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RESUMO 

A complementaridade da(s) medicina(s): estudo de uma política pública de integração 

 

Este trabalho busca tratar do processo de implementação da acupuntura, da homeopatia, da 

fitoterapia, do termalismo social e da medicina antroposófica no Sistema Único de Saúde 

brasileiro. Tal implementação se deu através de uma política pública datada de 2006, a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e que é aqui objeto de um 

estudo etnográfico. Buscou-se a partir daí compreender como se articulam estas diferentes 

terapêuticas entre si, com a biomedicina, predominante no Sistema Único de Saúde, e com o 

Estado, enquanto representante e aglutinador de diferentes demandas sociais. Foi possível 

observar que a ideia de integração destas práticas ao sistema de saúde nacional é resultado da 

compreensão de que os princípios fundadores deste sistema – como integralidade, equidade e 

atendimento humanizado – não estão agregados às práticas cotidianas dos profissionais que aí 

atuam, e então que estas terapêuticas outras poderiam, por serem consideradas mais holísticas 

e integrais, aproximar mais o sistema, na prática, de seus princípios norteadores. Neste 

contexto, foi possível observar como a hegemonia científica da biomedicina pôde se projetar 

sobre estas outras terapêuticas, operando nelas um processo de cientificização, ao mesmo 

tempo em que elas mantinham uma crítica a própria biomedicina.  

Palavras-chave: Saúde Pública – Terapias Complementares e Integrativas 
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1. Introdução 

 Nas diferentes sociedades, são inúmeras as maneiras de compreender os corpos, as 

doenças e como tratá-las. A antropologia, voltando-se para as questões de saúde, não pode 

fazer outra coisa senão perceber que o quê, especificamente para nós, caracteriza ou não a 

saúde ou a doença, não são indicadores universais. Fenômenos ligados à saúde, à doença e aos 

corpos têm de ser compreendidos nos universos socioculturais em que se inserem. Quando se 

trata de biomedicina, eles aparecem restritos à sua dimensão fisiológica. Neste trabalho, ao 

inserir a discussão acerca de diferentes maneiras de compreender e tratar corpos, e corpos 

doentes, fez-se necessária a discussão acerca daqueles conceitos tidos até então como naturais 

pela biomedicina, e da própria noção mesmo do que é este natural. 

A construção de conceitos, seja reconhecida enquanto profissional ou não, guia a 

observação tanto de experts
1
 quanto de leigos. (KLEINMAN, 1997). Logo, tanto os sintomas 

(reclamados) quanto os sinais (observados) da doença não têm como escapar de serem 

interpretações. Categorias conceituais moldam nossa interpretação do observado, sejam tais 

observações consideradas objetivas ou subjetivas. Busquei aqui trazer a questão de como 

coexistem em nossa sociedade hoje diferentes terapêuticas, de como elas se relacionam em 

um momento histórico e político específico entre si e com o Estado, e de como se inserem (ou 

não) na lógica de funcionamento do sistema oficial de saúde brasileiro, o SUS. Os interesses 

da saúde pública aparecem, não somente no Brasil, subordinados a interesses políticos e 

econômicos. Fazer uma sociologia das profissões de saúde é bastante importante, mas tão 

importante quanto é examinar a relação entre a epistemologia científica e a prática em saúde 

pública e uma orientação cultural que está de perto conectada a interesses políticos 

econômicos e institucionais. 

É comum nos estudos sobre saúde, ainda hoje, opor a biomedicina, enquanto porta 

bandeira de um pensamento reducionista, individualista e mecanicista do Ocidente, a outras 

maneiras de curar, muitas vezes romantizadas. Segundo Good e Good (1995), esta seria uma 

visão simplificada da biomedicina que insiste em permanecer, ainda que hajam etnografias 

                                                             
1 Trato aqui de experts enquanto os representantes considerados legítimos de uma área de conhecimento 

específica, que detém sobre ela o monopólio tanto do discurso como da prática. 
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hoje que a mostrem de maneiras bem menos rígidas
2
. É preciso relembrar ainda que a 

biomedicina não só é resultado da cultura ocidental, como um marco no contexto daquilo que 

passamos a chamar através dos séculos de cultura ocidental e, logo, suas visões são divididas 

necessariamente com esta. É também a própria biomedicina um lugar de diversidade de 

conflitos entre perspectivas e vozes, de práticas individuais (e institucionais). No interior 

mesmo desta podemos encontrar diferentes discursos científicos, e diferentes maneiras de um 

fazer médico
3
. De toda maneira, Good e Good nos chamam a atenção para o fato de que a 

medicina, nos cursos médicos, é introduzida como ciência. Seu ensino nos anos pré-clínicos 

está nas mãos de cientistas, e não professores. Ainda que não se resuma à ciência, tendo se 

constituindo enquanto um sistema que extrapola as fronteiras desta e opera dentro de 

diferentes esferas do social, a medicina é, na maior parte das vezes, apreendida e reconhecida 

enquanto (e confundida com) ciência médica. 

É preciso que nos lembremos, de toda maneira (e acredito que este trabalho pode ser 

um convite a refletir sobre isto), que a biomedicina é uma dentre outras medicinas, baseada 

como todas as outras em pressupostos culturais e valores, associados a regras de conduta, e 

imbricada em largo contexto social e histórico. Todo e qualquer sistema médico se encontra 

em situação similar a esta, e é preciso ter isto em mente para que não universalizemos nenhum 

deles. Como nos lembrou Hahn (1995), a biomedicina não trata de pessoas, ou mesmo de 

corpos, mas de corpos doentes, das doenças que atacam os corpos; é uma maneira particular 

de encarar a realidade. Suas diferentes especialidades, desenvolvidas através dos anos e ainda 

hoje em desenvolvimento, são fruto tanto dos chamados avanços e do desenvolvimento de 

novos conhecimentos quanto de lutas por reconhecimento por parte de diferentes terapêuticas. 

Enquanto objeto antropológico, as primeiras investigações acerca de medicina teriam 

se centrado, segundo Greene (1998), em uma medicina dita primitiva, encarando-a como 

essencialmente um fenômeno mágico-religioso baseado em tradições locais concebidas como 

sendo cultural e historicamente estáticas. Estas primeiras investigações acabaram por 

eliminar, por sua natureza, a possibilidade de que se encontrasse qualquer traço de 

                                                             
2 Aqui aparecerão alguns exemplos. Para referência, a coleção Antropologia da Saúde da editora Fiocruz traz 

muitas etnografias que retratam a biomedicina de diferentes maneiras. 

3 As disputas científicas acerca de diferentes tratamentos e como realizá-los, ou a própria busca de 

reconhecimento enquanto especialidade médica por diferentes terapêuticas é um exemplo disto. A medicina 

comunitária e suas discussões dentro da própria biomedicina são exemplos destas disputas. 
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medicalidade presente nestas medicinas. Sempre em contraste com a medicina ocidental, a 

medicina primitiva foi considerada pré ou não medicina na corrente sócio-evolucionista. Com 

o desenvolvimento da antropologia médica, estas medicinas deixam de ser primitivas para se 

tornarem sistemas médicos alternativos e culturalmente legítimos. Sob o olhar da antropologia 

médica, a biomedicina aparece focada nos recursos tecnológicos, em manter a distinção entre 

natural e social e absolutamente focada no paciente individual. A questão aqui é que todas as 

medicinas, sejam chamadas de alternativas ou não, são um fenômeno sociocultural; assim, 

devem ser levadas a sério quando estudadas, ou seja, quando escutamos seus representantes, 

independente de qualquer característica intrínseca. 

Dividir as terapêuticas em biomedicina de um lado e todas as outras de outro não é um 

problema somente porque esta divisão produz uma assimetria com conseqüências políticas, 

econômicas e sociais. Esta divisão tem como produto uma concepção substancialista daquilo 

que se separa, e isso é seu maior perigo. Segundo Goldman e Stolze (1998), o lado de cá da 

oposição (nós, a ciência) aparece necessariamente de forma excessivamente singularizada; o 

lado de lá (todos os outros), passa por um processo de empobrecimento e superfircialização. 

Toda sua heterogeneidade e densidade são eliminadas em benefício de uma concepção 

unidimensional da diferença. Isso implica em um predomínio de um dos pontos de vista em 

questão; no nosso caso, o da biomedicina. 

No desenvolvimento deste trabalho, busquei me debruçar sobre (e apenas) documentos 

do Estado a respeito da implementação de uma política específica que relaciona a biomedicina 

e outras terapêuticas, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). 

A opção por utilizar somente fontes textuais veio do próprio recorte ao qual me propus: queria 

me concentrar na fala do Estado ou de seus representantes sobre este processo. Relacionar os 

documentos
4
 a pesquisas em campo poderia resultar em um trabalho extenso demais para o 

objetivo monográfico ao qual este texto se propõem. De qualquer maneira, a fonte textual não 

está nem em privilégio nem em perda com relação ao trabalho de campo, e podem estar nela 

inscritas informações metodologicamente relevantes e socialmente significativas 

(GIUMBELLI, 2002). Neste sentido, podemos compreender as fontes textuais tão ou mais 

próximas ao trabalho de campo quanto as entrevistas (o que não faz destas últimas menos 

relevantes ou legítimas): em ambos, se deixaria os nativos falarem. Toda e qualquer pesquisa 

                                                             
4
 Os documentos são aí canal essencial de comunicação entre o Estado e a sociedade que o constrói e sustenta. 
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antropológica, de qualquer modo, procura (ou deveria procurar) modos de produzir, através 

do estudo do outro, fórmulas que consigam pensar sobre nós; inversamente, as pesquisas 

sobre nós têm de incorporar as noções que foram e continuam a ser desenvolvidas para pensar 

sobre outros. Não é por ser uma pesquisa documental que este trabalho se furtaria a esta 

obrigação. 

Segundo Peirano (2008), a (boa) etnografia antropológica não é apenas uma 

metodologia de pesquisa, mas a própria “teoria vivida”. Uma referência teórica não apenas 

informa a pesquisa, mas é par inseparável da etnografia. É da relação entre etnografia e teoria 

que as condições para a renovação da própria antropologia podem existir e operar. As 

palavras, em um contexto etnográfico, fazem muito mais que designar e nomear: elas 

apontam, acentuam e até criam os contextos nos quais estão inseridas. A linguagem tem um 

poder que, quando na forma escrita, a qual aqui me propus analisar, parece ainda mais 

intensificado. A maneira que as palavras operam dentro dos textos do Estado é ressaltada 

neste trabalho em diversos momentos; é preciso, em todos eles, estar atento para este poder 

que elas engendram e a partir do qual moldam os mundos nos quais habitamos. 

No primeiro capítulo deste trabalho, busquei mapear como o Sistema Único de Saúde 

se constituiu e entender como operam alguns de seus princípios e fundamentos, tentando 

compreender como a relação entre a biomedicina e outras terapias pôde se inserir e ser posta 

em questão. Na segunda parte, tratei da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares em si, política do Estado que pretende a incorporação de outras terapêuticas 

que não a biomédica nos atendimentos públicos do sistema. Por fim, no último capítulo tentei 

desdobrar como esta maneira de se relacionar entre biomedicina e outras terapias influencia 

nossa maneira de compreender ambas, e como isso se reflete na política e em todo o SUS.  

Esta análise possibilitou não só compreender um pouco mais destas relações entre 

biomedicina e essas terapêuticas outras como também levou a um questionamento da função 

da própria política em si: no processo de abertura do sistema de saúde, e consequentemente da 

biomedicina, a outras formas de terapias, acabou prevalecendo aparentemente esta última, que 

submete todas as outras ao seu domínio. Entre a biomedicina e as outras terapêuticas se 

estabeleceu uma tensão significativa. 

 Em diversos momentos do texto, me furtei de utilizar o chamado presente etnográfico, 

caindo em um texto condicional. De alguma forma isso me foi natural; refletindo 
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posteriormente acerca da construção do texto, acredito que não utilizar o presente foi uma 

maneira que encontrei de me distanciar dos textos do Estado. Busquei isso em dois sentidos: 

primeiro que, por serem fontes textuais, adotar um tempo verbal distinto daquele dos textos 

oficiais era uma maneira de me afastar metodologicamente deles; em segundo lugar, me 

posicionei no início da minha relação com o tema de maneira muito próxima do discurso dos 

atores dos movimentos pela saúde, e então o uso do condicional novamente foi um recurso de 

distanciamento dos textos, e igualmente do contexto político em que estão inseridos. 

A tarefa de definir e ordenar o social deveria, segundo Latour (2012), ser deixada aos 

próprios atores, e não ao analista. Seria por isso que para recuperar certo senso de ordem a 

melhor solução seria rastrear conexões entre as próprias controvérsias, e não tentar decidir 

como resolvê-las. Assim, não procurei aqui decidir sobre como deveriam (ou não) se 

relacionar estas diferentes terapêuticas, ou sobre o erro ou acerto da PNPIC. Encarar o desafio 

de uma antropologia simétrica é, além de dar voz a todos os atores envolvidos no tema ao 

qual se propõem estudar (e também conseqüência disso), ouvir mais do que o lugar comum 

acerca destes atores – sejam eles tidos como opressores ou oprimidos, científicos ou 

irracionais. Neste processo, a busca do rigor e do padrão não foi abandonada, mas posicionada 

um passo a frente sob a forma de abstração, para que os atores possam desdobrar seus 

cosmos, independente de parecerem racionais ou não, científicos ou não, holísticos ou não. 

Para realizar esta empreitada busquei seguir, no limite máximo que o corte do objeto 

que propus permitiu, a metodologia proposta por Bruno Latour e a teoria ator-rede 

(LATOUR, 1994; 2012). A proposta de Latour é de uma antropologia simétrica, que encare e 

analise com a mesma seriedade e de acordo com os mesmos critérios humanos e não-

humanos, trabalhando sempre com princípio de irredução. Uma antropologia simétrica não 

busca apenas estabelecer igualdade analítica (entre todos os diferentes atores que permeiam o 

objeto que se pretende estudar, sejam humanos ou não-humanos), mas também marcar as 

diferenças, as assimetrias, e assim compreender os meios práticos que permitem aos coletivos 

dominarem outros coletivos (LATOUR, 1994). O princípio de irredução teria como base 

evitar estabelecer uma diferença entre dois termos na explicação que os reduza a uma 

oposição intransponível: é evitar “revelar” (a suposta verdade por trás das aparências) ou 

“denunciar” (as supostas aparências que ocultavam a verdade) (STENGERS, 2002). 
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O que Latour propõe com a teoria ator-rede é que não bastaria mais restringir aos 

atores o papel de informantes de casos conhecidos. Seria preciso, primeiramente, levar em 

conta não apenas os atores (humanos), mas também os atuantes (não humanos) (LATOUR, 

2001; 2012) nas análises, bem como devolver-lhes a capacidade de elaborar suas próprias 

teorias sobre a constituição do social. A todos os atores (e atuantes) que de alguma maneira 

estejam em interface com a problemática que se pretende abordar, caberia de fato fazer 

alguma coisa, e não sossegar na análise do especialista na posição de observadores e 

informantes; é somente quando tratados como mediadores (e não intermediários) que os 

atores podem tornar visível o movimento que seria o social. 

Estes mediadores não são, tal qual os intermediários, transportadores de uma causa, ou 

causalidade. Latour propõe que pensemos que todos os atores, e atuantes, que uma análise 

pode desdobrar estão associados de tal modo que podem fazer os outros (ambos atores e 

atuantes) fazerem; que podem influenciar na agência uns dos outros. A relação que dois 

mediadores estabelecem é de tradução, a única que pode induzir dois mediadores à 

coexistência. São estas traduções nas relações dos mediadores que permitem que estes tracem 

redes. O autor define assim o objetivo da teoria que propõe: “(...) não existe sociedade, não 

existe domínio social nem existem vínculos sociais, mas existem traduções entre mediadores 

que podem gerar associações rastreáveis.” (LATOUR, 2012: 160 – grifos no original). 

Esta rede que se desenvolve aos olhos do pesquisador deve ser exposta, segundo 

Latour, na forma de um relato – o que não enfraquece sua objetividade ou sua pretensão à 

realidade, mas sim constitui uma das precauções necessárias para não se cair em uma 

descrição que explique reduzindo.  Um texto não poderia ser nem sequer um retrato: sempre 

faz parte de um experimento artificial para reproduzir e/ou sublinhar os traços gerados por 

testes onde os atores se tornam mediadores. A descrição, segundo o autor, é sempre 

demasiado particular, demasiado localizada – e tem de ser assim. Para estabelecer conexões 

seria preciso recorrer a mais descrições, e não a entidades (vagas) como “sociedade” ou 

“natureza”. 

Tendo em vista que a problemática que aqui levanto é apenas uma das etapas, uma das 

facetas de um contexto muito maior da relação entre sociedade e ciência e estas práticas 

terapêuticas outras, acredito que não seja possível esgotar as possibilidades de pesquisa 

antropológica que este momento pode suscitar. Entretanto, espero poder levantar algumas 
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questões pertinentes à antropologia, que já de início nos chamam atenção quando voltamos o 

olhar a este contexto, e possibilitar a fala a todos os atuantes que encontrarei neste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

2. O Sistema Único de Saúde 

O Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) é parte e resultado do processo de reforma 

sanitária do país, iniciado no começo dos anos 1970 como uma resposta à crítica à Medicina 

Preventiva. A Medicina Preventiva representou um movimento ideológico que, partindo de 

uma crítica da prática médica, propunha uma mudança baseada essencialmente em uma nova 

relação entre médico e paciente, sua família e comunidade (PAIM, 2007). Ela trataria de 

buscar operacionalizar uma mudança na visão dos doentes, englobando a eles a aos médicos 

em uma comunidade portadora de características particulares. Apesar de ser vista como um 

dos caminhos para uma compreensão dita mais social de saúde e doença, a Medicina 

Preventiva é vista enquanto um movimento que não investiu na produção de conhecimento, e 

muito menos na mudança das relações sociais, desconsiderando a necessidade de uma prática 

política e outra teórica que, segundo os atores envolvidos na construção do SUS, seria 

essencial para a consolidação de um sistema como este. (IDEM, ibidem). 

Neste contexto foi possível aos atores políticos envolvidos com saúde no Brasil se 

aproximarem teórico-conceitualmente da medicina social, culminando na constituição do que 

no país se chamou de Saúde Coletiva, enquanto “campo científico comprometido com a 

prática teórica” (IDEM, ibidem: 20). Foi da ideia de uma prática política que abarcasse a 

mudança das relações sociais que resultou o que seria a proposta da Reforma Sanitária 

brasileira. O SUS é visto hoje pelos movimentos sociais que estão em relação direta com a 

ideia de uma saúde pública enquanto uma política inacabada, em constante construção, 

regulação e transformação, buscando alcançar cada vez mais os princípios apontados em sua 

elaboração de maneira total. Sua construção é tida por estes atores como inserida em um 

processo mais abrangente de (re)democratização, aparecendo ainda como um dos movimentos 

que encabeçou diversas das mudanças que teriam culminado no fim da ditadura e na 

reconstrução da democracia no país. O sistema, portanto, é visto como um modelo contra-

hegemônico, que permitiria a parcelas excluídas da sociedade o direito a voz e ação política 

de maneira mais direta e concreta. Em seu processo de implementação, inúmeras instâncias 

exerceram poder sobre as instituições envolvidas, e cada uma delas buscava ali representar 

um poder específico – seja o Estado, os diferentes grupos da sociedade organizada ou esferas 

de interesse do setor privado. Pretendo neste capítulo descrever alguns dos princípios que 

norteiam o sistema e seu funcionamento hoje, bem como alguns dos princípios que guiaram 
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sua implementação, destacando igual atenção às redes de conhecimento e poder que se 

posicionam nas entrelinhas (ou nem tanto assim) do sistema. 

Mais do que abarcar completamente todo o processo de construção deste sistema, 

pretendo neste primeiro capítulo me concentrar na voz e ação de apenas uma das posições 

envolvidas no processo de elaboração de uma política pública – o Estado. Para tanto, busquei 

me debruçar sobre os documentos aos quais me refiro aqui como oficiais: aqueles que se 

apresentam como sendo a voz e a posição do Estado sobre a situação em questão (BRASIL, 

2006a; 2006b; 2009; 2012). O movimento de construção deste sistema único foi permeado 

pela ação de diferentes grupos que, consigo, traziam o respaldo de diferentes poderes 

(institucionais ou não). Tendo sido um embate, ainda que ideológico (no sentido de que foi 

uma luta de ideias), teve como resultado vencedores e vencidos. Hoje, quando estes 

documentos oficiais contam a história da construção do SUS, o fazem a partir de um ponto de 

vista – aquele dos vencedores. Esta assimetria entre vencedores e vencidos é aspecto que 

aquele que conta a história da criação do sistema deve ressaltar e examinar (e isso aparece de 

alguma maneira nestes textos oficias que aqui busco analisar), mas é também herança que o 

constitui (bem como constitui sua tomada de posição dentro desta assimetria). É ela quem 

constrói o lugar de onde se fala, e para quem se fala (STENGERS, 2002). As tomadas de 

posição sobre o passado radicam, freqüentemente, em tomadas de posição latentes sobre o 

presente ou, mais precisamente, contra adversários intelectuais do presente (BOURDIEU, 

1989). Tendo isto em mente, é possível destacar nestes textos os momentos em que os 

interlocutores que contam esta história (e que aí estão enquanto porta-vozes do Estado) 

passam pelos argumentos vencedores e, para contar seu trabalho, os reafirmam. Tentarei, 

durante esta descrição, ressaltar estes momentos, buscando não reduzir esta situação àquilo 

que o recuo no tempo nos permite dizer hoje a seu respeito (LATOUR, 1994). Se, neste 

contexto, a caracterização daqueles vencidos é difícil de se dar, a consciência desta assimetria 

nos permite ao menos ter em mente que, na maioria das vezes, lidamos com uma história 

unilateral. 

