissionais tiveram dificuldades em realizar as práticas integrativas, após 

a sua formação. (SOARES, 2000).  

 A implantação de uma Medicina que se assenta em conceitos divergentes em 



 

relação à Medicina ocidental convencional envolve resistências, uma vez que seus 

princípios envolvem desencontros com os princípios culturais e sociais do modelo 

tradicional inerente no país.  As limitações do modelo biomédico, a precariedade do 

sistema público de saúde e a suas dificuldades na resolução de problemas, mostram 

que há necessidade de mudanças. Contudo, é necessário considerar a 

complexidade dos fatores envolvidos, entre eles, a necessidade de atendimento das 

urgências e os pacientes crônicos que requerem necessariamente a intervenção 

médica com todas as possibilidades científicas e técnicas disponíveis. 

A implementação de um modelo de saúde requer condições institucionais 

ideais que favoreçam o seu desenvolvimento. Lidar com as demandas dos usuários, 

que na maioria das vezes são divergentes das possibilidades da MTC, ou com a 

racionalidade do trabalho médico, que tem a prática da intervenção no processo de 

adoecimento em suas raízes, é muito mais complexo do que parece. A criação de 

normas e regras para a implementação de um novo modelo não tem sido suficiente 

para ampliar a sua adesão. É evidente que devem ser considerados e sensibilizados 

os diversos atores sociais envolvidos no processo. (PINHEIRO E LUZ, 2003).  

Para que ocorra melhor compreensão das práticas integrativas pela equipe 

mutiprofissional, proporcionando melhor aceitação dessas práticas, elas deveriam 

ser abordadas durante a graduação e pós-graduação do ensino médico de forma 

eletiva e obrigatória e deveriam ter como conteúdo obrigatório as evidências 

científicas que respaldam essas práticas. Assim, os profissionais poderiam ter 

conhecimentos básicos para encaminhar seus pacientes, quando julgassem 

conveniente. O Brasil precisa adequar-se às novas demandas, já que vem 

aumentando significadamente a procura dessas práticas pela sociedade e vários 

esforços mundias são detectados na tentativa de integrar essas práticas ao ensino 



 

médico. (TEIXEIRA et al., 2005).    

Acredito que as gerações futuras que vivenciarão a influência do modelo 

biopsicossocial na graduação reverterão o quadro atual de resistência à MTC. As 

novas descobertas no terreno científico e a crescente aceitação da comunidade 

científica de que muito se perde quando se tenta comprovar A MTC com os 

princípios científicos que reduzem o indivíduo e as suas patologias a um modelo 

biológico terão papel importante na viabilização das práticas mencionadas. O 

advento de uma ciência fundamentada culturalmente em princípios de interação com 

a natureza que considera o ser humano e suas afecções parte de um universo 

maior; a regulamentação profissional em relação à MTC e a introdução obrigatória 

dos seus princípios na grade programática da graduação de profissionais da saúde 

contribuírão para a efetiva integração da MTC com a Medicina convencional.  

A abordagem científica da Acupuntura pode contribuir para a 
explicitação de seu mecanismo e também auxiliar em sua aceitação 
pela comunidade médica. Mas é importante que neste movimento 
de aproximação se tenha cuidado de não afastar a Acupuntura de 
seus fundamentos, com o risco de se transformar a Medicina 
tradicional chinesa e a Acupuntura em algo totalmente diferente do 
que são, ou seja, uma Medicina milenar com bases teóricas e 
filosóficas particulares, que aborda o ser humano em sua 
complexidade corpo-mente-espírito integrado ao meio em que vive. 
(IORIO et al., 2004, p. 230) 
 
 

• Demanda de usuários para as práticas corporais e me ditativas  
  

Quando questionados sobre as dificuldades enfrentadas na utilização da MTC 

e na implantação da MTC no serviço, quatro (57%) dos sete profissionais de práticas 

corporais entrevistados apontaram a escassez e a desistência dos usuários e falta 

de encaminhamento médico a essa prática. 

 

Olha eu sei de grupos da zona leste, muito mais intensos, muito 
mais ativos. Na região central é tímida pelo menos aqui para nós, é 
tímida.  Nós temos uma participação que ainda não se desenvolveu. 
(E1) 



 

 
...O que é mais difícil é realmente o encaminhamento. A rede do 
SUS ou a rede de saúde, ela não encaminha pro tai chi elas não 
conhecem, não sabem sobre as possibilidades... (E7). 
 
 

 Esse relato foi constatado principalmente na unidade Cambuci, onde os 

profissionais da prática atuam sozinhos, sem o apoio de uma equipe. Há uma 

variação na demanda pelas práticas meditativas e corporais, de cinco a trinta 

usuários por semana, dependendo do entrevistado. Uma das entrevistadas que 

informou receber entre vinte e trinta usuários/semana é agente de saúde e, durante 

as suas visitas domiciliares, convida os pacientes a frequentarem as suas sessões 

de lian gong. Em contrapartida, uma outra profissional que atua como psicóloga na 

unidade na maior parte do tempo e dedica uma hora por semana à prática do lian 

gong ficou extremamente desmotivada em relação à continuidade com a prática da 

MTC, os seus usuários - entre cinco e dez por semana - chegam ao serviço por meio 

de um convite impresso fixado na sala de espera da unidade. 

 Assim, profissionais que integram as práticas de MTC com suas atividades 

assistenciais, desenvolvem estratégias de divulgação que aumentam a demanda 

pelas práticas.  

 Indagados sobre o perfil dos usuários, os profissionais da saúde entrevistados 

nesta pesquisa responderam que entre os usuários que utilizam o serviço, 

predomina o sexo feminino. Segundo 35,29% dos entrevistados, os usuários estão 

na faixa etária acima de 40 anos; para 64,70% dos entrevistados, a faixa etária é de 

mais de 60 anos. Eles procuram o serviço por encaminhamento (53,3%); 

espontaneamente (20%); convite de outro paciente (20%); convite do próprio 

profissional (6,6%). Na unidade de Medicinas Tradicionais-Centro, o usuário passa 

por uma triagem realizada por médicos, os quais os encaminham para as terapias 

corporais e Acupuntura. Na Unidade Cambuci, os usuários chegam às práticas 



 

corporais e meditativas por meio de convite do próprio profissional, convite de outro 

paciente ou espontaneamente. 

 Sobre as características dos usuários e as vantagens das práticas da MTC, 

uma entrevistada expressou: 

...eu trabalho com 104 idosos, hipertensos e diabéticos. Foi isso que 
me levou a fazer o lian gong, e os convidar para realizar a prática. E 
eu vejo melhora, eu sinto melhora. É importante para o idoso sair de 
casa e conhecer gente nova, fazer algo diferente, porque a mesmice 
o leva a adoecer mais, então: O que é hoje a saúde? É o lian gong, 
é um passeio, é uma caminhada, se você ficar dentro de casa só se 
vê na televisão um monte de horrores que passam na televisão, 
uma coisa pior do que a outra então vai estressar... (E2). 
 
 

Nas práticas corporais e meditativas, existe a dificuldade em relação à 

escassez e desistência de usuários, enquanto na Acupuntura, o alto número de 

usuários que procuram a prática e um número reduzido de profissionais que a 

oferecem tem como consequência uma fila de espera de alguns meses e a redução 

do número de sessões dedicadas a cada paciente.   

Na unidade de Medicinas Tradicionais-Centro, onde existem médicos 

acupunturistas, a demanda de usuários é alta, entre 40 a 50 usuários/ semana. O 

encaminhamento dos pacientes de Acupuntura para as práticas corporais e 

meditativas tem aumentando a demanda para tais práticas. O número de usuários 

atendidos pela equipe de práticas corporais e meditativas varia entre 21 a 30 por 

semana. Os resultados acima referidos são relatos das práticas de tai chi pai lin, lian 

gong, e tui na, na prática de meditação recém inaugurada na unidade há apenas 05 

usuários / semana. (quadro 12) Os profissionais da unidade não agregam funções e 

são exclusivos da unidade para atuação com as práticas integrativas. 

 Os dados deixam claro que há muitas diversidades de uma unidade em 

relação à outra, revelando-se fundamental o apoio da equipe multiprofissional, 

inclusive do núcleo gestor, para  que a MTC seja realmente estabelecida.  



 

A ausência de usuários foi umas das dificuldades encontradas na implantação 

de alguns serviços como no serviço público de Belo Horizonte, ocasionando a 

realocação de profissionais que foram contratados para realizar as práticas 

integrativas na unidade. Inicialmente, os pacientes encaminhados eram familiares 

dos funcionários, mas com o tempo, a própria sociedade fez o papel de divulgadora 

e promotora das práticas. (SOARES, 2000).  

 Novamente, encontramos a falta de encaminhamento médico, um dos 

motivos causadores da dificuldade de montar e estabelecer um grupo de práticas 

corporais e meditativas, já que, culturalmente, grande parte de usuários ainda é 

totalmente dependente das decisões médicas para cuidar de sua saúde. Por outro 

lado, alguns médicos alegam que a falta de conhecimento a respeito das práticas 

integrativas os impedem de indicá-las. (AKIYAMA, 2004).  

 

• Conhecimento do usuário sobre a MTC  

 

Uma das dificuldades para o exercício da MTC, relatada pelos profissionai, 

refere-se aos escassos conhecimentos dos usuários sobre os princípios da MTC. 

... no começo eles vinham aqui por querer fazer uma filosofia, sabe. 
Assim, Aí, eu quero fazer Acupuntura, mas não tinham nem noção 
de que era com agulha, muitos pacientes não tinham noção. Hoje 
em dia, a população está mais esclarecida, então, ela sabe que é 
com agulha, mas ainda quer o efeito de remédio, ele acha que se 
fizer uma sessão é como se tivesse tomando um antiinflamatório. 
(E12) 
 

 Bellotto et al. (2005) confirmam esse resultado, pois em um estudo com 50 

pacientes que realizavam tratamento com Acupuntura em dois ambientes em uma 

instituição de ensino superior e no setor privado, foi observado que esses usuários 

procuram a MTC com o objetivo de tratar as suas doenças e melhorar a sua 

qualidade de vida e apresentam conhecimento precário sobre a MTC.  



 

O tai chi chuan aparece algumas vezes como indicação de atividade 
física leve, uma contradição de suas premissas básicas, idênticas às 
da Acupuntura: atuar na cura e prevenção dos adoecimentos pela 
harmonização do Yin e do Yang no indivíduo. (LUZ, 1998) 
 

 Segundo Soares (2000), esse desconhecimento em relação às práticas 

integrativas promove menor efetividade no tratamento em relação àqueles usuários 

que buscam esse tratamento conscientes do que ele pode lhe proporcionar. 

 A evidência de que os usuários não conhecem em profundidade a proposta 

da MTC, comprometendo a eficácia do tratamento, demonstra a necessidade do 

trabalho educativo que os profissionais que realizam essas práticas devem propor e 

executar para a ampliação e efetivação da MTC no serviço, garantindo a sua 

segurança, efetividade de acordo com os seus princípios filosóficos e racionalidade.  

 

• Condições institucionais 

 

Em relação às condições institucionais, a análise temática permitiu identificar 

três subtemas: Número de profissionais atuando com MTC; Oferta limitada de MTC 

no serviço público e Disponibilidade de infraestrutura e recursos materiais para o 

exercício da MTC.  

O número reduzido de  profissionais nas unidades que atuam com a MTC  

é um dado referido por oito (66,6%) dos entrevistados. Quando questionados sobre 

as dificuldades encontradas na prática, apenas um falou das dificuldades na 

implantação (8,3%).  O problema relatado ocorre tanto no sentido de falta de 

profissionais capacitados nas unidades em que já existem a MTC, como na ausência 

dessas práticas em várias unidades de saúde. Esse problema é um dado exposto 

principalmente em relação à Acupuntura, e é claramente evidenciado na limitação de 

sessões por usuários e na fila de espera para iniciar ou retornar às sessões. Em 



 

contrapartida, as práticas corporais e meditativas oferecem um número de sessões 

ilimitadas e início imediato. 

Poucos funcionários. Tanto os funcionários da prática ajudam no 
serviço aí da frente (recepção), de lixeiro porque tem só duas 
pessoas, então, aqui tem muita coisa a melhorar. (E4) 
 
... Porque população tem, querendo, procurando esse serviço, só 
que não tem ainda profissional suficiente para atender. E eles... E aí 
tem um pouco de resistência mesmo, e aí o pessoal não chama, tem 
muitos colegas querendo vir pra cá, mas eles acham que não. (E10) 
 

 A falta de profissionais também é referida como uma dificuldade encontrada 

em razão das deficiências do sistema de uma maneira geral; quatro (33,3%) 

entrevistados abordaram a dificuldade em direcionar a carreira para a MTC após a 

sua formação, considerando a falta de profissionais no sistema de saúde de São 

Paulo, determinante nesse processo.  

 Há uma condição imposta pela Prefeitura de São Paulo no que se refere ao 

incentivo da implantação de práticas integrativas/complementares nas unidades de 

saúde, porém, apesar de o município vir aumentando os seus investimentos no que 

concerne à formação dos funcionários do sistema público de saúde para as práticas 

integrativas, não houve novas contratações nos últimos anos. Diante disso, a 

unidade deve implementar essas práticas, contando com o quadro de funcionários 

existentes na unidade, o que sobrecarrega um sistema que já caminha com 

precariedades.  

Acho que no sistema público no geral é difícil. Você fica meio que 
jogado um pouco, no sistema público, em geral. É assim 
independente do que seja se é aqui ou em outro lugar... Eu acho 
que o problema é geral, falta de pessoal, material a gente está 
tendo, mas você tem que se virar todo sozinho, deixa lá a paciente e 
forrar a cama, tudo. (E10) 
 
 A prefeitura fez um concurso para médico há dois anos, mas ainda 
não chamaram, e não fez para o acupunturista, mas para todas as 
outras especialidades. (E9) 

 
 
 



 

 Esse dado é confirmado nas sugestões de aprimoramento da MTC, por sete 

(58,3%) dos entrevistados, que sugerem a capacitação e contratação de novos 

profissionais como estratégia de desenvolvimento da MTC no SUS.  

Eu acho que tem que ter mais pessoas capacitadas e as pessoas 
que estão capacitadas se capacitarem cada vez mais. Eu acho que 
é isso. (E3) 
  
Eu acho que aqui em São Paulo, pelo tamanho da cidade, acho que 
Acupuntura e esses tipos de serviços da Medicina Tradicional 
Chinesa poderiam ser mais difundidos. Ter pela cidade toda, 
inclusive junto com os postos de atendimento normal, alopáticos. 
Você ter médicos acupunturistas, a pessoa ter atividades de práticas 
corporais e a própria Prefeitura podia utilizar centros que já são mais 
desenvolvidos e promover cursos, para os médicos da própria 
prefeitura que já tenham interesse. (E9) 
 

 Essa dificuldade associada à sugestão de aprimoramento também foi 

encontrada no serviço público do Rio de Janeiro, a contratação e capacitação de 

novos profissionais foram sugeridas pelos entrevistados. Durante a pesquisa, foi 

revelado o que vem sendo uma constante na realidade da Acupuntura no serviço 

público: a disputa entre médicos e não médicos na obtenção do monopólio da 

Acupuntura. No período da pesquisa, os médicos conquistaram o direito de exercer 

a prática exclusivamente e os técnicos que antes trabalhavam com a prática de 

Acupuntura tiveram de abandonar os seus postos; consequentemente um serviço 

que contava com usuários extremamente satisfeitos passou a submetê-los à mesma 

realidade dos usuários da biomedicina, filas enormes, tempo de consulta reduzido, 

número de sessões pré-determinado e dificuldade para reiniciar o tratamento, 

quando necessário. (LUZ, 1998) 

O tratamento com acupuntura é demorado e as sessões requerem 
um tempo maior. A limitação do número de sessões e um 
agendamento de retorno distante comprometem significantemente a 
eficácia do tratamento. (SOARES, 2000, p. 113) 
 

 A disputa pelo monopólio da Acupuntura tem prejudicado muito a sua 

expansão e desenvolvimento no serviço público. Ela é considerada especialidade de 



 

várias áreas da saúde, como Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Medicina entre 

outras, entretanto, a classe médica vem ganhando proteção institucional por meio de 

projetos de leis apresentados em instâncias municipal, estadual e federal e ainda há 

outros projetos em discussão no congresso, o que configura haver uma indefinição 

em relação ao exercício da Acupuntura. (NASCIMENTO, 1998).  

 A tentativa de incorporar a Acupuntura à classe médica é uma manobra para 

evitar a concorrência entre sistemas médicos distintos e preservar a autoridade 

cultural da Medicina convencional e o monopólio médico. A autora também discute 

sobre o custo social do longo percurso de formação imposto pela formação do 

médico acupunturista e questiona sobre se a prática eficiente da Acupuntura 

realmente necessita de um currículo tão extenso.  (NASCIMENTO, 1998) 

 No SUS, profissionais médicos e não médicos vêm atuando como 

acupunturistas nos últimos anos, e a PNPIC apoia a utilização dessas vias 

terapêuticas por todos os profissionais que obtiveram a formação adequada. 

(BRASIL, 2006).  

 A inserção de novos profissionais acupunturistas não médicos no serviço 

público é uma importante estratégia para garantir a expansão e qualidade da MTC. 

Após a PNPIC, existem quarenta e um municípios, onde profissionais não médicos 

registram os serviços de Acupuntura. (SANTOS et al., 2009).   

 Acredito que a contratação e a capacitação de novos profissionais constituem 

um ponto determinante na manutenção e desenvolvimento das práticas integrativas, 

todavia, se a prática de Acupuntura ficar restrita à classe médica, a tendência é a 

sua estagnação, pois a precariedade do sistema público de saúde é evidente, e a 

falta de médicos para garantir as urgências é uma realidade, considerando que a 

contratação desses profissionais e seu direcionamento para áreas da MTC requerem 



 

um alto investimento, se comparado ao que requer a contratação e treinamento de 

profissionais de outras áreas da saúde.  