Segundo Bourdieu (1989; 2007), a propensão para a visão teológico-política que 

permite censurar ou louvar, condenar ou reabilitar, imputando a vontades benéficas ou 

malignas as propriedades aprovadas ou reprovadas do passado, depende do grau em que o 

passado das instituições é considerado como algo que está em jogo e como instrumento de 

luta. Este contexto só pode ser traçado no espaço social em que se situa o historiador, isto é, 
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no campo de lutas sociais e no campo de produção cultural, ele próprio mais ou menos 

autônomo em relação a estas lutas. Tendo consciência deste contexto, é preciso exprimi-lo no 

decorrer de uma pesquisa que lida necessariamente com embates polítco-institucionais. Na 

luta pela imposição da visão legítima do mundo social, em que a própria ciência está 

inevitavelmente envolvida, os agentes detêm um poder proporcional ao seu capital, ou seja, 

em proporção ao reconhecimento que recebem de um grupo. Falando de sistemas de saúde, o 

agente que mais detêm capital – e reconhecimento – é de longe a ciência, aqui representada 

pela biomedicina. É preciso, no decorrer deste trabalho, não somente ter esta situação em 

mente, mas destrinchar as conseqüências que podem daí decorrer. 

O movimento de construção do SUS é um misto de diversos setores sociais, e o tem de 

ser de acordo com sua proposta e concepção. Os avanços do sistema nos momentos de sua 

implementação e regulação prática são vistos como resultado da mobilização articulada entre 

sociedade, academia e Estado, com objetivo e projeto político comum construído ao longo de 

vários anos. A visão que salta no discurso dos movimentos sociais é a de que a bandeira do 

SUS não é somente a dos sanitaristas, ou do setor saúde (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009). É 

somente por ter este caráter híbrido (que envolveria diferentes grupos de atores) que a 

mudança que o sistema proporcionou teria sido possível. A proposta do sistema é encarada 

como um processo mais amplo, onde a saúde faria parte de um universo maior de 

possibilidades e de responsabilidades, que diriam respeito às condições de produção de saúde 

e doença. É em resposta a isto que teria sido pensado o recurso que aparece no sistema 

enquanto intersetorialidade: todas as áreas que influenciam na produção de saúde co-

relacionadas e articuladas, trabalhando juntas (BRASIL, 2006a 2009; 2012). 

O que aparece nos documentos oficiais que tomei aqui por objeto como sendo a 

referência fundamental do sistema (e a qual é feita constante reiteração em todos os 

documentos oficiais em que se trata saúde e sistema nacional de atenção) é a ideia de saúde 

como direito de todo cidadão e dever do Estado (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009; 2012). No 

momento de consolidação do SUS, é instituída como oficial uma ideia que se propõe mais 

complexa de saúde, e a qual todas as políticas de saúde (seja o próprio sistema ou aquelas 

complementares a ele) farão referência no futuro: a saúde como individual e ao mesmo tempo 

coletiva, como um direito ao bem-estar, implicando condições de vida articuladas biológica, 

cultural, social, psicológica e ambientalmente (IDEM, ibidem). Esta noção de saúde se baseia 

naquela definida e incentivada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) já em 1946 
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(WHO, 1946), que desloca o foco da doença para a saúde, definindo-a assim como esse 

estado de bem-estar, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Na constituição 

brasileira, a saúde é a partir daí colocada como direito que se afirma enquanto política, com a 

garantia de acesso universal, qualidade e hierarquização. Este deslocamento rompe com a 

tradição em saúde baseada no relatório Flexner, produzido em 1910, que regularizava a 

cientificidade do saber (e do poder) médico através do controle e padronização do ensino da 

medicina (FLEXNER, 1910).  

 

2.1 Controle social, conselhos e participação 

O movimento que conduz à criação do SUS se pretende representativo de pressões de 

diferentes movimentos sociais, que buscariam uma ruptura com possíveis desigualdades das 

relações sociais, numa perspectiva que, segundo os atores aí envolvidos, seria emancipatória, 

na medida em que levaria em conta as diferenças culturais e diferentes formas do cuidado que 

os grupos que compõe a sociedade apresentam e com as quais operam em seu cotidiano 

(BRASIL, 2006a; 2006b; 2009). O que se destaca como sendo a grande novidade aí parece ser 

a participação, que buscaria transformar em atores coletivos os sujeitos atingidos pela política, 

no sentido de imprimir-lhes uma agência social. É a medicina comunitária, de base teórica 

americana, que traz o princípio de participação popular para a discussão de saúde no Brasil 

(BRASIL, 2009). Ao ser adotado por organismos internacionais (como a Organização Pan-

Americana da Saúde e a própria OMS), juntamente com outros princípios que também irão 

aparecer como norteadores do SUS, como a hierarquização, a regionalização e a integralidade, 

começa a ser inserido tanto no Estado quanto nos movimentos sociais que pensavam (e 

faziam) saúde. No caso brasileiro esta participação se consolidaria nos conselhos municipais, 

estaduais e federais de saúde, e seria o fator que politizaria tanto o diagnóstico médico como 

as ações de saúde – o que possibilitaria uma crítica que se refletiria nas políticas públicas.  

A participação popular é compreendida enquanto um processo articulado tanto ao 

contexto político quanto à força dos movimentos sociais (e esta não depende apenas do 

espaço político aberto a ela, mas também do espaço social que consegue ocupar). Esta 

participação é vista pelo movimento que a consolida (ao menos na instância burocrática) 

como o aprofundamento da democracia participativa, podendo agora somar-se ao poder do 

médico o poder do Estado, da sociedade civil organizada e o empresarial (BRASIL, 2006a; 
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2006b; 2009). Resposta e conseqüência disto seria a emergência de novos direitos a minorias, 

como mulheres, negros, pessoas portadoras de necessidades especiais, crianças e idosos. Este 

processo de dar voz ao poder popular conseguiria (ou almejaria, podemos dizer), 

teoricamente, ao mesmo tempo expor os conflitos e propor novos consensos e saídas. O SUS 

é assim tido, especialmente por aqueles que o idealizaram, como um sistema que, dando 

espaço e voz aos movimentos sociais, deixaria de ser um lugar de exclusividade do exercício 

do poder por grupos caracterizados como elite ou grupos dominantes, para se tornar um lugar 

verdadeiramente público (IDEM, ibidem). O fator desta publicização é o que é chamado no 

sistema de controle social – os diversos meios de participação popular que a política 

propiciaria. 

No momento de reconstrução política pelo qual passava o país, ocorre um 

deslocamento da noção de controle social – daquele exercido pelo Estado (um controle do 

social), para o que o movimento chama de “paradigma de cidadania” (o controle pelo social)  

(BRASIL, 2006b). Este seria um recurso capaz de, ao mesmo tempo, publicizar, democratizar 

e criticar a relação do Estado com os interesses dominantes. Em constante movimento, ele 

promoveria a presença das reivindicações sociais na agenda governamental. Os conselhos de 

saúde seriam o espaço essencial desta constante crítica, impulsionada pelos movimentos 

sociais, e que refletiria nas políticas de saúde. A constituição garante, nestes conselhos de 

saúde, que metade dos participantes seja constituída por usuários, e a outra metade dividida 

entre gestores, prestadores de serviço e trabalhadores da saúde (BRASIL, 2012). 

O controle social seria o mediador nas relações (que tendem dentro do movimento de 

articulação do SUS a serem vistas como relações contraditórias) entre capital e trabalho, 

Estado e sociedade (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009; PAIM, 2007). As mobilizações, os fóruns, 

as conferências e manifestações similares seriam as ações que possibilitam a entrada na esfera 

pública, através desta ferramenta de controle social, das reivindicações sociais (que refletiriam 

as desigualdades da sociedade). Nos textos oficiais, este recurso se propõe como uma política 

que age da base para o vértice, articulando as demandas sociais junto ao governo, e lidando 

com os diferentes grupos que exercem algum tipo de poder neste processo. Seria um espaço 

que mobilizaria a sociedade em todos os seus níveis (ao menos na teoria), partindo do 

acompanhamento da sociedade na formulação, gestão e execução de políticas públicas. Este 

contexto é visto como ultrapassando mesmo os dispositivos de uma democracia participativa, 
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consolidando o que é chamado pelo movimento de uma “democracia substantiva do Estado” 

(BRASIL, 2006b). 

Assim, ao passar de participação popular para controle social, este movimento se 

pretende não só instituído pelo Estado (por lei, nos conselhos), mas também instituinte, na 

medida em que buscaria operar de maneira ativa dentro deste Estado. O espaço dos conselhos 

não é visto como um espaço burocrático, mas sim como um espaço público de debate e de 

deliberação, onde a participação da sociedade seria crucial – é ela que possibilitaria ao 

controle social ser exercido de fato de baixo para cima, com o envolvimento de toda a 

sociedade. 

Entretanto, para que possa funcionar, este modelo prevê exatamente a participação 

popular. O mesmo ponto que é a inovação e a garantia de funcionamento da política é também 

a porta pela qual ela pode ser criticada. O espaço dos conselhos de saúde (em todos os três 

níveis) coloca práticas, interesses e demandas, que muitas vezes não têm nenhuma relação 

entre elas, dentro de um único texto (caracterizado por discursos múltiplos e fragmentários), 

que se apresenta como tendo sido baseado no “bem comum”. Este discurso construído dentro 

dos conselhos só será eficiente (tanto política quanto socialmente) caso seja considerado, em 

alguma medida, representativo das posições de um grupo (qualquer que seja) consolidado e 

expressivo de agentes (ou pelo menos que não afronte interesses considerados importantes por 

um desses grupos). Não há, no entanto, nenhuma garantia que este grupo seja representativo 

de uma parcela maior da população ou de seus interesses majoritários. Por outro lado, tendo 

uma boa resposta (tanto política quanto social), é este discurso construído para o “bem 

comum” que pode garantir ao conselho alianças e apoios que, numa situação ideal, lhe 

permite exercer influência sobre alguma situação política. A força dos conselhos, então, não 

estaria somente na participação popular (ainda que esta possa lhe conferir legitimidade), e 

nem no potencial de articulação política, e nem em suas atribuições burocráticas; ela residiria 

nas relações entre estas três dimensões (SILVA e ABREU, 2002, apud BRASIL, 2006a). Os 

conselhos seriam espaços de deliberação híbridos (LATOUR, 1994), que envolvem 

representantes da biomedicina, da sociedade, do Estado, do saber popular onde, no limite, 

qualquer esfera da sociedade pode operar. Exatamente por isso (e pela lógica segundo a qual 

funciona, descrita acima), pode ser espaço de defesa de interesses únicos ou particulares, 

levantados através da bandeira coletiva que a própria política carrega. Têm em si o potencial 

de ser um espaço coletivo, mas não necessariamente operam dessa maneira. 
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O movimento de construção do sistema levanta a institucionalização do controle social 

(na figura dos conselhos) como sendo o motivo pelo qual ele não necessariamente funcionaria 

da maneira a que se propõe (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009). A institucionalização poderia 

criar algumas amarras, que trariam consigo um perigo de transformar aquilo que é visto como 

esfera da sociedade (o conselho) em um departamento do Estado. Os conselhos poderiam aí 

estar fadados, segundo o movimento, a debaterem somente entre si e com o setor de saúde, 

deixando de escanteio a sociedade que o institui (e que deveria, segundo a proposta do 

sistema, ser seu foco). 

O que é apontado como sendo dever destes conselhos é a superação de interesses 

corporativos, e a elaboração de um pacto com a sociedade. Para que estes conselhos 

funcionassem de maneira ideal, seria preciso que não fossem vistos nem somente como 

aparelho de Estado, nem como movimento da sociedade civil organizada; eles seriam aquilo 

que é chamado nos textos oficiais da democratização do aparelho de Estado, a representação 

política para discutir políticas de saúde, como política de Estado, por dentro do Estado. A 

visão dos movimentos sociais articulados hoje de maneira mais direta ao SUS é que seria 

necessária uma repolitização do sistema, que o reaproximaria da sociedade brasileira 

(BRASIL, 2006a; 2006b; 2009). Tal direção não significaria, segundo este discurso oficial, 

uma partidarização dos espaços institucionais conquistados pelo sistema, mas sim uma 

reafirmação (que deveria, segundo aqueles que levantam sua bandeira, ser constante) deste 

enquanto política de Estado (mais que de governo). O sistema deveria ser entendido como 

compromisso permanente de longo prazo, assumido pelo conjunto da sociedade e preservado 

pelos distintos grupos que de tempos em tempos ocupam os espaços de poder político. 

 

2.2 A descentralização: o sistema em uso 

O SUS é dividido em atenção básica e de média e alta complexidades, abarcando na 

primeira especialmente os atendimentos de urgência e de doenças infecciosas, e nas duas 

últimas o tratamento de doenças crônicas. Haveria uma concentração do sistema na atenção 

básica (que seria hoje voltada para uma parcela de classe mais baixa) e nos serviços de alta 

complexidade, de maiores custos (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009). Esta segmentação teria 

produzido impacto negativo na saúde. O que se apresentaria aqui seria uma mobilidade 

particular da demanda: os usuários de classe mais baixa recorrem com mais freqüência ao 
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SUS, independente da situação; já aqueles usuários que podem recorrer aos planos de 

assistência privada de saúde utilizariam o SUS para questões de alta complexidade, por dois 

principais motivos: estes procedimentos seriam mais caros para a assistência privada, que nem 

sempre os cobre totalmente, e existiria a ideia de que no SUS eles seriam executados com 

maior qualidade. De acordo com relatório do Conselho Nacional de Secretários da Saúde – 

CONASS (BRASIL, 2006b), um dos pontos vistos como principais para o bom 

funcionamento dos serviços de alta complexidade no SUS seria exatamente o seu uso por 

segmentos da população de classe média e média alta. Segundo o documento, a adesão dos 

estratos médios da sociedade seria um determinante importante na implantação de sistemas 

públicos universais, uma vez que estas camadas teriam, segundo o relatório, voz política mais 

ativa e articulada. Isso levanta uma ideia de que não basta a participação popular no sistema, 

mas também que, para funcionar, ele espera que esta participação seja qualitativa de um ponto 

de vista político. Esse sistema pressupõe um tipo de indivíduo político com determinadas 

características, e que opere dentro do aparelho democrático de uma maneira esperada pelo 

movimento. 

Outro alicerce do SUS que aparece como sendo central nos textos oficiais que fazem 

referência à política é a descentralização – a ideia de que as três instâncias de poder (o federal, 

o estadual e o municipal) participam na elaboração e regulamentação do funcionamento da 

política, cada uma com suas funções específicas. Esta noção de descentralização seria 

resultado do próprio caráter federalista do Estado brasileiro, que prevê soberania ao governo 

federal e ao governo dos estados (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009). Como características 

essenciais deste governo, o movimento entende a heterogeneidade e a unidade na 

diversidade
5
. Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal da 

Saúde caracterizariam instâncias separadas com atribuições diferenciadas, atendendo às 

especificidades da estrutura de poder das diferentes partes do território nacional, bem como 

dos diferentes grupos sociais nela localizados. Na esfera municipal seria onde se 

concretizariam as políticas, uma vez que este espaço é tido como sendo aquele onde se 

estabelece o contato mais direto com a população por elas atendida. À esfera estadual 

cumpriria definir as políticas públicas, geri-las, executá-las e fiscalizá-las. À instância federal 

                                                             
5 A primeira poderia se materializar nas dimensões territoriais, étnicas, lingüísticas, econômicas, sociais, 
culturais e políticas; a segunda garantiria as autonomias regionais ou locais, mas resguardaria a integridade, 

especialmente a territorial, frente às heterogeneidades. Segundo o movimento sanitário, aqui seria preciso haver 

um equilíbrio entre autonomia e interdependência (BRASIL, 2006a). 
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restariam as políticas de alcance nacional, concentrando em especial o poder de normatização 

e financiamento que sustenta o controle político (uma vez que a maior parte dos impostos é 

por ela recolhida) (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009; 2012). A descentralização seria a 

ferramenta que colocaria a decisão governamental perto da população, onde as soluções mais 

adequadas para cada grupo têm de ser adotadas exatamente por aqueles gestores da saúde que 

estão mais próximos deles. Por isso a posição dos gestores municipais de saúde é vista como 

estratégica e de extrema importância (IDEM, ibidem). Não haveria, no entanto, nenhuma 

garantia intrínseca à autonomia dos governos locais que os tornaria responsáveis ou 

comprometidos com as necessidades de saúde dos cidadãos. Nesse contexto poderia se revelar 

aquilo que é visto como o “lado perverso” da descentralização: a desreponsabilização das 

diferentes instâncias de poder pelos problemas enfrentados pelo sistema e pela sociedade. 

O resultado desta descentralização nas políticas de saúde teria sido o aprofundamento 

das relações entre Estado e sociedade, bem como entre os entes federativos, que teria se 

concretizado através de intensa participação social. Esta, por sua vez, teria se materializado na 

criação de canais de defesa de interesses, debates e pactuação (IDEM, ibidem). Os conselhos 

de saúde, estruturados nas três esferas de governo, juntamente com o movimento social pela 

saúde, teriam se articulado aos conselhos de gestores estaduais e municipais de saúde, o que 

possibilitaria a verdadeira incorporação das demandas sociais (BRASIL, 2006b). Seria este o 

fundamento que facilitaria a consideração da diversidade regional nas políticas de saúde, bem 

como a articulação de políticas integradas nacionalmente. É preciso ter em conta que ressaltar 

este momento como aquele de verdadeira participação popular, que levaria à atenção as 

demandas sociais, é caracterizar como improfícuos os momentos anteriores, bem como 

atribuir um poder histórico único a este. É centrar o poder de representação apenas nas mãos 

dos representantes deste movimento específico pela saúde. 

Na prática, no entanto, aparece nos textos oficiais uma centralização dos recursos de 

saúde na figura da União. Essa concentração seria inadequada ao sistema, uma vez que as 

normas ministeriais seriam em geral por demais abrangentes, muitas vezes não permitindo 

uma reinterpretação nos níveis subnacionais do sistema para adequá-las às realidades 

regionais e locais. Haveria, nesse sentido, pouco espaço para a diversidade na unidade 

nacional do sistema. O papel da União é apresentado nos textos como sendo manter a 

integridade dos princípios do sistema, definir as prioridades nacionais a partir das 
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necessidades de saúde da população e monitorar seus resultados, garantindo o que seria uma 

equidade federativa. 

Este é outro princípio que aparece como ponto fundamental do sistema e, apesar de 

não aparecer no texto da constituição, é citado por diversas vozes do movimento pela 

implementação do SUS: a eqüidade. O conceito é entendido como a ausência de diferenças 

sistemáticas e que poderiam ser remediadas em um ou mais aspectos da saúde, que se 

manifestariam em grupos populacionais determinados (BRASIL, 2006a; 2006b; 2009). Ainda 

que a ideia de igualdade tenha as vantagens da aceitabilidade política e suposta transparência, 

o discurso do movimento é que a eqüidade iria para além desta: levaria em conta as 

necessidades em saúde específicas dos diferentes grupos nacionais. 

 

2.3 A constituição dos princípios 

Em 1986 ocorre a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), resultado de inúmeras 

articulações do movimento da reforma sanitária (que se intensificam especialmente no início 

da década de 80), e que acaba sendo de grande importância para a construção do sistema 

como ele aparece na constituição de 1988 (BRASIL, 1986a; 2012). Nesta conferência, foram 

convocados como delegados pessoas das mais diversas áreas sociais: representantes 

ministeriais, parlamentares das comissões de saúde do senado, da câmara dos deputados e das 

assembléias legislativas estaduais, representantes de trabalhadores rurais e urbanos, 

representantes de associações e federações nacionais de profissionais da saúde, representantes 

das secretarias estaduais e municipais da saúde, observadores de organismos internacionais 

relacionados à área da saúde, representantes de outras instituições da sociedade civil 

(escolhidos a critério da comissão organizadora). É destaque a participação de Sérgio Arouca 

– figura reconhecida pelo movimento como tendo sido a liderança que uniu os esforços da 

redemocratização da saúde com os esforços políticos do desenvolvimento da cidadania 

(BRASIL, 1986a, 2006a). 

Sérgio Arouca foi médico sanitarista e figura bastante ativa nos movimentos pela 

saúde no Brasil. Aparece como referência na grande maioria dos textos que aqui trago como 

oficiais, tendo tido papel relevante politicamente nos esforços que teriam culminado na 

constituição do SUS. Foi professor na Escola Nacional de Saúde Pública e presidente da 
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Fiocruz, o que lhe proporcionou, juntamente com sua participação intensa na construção do 

SUS, grande reconhecimento nas discussões de políticas de saúde e saúde coletiva
6
 (PAIM, 

2007). É uma figura que acumula, aparentemente, as duas espécies de capital científico das 

quais nos fala Bourdieu (1989; 2004): um poder temporal (ou político), institucional(izado), 

ligado à ocupação de posições importantes nas instituições científicas, bem como ao poder 

sobre os meios de produção e reprodução que elas asseguram; e de outro lado, um poder 

específico, uma espécie de prestígio pessoal que repousa sobre o reconhecimento de um 

conjunto de pares. Segundo Bourdieu o último, capital científico “puro”, adquire-se 

principalmente pelas contribuições reconhecidas ao “progresso da ciência”; já o capital 

temporal ou político da instituição se adquiriria por estratégias políticas, que têm em comum o 

fato de exigirem tempo. Sérgio Arouca, por sua influência nos debates políticos da saúde e 

seu histórico tanto acadêmico quanto profissional e institucional, parece ter operado com os 

dois. 

A crítica que encabeça as discussões da conferência era que a saúde tinha sido até 

então tratada de forma técnico-acadêmica, e que naquele momento era preciso que ela 

adquirisse dimensão político-social (BRASIL, 1986a). Foi a primeira conferência promovida 

pelo Estado que convida a toda a sociedade para o debate de políticas ou programas de 

governo. O efeito inicial que o encontro suscita é o deslocamento da questão saúde para um 

problema e objetivo do governo como um todo, e não mais apenas de alguns ministérios ou 

movimentos sociais. Para os que participaram dela, a 8ª. CNS teria funcionado como uma 

constituinte da saúde (e o que leva a interpretá-la dessa maneira é o fato de que os textos 

resultados do encontro acabaram sendo a base – e praticamente a íntegra – do texto de saúde 

presente na constituição federal) (BRASIL, 1986a; 2012). Teve como um dos resultados a 

efetivação de uma proposta levantada já alguns anos antes: a criação dos conselhos de saúde 

em todos os níveis de gestão do sistema, que culminaria no processo de democratização do 

aparato estatal, com a formalização de espaços institucionais de debate e pactuação. É nesta 

conferência que são apontados os três grandes referenciais que a reforma sanitária leva 

adiante: um conceito ampliado de saúde, a saúde como um direito da cidadania e dever do 

Estado, e a organização de um sistema único de saúde, guiado pelos princípios de 

universalidade, integralidade, descentralização e participação da comunidade. São estes os 

termos pelos quais o SUS vai aparecer depois na constituição federal (IDEM, ibidem). 