A Oferta limitada da MTC no serviço público  é referida pelos profissionais 

participantes da pesquisa como dificuldade na utilização da MTC. Considerando a 

efetividade e eficácia da MTC, sete (58,33%) dos profissionais entrevistados 

manifestaram acreditar nos benefícios da ampliação do serviço para toda a rede 

municipal. 

... acho que tinha que ter as práticas corporais e meditativas e 
Acupuntura em todas as unidades de saúde públicas. Porque, às 
vezes, o paciente vem de longe, muitos vêm de Osasco, não tem 
sentido, tem que ser pessoal que mora aqui perto.  (E8) 
 

Na unidade de Medicinas Tradicionais-Centro, são atendidos usuários de 

todas as regiões de São Paulo, muitos vêm de longe para receber o tratamento. 

Em Belo Horizonte, também há esse problema: em um levantamento com os 

usuários, foi constatado que 30% deles não pertenciam à área de abrangência das 

unidades pesquisadas, e as diferenças entre as unidades em relação à aceitação ou 

resistência das práticas integrativas também foram referidas. (SOARES, 2000).  

 Dois (16,6%) usuários defenderam a divulgação da técnica para usuários e 

outros profissionais como estratégia para ao aprimoramento da MTC. 

 

...Aí teria para a população, algumas palestras, esclarecimento para 
a população na UBS. A gente tem que ser amigo da UBS, por que a 
UBS ela tem contato com a população geral, se tivesse assim 
algumas palestras, você incentivar realmente à Medicina preventiva.  
(E12)  
 
...A gente enquanto funcionário tem muita limitação na divulgação, a 
gente não pode divulgar, não pode falar. Acho que precisa poder 
divulgar poder pesquisar, fazer com que os médicos da rede 
saberem mais o que tem na rede. Acho que é isso. (E7)  
 

 Três (25%) dos entrevistados expressaram que a falta de divulgação é um 

problema que dificulta a utilização da MTC no SUS.  



 

...fazer uma propaganda em relação ao que nós fazemos. Isso daí 
acho que é pouco... Praticamente não tem. (E4) 
 
Eu acredito que ainda falta divulgação, maior divulgação da mídia, 
para que a população tenha maior contato com essas diversas; esse 
leque de opções que o município oferece, então, eu acredito que 
ainda falta o papel principal da mídia nesse trabalho de divulgação. 
(E5). 
 

 Luz (1998) confirma esse dado na sua investigação sobre as práticas 

integrativas no serviço público do Rio de Janeiro, no qual usuários e terapeutas 

manifestaram que a ampliação da oferta das práticas integrativas em outras 

unidades contribuiu para a melhoria do serviço.  

 Em Belo Horizonte, em um trabalho que descreveu as práticas integrativas no 

serviço público, há relatos de que a implantação teve maior receptividade nas 

unidades em que houve a preocupação de sensibilizar e informar a equipe 

multiprofissional. (SOARES, 2000).   

 No trabalho sobre o uso do Lian gong no SUS, há a recomendação de sua 

divulgação em praças, comunidades, associações e escolas do bairro e a 

sensibilização dos meios de comunicação, objetivando promover o envolvimento da 

sociedade e intensificar a promoção da saúde por meio dessa prática. (YAMAKAYA, 

et al., 2006).   

 Soares (2000) confirma essa hipótese, relatando o desconhecimento por 

parte de profissionais, gerente e usuários como uma dificuldade a ser enfrentada na 

prática da MTC no serviço público de Belo Horizonte, em relação aos conceitos e 

práticas terapêuticas.  

 A constatação de que o desenvolvimento da MTC está em expansão, embora 

ainda insatisfatoriamente, demonstra que há necessidade de se sensibilizar gestores 

em relação à MTC e suas práticas. (SANTOS et al., 2009).  

 Os dados da página da Secretaria Municipal de Saúde demonstram que as 



 

práticas integrativas estão amplamente difundidas em São Paulo, contando com um 

dos maiores programas mundiais em relação a essas práticas, onde 70% das 

unidades possuem algum tipo de prática integrativa. (SÃO PAULO, 2006; SÃO 

PAULO, 2007). Nesse trabalho, não houve a confirmação da presença de práticas 

integrativas nas unidades apontadas pela SMS. Durante a pesquisa, obtivemos a 

informação de que existiam 06 unidades que realizavam as práticas integrativas, 

pertinentes à MTC na região Centro-Oeste, entretanto, ao contato pessoal com 

essas unidades, constatamos que em apenas duas unidades, existiam o serviço.  

A ampliação da oferta das práticas integrativas no SUS de São Paulo e sua 

divulgação irão garantir os princípios de universalização e cuidado humanizado e 

integral, proporcionado ao usuário o direito de escolha a respeito de sua saúde. 

(BRASIL, 2006).  

Em relação à disponibilidade de infraestrutura e recursos materi ais para 

o exercício da MTC , os entrevistados referem que, apesar dos poucos recursos 

materiais que as práticas pertinentes à MTC requerem, existem dificuldades 

encontradas em relação aos recursos materiais disponíveis; prova disso é que sete 

entrevistados (58,3%) comentaram sobre as deficiências em relação à falta de 

macas, de agulhas, de aparelho de som para utilização das práticas, falta de 

colchonetes, falta de espaço físico adequado, ventilação inadequada, portas 

quebradas e ambiente com muitos ruídos, falta de espaço físico adequado. 

Tem gente que vai para a praça fazer, tem gente que conseguiu 
espaço em Academia, mas por mérito pessoal, por acordo pessoal, 
entendeu? Não é que, por exemplo, o posto foi fazer contato com a 
Academia para ter um convênio. Não, foi a colega que foi lá, 
conheceu o dono da Academia, bateu um papo e resolveram que 
ele poderia, porque a gente não paga nada. Ele cederia tal hora, tal 
espaço, para ser feita a prática lá... (E1) 
 
... Mas a dificuldade é, assim, a gente gostaria de ter mais 
facilidade, de ter um material adequado, mas é tipo assim, um tipo 
de material audiovisual para melhorar. (E4) 



 

 Esse dado é confirmado nas sugestões de aprimoramento por três (25%) 

entrevistados. 

... Olha quando eu cheguei, já estava praticamente estruturada e de 
lá para cá, houve melhoras nessa estruturação, mas muito pouco. A 
gente precisa de colchonetes, daqueles tapetezinhos para ficar em 
cima para meditação, a gente precisa mais de equipamentos 
audiovisuais, precisamos inibir este som que o local aqui é muito 
barulhento, isso atrapalha muito as práticas de concentração. (E4) 
 

 Segundo Soares (2000), em Belo horizonte, também há relatos que 

confirmam as condições insatisfatórias de improvisação a que as práticas 

integrativas se submeteram e ainda hoje se submetem, dependendo de iniciativas 

pessoais e da comunidade para arcar com as necessidades imediatas.      

 Em 1998, foi realizado o Projeto Racionalidades Médicas que objetivou 

investigar concepções e práticas, tanto na visão dos usuários como na dos 

terapeutas que atuam com as práticas integrativas no ambiente público do Rio de 

Janeiro. Esse projeto revelou que os recursos materiais eram precários e os 

entrevistados relatavam a falta de material, água encanada e cortina. Entre as 

sugestões de aprimoramento do serviço, sugeriram a melhoria nas instalações. 

(LUZ, 1998).   

  Não devemos nos esquecer de que o serviço público de saúde, de uma 

maneira geral, demonstra claramente suas limitações a esse respeito, levando-nos a 

acreditar que talvez essa não seja uma particularidade das práticas integrativas. 

 

• Benefícios da utilização da MTC no SUS 

 

É importante destacar que, entre as facilidades e vantagens do uso da MTC 

no SUS, destaca-se a redução dos gastos com a saúde e a procura por serviços de 

urgência e centros de especialidades por parte de pacientes crônicos.   



 

 A redução dos gastos para o serviço público e para o usuário é destacada por 

oito (66,6 %) entrevistados. Eles assinalaram que as práticas contempladas pela 

MTC requerem poucos recursos materiais, e os princípios filosóficos da MTC que 

propõem a prevenção e promoção de saúde, estimulando o autoconhecimento e 

consequentemente o autocuidado, implicariam a redução de doenças crônicas, uso 

de medicamentos, faltas no trabalho e procura aos serviços de urgência. 

...Muitos são os benefícios da MTC, primeiro economia para os 
cofres públicos e para o usuário que é carente, acho que uma boa 
educação e intervenção melhora o paciente carente. (E11)  
 
...Porque você diminui no custo para o SUS, porque as pessoas não 
vão ter dor, ou não vão ter uma depressão, vão começar a trabalhar 
melhor, faltar menos, e para o SUS, o custo menor em 
medicamentos, então, pessoas que usam quatro medicamentos vão 
usar um. (E8)  
 

 Os defensores da MTC no SUS recorrem amplamente ao argumento de 

redução de gastos que a sua utilização pode promover para o sistema público, em 

virtude das características simplistas em relação à terapêutica e diagnose de suas 

práticas, mas pontuam também a sua racionalidade promotora de saúde. (LUZ, 

2005; PALMEIRA, 1990; GENSCHOW 1986; KULKAMP et al., 2006; IORIO, 2004).  

 Nesse sentido, é pertinente a análise de Palmeira (1998), no sentido de que 

essa relação custo versus benefício somente será satisfatória se as práticas da MTC 

forem realizadas associadas ao processo educativo que lhe é pertinente, abordando 

e sensibilizando os usuários a respeito das diretrizes e racionalidade da MTC, que 

propõem a promoção de saúde. Entretanto, como discutido anteriormente, esse não 

é um retrato atual da realidade encontrada; e muitos são os desafios para a 

consolidação desses princípios, tanto na percepção dos usuários, como na prática 

dos profissionais que atuam com MTC.  

Se a crescente aceitação da acupuntura, no ocidente, está 
relacionada à crise da medicina científica; se, em conseqüência do 
alto custo da medicina tecnológica, é preciso referendar práticas não 



 

totalmente legitimadas pela ciência médica, com o argumento de 
que são úteis mais simples e mais baratas... a questão que se 
coloca não é mais a da investigação dos mecanismos de ação da 
acupuntura, mas a investigação de seus princípios, de sua lógica, de 
seus paradigmas. (PALMEIRA, 1990).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no SUS, por parte do Ministério da Saúde, atende à 

necessidade de se estabelecerem diretrizes específicas sobre essas práticas, cada 

vez mais legitimadas pela sociedade e que já vêm sendo desenvolvidas na rede 

pública de numerosos municípios e estados no Brasil.  

Neste contexto, o presente trabalho foi orientado pelo objetivo de caracterizar 

o perfil profissional, práticas, concepções e o processo de formação de profissionais 

que atuam com a MTC em unidades do sistema público de saúde da cidade de São 

Paulo. A análise dos dados obtidos nos revelou que na supervisão técnica da Sé, 

das seis unidades de saúde que oferecem a MTC, segundo a coordenadoria 

regional de saúde Centro-Oeste, apenas duas confirmaram sua efetiva 

implementação, revelando uma oferta restrita da MTC nesse setor. Embora exista 

uma política pública que estimula a expansão da MTC no serviço público, são 

necessários estudos que visem identificar os desafios inerentes a sua efetiva 

implementação, garantido assim o princípio de universalidade do SUS.  

Entre os desafios para introdução da MTC identificados neste estudo, o 

processo de formação dos profissionais que atuam com essas práticas, as 

condições institucionais, a relação com o usuário e equipe multidisciplinar 

apresentam-se como relevantes para garantir esse processo. 

 A escuta dos profissionais praticantes da MTC e a construção dos nexos com 

a literatura possibilitaram desvelar dimensões importantes no campo da MTC nas 

unidades de saúde do serviço público de São Paulo estudadas. Em relação ao perfil 

desses profissionais, identificamos a existência de dois grupos, médicos e não 



 

médicos, levando em consideração o processo de formação, vínculo empregatício, 

inserção na unidade e prática de MTC desenvolvida.  

 O grupo de profissionais médicos possui graduação em Medicina e 

especialização em Acupuntura, são concursados no serviço público e exercem a 

função assistencial na unidade, trabalhando exclusivamente com a prática de 

Acupuntura num regime de 20 horas/semanais.  

 O grupo de profissionais não médicos desenvolve as técnicas corporais e 

meditativas da MTC como: Tai chi pai lin, lian gong, tui na e meditação e apresentam 

marcada diversidade em relação ao regime de trabalho, vínculo com a unidade, 

carga horária de trabalho e nível de escolaridade. Nesse grupo, existem profissionais 

com formação técnica, graduados na área da saúde, graduados em outras áreas do 

saber, profissionais pós-graduados e pessoas sem formação superior.  

 Os dados obtidos possibilitaram constatar que o perfil profissional, a natureza 

dos cursos, as instituições que os ofereceram, os conteúdos, a carga horária e os 

critérios de admissão para realização da formação em Acupuntura compõem um 

nível de desenvolvimento e normatização mais avançado, comparado com as 

práticas corporais e meditativas. Embora a PNPIC defenda a utilização da 

Acupuntura por qualquer profissional da área da saúde, desde que especializado em 

MTC, nas unidades de saúde pesquisadas, apenas os médicos são autorizados pela 

gestão local a realizar essa prática. 

A atuação exclusiva dos médicos com a prática de Acupuntura, nas unidades 

estudadas, pode revelar a luta corporativa desses profissionais para que se 

considere essa prática como especialidade médica. Porém, a PNPIC estabelece que 

o programa deve ter caráter multiprofissional para todas as categorias profissionais 

presentes no SUS.  Santos et al. (2009) revelam que, em 2007, das 112 cidades que 



 

registraram os seus atendimentos em Acupuntura no SUS, apenas 41 foram 

realizadas por profissionais não médicos.  

 A indefinição do perfil profissional para frequentar os cursos em MTC 

oferecidos por instituições públicas ou privadas é um entrave encontrado no 

processo de formação, já que os cursos são oferecidos a pessoas com ou sem  

escolaridade. Essa disparidade nos critérios de admissão pode ser um dos fatores 

que aumenta a resistência da equipe multiprofissional. 

 Todos os profissionais entrevistados foram contratados na unidade para 

exercerem atividades administrativas ou assistenciais dentro do pressuposto da 

Medicina convencional e posteriormente direcionaram a sua prática parcialmente ou 

completamente para a MTC. 

 A maioria dos profissionais atuam exclusivamente com a MTC, embora, 

tenham enfrentado algumas intercorrências no processo de transferência de sua 

prática na Medicina convencional para as práticas da MTC. Entretanto, existem 

profissionais que exercem dupla função na unidade, a atividade em MTC e 

atividades administrativas ou assistenciais pertinentes às práticas da Medicina 

convencional, pelas quais foram contratados.   

 O processo de formação em MTC dos profissionais que a exercem é um 

ponto de muitas divergências devido à escassa normatização. Ao nosso ver, isto 

pode representar um obstáculo à utilização e desenvolvimento da MTC. A 

regulamentação da formação é um passo fundamental para sua institucionalização 

no Serviço Público de Saúde. Caso contrário, ela será sempre classificada como 

uma forma alternativa de tratamento, auxiliar e inferior à Medicina ocidental 

convencional. 



 

 Entre os dados obtidos a respeito da formação, podemos observar que existe 

uma diversidade em relação aos cursos que fornecem a formação básica para a 

atuação com MTC, no que se refere às instituições, proposta curricular e carga 

horária. Existem também profissionais que não participaram de uma formação 

institucional, pois alegam que aprenderam inicialmente como usuários da prática em 

que atuam.  

No ponto de vista da pedagogia oriental, a formação se dá pela experiência, 

com repetição rigorosa dos exercícios, da observação do estilo de vida e 

comportamento do 'mestre' e do autoconhecimento, adquirido a partir da percepção 

incorporada à prática. Assim, não existe definição do público alvo, carga horária ou 

conteúdos pré-estabelecidos, uma vez que a formação é um processo individual e 

pessoal e é embasada na percepção, sensibilidade e dedicação do aprendiz, não 

exigindo assim conhecimento prévio.  

 Embora exista uma lógica no ponto de vista oriental em relação à formação, a 

nossa sociedade tem sua própria racionalidade e não podemos desconsiderá-la. A 

racionalidade oriental tem características peculiares enriquecedoras, mas também 

tem suas limitações. Os aspectos subjetivos pertinentes ao processo de formação, 

ditados pela ótica oriental, não são justificativas satisfatórias para sua exclusiva 

adoção. Principalmente, quando falamos de alguns dos cursos de curta duração das 

práticas corporais e meditativas. Consideramos importante respeitar os princípios da 

lógica oriental, desde que estes sejam articulados à lógica ocidental, sem que uma 

seja superior à outra para garantir o exercício da MTC com segurança e qualidade. 

Podemos encontrar, no Brasil, cursos de formação em Acupuntura de 

especialização para profissionais médicos; especialização para profissionais não 



 

médicos graduados na área da saúde; e cursos técnicos destinados a um público 

diverso, cuja exigência para o egresso é o segundo grau completo.  

 A Acupuntura exercida por médicos e adaptada à lógica do modelo biomédico 

pode limitar a sua abrangência, principalmente no que se refere aos seus princípios 

filosóficos. Isso evidencia mais uma vez a hegemonia médica em relação às outras 

áreas da saúde. Na Medicina convencional, os profissionais integrantes da equipe 

multiprofissional atuam como meros executores de ordens, subutilizando o próprio 

potencial. Por outro lado, essa conduta predispõe à passividade do paciente e à 

medicalização por meio do comportamento de dependência do usuário em relação 

ao médico. Além de sobrecarregar o sistema público de saúde, o tempo de formação 

do profissional médico acupunturista é consideravelmente maior do que o requerido 

às outras áreas da saúde, o que contribui para um menor número de profissionais 

atuando na área, e para que haja as consequentes ações de limitar o número e 

tempo das sessões de Acupuntura, redundando em sua realização parcial e ineficaz, 

pois os aspectos fundamentais de promoção de saúde, individualidade do paciente, 

estímulo ao autocuidado, visão holística, percepção e capacidade de escuta ficam 

comprometidos. 