                                                             
6 < http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Arouca> Acesso em 19/01/2013 às 9:00. 
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Como resultado deste e de outros encontros (como os da Comissão Nacional de 

Reforma Sanitária e o I Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva) (BRASIL, 1986; 2006a), o 

texto constitucional produzido em 1988 traz as principais diretrizes levantadas pelas 

discussões realizadas até então, mas deixa de lado o detalhamento e regulamentação de tais 

diretrizes, ficando estes designados à legislação complementar. Ele fixa a descentralização, 

com direção única em cada esfera do governo; a integralidade de atendimento (e aqui se 

enfatiza uma prioridade nas ações preventivas, assegurando-se entretanto um não prejuízo dos 

serviços assistenciais); e a participação da comunidade (BRASIL, 2012). Estes três princípios 

aparecem nos textos (bem como na constituição) sem muitas definições teóricas específicas, o 

que abriu espaço para que sejam discutidos até hoje, e também para que sejam 

operacionalizados de diferentes maneiras no território nacional – em cada espaço de acordo 

com a interpretação dada pelo gestor responsável (e, no limite, esta interpretação é 

subordinada àquela subjetiva de cada profissional envolvido no sistema de saúde). 

A universalidade, que aparece nos textos oficiais como um dos pilares do SUS, se 

caracterizaria por ofertar a todos os cidadãos, independente das diferenças de qualquer 

natureza, uma cartela ampla de serviços, com financiamento público (BRASIL, 2006a; 2006b; 

2009). Nos sistemas universais em geral, e não só no caso do Brasil, a universalização vem 

combinada a uma integralidade que seria ainda restringida a uma parcela de serviços 

considerados sanitária ou socialmente necessários (BRASIL, 2009; PAIM, 2007). A 

integralidade é vista nestes textos como um conceito que admitiria várias significações. Pode 

ser entendida como o conjunto de serviços que são ofertados pelo sistema aos cidadãos, 

levando em conta sua diversidade; e pode também ser vista como a articulação entre ações 

preventivas e assistenciais, num impulso de apreender as diferentes necessidades da 

população de maneira ampla. Esta última é ressaltada aqui como a interpretação tida como 

correta do conceito, que racionalizaria a oferta dos serviços e, por isso, se transformaria em 

um instrumento fundamental de melhoria da eficiência em saúde (BRASIL, 2006a; 2006b; 

2009). Esta noção de integralidade seria a garantia, dentro dos preceitos do sistema, ao livre 

acesso de todos os cidadãos a todos os serviços de saúde, definindo aqueles ofertados por 

critérios de efetividade e aceitabilidade. É quando se debate este conceito que aparece a ideia 

de que é preciso definir, sempre, a oferta do conjunto de serviços de saúde de acordo com sua 

efetividade e segurança, eficácia e conteúdo ético, em conformidade com as necessidades da 

população, bem como em sua aceitabilidade social. 



27 

 

 

2.4 As influências na reforma 

Nos documentos que relatam a história da construção do SUS sobre os quais me 

debrucei (em especial BRASIL, 2006a; 2006b; 2009) o Cebes (Centro Brasileiro de Estudos 

de Saúde) aparece como tendo papel central na articulação dos movimentos sociais que 

participaram (e promoveram) as discussões
7
. Ele teria atuado como aglutinador dos diversos 

movimentos de estudiosos da saúde, abarcando desde os hospitais públicos (de ensino) até os 

privados da área de Previdência Social. Teria sido o Cebes quem trouxe a universidade para 

os movimentos sociais, bem como o que acontecia e era discutido em outros países. O centro 

é visto como a esfera que politizou o debate no Brasil, fazendo conversar tanto lideranças do 

movimento de reforma sanitária quanto as de origem previdenciária. Este olhar crítico 

promovido pelo Cebes é visto como resultado do ingresso das ciências sociais na saúde (em 

especial economia, sociologia, antropologia e ciências políticas). A revista lançada pelo 

centro (Saúde em Debate) aparece como tendo ocupado papel de grande importância no 

movimento de construção do SUS, tendo reunido artigos de sanitaristas, cientistas sociais e 

médicos. 

A relação do movimento de reforma sanitária com os textos oriundos de um contexto 

acadêmico aparece como um dos pontos essenciais que possibilitou a mudança de visão no 

campo (que mais tarde culminaria na própria construção do SUS). A relação com uma parcela 

da academia
8
 teria proporcionado uma revisão da relação saúde-doença, e da própria 

concepção de saúde e sua determinação social. O momento de rediscussão destes termos é 

visto como um momento de colocada da saúde no mundo da política, de um ponto de vista 

que seria crítico e reflexivo. Esta academia é tida como um movimento intelectual de 

inspiração marxista, que entenderia que a saúde exerce um papel fundamental na estrutura e 

no modo de produção e organização da sociedade (BRASIL, 2006a; 2009). A intelectualidade 

que aparece como ocupando este papel é somente aquela que discute (e exalta, em alguma 

medida) os princípios que norteiam o SUS. Mais do que sendo uma confluência quase natural 

                                                             
7 O CEBES é criado em 1976 com os esforços dos movimentos pela saúde, e se consolida como um órgão 

defensor da luta pela democratização dos serviços de saúde. Existe até hoje, ocupando o mesmo papel de ligação 

entre os diferentes movimentos pela saúde do país (BRASIL, 2006a; 2006b; < http://www.cebes.org.br> Acesso 

em 19/01/2013 às 11:00).  

8 Esta academia aparece nos textos quase como uma entidade abstrata, de forma bastante genérica, não sendo 

propriamente caracterizada como uma parcela acadêmica em especial. 
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de interesses entre sociedade e academia, parece ter sido uma busca por respaldo e afirmação, 

de ambas as partes, de uma idéia em comum. 

É esta mesma academia, embasada em um dos conceitos do sistema mais debatidos 

desde o início deste século – a integralidade –, e sustentada também pelas discussões do 

movimento de reforma da saúde no Brasil, que traz a discussão de práticas de cura outras com 

maior intensidade para dentro do SUS. Estas práticas outras são tidas como não-ocidentais, e 

passam a ser caracterizadas quando ingressam no SUS enquanto práticas complementares, 

alternativas ou integrativas, sempre definidas tendo como seu outro a biomedicina, majoritária 

(e quiçá única) dentro do sistema. A formalização destas práticas no sistema acontece em 

2006, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 

resultado de discussões nas diversas conferências nacionais de saúde anteriores. A ideia da 

incorporação e regulamentação destas práticas no SUS vem para tentar suprir o que seria uma 

demanda do próprio sistema, representado por segmentos médicos, de movimentos sociais e 

acadêmicos por aquela integralidade descrita acima (BRASIL, 2006c), buscando ampliar o 

que seria o acima citado “conjunto de serviços que são ofertados pelo sistema”, ampliando sua 

diversidade, bem como buscando melhorar a dita “articulação entre ações preventivas e 

assistenciais”. Tais práticas poderiam, além de trazerem a sensação de maior diversidade para 

dentro do SUS, abranger o ser humano de maneira mais completa e integral, indo melhor ao 

encontro daquela noção ampliada de saúde enquanto um bem-estar (BRASIL, 2006). É esta 

noção de integralidade que parece ser o carro-chefe dos pilares do sistema no movimento pela 

incorporação destas práticas. 

Ainda que seja uma política levantada pelo movimento da reforma em saúde, que se 

pretende representante das diversas esferas da população nacional, e tendo sido debatido nos 

conselhos e conferencias da saúde, que são vistas (como foi aqui descrito), enquanto espaços 

de participação popular e controle social, a PNPIC não deixa de ser uma política de Estado, 

sendo regulamentada por este e, enquanto tal, reflete os conceitos presentes em seu discurso 

oficial. Seria como se a sociedade entrasse com a demanda das novas práticas, e o Estado com 

sua regulamentação. É preciso descrever como o movimento de saúde chega à incorporação 

destas práticas, como são elas vistas pelo discurso oficial do Estado, e como este diz que deve 

se articular o seu ingresso no SUS. É isto que pretendo fazer no próximo capítulo. 
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3. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) é uma 

política de Estado, que se apresenta como sendo resultado de demandas sociais vinculadas ao 

movimento pela reforma da saúde no Brasil. Ela se mostra em seu documento oficial 

(BRASIL, 2006) como um complemento no processo de implementação efetiva do sistema 

único de saúde nacional, sendo entendida como uma contribuição ao fortalecimento dos 

princípios fundamentais deste, uma vez que atuaria em campos de prevenção de agravos e 

promoção, manutenção e recuperação da saúde. É vista como uma política de garantia da 

integralidade no SUS, e apresenta como suas justificativas desde questões políticas e 

econômicas até sociais e culturais. A política basicamente atende a uma demanda de 

incorporação de outras práticas que não a biomedicina no SUS, levantando uma necessidade 

de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já viriam sendo 

desenvolvidas na rede pública de diversos municípios e estados, destacando as seguintes 

terapias: medicina tradicional chinesa – acupuntura; homeopatia; fitoterapia; medicina 

antroposófica; e termalismo – crenoterapia. Tais práticas são colocadas dentro da política 

como modelos de atuação tidos como humanizados e centrados nesta integralidade do 

indivíduo e do tratamento, que o SUS levanta como bandeira (BRASIL, 2006; 2006a; 2006b; 

2009). Tais conceitos são bastante recorrentes nas descrições destas terapias nos documentos 

oficiais do Estado, e mesmo quando os porta-vozes são os próprios representantes destas 

práticas
9
. 

É este o discurso que podemos encontrar nos documentos oficiais que tratam da 

PNPIC, bem como naqueles que precederam (e conduziram a) a sua existência (especialmente 

em: BRASIL, 1986a; 1996; 2001; 2001a; 2004; 2005; 2006; 2007; 2012). Segundo estes 

documentos, os próprios estados e municípios, se utilizando da autonomia e abertura na 

definição de suas políticas e ações em saúde que a construção do SUS ofereceu (através 

daquelas noções de descentralização e participação popular), é que teriam começado a 

implantar algumas experiências tidas como pioneiras. Estas experiências que estariam 

ocorrendo na rede pública de saúde não seguiriam nenhuma diretriz específica, operando 

assim de forma desigual, descontinuada e sem qualquer tipo de registro padronizado, 

                                                             
9 Isso porque, na própria PNPIC, são representantes da cada um destas práticas que são responsáveis por elaborar 

suas diretrizes, juntamente com representantes do Estado (BRASIL, 2006). Voltarei a este ponto mais adiante. 
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fornecimento de insumos ou ações de acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2006). A fala 

do Estado é de que a política viria para regularizar estas práticas, imprimindo-lhes segurança, 

eficácia e qualidade necessárias, dentro de uma perspectiva da integralidade na atenção básica 

do SUS (IDEM, ibidem). Esta ação buscaria concretizar aquilo que seria uma diretriz do 

Ministério da Saúde: melhorar os serviços do sistema e incrementar diferentes abordagens, 

tornando disponíveis outras opções terapêuticas e preventivas aos usuários do SUS (além da 

biomédica), possibilitando o acesso a serviços até então restritos ao setor privado (BRASIL, 

2001a; 2004; 2006). 

A PNPIC procuraria expandir os horizontes das práticas de cura no sistema público de 

saúde, numa tentativa de reestruturação de um paradigma do cuidar, que viria corroborar os 

princípios do SUS, como integralidade e atendimento humanizado, que resultaria em uma 

melhor compreensão do indivíduo e da relação entre saúde e doença (BRASIL, 2006). Este é 

o quadro pintado pelos agentes da sociedade, do Estado e da saúde (em suas diferentes 

abordagens) na construção da política. Ainda que na prática a presença destas terapêuticas 

outras que a PNPIC traz venha mais adiante a se mostrar marginal, em termos simbólicos 

estas práticas representam elementos estruturais do próprio SUS. Pretendo neste capítulo 

descrever a PNPIC tal como ela aparece nos documentos legais
10

, tendo como espinha dorsal 

o texto final da PNPIC (BRASIL, 20060), bem como perceber e delinear as diferentes 

influências que permeiam sua construção (dentro das possibilidades que uma análise dos 

documentos me permita). As abordagens da PNPIC no SUS aparecem como definidas a partir 

das experiências existentes, tendo ainda em conta o que seria uma crescente legitimação 

destas práticas por parte da sociedade
11

. Um reflexo deste processo seria a demanda crescente 

pela incorporação destas práticas no sistema, concretizada em conferências e encontros de 

movimentos de saúde de caráter nacional. Pretendo ainda realizar análise dos relatórios de tais 

encontros, suas articulações e resultados, que ocupam espaço estratégico: são, ao mesmo 

tempo, a voz dos movimentos sociais e da figura do Estado. 

 

                                                             
10 Em especial nos citados no parágrafo anterior. Para acesso a todos os textos do Estado que serviram de base 

para esta análise, conferir seção “textos oficiais” nas referências bibliográficas. 

11 Na política em si não aparece em lugar nenhum o que teria levado a uma demanda maior neste momento 

político por parte da sociedade destas práticas, nem o que teria promovido sua legitimação. As demandas pela 

incorporação de outras terapêuticas que não a biomedicina são ainda destacadas nos documentos como sendo 

antigas, presentes já desde o momento de constituição do SUS. 
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3.1 Os caminhos da política 

A ideia de que a PNPIC é resultado de articulações presentes nas conferências 

nacionais de saúde e de recomendações de organizações internacionais, como a OMS, é 

freqüente pelo decorrer de todo o documento da política, bem como daqueles que fazem a ela 

referência (BRASIL, 2006). Mais adiante pretendo realizar uma análise mais detalhada da 

participação destes atores. Por enquanto, entretanto, é possível destacar que a 8ª, 10ª, 11ª e 12ª 

conferências aparecem na própria política como tendo sido centrais em sua efetivação, por 

terem em diferentes momentos se posicionado a favor da implementação destas práticas 

outras no SUS, e buscado sua efetiva regulamentação. São ainda destacadas enquanto 

contribuições efetivas para o desenvolvimento da PNPIC as conferências nacionais de 

vigilância sanitária, ocorrida em 2001, e de ciência e tecnologia e inovações em saúde, 

ocorrida em 2004. Em relação direta com o Estado para a elaboração da política, podemos 

destacar como atores principais: representantes das associações nacionais de fitoterapia, 

homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica, coordenados pelo Departamento de 

Atenção Básica, pela Secretaria Executiva do sistema e representantes das Secretarias de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

(BRASIL, 2006). 

Foram estes os atores que constituíram um grupo gestor da política, da onde se 

originam quatro subgrupos, um para cada terapêutica, que deveriam adotar cada qual um 

plano gestor, a serem agrupados ao final no documento técnico da política nacional. Até este 

momento o termalismo social ainda não havia adentrado nas discussões (ao menos junto ao 

Estado). Apesar de terem uma base única (definida pelo Estado), é relatado no documento da 

PNPIC que cada subgrupo teve autonomia pra adoção de diferentes estratégias na elaboração 

de seus planos de ação. Neste momento, homeopatia, fitoterapia e medicina antroposófica 

optam por fóruns de discussão nacionais, abertos à participação de qualquer membro da 

sociedade que tivesse interesse, além de recursos técnicos, enquanto o grupo da acupuntura 

escolhe se focar nas reuniões técnicas, tendo como base documentos desenvolvidos pela OMS 

para a área (BRASIL, 2006). Para complementar isto que é visto como um primeiro passo no 

processo de regulamentação destas práticas é realizado um diagnóstico situacional daqueles 

atendimentos que já estariam sendo realizados no SUS, levando em conta a inserção de cada 

prática, a capacidade instalada, o número e o perfil dos profissionais envolvidos (bem como 

sua capacitação), e a qualidade dos serviços. Tal diagnóstico englobou 1340 questionários, 
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que demonstraram a estruturação de algumas destas práticas em 232 municípios, sendo 19 

capitais, abrangendo 26 estados
12

. É apenas após essa fase que o termalismo é inserido na 

política, por orientação do conselho nacional de saúde, já quase na reta final de sua 

elaboração. 

 

3.1.1 As influências convergentes 

 São várias as influências sobre a configuração final da PNPIC, de diferentes setores da 

sociedade, mais ou menos articulados, implícitas ou explícitas. Tentarei aqui destacar o papel 

que tiveram aquelas que consegui perceber no decorrer do trabalho. 

 

3.1.1.1 A academia 

No corpo do documento final da PNPIC, estas práticas de cura outras, ali referidas 

como tradicionais, complementares e alternativas
13

, são caracterizadas enquanto “sistemas 

médicos complexos” e “recursos terapêuticos” (BRASIL, 2006). Estes dois conceitos são 

apontados como desenvolvidos por Madel Luz (2005): os primeiros são descritos enquanto as 

abordagens do campo das práticas integrativas e complementares que possuíssem teorias 

próprias sobre o processo saúde/doença, diagnóstico e terapêutica, enquanto os segundo 

seriam os instrumentos utilizados para tanto. Tais sistemas e recursos envolveriam abordagens 

que buscariam estimular recursos ditos naturais de prevenção de agravos e recuperação da 

saúde, por meio de tecnologias (e isso parece bastante ressaltado no documento) eficazes e 

seguras, com ênfase na estrutura acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 

integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade (ideias estas que já 

                                                             
12 O resultado destes questionários aparecem na política, porém não de forma direta e esquematizada. São 

citados alguns dados estatísticos, essencialmente (BRASIL, 2006). 

13 A ideia de como e porque estas práticas aparecem caracterizadas desta maneira, enquanto tradicionais, 

complementares e alternativas, será discutida mais adiante no decorrer deste trabalho. Por enquanto me limito a 

destacar estes termos, chamando atenção para a maneira pela qual estas práticas outras são colocadas nos textos 

aos quais aqui me referi como oficiais.  
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aparecem em discussões anteriores acerca da questão da integralidade no sistema
14

). Estas 

abordagens são ainda descritas como porta-vozes de uma visão ampliada deste processo 

saúde-doença, bem como defensoras de uma promoção global do cuidado humano, em 

especial o auto-cuidado (BRASIL, 2006). 

Madel Luz é graduada em filosofia, mestre em sociologia e doutora em ciência 

política. É professora aposentada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atua em outras universidades como eventual 

convidada e colaboradora. Fundou e é líder do grupo do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq “Racionalidades em Saúde: Sistemas 

Médicos Complexos e Práticas Complementares e Integrativas” (BRASIL, 2006)
15

. É a única 

referência citada no texto da PNPIC que é investida de uma autoridade científica própria, 

utilizada mesmo pelos porta-vozes das terapêuticas que aparecem na política, em certa medida 

para legitimá-las de alguma maneira perante este espaço. Decidi me debruçar sobre os dois 

textos desta autora mais citados no decorrer da política: um de 1993, Racionalidades médicas 

e terapêuticas alternativas, que é ainda do início da pesquisa da autora sobre o assunto, e um 

livro de 2005, Novos saberes e práticas em saúde coletiva, onde os conceitos parecem estar já 

melhores construídos e debatidos (LUZ, 1993; 2005). 

Os dois textos são resultados de diferentes etapas do mesmo projeto da pesquisadora, 

intitulado inicialmente “Racionalidades médicas, Estudo comparativo da Medicina Ocidental 

Moderna, da Medicina Tradicional Chinesa, da Medicina Ayurvédica e da Homeopatia” 

(LUZ, 1993). No primeiro texto, a autora coloca em especial destaque a existência de não 

somente uma racionalidade médica – a da medicina moderna –, mas sim várias, que poderiam 

ser comparadas (ainda que apresentassem alguns pontos irredutíveis), o que colocaria em 

questão o monopólio teórico e terapêutico estabelecido pela medicina ocidental. Segundo a 

autora, para ser considerada uma racionalidade médica, uma terapêutica teria que possuir em 

sua configuração cinco esferas ou dimensões (que aqui aparecem de maneira bastante 

superficial, sendo mais explicadas somente no livro de 2005): doutrina médica, morfologia 

humana, dinâmica vital, sistema de diagnóstico e sistema de intervenção terapêutica. Uma vez 

                                                             
14 Para citar somente alguns exemplos, conferir: CAMPOS, 2003; MATTOS, 2001; 2004; e PINHEIRO et al, 

2007. 

15 <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780281D2>. Acesso em 22/01/2013 às 12:00. 
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tendo apresentado estes traços, diferentes sistemas médicos (agora considerados 

racionalidades) poderiam ser estudados de maneira comparativa. Estes traços teriam sido 

construídos aos poucos no contexto social de origem de cada racionalidade médica, e 

reconstruídos igualmente aos poucos nos contextos sociais em que elas se inserem, se 

moldando, segundo a autora, em um “caleidoscópio” teórico prático, que muitas vezes 

mesclaria pontos de diferentes práticas entre si (LUZ, 1993). 

Segundo Luz, estes sistemas médicos que são caracterizados a partir das cinco 

dimensões citadas acima, configurando uma racionalidade médica, são denominados sistemas 

médicos complexos, e estariam fundamentados em uma cosmologia – uma espécie de 

expressão de suas concepções. Segundo a fala da autora, a medicina ocidental se destacaria 

entre as outras nesse aspecto: “A única cosmologia estritamente racional é a da medicina 

ocidental, pois se assenta numa disciplina científica, a física, embora num momento clássico e 

já grandemente superado desta disciplina: o momento do mecanismo universal e do 

autômato” (LUZ, 1993: 8). Luz caracteriza aqui a emergência da medicina ocidental enquanto 

científica como parte de um processo mais amplo de legitimação social da ciência, que se 

demonstraria num processo de racionalização que teria atingido o ocidente. 

Luz aqui parece procurar re-significar o conceito de racional (ou de racionalidade) 

utilizado pelas ciências modernas, e em especial pela biomedicina. Explicitando que existem 

diferentes racionalidades médicas, Luz procura demonstrar que existiriam diferentes maneiras 

de ser racional, ao menos quando se trata de abordagens terapêuticas, que não somente a 

biomédica. Ela busca retirar da biomedicina o monopólio da racionalidade. Entretanto, neste 

impulso parece, contraditoriamente, não flexionar o conceito ou expandi-lo, mas sim reiterá-

lo exatamente em sua concepção científica e moderna que carrega a biomedicina. Seu texto 

parece muito mais uma tentativa de provar o quão racionais são, igualmente à medicina, 

outras terapias de cura, outros sistemas médicos complexos. Luz não cria uma nova ideia de 

racional (que poderia, quem sabe, levar a própria biomedicina a se repensar), e sim reforça-o.  