 Entretanto, há de se considerar que a padronização na formação dos 

acupunturistas, embora apresente as suas limitações, pode ser um exemplo para as 

outras áreas da MTC como: tai chi pai lin, lian gong, tui na e meditação, na busca da 

regulamentação da formação. A falta de um rigoroso processo formativo nestas 

práticas pode levar a banalização de seu ecxercício. Em um processo de formação, 

há a extrema necessidade de definição de objetivos; planejamento; consideração do 

conhecimento prévio de quem aprende; articulação de teoria e prática e pesquisa.  



 

 Ainda no tocante à formação em MTC, os entrevistados sugerem a 

necessidade de textos didáticos sobre a MTC e adequada formação didático-

pedagógica dos docentes, para que a qualidade dos cursos oferecidos não fique 

comprometida. Esses profissionais são considerados aptos à docência a partir de 

sua prática, o que não é suficiente para desenvolver um adequado processo 

didático-pedagógico. Os melhores professores nem sempre são os melhores 

especialistas, pois o docente necessita de outras competências, além do 

conhecimento técnico e da experiência profissional.      

 A ausência de material teórico tão evidente na fala dos entrevistados poderá 

ser solucionada com a aproximação da MTC com as universidades e 

consequentemente com a pesquisa. Embora essa aproximação venha ocorrendo 

nos últimos anos, muitos desafios ainda devem ser superados, pois a comunidade 

acadêmica ocidental mostra predisposição de interpretar a MTC sob a ótica do 

paradigma biomédico, o que traz resultados insatisfatórios para os seguidores da 

filosofia oriental e limita a MTC à prática terapêutica. Por outro lado, a interpretação 

dos livros clássicos da MTC pela nossa sociedade também não vem obtendo 

resultados satisfatórios, porque essas obras estão repletas de simbologias que 

detêm sua própria lógica. Dessa forma, os clássicos chineses devem ser analisados 

à luz do contexto oriental e comparados lado a lado com a biografia de quem o 

escreveu.  .  

 Assim, as características que definem a formação dos profissionais para a 

prática da MTC é um dos pontos fundamentais na determinação do futuro da MTC 

na nossa sociedade, a fim de que ela seja realmente integrada ao modelo de saúde 

ocidental convencional. Portanto, constata-se a necessidade de critérios mais 

rigorosos no processo de formação dos profissionais de MTC, implementação de 



 

cursos avançados e processos de educação permanente e inclusão de 

componentes curriculares sobre os conceitos e práticas de MTC nos cursos de 

graduação da área da saúde para garantir a eficácia das práticas e adequado 

atendimento às demandas dos usuários, visando à melhoria da saúde da população.  

Os atributos dos profissionais que trabalham com MTC, na ótica dos 

entrevistados, incluem: visão holística, atitude mais equilibrada, postura humanista, 

facilidade de escuta e capacidade de se autocuidar. Essas características são 

coincidentes com os princípios da MTC, indicando que esses profissionais 

incorporam a filosofia chinesa na sua vida pessoal, extrapolando o campo 

profissional, pois são atributos que determinam o ser e não apenas o fazer. Esse é 

um fator determinante para a utilização e ensino das práticas da MTC. A sua filosofia 

implica a transformação e equilíbrio do indivíduo que a exerce, para assim trabalhar 

e cuidar do outro.  

 Uma contribuição importante da MTC no Ocidente é a mudança do paradigma 

em relação aos processos de saúde e doença. Muito além de suas práticas 

terapêuticas, seus princípios estimulam a melhor relação do ser humano consigo 

mesmo, com a sociedade e com o mundo em que vivemos.  

O atual momento de mudanças que inclui a integração do modelo 

biopsicossocial nos cenários de ensino, assistência e pesquisa em saúde, em 

contraposição ao modelo biomédico reducionista tem ganhado impulso a partir da 

contribuição de diversas áreas de conhecimento. 

 Neste sentido,  os princípios de: Promoção de saúde, visão ampla de saúde, 

promoção do autocuidado e corresponsabilidade, individualidade do paciente, 

diagnose simplificada, multidisciplinalidade e MTC como prática integrativa 

expressados pelos participantes da pesquisa vão ao encontro deste novo modelo de 



 

atenção à saúde e podem contribuir com a adoção de um estilo de vida mais 

saudável tanto dos profissionais da saúde como do conjunto da sociedade. Os 

profissionais entrevistados expressaram concepções que valorizam a prevenção de 

agravos com base na escuta acolhedora, com estabelecimento de vínculo 

profissional-paciente e integração do ser humano com o ambiente natural e social, 

como preconizado no SUS. 

  Assim, a MTC pode contribuir com a aceitação dos princípios estabelecidos 

no SUS relacionados, já que essas concepções são condizentes com uma visão 

ampla do processo saúde-doença que valoriza os aspectos preventivos e de 

promoção da saúde, pelos quais o sujeito deve ser estimulado a se autoconhecer e 

entender os aspectos que influenciam no seu processo de adoecimento, a fim de 

evitá-los. Esse processo é único, particular a cada ser humano. Todo o contexto 

onde o ser humano está inserido deve ser considerado, pois os aspectos 

emocionais, comportamentais, sociais e ambientais podem provocar desequilíbrios e 

consequentemente o adoecimento.  

 Diante desse panorama, a diagnose na MTC, segundo os profissionais 

entrevistados, é realizada por meio da observação e escuta do paciente. O paciente 

constitui-se em uma importante fonte de dados para o esclarecimento das causas 

das doenças, sendo, portanto, a dignose desprovida de exames baseados em 

equipamentos de alta tecnologia e custo elevado. 

 Embora sejam evidenciadas, na fala dos entrevistados, as concepções em 

relação aos princípios filosóficos da MTC, a prática, às vezes, constitui-se um 

universo distante dessas diretrizes. Muitas são as adaptações que os profissionais 

praticantes da MTC precisam efetuar em virtude das dificuldades encontradas na 

sua realização e nas condições de trabalho no SUS. Dessa forma, ela fica restrita às 



 

suas práticas terapêuticas que objetivam o tratamento de doenças e não a 

prevenção, em virtude das necessidades e características dos pacientes e da 

racionalidade médica dominante. 

 A implantação de uma racionalidade em saúde, que abriga conceitos tão 

divergentes da racionalidade dominante, implica adaptações, mas submetê-la 

exclusivamente à lógica biomédica a descaracteriza. A MTC, ao defrontar com o 

cenário público de saúde, encontra usuários e equipe multidisciplinar que não a 

entendem ou não a aceitam; por outro lado, a precariedade do sistema e 

consequente ausência de recursos materiais e pessoais impõem limitações a seu 

uso.  

 Na prática da Acupuntura, os pacientes são atendidos no ambulatório da 

unidade e são priorizados o tratamento da doença e a melhora dos sintomas, pois os 

pacientes que procuram a técnica, na maioria das vezes, apresentam patologias 

crônicas. A maioria dos usuários não conhece os princípios da MTC e buscam na 

técnica o efeito semelhante ao medicamento, entretanto acreditam que essa via 

terapêutica é mais natural e não tem efeitos colaterais. As práticas corporais e 

meditativas como complemento ao tratamento são recomendadas e até exigidas 

pelos médicos acupunturistas aos seus pacientes, como forma de auxílio no 

tratamento. O estímulo ao autocuidado e promoção de saúde é baseado no sentido 

físico e emocional do organismo e nas orientações acerca de boa alimentação, boa 

postura, perder peso, controlar o emocional e realizar os exercícios. 

 O profissional atuante em MTC no serviço público de São Paulo enfrenta 

várias dificuldades na realização de suas práticas. A falta de apoio e a resistência da 

equipe multiprofissional são consideradas fatores importantes no bom 

desenvolvimento das práticas integrativas. Entre os motivos que justificam essa 



 

resistência, podemos destacar três: em primeiro lugar, existem profissionais que não 

aceitam a MTC. Mesmo que entendam a sua racionalidade, consideram-na 

subordinada à biomedicina ou ineficaz; isso ocorre pela influência do paradigma 

biomédico na sua formação e na própria racionalidade médica do serviço público. 

Ainda que a biomedicina esteja em crise e aos poucos venha sendo substituída pelo 

paradigma biopsicossocial, no qual a MTC tem muito a contribuir, o que predomina 

no serviço público é o modelo biomédico e esse está assentado em teorias bem 

definidas, seguidas por parte dos profissionais da área da saúde e usuários.   

 O segundo motivo são as condições de trabalho institucionais, determinantes 

da prática. A escassez de profissionais e de recursos materiais, a lógica da 

produtividade como norma de avaliação e as necessidades dos usuários para 

tratamento das urgências clínicas e doenças crônicas são indicadores de que as 

condições institucionais não são favoráveis ao uso da MTC. Assim, a equipe gestora 

nem sempre reúne condições satisfatórias para direcionar profissionais ou apoiar a 

introdução e desenvolvimento das práticas integrativas. Embora a MTC não requeira 

grandes investimentos materiais para a sua utilização, ainda faltam, no serviço, os 

mínimos recursos exigidos para a sua prática, na ótica dos entrevistados. O número 

reduzido de profissionais é uma realidade principalmente na prática da Acupuntura. 

Desde que a PNPIC foi sancionada, ainda não foi realizado um concurso público 

para a contratação de acupunturistas; a liberação da prática da Acupuntura apenas 

para médicos intensifica o problema. Os profissionais que atuam com a Acupuntura 

enfrentam muitas dificuldades no direcionamento de suas atividades para a MTC, 

após a sua formação na área. É muito difícil para a gerência das unidades trabalhar 

com as deficiências já existentes no serviço de uma maneira geral, pois faltam 

médicos para atender as urgências.  Direcionar esses poucos profissionais para 



 

outras áreas implica criar lacunas no atendimento dos casos de medicina 

convencional. O número reduzido de profissionais atuando com a MTC é 

determinante na adoção das medidas de: Redução do número de sessões por 

usuários e longa lista de espera para o atendimento. Por outro lado, o profissional 

tem de lidar com as demandas por parte dos usuários que buscam tratamentos que 

aliviem suas enfermidades e que veem nos médicos as possíveis soluções para 

seus problemas; existe também a questão da produtividade exigida pelo sistema, 

pois é necessário que os profissionais e as unidades de saúde atendam as cotas 

pré-estabelecidas pelo sistema de saúde, cotas que são definidas desconsiderando 

que a prática da Acupuntura requer um tempo maior na suas sessões, em virtude de 

suas características específicas de avaliação, escuta e vínculo com o paciente.  

 Um terceiro e último fator de resistência à MTC é relacionado ao 

desconhecimento por parte dos profissionais que não trabalham com a MTC, que 

não indicam ou recomendam as práticas integrativas, por não entenderem os seus 

princípios e indicações. Esse dado nos leva a considerar que uma das possíveis 

condições favorecedoras do desenvolvimento da MTC no SUS é o investimento em 

divulgação e informação sobre a MTC para a equipe multiprofissional e usuários.  

 Finalmente, cabe destacar os benefícios da utilização da MTC no sistema 

público de saúde de São Paulo, segundo os entrevistados, já que essa prática 

relaciona-se com a cultura promotora de saúde, que estimula a prevenção, o 

autocuidado e a responsabilidade do paciente para com sua própria saúde, ao 

participar como sujeito ativo do processo de cura, manutenção e prevenção de sua 

saúde. Essa cultura reduziria o desenvolvimento de patologias e a sua 

transformação em doenças crônicas, fazendo diminuir, consequentemente, o uso de 

medicamentos e manipulações cirúrgicas e a procura por atendimentos de urgência. 



 

Assim, a MTC pode contribuir com a redução de custos para o sistema público e 

agravos para os usuários. 

 Acreditamos que a MTC pode proporcionar a redução de custos por meio da 

lógica promotora de saúde, entre outras possibilidades, porém, há de se considerar 

que ela somente promoverá esses benefícios, se utilizada na íntegra, considerando, 

além de suas técnicas terapêuticas, os seus princípios.  É nesse contexto 

desafiante que se encontra a MTC atualmente. As condições institucionais impostas 

à prática, a ausência de normas para a formação, a disputa entre as áreas 

profissionais na busca de seu monopólio e o modelo biomédico ainda vigente no 

sistema constituem-se entraves significativos à manutenção e desenvolvimento 

dessa prática. Podemos evidenciar que a sua sobrevivência e expansão dependem 

muito mais da força pessoal dos seus desbravadores junto às diretrizes 

governamentais e das atitudes da equipe gestora. Quando uma política como a 

PNPIC é sancionada, mas não se oferecem suficientes condições para a sua 

implantação, há de se questionar se seus objetivos são realmente reais. É 

fundamental que o Estado comprometa-se a definir as regras em relação à formação 

em MTC e proporcione condições financeiras, aumentando os investimentos para a 

sua utilização no sistema público, se a sua implantação e desenvolvimento são 

realmente prioridades. 

 Esta pesquisa poderá trazer contribuições para o desenvolvimento da MTC no 

âmbito do serviço público, na medida em que estimula as reflexões acerca das 

dificuldades e benefícios na utilização da MTC e propõe algumas sugestões. 

Acredito que muitos desafios devem ser superados para que essa prática seja 

incorporada pelo sistema, porém, as características do modelo biopsicossocial em 

desenvolvimento, tão coerentes com a racionalidade médica oriental, trazem a 



 

esperança de que, no futuro, as Medicinas - oriental e ocidental - sejam uma só, 

complementares e interdependentes. .  
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7. ANEXOS 

 
Anexo 1 - Formulário para caracterização do perfil 
 
A. Perfil Profissional 
 
1.0-Nome:  __________________________________________________________ 
2-0- Unidade pública onde atua: 
 Nome:________________________________________________________ 
 Endereço:_____________________________________________________ 
 Telefone:______________________________________________________ 
3.0-Faixa etária: idade 
( )20-30 
( )31-40 
( )41-50 
( )51-60 
( )acima de 60 
 
4.0-Gênero: 
( )masculino    ( )feminino   
              
5.0 - Estado civil: 
Solteiro  ( ) 
Casado  ( ) 
Viúvo      ( )    
Divorciado ( ) 
  
6.0 – Formação Acadêmica/ Titulação: 
Segundo grau completo:       ( )Sim ( )não 
Curso Técnico/Profissionalizante:    ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Graduação:        ( )Sim ( ) não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Pós-graduação: Lato sensu (especialização):   ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Pós-graduação: Strito sensu: 
Mestrado:       ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
Doutorado:       ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
Pós- Doutorado:      ( )Sim ( )não 



 

Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
 
7.0- Profissão/atividade pela qual é contratado na unidade (enfermeiro, médico, 
psicólogo, etc.) _______________________________________________ 
 
8.0- Qual a sua função nessa unidade? 
Administrativa/gestão (  ) 
Assistencial   ( ) 
Docente/treinamento ( ) 
Outra    ( )Qual?_______________________________________ 
 
9.0- Qual é o seu regime de trabalho: 
( )40 horas semanais 
( )30 horas semanais    
( )20 horas semanais 
( )outra carga horária. Qual: ____________________ 
 
10- Qual o seu vínculo de trabalho com o serviço pú blico de São Paulo. 
( )concursado 
( )comissionado 
( )contratado 
( )outro. Qual: ________________________________ 
 
11- Se você é contratado ou comissionado. Por quant o tempo?         
( )1 ano 
( )2 anos 
( )3 anos 
( )outro. Qual: _________________________________  
 
12- Quanto tempo você trabalha no serviço público:  
( )menos de 1 ano 
( )entre 1 e 5 anos 
( )entre 6 e 10 anos 
( )entre 11 e 15 anos 
( )entre 16 e 20 anos 
( )mais de 20 anos 
 
13- Quanto tempo você trabalha nessa unidade de saú de: 
( )menos de 1 ano 
( )entre 1 e 5 anos 
( )entre 6 e 10 anos 
( )entre 11 e 15 anos 
( )entre 16 e 20 anos 
( )mais de 20 anos 
 
 
 
 
 



 

B. Formação  
 
14- Cursos realizados sobre práticas alternativas/ complementares/ Medicina 
Tradicional Chinesa: 

Carga Horária Curso 
Prática  Teórica  

Instituição Duração do 
curso 

Data 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
15- Atuação Docente/ Palestrante ou Treinamento: Pa ra a formação de novos 
profissionais. 

Carga Horária Curso 
Prática Teórica  

Instituição Duração do 
Curso: 

Data 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
C. Concepções e Práticas 
 
16- Quanto tempo você trabalha com a Medicina Tradi cional Chinesa   
( ) menos de 1 ano 
( )entre 1 e 5 anos 
( )entre 6 e 10 anos 
( )entre 11 e 15 anos 
( )entre 16 e 20 anos 
( )mais de 20 anos 
 
17- Cite três atributos importantes de um profissio nal que trabalha com MTC. 
 
 
 



 

18- Tabela de Práticas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prática Acupun- 
tura 

Medi 
tação 

Fito- 
terapia 

Chi 
kong 

Tui 
na 

Tai chi 
Pai lin 

Lian 
kong 

outra 

Freqüência 
 semanal 

        

Individual/ 
coletivo 

        

Nº usuários/ 
semana 

        

Inserção 
usuário 

1- espontâ
neo 

2- encamin
hamento 

3- convite 
do prof. 

4- convite 
de outro 

5-  
paciente 

        

Gênero 
1- masculi

no 
2- Feminin

o 

        

Etapa de vida: 
1- 0-

12anos 
2- 13-18 

anos 
3- 19-59 

anos 
4- Acima 

de 60 
 

        

Cenário 
1- consultó

rio 
2- Ambulat

ório 
3- Praça/pa

rque 
4- Sala da 

unidade 
5- Outros. 

Qual? 