O texto parece ainda corroborar a ideia que perpassa toda a PNPIC, bem como outros 

documentos do Estado que tratam destas práticas, de que as terapêuticas “não-ocidentais” são 

mais holísticas, globais e integrais: 

Por outro lado, cosmologias que integram homem e natureza numa 

perspectiva de macro e microuniverso, e que postulam a integralidade do 

sujeito humano como constituída de aspectos psicobiológicos, sociais e 
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espirituais, embasam as cinco dimensões das medicinas orientais [aqui, 
fazendo referência especificamente à medicina tradicional chinesa e medicina 

ayurvédica] e da homeopatia, tendo profundas repercussões tanto nas 

doutrinas médicas quanto nos sistemas diagnósticos e terapêuticos dessas 

medicinas. (...) [nas medicinas tradicionais] toda doença é fruto de um 

desequilíbrio de forças naturais (materiais) e sobrenaturais (imateriais), 

desequilíbrio entendido como ruptura de harmonia, quebra de uma certa 

ordem cósmica de movimento, que inclui o homem ao mesmo tempo como 

expressão e partícipe. (LUZ, 1993: 23-4, grifos no original). 

 

No livro de 2005, os conceitos aparecem mais bem explicados e desenvolvidos, talvez 

mais por ser um texto desenrolado num espaço maior do que pelo tempo que separa as duas 

publicações. Digo isso porque nas concepções básicas, o contexto parece o mesmo. Ainda que 

com mais cautela, aquela noção de racionalidade parece tender para o mesmo ponto: uma 

legitimação daquelas terapias outras perante o (e dentro do) racional da ciência. Da mesma 

maneira, a construção destas terapias continua se dando de maneira semelhante àquela de 

1993, enquanto terapias que lidariam com o ser humano e a doença de maneira mais integral. 

Aqui, o conceito de racionalidades médicas aparece mais elaborado. Teria sido 

construído como um tipo ideal weberiano, que estabeleceria que toda racionalidade médica 

supõe um sistema complexo, simbólico e empiricamente estruturado, elaborado naquelas 

cinco dimensões anteriormente descritas, com maior ou menor “grau teórico-prático” (LUZ, 

2005: 138). Para Luz, segundo este esquema, a biomedicina teria se afastado do sujeito 

humano tanto como centro de seu objeto de investigação, como de seu objetivo enquanto 

prática terapêutica. O termo racionalidade médica é aí destacado como “portador de 

racionalidade no sentido científico do termo, isto é, capaz não apenas de eficácia prática, 

como de verificação e comprovação de significados (teóricos) em experimentação” (LUZ, 

2005: 138). Parece ser importante aqui que a eficácia não venha sozinha, mas sim 

acompanhada de uma construção teórica científica que a comprove, valide, assegure
16

.  

A ideia da equivalência científica das diferentes práticas de cura fica aqui clara. 

Aquelas medicinas tradicionais de que trata Luz (dando especial enfoque à medicina 

tradicional chinesa, à medicina ayurvédica e à homeopatia), que constituiriam alguns dos 

sistemas médicos complexos de que fala a autora, são as que teriam “mais chance, por sua 

                                                             
16 Discutirei a questão da eficácia mais adiante. Para referência, ver BOURDIEU, 1989; PIGNARRE, 1999 e 

STENGERS, 2002. 
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„tradutibilidade terapêutica‟ no tocante à medicina ocidental, de se legitimarem perante a 

ciência e as instituições de saúde” (LUZ, 2005: 59). A autora destaca o que seriam algumas 

inovações trazidas por estas práticas no que diz respeito ao paradigma saúde-doença 

biomédico, que (re)constroem a visão de práticas mais holísticas. Vale citar: a ideia de que 

estas práticas operariam a reposição do sujeito no centro do paradigma médico; a construção 

de uma medicina que busca acentuar a autonomia do paciente (em detrimento de outra que 

buscaria acentuar sua dependência no tocante à relação saúde-enfermidade); e a afirmação de 

uma medicina que tenha como categoria central a saúde, e não a doença (LUZ, 2005). 

Ainda que tente exatamente extrapolar este modelo, a lógica de demonstração e 

mesmo construção das medicinas aí ditas tradicionais parece ter sempre como referência o 

modelo científico, sendo pautadas no modo de construção da biomedicina: 

(...) [as medicinas tradicionais] constituem-se em saberes-práticas doutos, isto 

é, organizados, quanto à produção-reprodução, em um corpus de 

significados, concepções e proposições que se pretendem demonstráveis 

empiricamente, seja por meio de tecnologia cientificamente avançadas 

(experimentação), seja por demonstração empírica tradicional (...). (LUZ, 

2005: 139, grifos no original). 

 

3.1.1.2 A Organização mundial de saúde (OMS) 

A descrição das práticas outras nos documentos do Estado conta também com a 

colaboração dos documentos elaborados pela OMS ao longo dos últimos quarenta anos, 

aproximadamente
17

. No final da década de 70, a organização lança a declaração de Alma-Ata, 

resultado da conferência internacional sobre cuidados de saúde primários, onde trata das 

medicinas ditas tradicionais e traz uma revisão da noção de saúde (muito próxima daquela que 

depois vai aparecer nos textos de construção do SUS) (WHO, 1978). Desde então, estaria 

incentivando os países membros a criarem e implementarem políticas públicas voltadas para o 

uso racional e integrado de tais práticas nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como 

o desenvolvimento de estudos (re)conhecidos enquanto científicos para melhor conhecimento 

de sua segurança, eficácia e qualidade. 

                                                             
17 Me baseio aqui nos documentos citados no texto da PNPIC: WHO 1978; 2000; 2002. 
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Na declaração de Alma-Ata, podemos perceber como a OMS exerceu uma influência 

quase direta na elaboração daquela “ideia mais complexa de saúde”, que citei no primeiro 

capítulo. A saúde é descrita pela organização como um estado físico, mental e social de bem-

estar, que extrapolaria a ideia de ausência de doença ou enfermidade. Atingir este bem-estar 

dependeria não somente dos setores de saúde nacionais, segundo a organização, mas também 

dependeria de outros setores sociais e econômicos, e mesmo de esforços internacionais 

conjuntos. Os problemas de saúde precisariam ser encarados, de acordo com a declaração, 

como problemas globais, e não nacionais, sem restringir a cada país sua resolução. A 

participação popular, que recebe papel central na constituição do SUS, aparece aqui enquanto 

um direito e dever da população. 

Outro documento de bastante importância citado nos textos do Estado é a Estrategia 

de la OMS sobre medicina tradicional (2002), que procura tratar especificamente da questão 

das terapias tradicionais, complementares e alternativas
18

, procurando desenvolver uma 

estratégia para tratar os temas associados a política, segurança, eficácia, qualidade, acesso e 

uso racional destas práticas. Estas terapias são apontadas como métodos acessíveis, viáveis e 

de custo muito mais baixo, tanto para usuários como para o Estado, o que propiciaria sua 

implantação e adoção pelo Estado em países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, 

estas terapêuticas propiciariam um enfoque alternativo para a saúde. Estas duas maneiras de 

tratar e utilizar as terapias outras, que não a biomédica, definidas pelos contextos sociais dos 

países em que são utilizadas, demonstra como não só para a OMS, mas aparentemente para a 

maioria das instâncias (institucionais ou não) que discorrem a respeito destas maneiras de 

tratar e lidar com corpos e suas alterações, estas terapias seriam alternativas baratas para os 

sistemas de saúde nacional. Isso muitas vezes justificaria (ou poderia ser utilizado para tanto) 

um escasso investimento no que é aí considerado enquanto uma terapêutica moderna e 

complexa – a própria biomedicina. A OMS relata ainda um uso crescente destas práticas, nos 

dois contextos, que estaria acompanhado de um aumento na qualidade, quantidade e 

acessibilidade de uma “evidência clínica” para respaldá-las. 

Ao incentivar a adoção destas práticas pelos Estados, a OMS recomenda que esta 

inclusão venha acompanhada de políticas que criem os mecanismos normativos e legais 

necessários para “promover uma boa prática”, garantindo acesso equitativo e assegurando a 

                                                             
18 O documento é apontado como tendo sido resultado de encontros envolvendo experts em medicina tradicional 

e pessoal das sedes central e regionais da OMS que já trabalhavam com medicina tradicional (WHO, 2002). 
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autenticidade, segurança e eficácia das terapias (WHO, 2002). As políticas nacionais parecem 

ser necessárias muito mais para exercerem, no limite, maior controle sobre as medicinas 

consideradas pela OMS enquanto tradicionais, complementares e alternativas. “Si la 

MT/MCA [Medicina Tradicional/ Medicina Complementar e Alternativa] ha de promoverse 

como una fuente sanitaria, es esencial realizar todo esfuerzo posible por fomentar su uso 

racional e identificar las terapias más seguras y eficaces.” (WHO, 2002: 3). Segundo o 

documento, garantir a segurança, a eficácia e a qualidade destas terapêuticas proporcionaria as 

bases necessárias para conseguir assegurar seu acesso, bem como seu uso racional. Sem estas 

políticas de controle, a OMS aponta que tais práticas seriam exercidas sem que se pudesse 

ofertar a devida proteção ao paciente/consumidor. 

A OMS caracteriza a medicina tradicional enquanto  

prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que 

incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias 

espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o 

en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y 

prevenir las enfermedades. (WHO, 2002: 7) 

 

Esta definição reaparece nos textos do Estado aqui analisados, quase que idêntica, ao 

se tratar de medicina tradicional ou complementar.  

Apesar de ter que se submeter a critérios de eficácia, segurança e qualidade baseados 

nos moldes da medicina ocidental moderna, estas medicinas outras deveriam, segundo a 

OMS, ser operadas da mesma maneira que operam em seus entornos originais (uma vez que 

elas se transfeririam a diferentes contextos culturais com muita freqüência) (WHO, 2000; 

2002). Segundo o General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of 

Traditional Medicine (2000) segurança e eficácia em medicina tradicional já teriam sido 

demonstradas pelo longo uso histórico destas práticas outras, incluindo a experiência passada 

de geração em geração. Ainda assim, entretanto, é ressaltada pela OMS a necessidade de se 

realizar pesquisas científicas a respeito destas terapêuticas, a fim de promover uma “evidência 

adicional” (WHO, 2002) a esta segurança e eficácia. Ao mesmo tempo em que guiadas pelos 

modelos e padrões da biomedicina, as pesquisas científicas nas medicinas apontadas pela 

OMS como tradicionais, complementares ou alternativas deveriam, segundo a organização, 

levar em conta o contexto destas práticas e suas teorias e conceitos próprios, sob o risco de 
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cair em erros. Ainda que procure, durante todo o documento, exaltar as qualidades das 

medicinas ditas tradicionais, e destacar um respeito que deveria ser prestado a seus 

conhecimentos, é constantemente ressaltada a necessidade de confirmar tais saberes através 

dos padrões biomédicos, exercendo apropriadas regulação e registro destas práticas. 

A lógica de funcionamento da biomedicina e a destas outras terapias parece estar no 

documento em constante balanço, e é sutilmente que se coloca a predominância da primeira 

sobre a segunda. É de maneira menos sutil, porém bastante similar, que podemos notar as 

relações entre biomedicina e estas práticas outras no interior dos textos do Estado aqui 

tratados. A influência destes documentos da OMS, ainda que nem sempre referenciada, pode 

ser amplamente notada nestes textos quando tratamos de seus princípios norteadores, bem 

como na maneira como se dá a relação entre complementaridade e dominação entre a 

medicina ocidental moderna e as outras medicinas. 

 

3.1.1.3 As conferências 

É ressaltada, no texto da PNPIC, a ação de algumas conferências de caráter nacional 

sobre a configuração da política, que teria inclusive possibilitado sua existência (ou ao menos 

indicado sua necessidade). Procurei me debruçar sobre os relatórios finais
19

 das conferências 

citadas, buscando mapear que ação teria sido essa, bem como sua influência na configuração 

final da política. Foi possível de fato encontrar similaridades bastante evidentes no discurso 

acerca destas práticas outras, que pretendo agora descrever. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) parece ser de fato um marco no histórico 

da construção do SUS, sendo relembrada em praticamente todos os demais documentos 

emitidos pelo Estado que dizem respeito à saúde (BRASIL, 1986a). É ela que traz, pela 

primeira vez em uma conferência nacional de saúde, aquela noção mais complexa de saúde 

pautada pela OMS (que citei no item anterior), e que dita os princípios que depois aparecerão 

na constituição e ficarão conhecidos como os pilares do sistema: universalidade, equidade, 

igualdade, descentralização e participação popular. Já em 1986 aparece no texto a pauta das 

terapias ditas alternativas: é recomendada a “(...) introdução de práticas alternativas de 

                                                             
19 Apenas a 2ª. Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações em Saúde (BRASIL, 2005) está aqui 

representada por seus anais, uma vez que não pude ter acesso ao relatório final da conferência. 
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assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o direito 

democrático de escolher a terapêutica preferida.” (BRASIL, 1986a: 10-1). A ideia de que a 

inclusão de outras práticas que não a biomedicina nos serviços públicos de saúde é uma 

questão de escolha democrática do usuário já aparece aí; é essa mesma bandeira que é 

levantada vinte anos depois, quando da construção da PNPIC. 

Da 8ª conferência em diante, todas as conferências nacionais de saúde reiteram aquela 

noção de saúde enquanto qualidade de vida, que extrapolaria os limites do setor de saúde, 

dizendo respeito também a questões de educação, acesso a terra, lazer, trabalho, etc. A 10ª 

CNS (BRASIL, 1996) traz em seu texto também esta noção, e incentiva o resgate de um saber 

popular em saúde. Como em outros textos do Estado, este saber popular deveria ter sua 

efetividade analisada cientificamente, o que garantiria a segurança e qualidade necessárias aos 

usuários do sistema. O relatório final da conferência traz ainda, tal qual a 8ª CNS, o estímulo 

a incorporação no sistema de saúde destas práticas ditas alternativas, agora com especial 

destaque para a acupuntura, fitoterapia e homeopatia. No que diz respeito a estas duas últimas, 

o texto traz a necessidade da regulamentação de plantas medicinais, medicamentos 

fitoterápicos e homeopáticos, garantindo sua eficácia e segurança. 

No relatório final da 11ª CNS, a maneira como a questão das outras práticas de cura 

(que não a biomédica) aparece no texto merece destaque. A primeira menção que se faz a elas 

é na subseção de “Gestão de recursos” do relatório, no que diz respeito ao financiamento à 

saúde. É incentivada a implantação de farmácias populares públicas que priorizem a utilização 

de medicamentos genéricos “para racionalizar os gastos com esses insumos, além de investir 

em práticas terapêuticas alternativas e medicamentos naturais e alternativos.” (BRASIL, 

2001a: 97). Aparece aí também grande preocupação com a credibilidade destas terapêuticas 

“não convencionais” (como aparecem na maioria das conferências), sendo recomendada a 

incorporação da homeopatia e da acupuntura no SUS por serem práticas já reconhecidas como 

especialidades médicas pelo conselho federal de medicina. É ainda neste relatório que aparece 

mais detalhadamente a questão dos medicamentos homeopáticos e fitoterápicos e sua 

regulamentação (pela vigilância sanitária), bem como recomendações no tocante à política de 

assistência farmacêutica pertinente a estes medicamentos. 

A 12ª CNS (BRASIL, 2004) é a que trata de maneira mais direta e demorada da 

questão da incorporação destas práticas Outras no SUS.  Além das três terapêuticas já citadas 
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em conferencias anteriores – homeopatia, acupuntura e fitoterapia – o relatório faz referência 

à reflexologia e à massoterapia. É destaque uma preocupação que perpassa todo o texto com 

referência a estas práticas (e que é bastante similar a todo discurso do Estado neste tocante): é 

necessário que elas sejam eficazes, efetivas e comprovadas por meio de métodos de 

investigação científica, “adequados a essas racionalidades terapêuticas” (BRASIL, 2004: 78). 

Seria necessário o investimento em pesquisas de avaliação e eficácia clínica destas práticas, 

bem como de seus impactos epidemiológicos. São contraditórias as recomendações aí: por um 

lado, estas práticas têm de ser comprovadas através de métodos adequados a elas; por outro, 

tem de ser avaliadas clinicamente – método biomédico por excelência. 

Este relatório é ainda o primeiro a apontar uma similaridade entre os preceitos destas 

práticas terapêuticas e os princípios do SUS, caracterizando-as de mais humanas, integrais e 

holísticas. A adoção destas práticas seria etapa de um processo de “redefinição do paradigma 

de saúde adotado nas instâncias oficiais do país, adotando um modelo centrado na saúde e nas 

capacidades da natureza e da ciência e não na doença e nas conveniências do mercado 

farmacológico e tecnológico” (BRASIL, 2004: 78). 

Nos anais da 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

(CNCTIS) (BRASIL, 2005), é elaborada a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde, que traz como principal objetivo desenvolver processos de produção de 

conhecimento científico e tecnológico pelos diferentes segmentos do Estado ligados à saúde. 

A pesquisa em saúde é destacada aí como elemento importante para a melhoria da situação de 

saúde da população, bem como instrumento valioso na tomada de decisões na definição de 

políticas de saúde. Nesse contexto, são destacadas as dificuldades de pesquisa no que diz 

respeito às terapias ditas alternativas, e é apontada uma falta de recursos humanos capazes de 

avaliar as questões de eficácia e segurança destas terapêuticas. É recomendada uma 

valorização do conhecimento tradicional e popular, ao mesmo tempo em que é destacada 

como essencial a necessidade de estudos clínicos que regularizem este conhecimento. É ainda 

ressaltada a importância da regulamentação de tais práticas por serem de baixo custo para o 

Estado e para a população, e de fácil acesso a esta última. Dentre os relatórios aqui analisados, 

é o primeiro que traz, além da homeopatia, fitoterapia e acupuntura, a medicina antroposófica, 

que aparece na PNPIC.  
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Na 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001), é ressaltada a 

necessidade de controle dos medicamentos preparados em farmácias de manipulação (tanto 

homeopáticos quanto fitoterápicos). É estimulada a pesquisa com plantas medicinais, 

especialmente de origem nacional. É ainda ressaltada a necessidade de regulamentação das 

práticas de saúde “não convencionais” pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

incluindo-se aí a “acupuntura, cromoterapia, florais e outras, ditas alternativas” (BRASIL, 

2001: 69). 

O que salta aos olhos quando analisamos estes relatórios é a similaridade no 

tratamento dado a estas práticas outras de cura: são valorizadas, mas apenas na medida em 

que puderem ser comprovadas pela lógica científica. É um processo que parece ser muito 

mais de enquadramento destas outras maneiras de curar no modelo biomédico do que de 

abertura deste a estas práticas outras. Fitoterapia, homeopatia e acupuntura são citadas 

recorrentemente, enquanto a medicina antroposófica e o termalismo social, também alvos da 

PNPIC, não recebem o mesmo destaque (a e reflexologia e a massoterapia, citadas na 12ª 

CNS, caem no esquecimento): a medicina antroposófica aparece apenas no relatório da 2ª 

CNCTIS e o termalismo não é sequer citado em nenhum dos relatórios. A predominância das 

três primeiras é clara na política, sendo as duas últimas terapêuticas objetos de 

observatórios
20

, e não de processos intensivos de incorporação ao SUS. 

 

3.1.2 Pequeno dicionário de terapias 

A descrição das práticas incorporadas pela política aparece no discurso do Estado 

bastante pautada pelas ideias acima destacadas: elas devem ter embasamento científico, que 

comprove sua eficácia, sua qualidade e sua segurança. Ainda que sejam aqui classificadas 

enquanto práticas mais abrangentes que a biomedicina, ressaltadas por serem mais integrais, é 

sempre com relação a esta que elas são comparadas. Se forem científicas, o são como a 

biomedicina. Eficazes e seguras, tal qual esta. No documento há uma pequena definição das 

práticas, cujo texto foi elaborado por aqueles subgrupos compostos pelos representantes de 

cada uma delas. Mesmo nestes textos é possível perceber como as práticas englobadas pela 

                                                             
20 Os observatórios são sistemas mais de monitoramento de práticas que já vêm sendo desenvolvidas no SUS do 

que de implementação de recursos (físicos e materiais) para o desenvolvimento de diferentes terapêuticas. Mais 

adiante retomarei este ponto. 
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política se definem com relação a esta outra (ou melhor, a esta mesma – a biomedicina), e 

como buscam se legitimar a partir de sua aprovação e utilização no campo biomédico. 

Tentarei descrevê-las aqui tal qual aparecem na política, ressaltando estes momentos. 

A acupuntura se define enquanto um “sistema médico integral e milenar”, originado 

na China (BRASIL, 2006). Faz parte de um sistema médico mais amplo, conhecido no 

ocidente como medicina tradicional chinesa, que retrataria simbolicamente as leis da natureza 

e valorizaria a inter-relação harmônica entre as partes, visando à integralidade. Seu objetivo 

seria obter meios de equilibrar a “dualidade Yin-Yang”, duas forças que seriam “opostas e 

complementares”. A acupuntura abordaria de modo “integral” e “dinâmico” o processo saúde-

doença no ser humano, através de um conjunto de procedimentos que permitiriam o estímulo 

preciso de locais anatômicos definidos, por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas, 

visando à “promoção, manutenção e recuperação da saúde”, bem como a prevenção de 

agravos e doenças. A prática é descrita como tendo sido assimilada pela medicina 

contemporânea na segunda metade do século XX, e seus efeitos terapêuticos teriam sido 

reconhecidos “graças a” pesquisas científicas empreendidas em diversos países, tanto no 

ocidente como no oriente. Hoje, a acupuntura teria conquistado espaço no campo da ciência 

médica, tendo diversos artigos a seu respeito publicados “nas mais respeitáveis revistas 

científicas” (IDEM, ibidem:14). Estas alusões à ciência e à biomedicina são constantes 

durante os diversos momentos do texto da PNPIC em que é dada voz aos representantes das 

diferentes práticas.  

A OMS aparece como órgão central nestes processos de legitimação das práticas 

alternativas e complementares, e sua atuação é ressaltada pelas diferentes terapêuticas, sempre 

positivamente. No caso da acupuntura, a organização é apontada como incentivadora da 

prática, a recomendando constantemente em suas publicações, e sempre ressaltando sua 

eficácia e segurança, a capacitação de profissionais, os métodos de pesquisa e avaliação do 

resultado terapêutico (IDEM, ibidem). No Brasil é reiterado ainda o reconhecimento da 

acupuntura, por parte de vários conselhos de profissões regulamentadas da saúde, enquanto 

especialidade médica. Em 1988 sua atuação no sistema público de saúde é regulamentada pela 

Ciplan (Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação)
21

, e em 1999 é inserida na 

                                                             
21 A CIPLAN é uma comissão criada em 1980, responsável pelo planejamento geral e a promoção de atividades 

de natureza médico-assistencial e sanitária que eram antes do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência 
e Assistência Social. Foi a primeira proposta formal de planejamento conjunto da área de saúde pública com a 
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tabela SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais)
22

, podendo assim a consulta em 

acupuntura ser melhor acompanhada dentro do sistema. Segundo o diagnóstico do Ministério 

da Saúde, a acupuntura estaria presente, até a elaboração da política, em 19 estados e 107 

municípios, sendo 17 capitais. 

O reconhecimento da prática enquanto especialidade médica parece ter grande 

importância no discurso apresentado na PNPIC, sendo uma maneira de legitimá-la perante a 

ciência, o Estado e a sociedade (e arriscaria dizer perante a si mesma, ao menos no modelo de 

organização em que é inserida na política). Ao mesmo tempo em que tem suas características 

ditas holísticas ressaltadas, tem destacada sua capacidade e potencialidade científica. É quase 

um casamento entre os ideais do sistema de saúde, carregados também na PNPIC, e a suposta 

supremacia técnica da biomedicina. 

A homeopatia é caracterizada enquanto um “sistema médico complexo” (fazendo 

referência aquele conceito de Luz tratado anteriormente) de caráter “holístico”, baseado no 

“princípio vitalista” e no uso de “lei dos semelhantes” (BRASIL, 2006). Teria sido 

desenvolvida no século XVIII por Samuel Hahnemann, e no documento são apontadas duas 

referências do autor: Organon da Arte de Curar e Doenças Crônicas. Define-se fazendo uso do 

conceito de racionalidades médicas cunhado por Madel Luz, citado anteriormente. Conforme 

procurei ressaltar, este conceito tem bastante influência não só sobre a auto-definição das 

próprias práticas como também para a elaboração da política como um todo. 

Em 1980 a homeopatia é reconhecida enquanto especialidade médica pelo Conselho 

Federal de Medicina, e em 1992 como especialidade farmacêutica pelo Conselho Federal de 

Farmácia. Já na década de 1980 alguns municípios teriam começado a oferecer a homeopatia 

enquanto especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de saúde, porém como 

iniciativas isoladas e descontinuadas. Em 1988 foi regulamentada sua prática aí pela Ciplan e 

em 1999 suas consultas são inseridas no SIA. Desde a década de 1980 estaria ocorrendo 

aumento significativo na oferta de serviços de homeopatia; a este aumento, entretanto, não 

acompanharia um aumento na assistência farmacêutica de medicamentos homeopáticos. Em 

                                                                                                                                                                                              
medicina previdenciária. Nos documentos do Estado que aqui selecionei, não fica claro porque é ela a 

responsável pela regulação destas terapêuticas outras que ingressam na PNPIC. 

22 O sistema SIA é uma organização administrativa do SUS, hoje informatizada, que controla as consultas, 

prontuários e procedimentos realizados nos pacientes. 
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2004, tendo em vista a elaboração da política, foi organizado o 1º Fórum Nacional de 

Homeopatia, tendo como tema “A homeopatia que queremos implantar no SUS”. Neste 

evento foi registrada a participação de profissionais, secretarias municipais e estaduais de 

saúde, universidades públicas, associações de usuários de homeopatia do SUS e entidades 

nacionais homeopáticas representativas (IDEM, ibidem). 

A inserção da homeopatia no SUS definiria, segundo a visão dos representantes da 

terapêutica, importante estratégia para a construção de um modelo de atenção centrado na 

saúde, e não na doença
23

. Isto porque a prática (re)colocaria o sujeito no centro do paradigma 

da atenção, compreendendo-o nas dimensões física, psicológica, social e cultural; para esta 

prática, o adoecimento seria resultado da ruptura da harmonia entre estas diferentes 

dimensões. Por isso é que esta concepção contribuiria para o fortalecimento da integridade da 

atenção à saúde. Segundo o texto, fortaleceria ainda a relação médico-paciente como um dos 

elementos fundamentais da terapêutica, o que promoveria a humanização na atenção. 

Curiosamente, este fortalecimento é apontado como sendo um estímulo ao auto-cuidado e à 

autonomia do indivíduo/paciente. Atuaria em diversas situações clínicas do adoecimento, 

como em doenças crônicas não transmissíveis, doenças respiratórias e alérgicas e nos 

transtornos psicossomáticos, especialmente, reduzindo a demanda por intervenções 

hospitalares e emergenciais. Contribuiria ainda para o uso racional de medicamentos, podendo 

reduzir a fármaco-dependência (BRASIL, 2006). 

Na inserção da homeopatia no sistema, é dado grande destaque à diferença de seu 

paradigma com relação àquele biomédico: ela seria mais “holística”, “humana”, “integral”. 

No discurso dos próprios porta-vozes da prática (ainda que enquanto atores do Estado, como 

aparecem no texto da PNPIC) é ressaltada a “grande contribuição” que a homeopatia poderia 

fazer à biomedicina, ampliando sua relação com a saúde e adequando-a melhor aos princípios 

do SUS. Mas isso somente se ela for capaz de submeter seus princípios à lógica científica 

biomédica. É uma relação quase paradoxal que se estabelece aí. 

A fitoterapia aparece na política como uma terapêutica caracterizada pelo uso de 

plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, excluindo a utilização de 

qualquer tipo de substancia ativa isolada, ainda que de origem vegetal (IDEM, ibidem). É um 

                                                             
23 A biomedicina, predominante no sistema, representaria (segundo o texto) uma prática voltada para órgãos ou 

corpos e doenças, e não para pessoas, indivíduos e saúde. 
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conhecimento de origem relatada como muito antiga, relacionada aos primórdios da medicina 

e fundamentado no acúmulo de informações via oral por sucessivas gerações. Segundo a 

política, oitenta por cento da população brasileira se utilizaria de plantas ou preparações 

destas no que se refere à atenção primária a saúde. Neste contexto, países como o Brasil 

ocupariam papel central e privilegiado, em certo sentido, por sua ampla diversidade vegetal – 

isto demonstraria um grande potencial para o desenvolvimento desta terapêutica. Na política é 

ainda destacada a relação entre o uso de plantas medicinais e o conhecimento tradicional 

particular ao Brasil, e diversas pesquisas estariam sendo realizadas no país para “validar 

cientificamente” este conhecimento (ver também BRASIL, 2006c; 2006d; 2007). 

Assim como aparece no texto das outras práticas, faz-se referência ao apoio da OMS 

ao uso de plantas medicinais no âmbito sanitário (declarado em 1978 com a declaração de 

Alma-Ata; cf. WHO, 1978). Ao apoio da organização se somaria um crescente interesse da 

população pela regulamentação das práticas de fitoterapia no sistema público de saúde 

(BRASIL, 2006; 2006c; 2006d). Em 1988, a Ciplan regulariza a fitoterapia nos serviços 

públicos de saúde. Em 1998, é lançada uma portaria (3916/98) que implanta a Política 

Nacional de Medicamentos, que traz em seu discurso o incentivo ao apoio à pesquisa em 

fitoterápicos, “enfatizando a cientificidade de suas propriedades medicamentosas” (BRASIL, 

2006: 20). Em 2004, o conselho nacional de saúde lança a proposta para a Política Nacional 

de Assistência Farmacêutica, que teve grande influência na regulação da fitoterapia no 

sistema nacional. Ela incentiva o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no 

processo de atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos tradicionais incorporados e 

igualmente com embasamento científico (BRASIL, 2004a; 2006). Lança ainda as ideias de 

adoção de políticas de geração de emprego e renda, com qualificação e fixação de produtores, 

baseadas no incentivo à produção nacional, com a utilização da biodiversidade presente no 

país, e o envolvimento dos trabalhadores de saúde no processo de incorporação dessa opção 

terapêutica (BRASIL, 2006). 

Estaria presente em 116 municípios, ocupando 22 estados, tendo desde programas 

lançados próximos ao momento da pesquisa (2004), até aqueles em funcionamento há mais de 

dez anos, com maior experiência na prática da terapêutica e regulamentação específica para o 

serviço (IDEM, ibidem). Os dois momentos cruciais para a incorporação desta prática no SUS 

teriam sido o fórum para a proposta da Política Nacional de Plantas Medicinais e 
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Medicamentos Fitoterápicos, em 2001, e o Seminário Nacional de Plantas Medicinais, 

Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica, em 2003. 

A particularidade da fitoterapia neste processo é que ela é tratada pelo Estado, 

essencialmente, como uma prática de indicação de medicamentos (muito mais que de 

tratamentos ou remédios
24

), e é então subsumida aos processos aos quais submetemos os 

medicamentos modernos – basicamente, aos estudos nos moldes daqueles do laboratório 

contra-placebo
25

. Assim, não basta àquele “uso terapêutico das plantas” ser eficaz (no sentido 

de obter o resultado esperado na maior parte das vezes – a cura), como disse acima; ele 

precisaria ter sua ação fármaco-biológica comprovada nos moldes da biomedicina. 

O termalismo social e a crenoterapia são classificados como procedimentos antigos, 

usados desde a época do império grego, tendo sido descritos por Heródoto, indicado na 

política como autor da primeira publicação científica termal (BRASIL, 2006). O termalismo 

compreenderia as diferentes maneiras de utilização da água mineral e sua aplicação em 

tratamentos de saúde, enquanto a crenoterapia seria a indicação e uso de águas minerais com 

finalidade terapêutica, atuando de maneira complementar aos demais tratamentos de saúde. 

No Brasil, é descrita como tendo sido introduzida pela colonização portuguesa, e durante 

algumas décadas teria sido disciplina conceituada e valorizada, presente em diversas escolas 

médicas. Após a segunda guerra mundial, segundo a política, com as mudanças no campo da 

medicina e da produção social de saúde, o campo teria sofrido redução de sua produção 

científica e divulgação. 

Seria somente a partir da década de 90 que o conhecimento teria sido resgatado, com a 

ideia de Turismo Saúde e Termalismo Social, tendo como alvo principal a busca e 

manutenção da saúde. Esse retorno é encarado e promovido como uma maneira de ofertar, 

especialmente a pessoas idosas, tratamentos em estabelecimentos termais especializados, com 

o objetivo de proporcionar o acesso ao uso das águas minerais com propriedades medicinais, 

                                                             
24 Aqui recorro à definição de remédios de Schenkel (apud CASTRO, 2012): se os remédios são quaisquer 
procedimentos utilizados para curar ou amenizar os sintomas de qualquer doença, os medicamentos seriam um 

tipo específico dentro destes remédios, cuja particularidade é ter sua produção, regulação e distribuição 

controladas pelo Estado. Podemos ainda fazer referência a Philippe Pignarre (1999), segundo quem o 

medicamento moderno é um tipo de remédio que carrega um arrombador específico, o farmaco-químico. 

25 Para uma descrição do funcionamento dos laboratórios contra-placebo e uma abordagem antropológica acerca 

deste contexto, ver PIGNARRE, 1999.  
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seja para tratar, recuperar ou preservar a saúde (IDEM, ibidem). Durante este tempo, a prática 

manteve-se ativa em algumas poucas unidades municipais de saúde de regiões com fontes 

termais, tendo como principal exemplo, segundo a PNPIC, Poços de Caldas, em Minas 

Gerais. 

Por último é o texto da medicina antroposófica, que teria sido introduzida no Brasil há 

aproximadamente sessenta anos (IDEM, ibidem). Traduz-se enquanto uma abordagem 

“médico-terapêutica complementar”, de “base vitalista”, cujo modelo de atenção estaria 

organizado de maneira transdisciplinar, e que buscaria a “integralidade no cuidado em saúde”. 

Os profissionais utilizariam seus conhecimentos e recursos enquanto instrumentos para a 

ampliação da prática clínica (biomédica) (IDEM, ibidem). Em 1993 teria sido reconhecida 

como prática médica pelo Conselho Federal de Medicina. Entre seus recursos é destacada no 

texto a utilização de medicamentos baseados na homeopatia e na fitoterapia, além de outros 

específicos da medicina antroposófica (que não são descritos na política). Levantaria ainda a 

ideia de que integrado ao trabalho médico estaria prevista a atuação de outros profissionais da 

área da saúde, de acordo com as necessidades dos usuários e pacientes do serviço médico 

(ideia que aparece igualmente nas propostas de organização do SUS; cf. em especial BRASIL, 

2006a; 2006b). 

As experiências da medicina antroposófica no SUS são apontadas no texto como 

promovedoras de contribuições aos campos da educação popular, arte, cultura e 

desenvolvimento social. Seriam muito poucas estas experiências até então realizadas no 

sistema de saúde publica, destacando-se o serviço de práticas não-alopáticas de Belo 

Horizonte, que englobaria, além da medicina antroposófica, a homeopatia e a acupuntura 

(introduzidas e regulamentadas no sistema municipal desde 1994 – BRASIL, 2006). 

O objetivo da entrada na PNPIC tanto do termalismo social quanto da medicina 

antroposófica seria a implementação, no âmbito das experiências consolidadas, de 

observatórios, com a intenção de aprofundar os conhecimentos sobre suas práticas e seu 

impacto na saúde, mais do que o incentivo à implementação da prática em si. O que de fato 

seriam estes laboratórios e como ocorreria o registro destas experiências não fica claro na 

política. 
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3.1.3 O complementar 

 A maneira como as terapias outras (que não a biomédica) aparecem no decorrer da 

política sempre faz referência aos termos complementar, alternativa, tradicional, ou 

integrativa. É possível notar, por essas pequenas descrições que já apresentei (e ainda mais 

nas que vão se seguir), como a relação entre a medicina que (re)conhecemos como científica e 

essas outras ditas complementares (ou todos os outros meios de curar, de maneira geral) se dá 

em nossa sociedade moderna e ocidental de maneira eminentemente reducionista (LATOUR, 

2012).  

A ciência moderna se pretende universal, o que quer dizer que todo público que se 

localize no exterior dos locais de sua construção é igualmente submetido à sua lógica e 

racionalidade. A medicina moderna, bem como a maneira pela qual se constitui enquanto 

hegemônica, são um exemplo de como a ciência passa a ser meio de legitimação por 

excelência. O conflito entre os médicos e os ditos charlatães não foi criado em nome da 

ciência, mas a referência a ela deu-lhe novas feições: foi porque um dos lados da disputa 

decidiu se basear na autoridade científica que hoje reconhecemos muitas vezes (ou vemos 

serem reconhecidos) em médicos o “verdadeiro saber de curar”, e em charlatães a tentativa de 

enganar, esvaziada de conhecimento (STENGERS, 2002). Não foi algo intrínseco à própria 

medicina o que a qualificou como ciência, mas sim a maneira pela qual diagnosticou e 

desqualificou o poder dos ditos charlatães. Nesse contexto, se retira a equivalência de todas as 

curas: o restabelecimento por si só não poderia ser uma prova, e o charlatão é aquele que o 

considera assim. É somente nesse contexto de pensamento que foi possível
26

 a emergência 

dos laboratórios de estudo contra-placebo. Posicionando-se assim, esta nova ciência médica 

atesta contra qualquer poder de cura que possa agir sobre o corpo que não seja aquele 

reconhecido biologicamente, caracterizando-os enquanto falsos, apesar de eficazes. Isso nos 

leva a pensar que eficácia é apenas um dos pontos do que seria uma “boa prática” segundo a 

biomedicina. Seria preciso aí assegurar que a cura ocorra pelos “bons motivos”, entendidos 

como os motivos fármaco-biológicos, e não por “maus motivos”, representados por qualquer 

razão que não possa se enquadrar na maneira moderna de avaliar a ação biológica/eficácia de 

um tratamento (PIGNARRE, 1999). 

                                                             
26 Ainda que algum tempo depois: os laboratórios de estudos contra-placebo emergem somente após a Segunda 

Guerra Mundial (PIGNARRE, 1999). 
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 Segundo Isabelle Stengers (2002), a ruptura necessária para a construção de uma 

ciência exclui e inclui simultaneamente: sempre estabelece um contraste entre “antes” e 

“depois” que desqualifica o antes. A busca de uma coesão que permita a determinada ciência 

(em construção) se constituir enquanto tal procura qualificar positivamente os pretendentes ao 

título de ciência, bem como desqualificar a “não-ciência” que a precede (ou melhor, que a 

acompanha). Ela constitui-se contra um obstáculo construído pela opinião. Este contexto gera 

uma assimetria que inevitavelmente retira daquele contra o qual a ciência se constitui toda a 

possibilidade de contestar-lhe o atributo exclusivo de legitimidade. Espelhando aí o conflito 

entre biomedicina e as tais práticas outras, parece que o escape encontrado pelas últimas foi se 

reconstruir, agora baseadas na lógica biomédica moderna. 

 Vamos ver adiante os objetivos e diretrizes da PNPIC e como eles foram interpretados 

e singularizados em cada uma das práticas que a política procura regularizar, e como esta 

reconstrução parece operar. 

 

3.1.4 Objetivos e diretrizes 

São apontados como objetivos da política: 

- Incorporar e implementar a PNPIC no SUS, na perspectiva de prevenção de 

agravos e promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada 

para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde; 

- Contribuir ao aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do acesso à 

PNPIC, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; 

- Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras 

e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades; e 

- Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o 

envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas 

diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde. (BRASIL, 2006: 24) 

 

A partir destes objetivos, são traçadas as diretrizes gerais da política (como os 

pormenores no alcance dos objetivos acima citados) e as estratégias que podem ser utilizadas 

para alcançá-las. Baseados nestas diretrizes centrais, cada subgrupo deve estabelecer suas 

próprias sub-diretrizes, e aí é onde efetivamente aparece na política como cada uma destas 
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práticas vai se articular para seu ingresso regulamentado no sistema público de saúde. Nestas 

sub-diretrizes é onde fica mais clara a comparação (e uma quase “elevação”) a um padrão 

baseado em uma determinada ideia de ciência, bem como os meios de legitimação dos quais 

cada prática se utiliza neste processo. 

São estas as diretrizes gerais apontadas na política: 

- Estruturação a fortalecimento da atenção em PIC [Práticas Integrativas e 

Complementares] no SUS; 

- Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC para profissionais no SUS, 
em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos para Educação 

Permanente; 

- Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PIC para profissionais de 

saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias participativas e o 

saber popular e tradicional; 

- Estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que proporcionem o 

desenvolvimento integral das ações; 

- Fortalecimento da participação social; 

- Provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na perspectiva 

da ampliação da produção pública, assegurando as especificidades da assistência 

farmacêutica nestes âmbitos na regulamentação sanitária; 

- Garantia do acesso aos demais insumos estratégicos da PNPIC, com qualidade e 

segurança das ações; 

- Incentivo à pesquisa em PIC com vistas ao aprimoramento da atenção à saúde, 

avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados prestados; 

- Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação da PIC, para 

instrumentalização dos processos de gestão; 

- Promoção de cooperação nacional e interinstitucional das experiências da PIC nos 

campos da atenção, da educação permanente e da pesquisa em saúde; 

- Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária. (BRASIL, 2006: 25-7) 

 

Algumas destas diretrizes são apresentadas com pequenas explicações em seqüência, 

que visam sua garantia (BRASIL, 2006). Entre estas, aparecem ações como o incentivo à 

inserção da PNPIC no SUS em todos os seus níveis, com ênfase na atenção básica, 

ressaltando o caráter multiprofissional da política adequado a cada nível de atenção. Seria 

necessária a elaboração de normas técnicas e operacionais, que visariam o melhor 
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desenvolvimento de cada uma das práticas no sistema. As diretrizes ressaltam uma 

importância em focar nos programas Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes 

Comunitário de Saúde, buscando a elaboração de matérias de divulgação e informação das 

práticas em diferentes linguagens culturais e respeitando as diferenças regionais. Seria ainda 

necessária a separação destes materiais em três focos distintos: usuários, gestores e 

profissionais de saúde, enfatizando as informações que seriam mais relevantes a cada grupo. 

No que tange à fitoterapia, se destaca a necessidade de elaboração de uma Relação Nacional 

de Plantas Medicinais e uma Relação Nacional de Fitoterápicos, bem como a promoção do 

uso racional destes no SUS, cumprindo o que seriam critérios de qualidade, eficácia, 

eficiência e segurança no uso (BRASIL, 2006). 

Várias destas diretrizes acabam sendo simplesmente transcritas para as sub-diretrizes 

de cada prática específica. Entretanto, é interessante notar as diferentes formas através das 

quais cada uma destas recomendações são apresentadas na política, dependendo da 

especialidade em questão. A impressão inicial é de que cada prática foca com mais afinco 

naqueles pormenores onde os profissionais da área se encontram mais articulados e 

organizados, bem como naqueles com maior potencial de legitimá-la enquanto uma prática 

científica de fato – como se o “de fato” pudesse ser puro, neutro e real como se faz crer no 

meio científico. É preciso lembrar rapidamente aqui que a ideia de purificação da ciência nada 

mais é que parte de um esquema que mantêm a modernidade funcionando (LATOUR, 1994). 

A modernidade produz constantemente híbridos de natureza e cultura, que são insistentemente 

divididos e qualificados em duas instâncias distintas e incomensuráveis. A purificação é a 

ilusão de que esta separação é possível, não só em laboratório, mas potencialmente no 

“mundo real”. Bom, vamos a estas sub-diretrizes. 

A acupuntura traz como premissa de sua implementação na política seu 

desenvolvimento em caráter multiprofissional, para as categorias profissionais presentes no 

SUS, e visando os três níveis de atenção do sistema (BRASIL, 2006). São oito suas sub-

diretrizes. A primeira visa estabelecer e fortalecer a atenção em acupuntura em todos os níveis 

de atenção do sistema, com ênfase na atenção básica. No programa Estratégia Saúde da 

Família (ESF), o principal seria priorizar a inserção de profissionais regulamentados, que 

atuem de forma integrada e de acordo com as prioridades do programa, adequando as práticas 

adotadas em cada região, buscando responder às necessidades da população. Seria preciso 

ainda não esquecer a integração com outras políticas sociais, com a inclusão de profissionais 
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especializados e material de informação e estudo em programas como o de Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS. Já nos centros especializados, é destacado que para toda 

inserção de profissionais que exerçam a acupuntura no SUS será necessário o título de 

Especialista. Para tanto, é recomendada na política a elaboração de normas técnicas e 

operacionais compatíveis com a implantação e desenvolvimento desta prática no sistema. 