        

Nº sessões/  
aula por usuário 

        



 

Anexo 2 – Roteiro da Entrevista  
 

I. Em relação a sua prática em MTC.  
� Descreva a sua prática-Modalidade de MTC que desenvolve-  
� Os Objetivos do tratamento visam resolver aspectos, físicos, 

psicológicos, sociais e energéticos. 
� Existe integração da sua prática com outras práticas alternativas. 
� Objetivos/ finalidades que você pretende alcançar com a aplicação da 

MTC em seus pacientes (promoção de saúde, técnica, assistencial).  
� O cliente é informado sobre os objetivos do tratamento 
� O cliente passa por um processo educativo (auto cuidado, co-

responsabilidade). 
� Relate uma experiência de sucesso e uma de fracasso na utilização de 

MTC no serviço. 
� Facilidades e Dificuldades para o Desenvolvimento da MTC no SUS. 
� Quais são as condições institucionais para a realização da MTC no 

serviço público de saúde de São Paulo? (infra-estrutura, material 
didático, número de profissionais...) em relação a demanda. 

� Como é entendido a MTC pela equipe multiprofissional, existe 
resistência ou incentivo dos outros profissionais às práticas de MTC. 

� O que os outros profissionais e os usuários da unidade conhecem 
sobre o trabalho com a MTC.  

  
 

II. Formação em MTC 
� Quais foram os motivos que o levaram a direcionar a sua carreira para 

a Medicina Tradicional Chinesa;  
� Como foi a sua formação em MTC (relação teoria/prática, conteúdo, 

carga horária).  
� Você participou de estágios supervisionados, eles foram úteis para 

subsidiar a sua prática.  
� Como você se atualiza para atuar com MTC 
� Você participou ou participa de cursos, estágios ou supervisões em 

MTC após a sua formação? Por incentivo próprio ou estimulado pela 
instituição. 

� Como a prática em MTC no SUS aprimorou a sua formação. 
� Lacunas no aprendizado  
� Sugestões de aprimoramento na formação em relação a conteúdos, 

práticas, etc.  
� Quais são as características de um profissional que atua na MTC 
 

 
III. A importância da utilização da MTC no serviço público 

� Qual a importância da utilização da MTC no SUS 
� Como foi a sua participação na implantação da MTC inserção no 

serviço público de saúde de São Paulo  
� Quais foram às dificuldades na implantação da MTC no serviço 
� Quais são as suas sugestões para o aprimoramento da Medicina 

Tradicional Chinesa no serviço público de saúde de São Paulo;  
 



 

Anexo 3 – Carta de autorização para entrada na unid ade 
 
 

São Paulo, 16 de setembro de 2008. 
 
Ilmo(a). Sr(a). 
Unidade:  
 
Ref: Pesquisa em Medicina Tradicional Chinesa (MTC) 
 
 Sou aluna da Universidade Federal de São Paulo e estou desenvolvendo uma 
pesquisa sobre a Medicina Tradicional Chinesa no Sus de São Paulo com foco nos 
funcionários que exercem alguma das práticas pertinentes a MTC nas unidades que 
estão sobre a supervisão Técnica da Sé. 
 O Objetivo geral da pesquisa é caracterizar as concepções, práticas e o 
processo de formação em Medicina Tradicional Chinesa dos profissionais que atuam 
em unidades do serviço público de saúde na cidade de São Paulo. 
 Os procedimentos metodológicos:  
Tipo de Pesquisa : Pesquisa Qualitativa e Quantitativa. 
Sujeitos : Funcionários do SUS que exercem a MTC na unidade e concordem em 
participar da pesquisa através da assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido. 
Coleta de dados : Entrevista semi estruturada e formulário (serão executados no 
mesmo dia, com tempo de duração determinado pelo entrevistado em dia e horários 
agendados conforme disponibilidade do entrevistado).  
Procedimentos éticos :  

� Aprovação do Comitê de ética da Universidade Federal de São Paulo (com 
assinatura da Supervisora Técnica da Sé).   

� Aprovação do Comitê de ética da Secretaria Municipal de Saúde.  
� Assinatura do Termo de Consentimento Institucional do Coordenador da 

Unidade 
� Assinatura do Termo Livre e esclarecido do Profissional que atue com MTC 

na unidade e concorde em participar da pesquisa. 
Unidades Selecionadas: 

� Unidade de Medicinas Tradicionais Centrol 
� SAE DST/AIDS Campos Elíseos 
� UBS Cambuci 
� UBS Humaitá 
� UBS Santa Cecília 

Objetivo Acadêmico : Mestrado 
 Solicito a sua autorização para o acesso a unidade e abordagem dos 
funcionários que praticam a MTC, para convidá-los a participar da pesquisa. 
 Estou à disposição para maiores esclarecimentos. 
Atenciosamente,  
_________________________________________ 
Fernanda Barbosa Pinto 
Departamento Cedess: Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde.  
Contato: emaiL: ffnanda1@yahoo.com.br 
Tel.: 3539-6027 cel.: 9456-4933 
  



 

Anexo 4 - Termo de Consentimento Institucional 
 

São Paulo,        de                          de  ------ 
 
Prezado Diretor (a) e/ou Coordenador (a): 

 
 Como aluna do CURSO DE MESTRADO EM ENSINO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – ESCOLA PAULISTA 
DE MEDICINA estou desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado: “Medicina 
Tradicional Chinesa: concepções e práticas  em unidades do Serviço público na 
cidade de São Paulo”, sob a orientação da Prof.(a) Dra. Lidia Ruiz Moreno, que tem 
como objetivo geral: Caracterizar as concepções, as práticas, e o processo de 
formação em Medicina Tradicional Chinesa dos profissionais que atuam em 
unidades do Serviço público de saúde na cidade de São Paulo. 
 A pesquisa será realizada após assinatura deste consentimento e do termo 
de consentimento individual de cada profissional. 
 O projeto não se propõe realizar avaliação institucional, programática ou 
desempenho do profissional. 
 Considerando as exigências do COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA da 
UNIFESP/EPM, venho por meio desta solicitar a sua concordância para que a 
referida pesquisa possa ser realizada em sua unidade. 
 
Atenciosamente 
Fernanda Barbosa Pinto 
Pesquisadora responsável 
DATA: ____/____/______ 
 
De acordo: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o aprovado pela 
UNIFESP 
 
 O presente projeto titula-se Medicina Tradicional Chinesa: Concepções e 
práticas no serviço público na cidade de São Paulo. 
 As presentes informações estão sendo fornecidas para a sua participação 
voluntária neste estudo, que tem como objetivo caracterizar as concepções, as 
práticas e o processo de formação em medicina tradicional chinesa dos profissionais 
que atuam em unidades do serviço público de saúde da cidade de São Paulo. 
 Os procedimentos de coleta de dados incluem questionários e entrevistas. 
 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao profissional responsável 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador 
responsável: Fernanda Barbosa Pinto, que poderá ser encontrada na Rua Borges 
Lagoa, 1341- Vila Clementino, CEP: 04038-034 - São Paulo/SP. Telefone/Fax: (11) 
5549-0130 - (11) 5549.2398 .e-mail: ffnanda1@yahoo.com.br. 
 Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – 
cj. 14- Telefone: 5571-1062 FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br  
 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade de seu 
trabalho. 
 Os participantes têm os seguintes direitos: direito de confidencialidade - as 
informações obtidas serão analisadas em conjuntos com outros sujeitos; não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante. Direito de ser mantido atualizado 
sobre os resultados parciais da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de 
resultados que sejam do conhecimento do pesquisador. 
 Em relação às despesas e compensações: Não há despesas pessoais para o 
participante em qualquer fase do estudo; incluindo entrevistas e questionários. 
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pela pesquisadora. 
 Existe o compromisso da pesquisadora de utilizar os dados e o material 
coletado somente para esta pesquisa. 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das orientações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: Medicina Tradicional Chinesa: 
Práticas e concepções em unidades públicas de saúde da Supervisão Técnica da 
Sé. 
 Foi esclarecido quanto à garantia profissional e do Serviço; que os nomes dos 
profissionais serão preservados o anonimato e de nenhum modo serão divulgados 
pela pesquisadora em artigos, relatórios ou qualquer outra forma de divulgação 
científica ou leiga. 
 Cabe esclarecer também que não se trata de uma avaliação de desempenho 
profissional e nem de Serviços e que os profissionais individualmente não são 
objetos de nenhum tipo de avaliação. As informações contidas no questionário e 
entrevista, em hipótese nenhuma, prejudicarão o trabalho ou a inserção no Serviço 
ao qual o profissional pertence. 

 Declaro após ter sido convenientemente esclarecido e ter entendido o que me 
foi explicado quanto aos propósitos do estudo, procedimentos, ausência de 
desconforto, risco, confidencialidade, isenção de despesas e gratificações. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 



 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

------------------------------------------------- 
Assinatura do participante 
(profissional) 

Data        /       /        

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saú de 

 

 Eu Fernanda Barbosa Pinto, aluna da pós graduação Stricto Sensu do Centro 

de Educação e Desenvolvimento do Ensino Superior da Universidade Federal de 

São Paulo, venho através desta convidá-lo (a)  para participar desta pesquisa que 

titula-se: Medicina Tradicional Chinesa: Concepções e práticas no serviço público na 

cidade de São Paulo. 

 As presentes informações são fornecidas para a sua participação voluntária  

neste estudo, que tem como objetivo caracterizar as concepções, as práticas e o 

processo de formação em medicina tradicional chinesa dos profissionais que atuam 

em unidades do serviço público de saúde da cidade de São Paulo. 