A segunda sub-diretriz da acupuntura diz respeito ao desenvolvimento de estratégias 

de qualificação em acupuntura para profissionais do SUS, tendo como norte o programa de 

Educação Permanente do sistema (BRASIL, 2006). Aqui, é previsto o incentivo à capacitação 

da equipe de saúde nos conceitos básicos da medicina tradicional chinesa (MTC) e práticas 

corporais meditativas, como Tuí-Na, Tai Chi Chuan, Lian Gong, Chi Gong, entre outras 

(BRASIL, 2006: 30). É destacada ainda a necessidade da criação de bancos das escolas 

formadoras, bem como a articulação com outras áreas visando à inserção formal da 

acupuntura em cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde. Neste sentido, a 

terceira sub-diretriz recomenda a divulgação e informação dos conhecimentos básicos da 

prática, não só para profissionais da saúde e gestores do sistema, como também para seus 

usuários. No que diz respeito a estes últimos, o material deveria ser focado nas possibilidades 

que a terapêutica oferece, com ênfase na prevenção de doenças e na promoção de práticas 

corporais. Para profissionais e gestores, o enfoque é na capacitação entendida como adequada, 

ressaltando o papel do profissional no sistema, e na necessidade de investimento nesta 

capacitação. É ressaltada a possível redução de custos e incentivos federais para tal 

investimento. Esta especialidade é a única que faz menção a este caráter da política: o fato de 

ser uma política com custo visto como relativamente baixo para o Estado. 

A quarta e a quinta sub-diretrizes fazem referência a necessidade de garantia do acesso 

aos insumos estratégicos para a acupuntura, o que asseguraria qualidade e segurança nas 

ações, e ao desenvolvimento de estratégias de acompanhamento a avaliação destas ações 

(BRASIL, 2006). Seria necessário o estabelecimento de normas para os produtos 

indispensáveis à prática (de caráter técnico), em conjunto com a elaboração de um banco 

nacional de preços para tais produtos. Para a avaliação, a proposta seria a criação de códigos 

de procedimentos que possibilitem maior controle dos mesmos, tanto no que diz respeito às 

práticas técnicas quanto àquelas corporais. 



54 

 

 

A sexta sub-diretriz prevê a integração das ações da acupuntura com políticas de saúde 

afins, levando em conta todas as áreas do Ministério da Saúde. A oitava pede garantia de 

financiamento para estas ações, bem como para todas aquelas que visem a implementação 

concreta desta prática no sistema. A sétima sub-diretriz incentiva a pesquisa científica em 

acupuntura, com vistas a subsidiá-la como nicho estratégico da política de pesquisa no 

sistema (BRASIL, 2006). Nesse sentido, prevê incentivo a linhas de pesquisa que (e 

somente):  

 “aprimorem sua prática e avaliem a sua efetividade, segurança e aspectos 
econômicos, (...) [estejam] associada[s] ou não a outros procedimentos e 

práticas complementares de saúde; (...) identifiquem técnicas e condutas mais 

eficazes, efetivas, seguras e eficientes para a resolução dos problemas de 

saúde de uma dada população; apontem estratégias para a otimização da 

efetividade do tratamento pela Acupuntura e práticas complementares; e 

estabeleçam intercâmbio técnico-científico, visando o conhecimento e a troca 

de informações decorrentes das diferentes experiências no campo de 

formação (...).” (BRASIL, 2006: 33-4) 

  

O foco aqui é total nos conceitos ditos científicos: segurança, eficácia, efetividade, 

racionalidade no uso. 

Na homeopatia, a premissa é a mesma que aparece na acupuntura: desenvolver a 

prática homeopática em caráter multiprofissional, para as categorias profissionais presentes no 

SUS e de acordo com os diferentes níveis de atenção do sistema. Aqui são sete as sub-

diretrizes, com temas bastante similares aos presentes na acupuntura (BRASIL, 2006). A 

primeira diz respeito a incorporar a homeopatia nos diferentes níveis do sistema, tal como 

prevê sua premissa, com ênfase na atenção básica e em especial o programa ESF, por meio de 

ações de prevenção de doenças e de promoção e recuperação da saúde. Para tanto, seria 

preciso garantir os recursos necessários a “boa prática” (BRASIL, 2006) da homeopatia, tanto 

físicos quanto humanos. Na unidade de saúde, seria recomendado prestar atendimento de 

acordo com a demanda espontânea ou referenciada. É ressaltada ainda a necessidade de 

garantias de oferta de serviços seguros, efetivos e de qualidade, com concomitante avaliação 

das iniciativas já existentes, incorporando neste processo a participação das sociedades 

científicas homeopáticas reconhecidas (BRASIL, 2006). A homeopatia é descrita aqui 

enquanto prática essencialmente complementar, e este termo chega mesmo a ser destacado na 

política, partindo-se do princípio que essa prática poderia contribuir para a maior 

resolubilidade da atenção em saúde. 
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A segunda sub-diretriz requer a garantia de financiamento capaz de assegurar o 

desenvolvimento do conjunto de atividades essenciais à boa prática em homeopatia, levando 

em conta suas especificidades técnicas (BRASIL, 2006). Para atingir tal meta, seria preciso o 

fácil acesso aos medicamentos homeopáticos. Assim, esta diretriz incentiva a implantação 

e/ou adequação de farmácias públicas de manipulação de medicamentos homeopáticos 

(prevendo possibilidade de ampliação para fitoterápicos), que atendam a demanda e a 

realidade das diferentes regiões brasileiras. Para que tais farmácias possam operar 

adequadamente, a política aponta a necessidade de se estimular a implantação de projetos para 

produção de matrizes homeopáticas nos laboratórios oficiais para seu abastecimento. Seria 

preciso ainda investir em formação científica, assegurando a especialização e o 

aperfeiçoamento em homeopatia aos profissionais do SUS, de acordo com o programa de 

Educação Permanente do sistema (BRASIL, 2006). De acordo com a PNPIC, faz-se 

necessário ainda no estabelecimento desta sub-diretriz a garantia de financiamento específico 

pra divulgação e informação dos conhecimentos básicos de homeopatia para profissionais da 

saúde, gestores e usuários do SUS, considerando a participação da sociedade e o saber 

popular. 

A terceira sub-diretriz da prática da homeopatia prevê o acesso do usuário do SUS ao 

medicamento homeopático prescrito. Assim, exige a inclusão da homeopatia na política de 

assistência farmacêutica do Estado, implantando ainda farmácias públicas de manipulação que 

atendam a demanda e as necessidades locais (BRASIL, 2006). É destacada a necessidade de 

formulação de um banco nacional de preços para os materiais indispensáveis ao bom 

funcionamento de tais farmácias. Neste contexto, é constantemente ressaltada a necessidade 

de prezar sempre pela produção em laboratórios, reconhecidos como oficiais, do Estado. 

A quarta sub-diretriz da homeopatia que aparece na política diz respeito ao apoio a 

projetos de educação e formação permanente, de acordo com o programa de Educação 

Permanente do próprio sistema, buscando promover a qualidade técnica dos profissionais 

(BRASIL, 2006). Para tanto, a prática propõe a discussão da educação em homeopatia no 

sistema de saúde público, envolvendo instituições formadoras, profissionais e usuários do 

sistema. Seria preciso, nesse contexto e de acordo com a política, monitorar as dificuldades e 

limitações na atual prática clínica homeopática, focando nas ações possíveis de formação e 

educação permanente para os profissionais que atuam no sistema. Para que tais ideias sejam 

possíveis, a política prevê ainda a garantia do financiamento específico para os projetos de 
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educação, considerando as necessidades diferenciadas de cada região de atuação do sistema. 

Para os gestores, seria preciso material informativo específico, levando em conta as diretrizes 

do sistema e da PNPIC, e igualmente os critérios das instituições homeopáticas de 

representação nacional. Por fim, seria necessária a inclusão da “racionalidade homeopática” 

(BRASIL, 2006: 41) nos cursos de formação de profissionais de saúde, almejando igualmente 

cursos de residência médica, focando sempre na integração das atividades de assistência, 

ensino e pesquisa. 

A quinta sub-diretriz da homeopatia regula o acompanhamento e a avaliação do 

processo de inserção desta prática no SUS (BRASIL, 2006). Para que isso seja possível, a 

política levanta algumas ferramentas: mecanismos de coletas de dados, que sirvam ao 

processo de gestão; acompanhamento e avaliação dos resultados dos protocolos de pesquisas 

nacionais; inclusão dos procedimentos referentes à educação e saúde em homeopatia no 

sistema de informações do SUS, focando nos procedimentos da atenção básica e nos 

profissionais de saúde com nível superior; e o estabelecimento de farmácias de manipulação 

homeopáticas. A sexta sub-diretriz diz respeito à socialização da informação sobre 

homeopatia, bem como as características de sua prática, adequando os ensinamentos aos 

diversos grupos populacionais (BRASIL, 2006). É prevista aqui a inclusão da prática na 

agenda de atividades de comunicação social do SUS, produzindo materiais de divulgação 

direcionados a trabalhadores, gestores e usuários, em diferentes linguagens culturais. Aparece 

um foco em identificar e apoiar, bem como articular, experiências em educação popular, 

especialmente nos programas ESF e ACS. 

A sétima e última sub-diretriz da homeopatia apóia o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas que avaliem a qualidade e aprimorem a atuação homeopática no SUS. Para tanto, 

seria preciso, segundo a política, incluir a homeopatia nas linhas de pesquisa do SUS, 

buscando o estabelecimento de redes com universidades e associações, visando o fomento à 

pesquisa científica em homeopatia (BRASIL, 2006). A política propõe a identificação dos 

estudos desse tipo no Brasil, visando sua divulgação, bem como a criação de bancos de dados 

de pesquisas em homeopatia, conectando as nacionais e as internacionais. Por fim, seria 

necessário 
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priorizar as linhas de pesquisa em Homeopatia a serem implementadas pelo 
SUS, em especial aquelas que contemplem a avaliação da eficácia, da 

eficiência e da efetividade da Homeopatia, visando o aprimoramento e a 

consolidação da atenção homeopática no SUS. (...) Apoiar a criação e 

implantação de protocolos para avaliação de efetividade, resolubilidade, 

eficiência e eficácia da ação da homeopatia nas endemias e epidemias 

(BRASIL, 2006: 44). 

 

Mais uma vez, o foco é na busca por uma cientificização da homeopatia, buscando os 

mecanismos de aproximá-la cada vez mais da lógica (técnica) biomédica. 

Na seção do subgrupo de plantas medicinais e fitoterapia, são nove as sub-diretrizes. A 

primeira propõe a realização de um diagnóstico situacional das plantas medicinais e de 

fitoterápicos utilizados em programas estaduais e municipais, com a intenção de elaborar uma 

Relação Nacional de Plantas Medicinais e uma Relação Nacional de Fitoterápicos. Para 

inclusão e exclusão nestas listagens, seria imprescindível seguir os conceitos de eficácia e 

segurança (BRASIL, 2006), bem como levar em conta as necessidades da maioria da 

população de cada região, de acordo com dados epidemiológicos das “doenças passíveis de 

serem tratadas com plantas medicinais e fitoterápicos” (BRASIL, 2006: 45). Uma vez 

elaboradas tais relações, seria necessário, segundo a política, trabalhar em cima da escrita de 

monografias sobre todas as plantas medicinais e fitoterápicos aí presentes, com o intuito de 

melhor orientar seu uso. 

A segunda sub-diretriz diz respeito ao acesso às plantas medicinais e fitoterápicos, 

tanto por usuários como por profissionais da saúde. Prevê tornar disponíveis estes recursos 

nas unidades de saúde, tanto no modelo tradicional quanto no programa ESF, bem como nas 

unidades de média e alta complexidades. São quatro as maneiras possíveis de utilização destes 

recursos apontadas na política: planta medicinal in natura, planta seca (ou droga vegetal), 

fitoterápico manipulado e fitoterápico industrializado. Para cada uma destas maneiras, é 

enfatizado na política o uso racional, seguro e eficaz (BRASIL, 2006). Em primeiro lugar, 

seria preciso sempre atentar para as substâncias que podem ser utilizadas, presentes nas 

relações que a primeira diretriz pauta. Seria ainda necessário utilizar espécies identificadas 

botanicamente, cuja produção tenha a garantia das “boas práticas do cultivo orgânico” 

(BRASIL, 2006: 46), seja em hortas oficiais ou comunitárias, reconhecidas junto a órgãos 

públicos, especializadas no fornecimento destas plantas. No que diz respeito aos manipulados, 

é reforçada a ideia de estar sempre atento à legislação, bem como o projeto de ampliação do 
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acesso a estes por meio das farmácias públicas de manipulação de fitoterápicos, que atendam 

a demanda e as necessidades locais. Para os industrializados, é ressaltado o estímulo a sua 

produção através dos laboratórios (uma vez mais) oficiais, atendendo a legislação vigente, 

conforme a organização dos serviços municipais de assistência farmacêutica. 

A terceira sub-diretriz pautada por esta prática procura dar conta da educação 

permanente dos profissionais de saúde em plantas medicinais e fitoterapia (BRASIL, 2006). 

Seria preciso definir localmente a formação e educação permanente nos conceitos básicos 

desta prática para os profissionais que atuam nos serviços de saúde, focando em diferentes 

níveis de acordo com o papel de cada profissional. Para toda a equipe, seria ministrado 

conteúdo interdisciplinar comum, contextualizando a política e os conceitos gerais da 

fitoterapia e do uso de plantas medicinais; especificamente para os profissionais de saúde de 

nível universitário seria preciso detalhas os aspectos relacionados à manipulação, ao uso e à 

prescrição das plantas medicinais e fitoterápicos; e por fim para os profissionais agrônomos 

seria preciso detalhar os aspectos relacionados à cadeia produtiva de plantas medicinais. 

Juntamente com este movimento, é enfatizada a necessidade de elaboração de material 

informativo específico para gestores do sistema. Por fim, o texto da política prega o estímulo 

de estágios nos serviços de fitoterapia aos profissionais das equipes de saúde e estudantes, 

procurando criar parcerias com as universidades, com a finalidade de incluir nos cursos de 

saúde de graduação e pós-graduação disciplinas voltadas a prática da fitoterapia. 

A quarta e quinta sub-diretrizes são voltadas para a garantia do bom funcionamento da 

prática fitoterápica no SUS: a primeira através do acompanhamento e avaliação da inserção 

desta no sistema, e segunda através do fortalecimento e ampliação da participação popular e 

do controle social (BRASIL, 2006). Para tanto, se faria necessário segundo a política o 

desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento e avaliação, bem como o 

monitoramento das ações de implementação através dos dados gerados por tais instrumentos. 

A partir daí, seria preciso propor medidas de adequação das ações, quando se fizesse 

necessário. O principal, segundo a PNPIC, seria a garantia da inclusão das farmácias de 

manipulação de fitoterápicos no cadastro dos estabelecimentos de saúde públicos. Para o 

fortalecimento da participação popular, a política propõe o resgate e a valorização do 

chamado conhecimento tradicional, e a promoção da troca de informações entre aqueles 

portadores deste e os pesquisadores, técnicos e trabalhadores da saúde. Seria preciso estimular 

a participação dos movimentos sociais vinculados a este conhecimento nos conselhos de 
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saúde dos três níveis. Seria possível e desejável ainda, segundo a política, o estímulo à 

participação popular na criação de hortas de espécies medicinais, com vistas à geração de 

emprego e renda. 

A sexta sub-diretriz busca a garantia de financiamento voltado às ações de 

implantação das plantas medicinais e da fitoterapia no SUS (BRASIL, 2006). Para as planta in 

natura, é sugerida a criação e manutenção de hortas comunitárias reconhecidas junto aos 

órgãos públicos, para o fornecimento das plantas. Para as plantas secas, seria necessário 

planejamento da obtenção de matéria prima processada de acordo com as ditas “boas práticas” 

(BRASIL, 2006: 47), oriunda de hortas oficiais de espécies medicinais, de cooperativas e de 

associações de produtores. Para os fitoterápicos manipulados, é reforçada a necessidade de 

financiamento específico para a criação ou melhoria de farmácias públicas de manipulação. 

Por último, é exigida a garantia de financiamento para as ações de divulgação. 

A sétima sub-diretriz da fitoterapia prevê o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de 

plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, levando em conta a biodiversidade do país 

(BRASIL, 2006). Além de buscar a garantia de financiamento para a pesquisa científica sobre 

os itens daquelas relações descritas na primeira diretriz, busca ainda o estímulo à produção 

teórica nacional, que regularia o mercado interno. Para tanto, seria preciso, segundo a política, 

estimular junto às universidades e institutos de pesquisa linhas de pesquisa em fitoterapia nos 

cursos de pós-graduação, relacionadas aos aspectos epidemiológicos, clínicos e de assistência 

farmacêutica. Tais pesquisas deveriam ser realizadas sempre com ênfase nas espécies nativas 

e naquelas já utilizadas no setor público, em constante articulação com os movimentos 

sociais. Seria preciso ainda, de acordo com a PNPIC, implantar bancos de dados dos 

programas, instituições de pesquisa, pesquisadores e resultados das pesquisas com plantas 

medicinais e fitoterápicos, visando o melhor intercâmbio de informações. 

A oitava sub-diretriz recomenda o uso racional dos recursos, com base exatamente nos 

resultados destas pesquisas (BRASIL, 2006). Propõe a ampla divulgação das relações 

nacionais de plantas medicinais e de fitoterápicos, bem como a garantia de suporte técnico em 

todos os momentos aos profissionais. Para alcançar esta sub-diretriz seria preciso, segundo o 

discurso do Estado, o envolvimento dos gestores no desenvolvimento de ações de 

comunicação e divulgação, desenvolvendo campanhas educativas que busquem a participação 

dos profissionais da saúde, visando a promoção do uso racional. Por fim, seria necessária a 
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criação de material destinado especificamente aos usuários, em consonância com as 

experiências de educação popular. A nona e última sub-diretriz pautada pela fitoterapia 

estimula o monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, através do financiamento dos laboratórios oficiais de controle de qualidade e a 

formação de profissionais da ANVISA para executar tal tarefa.  

Aqui, aquele uso terapêutico das plantas que seria a característica essencial da 

fitoterapia, ao ser inserido no sistema de saúde, precisa ter comprovadas e garantidas sua 

eficácia, segurança e qualidade, bem como a utilização racional deste recurso. Conforme os 

textos oficiais que aqui procurei analisar, esse é o palco de todas estas práticas Outras, sendo 

estes termos recorrentes quando aparecem no discurso do Estado. Estes quatro conceitos vêm 

sempre atrelados uns aos outros no decorrer deste discurso, e são todos pautados, comparados 

e construídos em relação à biomedicina. Não basta ao fitoterápico (assim como ao 

medicamento homeopático, à acupuntura, ao termalismo e à medicina antroposófica – bem 

como a qualquer outra prática de cura ou tratamento de doenças) ser eficaz ou seguro; ele o 

tem de ser à maneira da biomedicina. O caminho que percorrem estas práticas outras é o de 

passar de medicinas tradicionais a conhecimentos com “base científica comprovada”, sendo o 

saber popular considerado valioso muito mais após sua comprovação científica.  

As práticas de termalismo social – crenoterapia e de medicina antroposófica trazem 

apenas uma sub-diretriz cada: o incentivo à criação de Observatórios da saúde nos locais onde 

atualmente são desenvolvidas experiências destas práticas no âmbito do SUS, com o 

propósito de acompanhar e avaliar as práticas desenvolvidas no sistema e elaborar material 

informativo sobre os resultados obtidos (BRASIL, 2006). Especificamente no termanlismo, é 

proposto o estímulo ao apoio e divulgação destas experiências, bem como à capacitação 

necessária para sua existência, tanto do espaço físico quanto de recursos humanos. Seria 

necessário ainda, segundo a política, incitar tais propostas especialmente nos municípios que 

possuem fontes de água mineral com potencial terapêutico, bem como garantir análises físico-

químicas periódicas nas águas. Por fim, levantam a proposta do estímulo a estudos científicos 

sobre a utilização terapêutica de águas minerais. 
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3.2 A construção de terapêuticas 

Podemos notar nas partes que tentei ressaltar da política como a moldagem das 

práticas outras se dá, tendo sempre como norte a biomedicina. A referência à ciência e a seus 

estudos, ao olhar, lógica e racionalidade científicos é clara e constante. Como na busca por 

uma maneira de se legitimar perante a sociedade e o Estado, estas outras práticas parecem se 

recriar, se modificando muitas vezes naqueles pontos mesmos pelos quais foram recrutadas 

para ingressar na PNPIC: não se constroem no discurso do Estado como brandas ou holísticas. 

As ciências, em sua construção, tomariam para si uma noção muito forte, definida e 

limitadora de objetividade. Dentro do laboratório científico, os fatos não mentiriam, e então é 

apenas uma conclusão (e direção) que seria possível (STENGERS, 2002a). A objetividade do 

cientista em si, entretanto, não diz nada, é diferente para cada tipo de prática científica, e no 

máximo pode nos dizer quais argumentos (dentro de cada uma destas) são aceitáveis, os que 

são “prova” e “fato”. Cada especialidade, neste sentido, seria parcial: a validade de seu saber 

dependeria da ausência de outros especialistas. Neste contexto, àquilo que, em alguma 

medida, não interessa a uma prática (ou que ela procura combater), ela exige provas e rigores 

científicos impossíveis de obter. De maneira similar, àquilo que a ela interessa, mantém os 

olhos fechados aos pormenores. O fato é que o rigor científico é afrouxado ou apertado de 

acordo com interesses outros, que não aqueles que diriam respeito aos fatos que a ciência 

procura demonstrar, e que são diferentes nos diferentes momentos históricos e sociais pelos 

quais cada ciência atravessa. É dado um poder à prova bastante central, e as ciências não são 

todas iguais face à exigência da prova. Nas discussões levantadas por Greene (1998) esta 

questão também vem à tona: quando o interesse é em validar conhecimentos e práticas 

xamânicos no que diz respeito, por exemplo, ao conhecimento empírico de plantas, os 

esforços científicos são intensos. Entretanto, o impulso é igualmente forte quando a tentativa é 

deslegitimar este conhecimento quando ele lida com causas que as pesquisas ocidentais 

simplesmente não compreendem – como doenças sobrenaturais ou resultantes de feitiçaria.  

As demonstrações nos laboratórios normalmente negligenciam as desigualdades 

sociais e econômicas, e a possibilidade de conhecimento desses contextos dificilmente faz 

obstáculo à aplicação dos resultados do laboratório fora deste. O poder dado à prova dentro 

das ciências as faz agir em nome do que quer que seja que queiram provar ou defender, e isso 

faz do laboratório um lugar central na construção e manutenção das sociedades. 
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Segundo Stengers (2002a), cada vez que levantamos estas questões de interesse, 

exigências, questões enfim que têm o potencial de colocar em cheque uma proposição 

científica, provocaríamos um curto-circuito, colocamos em questão a credibilidade de uma 

ciência. Nas sociedades modernas predominaria hoje, segundo a autora, o argumento que faz 

menção à ciência (ou à objetividade) como a voz da verdade, o “voto de minerva”. Estas 

sociedades teriam a ciência que construíram para si: fiel lá onde os interesses que têm os 

meios de se fazer respeitar impõem suas exigências, e pouco fiel lá onde os poderes têm a 

liberdade de nomear seus experts. Numa sociedade mais democrática que a nossa, Stengers 

pauta que os experts poderiam talvez perceber que a ciência em nome da qual operam, por 

mais fiel que seja no que concerne nos privilégios a partir dos quais ela se constrói, é 

suscetível de mudar de natureza desde que extrapole seu lugar de nascimento. A biomedicina 

moderna, entretanto, não parece se deixar afetar pelo encontro com estas outras maneiras de 

curar. 

Se nem mesmo dentro do próprio escopo daquilo que se considera “científico” é 

possível que os padrões estejam de acordo, como conseguir avaliar uma forma de 

conhecimento que se organiza de outra maneira, que não àquela com a qual estamos 

acostumados? No caso da medicina moderna, é impossível pela sua própria constituição                                     

extrapolar os limites de seu desenho e compreender as outras práticas de cura nos termos 

próprios particulares a elas (PIGNARRE, 1999). Parece ter cabido então a estas outras se 

traduzirem nos termos biomédicos. 

Nas sociedades não-ocidentais, as duas medicinas (ou várias, sendo mais justa) 

coexistem. Não se constroem aí umas contra as outras, mas tampouco se constroem cruzando-

se de uma maneira que resultaria da “boa-vontade” (PIGNARRE, 1999). No ocidente, por 

mais que tenhamos a intenção de misturá-las, esta diversidade se converte usualmente num 

embate político, onde inevitavelmente haverão vencedores e vencidos. A ideia da biomedicina 

é de que estas medicinas complementares e integrativas são mais respeitosas dos doentes, 

mais humanas, mais integrais, embora disponham de um aparato técnico menor e deficiente. É 

por isso a procura destas medicinas outras. Os mistos que são inventados no processo de 

incorporação destas práticas ao SUS seriam uma tentativa de acrescentar o humano à 

medicina técnica que encontraríamos nos consultórios públicos. Pelo que podemos observar a 

partir da descrição que propus, isso é em certa medida uma inverdade: as medicinas outras 

podem ser tão técnicas como a nossa conhecida biomedicina, seja em decorrência de sua 
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própria maneira de ser, seja por uma busca de legitimidade que a aproxima em certa medida 

desta biomedicina. A maneira pela qual a biomedicina construiria seus discursos 

impossibilitaria pensar, perceber ou analisar, qualquer outra maneira de tratar saúde e doença, 

e cada um de seus contextos (PIGNARRE, 1999). Ela seria um processo de marcação de 

corpos tão particular e fechado que impediria a compreensão das marcações de outras 

naturezas-culturas, que não podem ser reduzidas ao caso particular de uma em especial – a 

biomédica.  

Ainda que a medicina tenha operado uma árdua luta contra as práticas “não oficiais”, 

elas coexistem nas sociedades ocidentais hoje, e a busca pela sua incorporação no SUS é 

exemplo e conseqüência desse quadro. Quando um doente procura um médico “não oficial”, 

ele não é necessariamente taxado de irracional, seja por seus pares ou pelos profissionais da 

biomedicina; e isso somente porque esta escolha não o priva necessariamente dos meios da 

medicina oficial, lá onde estes meios são efetivamente os únicos realmente eficazes 

(STENGERS, 2002a). Isso, entretanto, não renderia motivos para nos orgulharmos: é de 

maneira quase clandestina, tornada chacota por “aqueles que sabem”, que os doentes podem 

procurar ajuda longe dos caminhos balizados pela prova. Se não são irracionais, isso ocorre 

somente porque não abandonam os tratamentos biomédicos. 

A questão da eficácia, que parece ser tão central neste processo de legitimação e 

inserção destas terapias outras nos serviços públicos de saúde, não pode ser levantada sem que 

a resposta seja dada no mesmo momento: os critérios pelos quais a eficácia de uma 

terapêutica pode ser determinada jamais são neutros e, no caso aqui levantado, são guiados 

pelos caminhos da biomedicina. Por isso, ao ingressar no SUS, num processo que busca 

também legitimar estas terapias tanto perante o Estado quanto aos olhos da sociedade, estas 

práticas acabam por precisar se remoldar, agora baseadas nos padrões e na lógica da 

biomedicina. 

Segundo Greene (1998), a questão da eficácia médica, se vendo livre de uma estreita 

visão biotecnológica, não tem que significar necessariamente eficácia curativa. Esta eficácia 

que é tratada na PNPIC é ao mesmo tempo simbólica e política, porque é socialmente 

produzida. Argumentar diferente seria, segundo Greene, continuar cúmplice de uma visão 

biomédica, que apaga o social na medida em que posiciona a medicina como exclusivo saber 

e prática, fora do social, isolando-a enquanto estreitamente definida, processo de causa-efeito 



64 

 

 

que transcende e obvia os elementos simbólicos e sociopolíticos de medicina, cuidado e 

doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

4.Os desdobramentos da política 

4.1 A predominância biomédica 

No contexto de coexistência, em nossa sociedade, da biomedicina e de outras maneiras 

de compreender e tratar o(s) corpo(s), é quase inevitável que a primeira acabe exercendo 

sobre todas as outras uma espécie de poder simbólico (BOURDIEU, 1989), uma forma 

transformada, transfigurada e legitimada de todas as outras formas de poder. Quando tratamos 

da PNPIC, esta situação se encontra de alguma maneira exacerbada, inclinada ao limite, uma 

vez que aí estas diferentes terapêuticas (no que eu incluo a biomedicina) se vêem obrigadas 

em alguma medida a conviverem juntas e se relacionarem de maneira mais intensa e direta. 

Esta influência que exerce a biomedicina só é possível na condição de transformação de 

diferentes tipos de capital em capital simbólico, e de um trabalho de eufemização que garante 

uma transubstanciação das relações de força, fazendo reconhecer-ignorar a violência que elas 

encerram objetivamente. É isso que transforma-as em detentoras (e expressão) de um poder 

simbólico. 

O capital simbólico acumulado aí pela biomedicina pode ser compreendido como 

prestígio, reputação, fama, ou qualquer outra forma percebida e reconhecida como legítima 

das diferentes espécies de capital. A distinção – outro nome do capital simbólico – não é outra 

coisa senão o capital, qualquer que seja sua espécie, quando percebido por um ator que opera 

dentro das categorias de percepção resultantes da incorporação da estrutura na qual ele vive e 

opera. Este capital passa a ser, neste processo, conhecido e reconhecido como algo de óbvio. 

As distinções, enquanto transfigurações simbólicas das diferenças de fato, são produto da 

aplicação de esquemas de construção que, como os pares de adjetivos empregados para 

enunciar a maior parte dos juízos sociais, são conseqüência da incorporação das estruturas a 

que eles se aplicam; e o reconhecimento da legitimidade mais absoluta não é outra coisa senão 

a apreensão do mundo comum como coisa evidente, natural. 

A questão é que as relações de força objetivas tendem a reproduzir as relações de 

forças simbólicas, nas visões do mundo social que contribuem para garantir a permanência 

dessas relações de força. Na luta pela imposição da visão legítima do mundo social, em que a 

própria ciência está inevitavelmente envolvida, os agentes detêm um poder à proporção do 

seu capital, quer dizer, em proporção ao reconhecimento que recebem de um grupo. O campo 

da ciência é o lugar de uma luta que possibilitou a questão específica do monopólio da 
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autoridade científica, inseparavelmente definida como capacidade técnica e como poder 

social, ou, se preferirmos, o monopólio da competência científica, entendida como capacidade 

de falar e de agir legitimamente em matéria de ciência, que é socialmente reconhecida a um 

agente determinado. Em saúde e doença, é a biomedicina quem detém o monopólio legítimo 

do saber, assegurado necessariamente por este sistema. Por isso que, quando ingressam no 

SUS, são as outras terapias que, unilateralmente, se adéquam aos padrões biomédicos.  

Quando se encontram na PNPIC, a terapias acabam operando em si transformações 

inevitáveis, ingressando na lógica biomédica. Não quero dizer que se tornam elas mesmas 

gêmeas da biomedicina, mas passam a ser controladas e reguladas pelos padrões desta. A 

questão que a racionalização destas práticas pode nos colocar é: o que significa operar dentro 

de uma prática que se diz racional? Segundo Stengers (2004), o que controla e assegura esta 

racionalidade para a biomedicina seria a experimentação. Ela suporia, implicaria e atualizaria 

a possibilidade de colocar em cena um fenômeno, de controlá-lo, de purificá-lo, de tal 

maneira que ele se torna outra coisa, um testemunho que pode responder pelo experimentador. 

Um fenômeno que responde às exigências da experimentação é antes purificado que 

fabricado. A experimentação produz assim um evento. E é este evento que cria uma distinção 

entre as ciências teórico-experimentais (como a biomedicina), e todas as demais, 

caracterizadas de pseudo-ciências. São as primeiras que fazem do laboratório o lugar onde se 

afirma o direito que tem a racionalidade científica de submeter ao teste aquele que pretende o 

estatuto de objeto experimental. Em biomedicina, a prova permite tão somente desqualificar 

os supostos “falsos pretendentes”, e não identificar positivamente o que seriam os 

“pretendentes autênticos”. 

Não é apenas a cientificidade da biomedicina o que lhe assegura e legitima este poder 

simbólico que ela exerce sobre todas as outras operações de cuidado com o corpo. Segundo 

Freidson (2009), a organização de uma profissão de conhecimento é tão importante quanto o 

conhecimento em si. O valor social deste trabalho depende tanto de sua organização 

ocupacional quanto do conhecimento e da habilidade que pretenda possuir. Aos médicos foi 

dada uma liberdade profissional que os capacita como os melhores preparados para lidar com 

seu trabalho e conhecimento, bem como uma liberdade de “resolver” os problemas dos leigos 

– todos os outros que não seus colegas de profissão. O processo de medicalização pelo qual 

passou a sociedade moderna apenas aumentou o papel de controlador do profissional sobre o 

cidadão leigo. Segundo Freidson, a medicina seria a única profissão que desenvolve uma 
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conexão sistemática com ciência e tecnologia. Isso só é possível porque na sociedade pós-

industrial a medicina teria tirado a dominância do direito e do sacerdócio, sendo ela a 

detentora da ideia do que é normal tanto física quanto moralmente. 

Segundo Foucault (2008) a medicina necessariamente exige, em sua constituição, a 

definição de um estatuto político e a constituição em nível de Estado de uma consciência 

médica, encarregada de uma tarefa de informação, controle e coação. A medicina surge aí 

enquanto uma prática de intervenção, essencialmente, e que busca a pesquisa como auxílio ao 

“combate” às doenças. O espaço médico atravessa e penetra o espaço social. Ele busca tornar-

se senso comum, ao menos no sentido de ser conhecido e reconhecido enquanto (o único) 

legítimo. Isso tem como resultado (no mesmo sentido em que é produto de) uma consciência 

médica generalizada, aberta e móvel, ligada a cada existência individual, mas também à vida 

coletiva da nação. A assistência ao doente passa a ser fornecida pelo Estado, de forma gratuita 

e obrigatória, tendo o médico como instrumento. Ao se tornar uma atividade pública, a 

medicina passa a ser controlada e politicamente eficaz. Nesse contexto, ela não mais precisa 

ser medicamente indispensável. Quando ligada ao Estado, a medicina é positivada: deixa de 

tratar da doença para falar de saúde e felicidade. Passa a ser ela a responsável por caracterizar 

o homem saudável, ou o homem-modelo, não só a respeito das relações físicas como também 

às morais do indivíduo. 

É o conhecimento fisiológico que, segundo Foucault, passa a ser central na reflexão 

médica quando ela se alia ao Estado e à ciência. Passa-se a pensar de acordo com a 

bipolaridade entre o normal e o patológico. O Estado se conecta aí aos doentes no mesmo 

patamar que suas famílias: se estas últimas se relacionam com os doentes em termos de 

compaixão, a nação teria com estes um compromisso social e coletivo de assistência. O 

hospital surge aí como um local de reclusão, que serve não somente aos doentes sem família 

ou àqueles portadores de doenças contagiosas ou extraordinárias, mas também enquanto um 

local de proteção, essencialmente. Proteção dos sadios contra os doentes, dos doentes contra 

os não especialistas, e dos doentes com relação uns aos outros. 

Segundo Freidson (2009), o que definiria a biomedicina na atualidade seria sua 

preeminência, tanto no prestígio quanto na autoridade de sua especialidade. Ninguém compete 

com ela, que acaba por ocupar papel hoje semelhante àquele das antigas religiões de Estado: é 

ela e somente ela quem define o que é saúde e doença e como tratá-las. A aliança da medicina 
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com a ciência foi o que permitiu a ela obter o controle exclusivo de seu conhecimento, formar 

um grupo profissional e obter uma crença geral e pública em seus recursos terapêuticos. Essa 

aliança só foi possível na medida em que o Estado assegurou à medicina o monopólio do 

conhecimento científico. A medicina passa a exercer sobre seu trabalho um controle 

oficialmente reconhecido, e este torna-se então atraente para o resto da população. A origem 

deste controle é, segundo Freidson, claramente política, envolvendo a ajuda do Estado no 

estabelecimento e preservação da preeminência da profissão médica. A autonomia da 

medicina é necessariamente decorrente desta relação entre os atores da profissão e aqueles do 

Estado. É o Estado quem torna ilegais as atividades que pudessem concorrer com a 

biomedicina, e subordinada a ela aquelas das quais ela precisasse. A diferença entre o médico 

e as outras profissões da saúde não é, neste sentido, técnica; é o controle que o médico exerce 

sobre a divisão do trabalho que o diferencia. 

O que é normal e desejável passa a ser definido pela biomedicina com relação à noção 

de doença, e perpassa aí uma noção de moralidade. Para Freidson, o conceito de doença é 

essencialmente avaliativo; a medicina é moral, tanto quanto direito ou religião. O problema é 

que se acredita que a medicina seja científica (diferente do direito ou da religião), livre de 

uma avaliação moral. Acredita-se que ela seja independente da cultura humana. Acredita-se 

que a doença seja mais objetiva e estável que outros comportamentos igualmente 

considerados desviantes. Dizer que algo é doença tem, entretanto, conseqüências, 

independente da condição biológica de qualquer organismo humano. O diagnóstico e o 

tratamento biomédicos não são atos exclusivamente biológicos: a doença é definida 

socialmente, cercada de atores sociais que a condicionam, e moralmente, pautada por 

interesses políticos e econômicos
27

. 

A medicina substitui a religião e o direito no estabelecimento dos comportamentos 

reprováveis (FREIDSON, 2009; FOUCAULT, 2008). Esse processo teria começado com o 

surgimento da ciência médica. A aliança que se inicia aí não é da medicina com a ciência ou 

da medicina com o Estado: é necessariamente uma tripla aliança, medicina-ciência-Estado. 

Qualquer coisa que se desvie de qualquer tipo de regra passa a ser então visto pela 

biomedicina enquanto doença. Como conseqüência deste quadro, a medicina consegue tirar 

dos leigos o direito de avaliar seu próprio comportamento e o comportamento de seus 

                                                             
27 Os casos da indústria farmacêutica e das seguradoras são aí um exemplo deste controle não só econômico 

como político. 
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semelhantes – a medicalização do desvio leva à castração política do desviante; ele não tem 

mais controle sobre seu estado. A caracterização de determinados comportamentos como 

patológicos, mais ainda que desviantes, permite um controle político sobre a população, seja 

em seu todo ou em apenas algum segmento. A saúde realoca aí a salvação: ela se torna uma 

parte (escondida) do poder tecnológico da medicina. (KLEINMAN, 1997). 

Ao aliarem-se, Estado e biomedicina podem controlar e regular os comportamentos 

que consideram desviantes. As políticas anti-tabagistas são um exemplo disto. Igualmente 

resultado desta aliança são propostas de lei como a do Ato Médico, que condiciona à 

autorização do médico o acesso aos serviços de saúde. Além se estabelecer uma hierarquia 

entre a biomedicina e as demais profissões da área médica, um projeto como este reafirma e 

revalida a ideia de supremacia da biomedicina com relação a qualquer outra forma de 

conhecimento do corpo, da saúde e das doenças.  

 

4.2 A PNPIC enquanto política pública 

Ao analisar o texto de uma política pública pensada com, pelo e para o Estado, é 

preciso ter em mente que sua formulação é uma atividade sociocultural regida 

obrigatoriamente por leis jurídicas, e que está inevitavelmente imersa nos protocolos 

lingüísticos e nas práticas culturais que criam e sustentam o(s) mundo(s) que habitamos. A 

partir daí, podemos pensar que é igualmente inevitável a reconfiguração da relação entre 

indivíduo, sociedade e Estado no processo de elaboração destas políticas. Por refletirem a 

história e a cultura da sociedade que as gera, elas podem ser lidas como textos culturais, 

dispositivos classificatórios ou narrativas. Produtores e produtos destes contextos são os 

diferentes grupos e atores que se encontram em interface com as políticas públicas, situados 

muitas vezes em lugares socialmente distintos. Segundo Cris Shore (2010), a análise de uma 

política pública implica dar sentido às múltiplas interpretações e muitas vezes às definições 

em conflito que as políticas adquirem para estes diferentes grupos. Além disso, o trabalho de 

formulação de políticas pode ser definido como as práticas e as formas organizacionais por 

meio das quais elas são geradas. Juntando estes fatores, a análise destas é certamente objeto 

de grande interesse à antropologia. 
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O estudo antropológico deste trabalho procura ressaltar, através da análise do caso 

específico que é a PNPIC (no limite que o corte do objeto nos permite), a complexidade e o 

(muitas vezes) desordenado processo de formulação desta política – em particular as maneiras 

ambíguas e algumas vezes disputadas em que ela foi promulgada e recebida pelos atores 

(estejam eles em maior ou menor interface com ela). Segundo Shore os antropólogos tendem, 

em contextos como este, a focar no sentido que as pessoas dão às políticas, o que elas querem 

dizer para os atores envolvidos em sua formulação e atingidos por ela. Para saber porque 

funcionam ou não, é preciso saber como as políticas públicas são recebidas e experimentadas 

pelas pessoas afetadas por elas. Segundo Shore, o que faria do discurso do Estado um 

discurso interessante antropologicamente não é somente seu conteúdo, mas sim o que pensam 

dele as pessoas a quem ele se dirige, e a maneira pela qual este discurso afeta sua vida diária. 

Este trabalho apresenta um primeiro passo para a análise de questões como estas no que diz 

respeito à PNPIC. O texto da política é aqui visto enquanto um híbrido entre a fala de 

autoridade do Estado e a voz dos grupos e atores que a política pretende contemplar de 

alguma maneira, e que trabalham com e para Estado
28

. Todo este processo possibilitou a 

observação da relação entre o Estado e estes diferentes grupos, ambos construídos por e 

imersos nesta sociedade, ocupando aí papel tanto de agentes promotores de mudança quanto 

de reflexos do meio no qual operam. 

Políticas refletem maneiras de pensar sobre o mundo e como atuar nele. Contêm 

modelos implícitos (e algumas vezes explícitos) de uma sociedade e de visões de como os 

indivíduos devem relacionar-se com esta e uns com os outros. De tal maneira que as políticas 

algumas vezes criam novos conjuntos de relações entre indivíduos, grupos ou nações. É 

preciso lembrar ainda, como ressalta Minayo (1991), que são uma via de mão dupla: se são 

uma ação do Estado em direção à população, que busca muitas vezes controlar o corpo social, 

são também um direito sobre o qual esta população deve opinar em termos de efetividade e 

qualidade. São uma ferramenta que permite sua ação sobre a sociedade.  

Um aspecto chave das políticas públicas e que deveria nos chamar a atenção enquanto 

antropólogos é a maneira que incidem na construção de novas categorias de indivíduo e da 

                                                             
28 Se o Estado não abarca todos os integrantes dos grupos que se vêem em interface com a PNPIC, ao menos os 
grupos de profissionais das terapias aqui em questão possuem representantes nas esferas deste Estado, ali 

encontrados exatamente com a função de dialogar e construir esta nova política. A eles que foi dada a voz de 

construção das diretrizes e dos objetivos que vimos no segundo capítulo deste trabalho. 
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subjetividade. A noção de pessoa, de indivíduo social, é uma ideia construída ao longo do 

tempo (MAUSS, 2003), e que se reconstrói em cada sociedade e a cada tempo. Se a pessoa é 

hoje tida como uma substância racional, indivisível, individual, isso foi resultado de uma série 

de relações, interações e transformações. Nas sociedades modernas, o Estado ocupou papel 

central na constituição desta percepção de uma “categoria do Eu”, e continua ocupando em 

sua manutenção. Ainda segundo Shore, o governo moderno se apoiaria cada vez mais nas 

“técnicas do ser”: tecnologias e métodos que implantam as normas e as práticas por meio das 

quais os indivíduos se governarão e administrarão a si mesmos. 