 Os procedimentos de coleta de dados incluem questionário e entrevista. 

 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso a mim que sou o profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Fernanda 

Barbosa Pinto, através do endereço:Rua Borges Lagoa, 1341- Vila Clementino, 

CEP: 04038-034 - São Paulo/SP. Telefone/Fax: (11) 5549-0130 - (11) 5549.2398 .e-

mail: ffnanda1@yahoo.com.br. 

 Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – 

cj. 14- Telefone: 5571-1062 FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. E com o 

Comitê de ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde - Rua: General 

Jardim, 36- 8º andar- Fone: 3397-2464 FAX: 3397-2465 – Email: 

smscep@prefeitura.sp.gov.br 

 É garantida a sua liberdade de retirada de consentimento a qualquer 

momento e de não participar ou deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo. 

 Os participantes têm os seguintes direitos: direito de confidencialidade - as 

informações obtidas serão analisadas em conjuntos com outros sujeitos; não sendo 

divulgada a identificação de nenhum participante. Direito de ser mantido atualizado 

sobre os resultados parciais da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de 

resultados que sejam do conhecimento do pesquisador.  

 Em relação às despesas e compensações: Não há despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo; incluindo entrevista e questionário. 



 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida por mim. 

 Existe o meu compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

 Espero ter esclarecido: Quanto à garantia profissional e do Serviço; que os 

nomes dos profissionais serão preservados o anonimato e de nenhum modo serão 

divulgados por mim em artigos, relatórios ou qualquer outra forma de divulgação 

científica ou leiga, quanto aos propósitos do estudo, procedimentos, ausência de 

desconforto ou risco, isenção de despesas e gratificações.  

Desejo esclarecer também que não se trata de uma avaliação de 

desempenho profissional e nem de Serviços e que os profissionais individualmente 

não são objetos de nenhum tipo de avaliação. As informações contidas no 

questionário e entrevista, em hipótese nenhuma, prejudicarão o trabalho ou a 

inserção no Serviço ao qual você pertence.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 
ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

------------------------------------------------- 
Assinatura do participante 
(profissional) 

Data        /       /        

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste funcionário ou representante legal para a participação neste 
estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 - Instrumentos de Coleta de Dados do Estudo  Piloto 

Formulário para caracterização do perfil 
 
A. Perfil Profissional 
 
1.0-Nome:  _____________________________________________________ 
2-0- Unidade pública onde atua: 
 Nome:____________________________________________________ 
 Endereço:_________________________________________________ 
 Telefone:__________________________________________________ 
3.0-Faixa etária: 
( )20-30 
( )31-40 
( )41-50 
( )51-60 
( )acima de 60 
 
4.0-Gênero: 
( )masculino    ( )feminino   
              
5.0 - Estado civil: 
Solteiro  ( ) 
Casado  ( ) 
Viúvo      ( )    
Divorciado ( ) 
  
6.0 – Formação Acadêmica/ Titulação: 
Segundo grau completo:       ( )Sim ( )não 
Curso Técnico/Profissionalizante:    ( )Sim ( )não 
Qual/Quais_____________________________________________________ 
Graduação:        ( )Sim ( ) não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Pós-graduação: Lato sensu (especialização):   ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Pós-graduação: Strito sensu: 
Mestrado:       ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
Doutorado:       ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
Pós- Doutorado:      ( )Sim ( )não 
Qual/Quais: 
_______________________________________________________________ 
7.0- Profissão/atividade pela qual é contratado na unidade (enfermeiro, médico,  
psicólogo, etc.) __________________________________________ 



 

8.0- Qual a sua função nessa unidade? 
Administrativa/gestão (  ) 
Assistencial   ( ) 
Docente/treinamento ( ) 
Outra    ( )Qual?__________________________________ 
 
9.0- Qual é o seu regime de trabalho: 
( )40 horas semanais 
( )30 horas semanais    
( )20 horas semanais 
( )outra carga horária. Qual: ____________________ 
 
10- Qual o seu vínculo de trabalho com o serviço pú blico de São Paulo. 
( )concursado 
( )comissionado 
( )contratado 
( )outro. Qual: ________________________________ 
 
11- Se você é contratado ou comissionado. Por quant o tempo?         
( )1 ano 
( )2 anos 
( )3 anos 
( )outro. Qual: _________________________________  
 
12- Quanto tempo você trabalha no serviço público: 
( )menos de 1 ano 
( )entre 1 e 5 anos 
( )entre 6 e 10 anos 
( )entre 11 e 15 anos 
( )entre 16 e 20 anos 
( )mais de 20 anos 
 
13- Quanto tempo você trabalha nessa unidade de saú de: 
( )menos de 1 ano 
( )entre 1 e 5 anos 
( )entre 6 e 10 anos 
( )entre 11 e 15 anos 
( )entre 16 e 20 anos 
( )mais de 20 anos 
 
B. Formação 
 
14- Cursos realizados sobre práticas alternativas/ complementares/ Medicina  
Tradicional Chinesa: 

Carga Horária Curso 
Prática  Teórica  

Instituição Duração do 
curso 

Data 

 
 

     

 
 

     



 

15- Atuação Docente/ Palestrante ou Treinamento: 
Carga Horária Curso 
Prática Teórica  

Instituição Duração do 
Curso: 

Data 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
C. Concepções e Práticas 
 
16- Quanto tempo você trabalha com a Medicina Tradi cional Chinesa  
( )menos de 1 ano 
( )entre 1 e 5 anos 
( )entre 6 e 10 anos 
( )entre 11 e 15 anos 
( )entre 16 e 20 anos 
( )mais de 20 anos 
 
17- Cite três atributos importantes de um profissio nal que trabalha com MTC. 
1______________________________________________________________ 
2______________________________________________________________ 
3______________________________________________________________ 

 

Tabela: Práticas  

 
Prática Acu 

pun- 
tura  

Me
di 
taç
ão 

Fito- 
terapi
a 

Chi 
gong 

Tui 
na 

Tai  
chi 
Pai lin  

Lian 
gong 

outr
a 

Freqüência 
 semanal 

        

Individual/ 
coletivo 

        

Nº usuários/ 
semana 

        

Inserção usuário 
6- espontâneo 
7- encaminhame

nto 
8- convite do 

prof. 
9- convite de 

outro 

        



 

 
 

Roteiro da Entrevista - Estudo Piloto  
 

IV. Considerando a sua experiência no serviço, como a formação em MTC 
subsidiou essa prática. 

� Quais foram os motivos que o levaram a direcionar a sua carreira para 
a Medicina Tradicional Chinesa;  

� Como foi a sua formação em MTC (relação teoria/prática, conteúdo, 
carga horária) 

� Lacunas no aprendizado 
� Sugestões de aprimoramento na formação 
� Os cursos de capacitação são capazes de formar um profissional em 

MTC que atue em concordância com as necessidades impostas pelo 
exercício das práticas no SUS, ou é a experiência que te proporcionou 
essa formação.  

� Você participou de estágios supervisionados, eles foram úteis para 
subsidiar a sua prática.  

� Qual a importância das leituras extra curriculares para a sua prática. 
� Quais são as características de um profissional que atua na MTC 

 
V. Em relação a sua prática em MTC.  

� Descreva a sua prática 
� Quais são os principais motivos pelos quais os usuários procuram a 

MTC. 
� O cliente é informado sobre os objetivos do tratamento 
� O cliente passa por um processo de ensino/aprendizagem (auto 

cuidado, co-responsabilidade).  
� Quantas sessões/aula são dedicadas a cada cliente 
� Visão holística do paciente 
� Existe integração das práticas alternativas 

10-  paciente 
Gênero 

3- masculino 
4- Feminino 

        

Etapa de vida: 
5- 0-12anos 
6- 13-18 anos 
7- 19-59 anos 
8- Acima de 60 

 

        

Cenário 
6- consultório 
7- Ambulatório 
8- Praça/parque 
9- Sala da 

unidade 
10- Outros. Qual? 

        

Nº sessões/  
aula por usuário 

        



 

� Objetivos/ finalidades que você pretende alcançar com a aplicação de 
sua prática em seus pacientes (promoção de saúde, técnica, 
assistencial).  

� Relate uma experiência de sucesso e uma de fracasso na utilização de 
MTC no serviço público 

� Quais são as condições institucionais para a realização da MTC no 
serviço público de saúde de São Paulo? (infra-estrutura, material 
didático, número de profissionais...). 

 
VI. Como foi a sua participação na implantação da MTC inserção no serviço 

público de saúde de São Paulo  
� A importância da utilização da MTC no serviço público 
� Como foi a sua participação na implantação da MTC na unidade de 

serviço público que você atua 
� Quais foram às estratégias utilizadas para a implantação da MTC no 

serviço público de saúde de São Paulo 
� Quais foram às dificuldades na implantação da MTC no serviço 
� Quais são as suas sugestões para o aprimoramento da Medicina 

Tradicional Chinesa no serviço público de saúde de São Paulo;  
 

VII. Como é entendido a MTC pela equipe multiprofissional 
� Existe resistência dos outros profissionais às práticas de MTC 
� Existe incentivo à prática em MTC pelos outros profissionais 

               