Na PNPIC, diferentes noções do que seria este indivíduo social e de como ele opera 

aparecem, variando de acordo com qual terapia curativa possuía a palavra nos diferentes 

momentos do texto. Para a acupuntura, por exemplo, o indivíduo é descrito como sendo 

portador da dualidade Yin-Yang, “divisão do mundo em duas forças ou princípios 

fundamentais, interpretando todos os fenômenos em opostos complementares” (BRASIL, 

2006: 13). O objetivo mesmo da prática, como descrevi aqui no segundo capítulo, é equilibrar 

este quadro, do qual seríamos todos portadores. Para a homeopatia, o indivíduo é trazido 

como um todo holístico e clinicamente (ou ao menos preferivelmente) indivisível, onde as 

dimensões física, psicológica, social e cultural estariam interconectadas. O adoecimento aí é 

resultado da ruptura da harmonia entre estas diferentes dimensões (Idem, ibidem: 18). No 

texto geral da política, este indivíduo é tido como visto de maneira fragmentada pela 

biomedicina. Assim, um dos objetivos da política seria considerar “o indivíduo na sua 

dimensão global, sem perder de vista sua singularidade, quando da explicação de seus 

processos de adoecimento e de saúde.” (Idem, ibidem: 5;86). 

É preciso ainda lembrar, como ressalta Felipe Hevia (2009; 2011), que a definição de 

quem é cidadão e o conteúdo dessa cidadania são conseqüências do tipo de relação da 

sociedade com o Estado. As conseqüências da ação do Estado sobre a sociedade e as relações 

entre seus membros e grupos também se expressam em todo o corpo legal em que intervêm, 

definem e limitam os comportamentos sociais. Os movimentos sociais e as organizações da 

sociedade civil não são a priori portadores de reivindicações justas e legítimas, e na maioria 

das vezes têm de enfrentar a difícil aprendizagem da gestão pública, que se realiza em meio 

de fortes tensões e contradições – entre estas, uma forte assimetria de poder entre os 

representantes da sociedade civil e os do Estado. Um exemplo disto é o fato de que diversas 

poderiam ter sido as terapias que reivindicariam (ou poderiam ser beneficiados por) uma 
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política de inserção no Estado; entretanto, foram apenas estas aqui citadas que ingressaram 

sob a bandeira de complementares, alternativas ou integrativas. O fato é que a PNPIC, tal qual 

outras políticas de saúde, nacionais e internacionais, que tentam dar conta desta questão de 

outras terapias de cura que não a biomédica, criam e regulam estas categorias. São as políticas 

que decidem o que pode ou não ser enquadrado enquanto complementar, integrativo ou 

alternativo. Em alguma medida, estas noções acabam sendo essencializadas (tal qual aquelas 

de cultura e tradição), e se tornam centros da luta por poder entre as comunidades e equipes 

de saúde (LANGDON, 2007).  

Para Shore, as políticas públicas serviriam para administrar, regular e modificar as 

sociedades. Elas servem como ferramentas para ampliar o alcance dos governos dentro da 

sociedade civil. Se elas podem ser consideradas como uma forma particular de ação social e 

simbólica, como uma categoria de um símbolo condensado, devemos reconhecer que são 

ambíguas e polissêmicas e que têm múltiplos significados, que não podem ser sempre 

destrinchados. Elas têm efeitos que extrapolam os desenhos e intenções de seus autores, na 

medida em que é possível identificá-los. Elas têm “vida social” própria. Em alguns casos (e o 

da PNPIC é também um exemplo) mais do que qualquer coisa as políticas são meios de 

controle, métodos de vigiar e, ainda que de maneira não tão explícita, punir e disciplinar. 

Apela-se às políticas quando as regras devem ser visíveis ou explícitas, quando as 

relações devem ser formalizadas, ou quando as decisões requerem o selo de uma autoridade 

legítima. Também por isso, elas teriam grande poder na hora de regular e organizar as 

sociedades contemporâneas, na hora de dar forma às identidades das pessoas e a respeito de 

sua percepção de si mesmas. Elas estão profundamente implicadas na maneira como nos 

construímos como indivíduos e como sujeitos. Um dos aspectos mais importantes da 

formulação de políticas públicas seria a forma através da qual elas auxiliam na construção de 

novas categorias de subjetividade e novos tipos de sujeitos políticos. É através delas que os 

indivíduos recebem (ou não) as categorias de cidadão, adulto legal, profissional, imigrante, 

criminoso, etc – e mesmo em alguma medida de indivíduo, como tratei acima. Desde o 

nascimento até a morte, as pessoas têm suas vidas reguladas por estas categorias – e pelas 

políticas que as regulam. Elas incorporam – e estão incorporadas em – a lógica dos sistemas 

de classificação que criam.  

 



73 

 

 

4.3 Conseqüências da integração 

É na segunda metade do século XX que aparecem as diferentes terapêuticas 

institucionalmente colocadas como alternativas, tradicionais ou complementares. De acordo 

com Greene (1998), o desenvolvimento da biomedicina, tanto como ideologia quanto como 

prática, e sua relação com as assimetrias econômicas mundiais, poderia estar levando ao fim 

estas outras terapêuticas que não a biomédica, substituindo-as por esta. Neste contexto, 

organizações internacionais (como a própria OMS) começaram a reconhecer o conceito de 

“pluralismo médico”, que retira da biomedicina o monopólio do modelo de tratamento, e 

incentiva a integração entre a biomedicina e estas outras práticas. Os macrosistemas de 

atenção básica à saúde, entretanto, deveriam, dentro deste incentivo, serem pautados, regrados 

e controlados pelos ideais biomédicos. Se, nos chamados países em desenvolvimento, os 

recursos biomédicos podem algumas vezes ser reconhecidos enquanto escassos e de baixa 

qualidade, a biomedicina internacional e sua influência política e científica não o são. O ideal 

biomédico é aí muito presente, e guia as ações em saúde, sejam estatais ou de organizações 

não-governamentais.  

A ideia da integração entre a biomedicina e as outras práticas, seja como for posto seu 

discurso, sempre preza por colocar qualquer outra terapia que não a biomédica em “bases 

científicas”: pesquisadores em saúde (com formação majoritária, senão estrita, biomédica) 

deveriam determinar quais elementos destas tão faladas terapias alternativas, complementares 

e integrativas valeriam à pena a inclusão, e quais deveriam ser descartados. É este o processo 

que parece também acometer a formulação da PNPIC. Numa tentativa de inclusão destas 

práticas no SUS, elas de alguma maneira se cientificizam, e se adaptam ao modelo biomédico. 

Como tentei demonstrar durante os capítulos anteriores, o ingresso destas práticas no SUS 

provoca necessariamente mudanças em sua organização teórica e prática: as terapias têm de se 

submeter e adequar a estratégias de prova e experimentação que são essencialmente as 

biomédicas. Sendo a bandeira que representa o conhecimento seguro e eficaz (tantas vezes 

mencionado nos documentos do Estado) a ciência é o padrão ao qual estas práticas parecem 

ter que, no mínimo, se equiparar, para poderem ingressar no SUS. 

Além da ideia de que para ingressar no sistema estas práticas tem de ser eficazes, 

seguras e eficientes da mesma maneira da biomedicina, são vários os exemplos do que são 

estes processos de cientificização. Os termos eficácia, segurança e qualidade são recorrentes 
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no discurso de todos os documentos do Estado quando o assunto são outras terapêuticas que 

não a biomedicina. A maneira como estes termos são definidos nas políticas do Estado pode 

apontar o caminho para perceber como se dá esta incorporação da fitoterapia pelo sistema, 

bem como sua relação com a biomedicina. Eficácia seria a “capacidade de o medicamento 

atingir o efeito terapêutico visado” (BRASIL, 2007: 70); qualidade, o “grau de cumprimento 

de exigência de propriedades inerentes a um produto, processo ou sistema” (Idem, ibidem: 

73); segurança, a “condição de ser seguro, de não causar injúria ou perda” (Idem, ibidem: 73); 

e uso racional, “o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade 

oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas, e o consumo nas 

doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos 

eficazes, seguros e de qualidade.” (Idem, ibidem: 73). Os quatro conceitos vêm sempre 

atrelados uns aos outros no discurso do Estado; o que não fica absolutamente claro entretanto 

nas definições (mas muito claro na descrição de como ocorre o processo de “validação” destes 

medicamentos) é que todos eles são pautados, comparados e construídos em relação à 

biomedicina. 

Outro exemplo deste processo se dá na inserção dos fitoterápicos no sistema. É 

apontada como imprescindível a validação deste conhecimento, bem como o estímulo a 

estudos científicos junto às universidades e centros de pesquisa do país, e igualmente a 

composição de equipes de estudo multiprofissionais, envolvendo farmacêuticos, biólogos, 

agrônomos e médicos (BRASIL, 2003). O médico seria o profissional responsável pelo 

diagnóstico e orientação do uso dos fitoterápicos; o farmacêutico seria o responsável pela 

identificação das plantas e a orientação do trabalho e controle de qualidade dos remédios; já o 

agrônomo, profissional central para orientar o cultivo das plantas e o controle de seu 

crescimento (BRASIL, 2006c). São vários assim os experts que precisam entrar em contato 

com a fitoterapia para que ela possa ingressar no SUS. É aí defendida a fitoterapia com base 

científica, sobretudo, sendo preciso revelar o “real valor farmacológico” das preparações de 

uso popular (IDEM, ibidem). 

Nos documentos do Estado, são relatados estudos clínicos realizados com as plantas 

aos moldes daqueles realizados com os medicamentos: experimentos em laboratório 

avaliando condições de temperatura, pressão, níveis de acidez; testes preliminares em tecidos 

humanos fora do corpo (in vitro) e depois em animais; e por último em grupos populacionais 

constituídos de indivíduos portadores de diferentes características, que buscariam representar 
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a população na qual o medicamento será aplicado
29

 (IDEM, ibidem). Nos laboratórios de 

estudos contra-placebo tradicionais, em todas as etapas os candidatos a medicamentos seriam 

comparados a um composto caracterizado de “placebo”, que seria livre de qualquer efeito 

fármaco-biológico (PIGNARRE, 1999). No caso dos fitoterápicos, os testes buscam se 

aproximar o máximo possível deste modelo. Tais estudos teriam como objeto avaliar 

farmacológica e toxicologicamente a planta em sua forma tradicional de uso, ou seja, sem a 

preocupação num primeiro momento com o isolamento dos compostos químicos presentes 

nas plantas, ou com a caracterização de um princípio ativo determinado. Isso teria sido assim 

planejado para que a atividade terapêutica da planta e sua toxicidade pudessem ser avaliadas 

na maneira como elas são utilizadas pela população (BRASIL, 2006c).  

Aqui, um fato interessante pode ser ressaltado. Para os estudos clínicos das plantas foi 

desenvolvido um “chá placebo”, um composto preparado a partir de uma planta (sapé) com 

efeitos fármaco e toxicológicos nulos, aparentemente. Em estudos posteriores, entretanto, foi 

colocado em suspenso a potencialidade “placebo” do composto:  

Esta espécie foi escolhida pela Comissão de Seleção de Plantas do PPPM 
[Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais] como “placebo” para a 

realização de ensaios clínicos. Porém, em pesquisa clínica objetivando 

avaliar a ação anti-hipertensiva de duas espécies selecionadas por 

apresentarem indícios desta atividade, o sapé apresentou, no decorrer da 

primeira fase do ensaio clínico, efeito hipotensor, o que levou a equipe a 

providenciar alterações no protocolo de um estudo anteriormente 

desenvolvido no qual a espécie se apresentava como planta inerte (BRASIL, 

2006c: 65). 

 

Tanto aos fitoterápicos quanto aos homeopáticos, cabe seguir as normas dos 

medicamentos alopáticos desenvolvidos, utilizados e regulados pela biomedicina. Eles são 

necessariamente regulados pela ANVISA, e devem ser produzidos nos laboratórios ditos 

oficiais, reconhecidamente científicos (BRASIL, 2006; 2006c; 2007). 

A grande contradição que este processo de cientificização traz para nossa discussão é 

que, se a biomedicina é hegemônica em grande medida em decorrência de sua aliança com a 

ciência, e se é esta aliança também responsável pela manutenção de sua legitimidade, é 

                                                             
29 A descrição de como ocorrem os estudos nos laboratórios de estudo contra-placebo hoje que aqui utilizo é 

retirada do livro “O que é o medicamento?” (1999) de Pignarre. São estes os estudos atualmente consolidados 

que poderiam comprovar, em biomedicina, a eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos. 
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exatamente este mesmo o motivo pelo qual ela pôde ser questionada, e que a PNPIC pôde ser 

pensada enquanto uma política positiva. É por ser tão biomedicalizada que a medicina abriu 

espaço para questionarmos sua organização, sua maneira de tratar os corpos, os doentes e as 

doenças. 

Neste contexto, ganha destaque a questão da colaboração médica, que mostra a 

disjunção entre retórica e ação, política e prática. A maneira que esta colaboração entre as 

diferentes terapêuticas é pensada nos casos onde se encontram, e na PNPIC igualmente parece 

ser assim, traz necessariamente em si as ideias ocidentais de progresso e estase cultural, 

enquanto representados, respectivamente, pela ciência, pelas nações altamente desenvolvidas, 

pela cultura ocidental ela própria, e pela tradição, pelas nações subdesenvolvidas e pelas 

culturas não ocidentais, em qualquer que seja sua expressão (GREENE, 1998). A medicina 

complementar, alternativa ou como quer que queiramos chamá-la é vista aí enquanto um 

conjunto de práticas baseadas em crenças, que existiriam a milhares de anos, antes do 

desenvolvimento da “moderna ciência médica”, e que se encontram em uso ainda hoje
30

. No 

discurso colocado nestes contextos de colaboração, seria preciso aproximar estas duas (ou 

várias) medicinas hoje, validando o conhecimento tradicional através dos recursos da 

medicina e ciência modernas. Aí, estas outras terapêuticas são vistas como um fenômeno 

estático, adormecido e passivo, enquanto a biomedicina é um fenômeno visto como agencial e 

ativo. 

Estase versus progresso. Esta concepção imbui a biomedicina e a ciência com uma 

posição cultural simbólica hierarquicamente superior, como o agente de mudanças que ativa, 

através exatamente da cientificização, terapêuticas estagnadas e, dentro desta concepção, 

necessariamente não científicas. As terapias complementares são aí desprovidas de qualquer 

tipo de agência social, sendo possível somente à biomedicina provê-la (GREENE, 1998). 

Atualizar estas terapêuticas só seria possível, dentro desta perspectiva, por este culturalmente 

construído poder de ativação da biomedicina/ciência. Tais ideais de integração estão presos de 

tal maneira em um pântano de construções ocidentais que apagam a agência social de 

praticantes de qualquer outra terapêutica que não a biomedicina, através da manutenção desta 

                                                             
30 É interessante notar que muitas das descrições das próprias terapêuticas na PNPIC aparecem quase que como 

uma paráfrase desta frase, que representa aqui uma visão ocidental e biomédica destas outras maneiras de curar e 

tratar o corpo. 
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ideologia que define estase como a contrapartida negativa de progresso
31

. Esta agência social 

de que fala Greene seria nada mais que a capacidade de operar mudanças sociais e culturais, e 

consequentemente, médicas. Esta ideologia da colaboração reforçaria a justificativa do 

desenvolvimento, e o valorizaria enquanto único combustível do progresso. Ainda que as 

outras medicinas não tenham desaparecido, elas acabam sendo nestes contextos dificilmente 

compreendidas em termos de uma cultura ativa que sobrevive. 

Não se pode, certamente, parar o desenvolvimento ou impedir a influência de um 

saber tão hegemônico como o da biomedicina. Mas, para Greene (1998), a compreensão 

antropológica destas outras práticas e maneiras de lidar com saúde, doença e corpo enquanto 

um conjunto de saberes e práticas já em seu próprio desenvolvimento, e com sua própria 

agência, poderia promover uma guinada a outro tipo de desenvolvimento e, 

consequentemente, outro tipo de integração e colaboração. Um desenvolvimento mais 

sensível cultural e politicamente poderia promover a agência destas práticas outras de cura, e 

compreendê-las como já em funcionamento, e não as pressupor como cultural e 

historicamente estáticas. Uma coisa é certa, e Greene chama atenção também para este fato: 

muitas vezes o processo de cientificização destas práticas levaria (arbitrária e 

necessariamente) a uma fragmentação delas, de maneira inconsistente com o desenvolvimento 

cultural e histórico de seu conhecimento e prática. Aí, as tais práticas complementares, 

integrativas ou alternativas poderiam muitas vezes perder aquelas características holísticas 

pelas quais foram recrutadas para o SUS. O processo em si não parece holístico: ele 

englobaria destas práticas somente aquilo que lhe convém.  

Se as práticas terapêuticas podem ser cientifizadas pela política e pesquisa biomédicas, 

e a PNPIC poderia ser uma amostra de que este movimento não só pode acontecer, como vem 

acontecendo, Greene (1998) acredita que o conhecimento e prática tradicional podem 

igualmente xamanizar a ciência (na forma aqui da biomedicina), na medida em que se 

apropriam de alguns de seus instrumentos e práticas em seus próprios sistemas de cura. 

Greene traça o caso de Yankush, um xamã jivaro que utiliza fármacos e injeções num tom 

profissional, o que acaba por xamanizá-los em seu discurso. A descrição completa do caso de 

Yankush pode ser vista no trabalho de Greene (1998). Para nós aqui basta observar que, 

quando o xamã Yankush entoa cantos sobre injeções, ao invés de simplesmente prescrevê-las, 

                                                             
31 Ideia similar a esta apresenta também Pignarre (1999). 
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ele as incorpora em seu exclusivo discurso xamânico. Trazendo para dentro do sistema 

terapêutico jivaro os elementos biomédicos, Yankush faz o caminho inverso deste que vim 

descrevendo: ele opera o que Greene chama de a xamanização da biomedicina. Assim, 

Yankush nos mostra que o caminho para a colaboração e integração destas diferentes 

terapêuticas não é necessariamente a cientificização. Esta opera em alguma medida um 

processo similar, englobando em sua prática os elementos que considera úteis, seguros e 

eficazes destas outras terapêuticas. Estas são, nesse sentido, cientifizadas sim, mas não se 

tornam elas mesmas biomedicina. Ainda que reguladas por esta, continuam tendo a potência 

de representar um desafio interno à própria biomedicina. Se Yankush consegue conviver com 

a biomedicina, esta é incapaz por sua própria constituição de fazer o contrário. Ela não dá 

conta da realidade como um todo, mas opera como se desse. E é exatamente por isso que a 

PNPIC pôde ser construída.  

Dizer que a colaboração é unilateral é, como já nos lembrou Sahlins (1997; 1997a) (e 

como também propõe Greene), negar qualquer autonomia cultural ou intencionalidade 

histórica a qualquer outra alteridade que não a ocidental. As culturas tradicionais estavam, 

estão e estarão de fato sempre desaparecendo, bem como seus sistemas médicos. Entretanto, a 

tentativa dos que sobreviveram e sobrevivem ainda é de incorporar o sistema mundial a uma 

ordem ainda mais abrangente – seu próprio sistema de mundo (SAHLINS, 1997). Nestes 

contextos é que Sahlins pode falar na “indigenização” da modernidade, que aparece carregada 

de uma exaltação da cultura tradicional. A variedade das respostas a estas situações pode 

muitas vezes se dissolver na ideia de uma aculturação universal. A “sobrevivência cultural”, 

no mundo moderno, consistiria em nada mais do que uma tentativa dos povos não ocidentais 

de se apropriar desse mundo em seus próprios termos. Então se muitas vezes, à primeira vista, 

podemos dizer que estas práticas outras de cura se cientificizaram para ingressarem no SUS 

(como eu mesma pude observar e destacar até aqui), numa segunda olhada podemos nos 

surpreender ao perceber que não, elas não operam segundo a lógica científica biomédica 

necessariamente, mas sim se apropriam daquilo que esta pode lhes oferecer – e, é claro, se 

reconstroem. 

As culturas e práticas tradicionais não ficam estagnadas nem voltadas para o passado, 

inativas – o que parece ser a compreensão destes sistemas de colaboração. Como Sahlins já 

ressaltou, “[n]a luta contra o Leviatã moderno, a continuidade das culturas indígenas consiste 

nos  modos específicos pelos quais elas se transformam.” (SAHLINS, 1997a: 126). É em 
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certa medida por causa do contato com outras maneiras de fazer tão gritantemente diferentes 

que aparece a possibilidade de mudança ou violação dos costumes. Quer dizer, ao encontrar 

com a biomedicina, estas terapêuticas outras não se perdem necessariamente. Em seu 

processo de cientificização, elas se modificam, mas se aproximam também da biomedicina de 

uma maneira positiva; aí talvez possam operar nesta algumas mudanças estruturais. Nos 

limites da pesquisa a qual me propus aqui, entretanto, isto é apenas uma especulação, ou uma 

incitação a novas investigações.  
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5. Considerações finais 

Quando tratamos aqui destas diferentes terapêuticas foi preciso evitar cair no erro, que 

já nos mostraram Goldman e Stolze (1999), de tomar a diferença, que só existe na 

comparação, como característica intrínseca de um dos dois (ou mais) pólos que se compara. 

De toda maneira, não é possível avaliar a diferença entre ciência e não-ciência (ou entre 

quaisquer duas maneiras diferentes de se conhecer e habitar o mundo) em nome de uma 

transcendência que nos libertaria da diferença. Isso não nos impede de maneira nenhuma de 

acompanhar os problemas criados pela elaboração desta diferença. 

Quando tratamos dela, não estamos levantando a questão de diversos pontos de vista 

sobre uma mesma coisa. Segundo Latour (2012), é a coisa em si que se permite ser 

desdobrada como múltipla e, portanto, ser apreendida a partir de diversos pontos de vista, 

antes de ser possivelmente unificada em alguma etapa posterior (dependendo das habilidades 

do coletivo para tanto). O próprio texto que se produz durante uma pesquisa, neste sentido, 

tem de ser mediador. Ser politicamente motivado revela aqui outro sentido: procuramos meios 

de registrar a novidade das associações e descobrir uma maneira de reuni-las numa forma 

satisfatória. 

Quando tratamos do desenvolvimento internacional e a saúde pública, a ênfase no 

desenvolvimento cientificamente baseado (e somente neste) não tem como escapar de ser um 

problema. Segundo Kleinman (1997), os problemas de saúde são articulados essencialmente 

enquanto problemas exclusivamente humanos, e não sociais. São aí obstáculos ao progresso 

que requerem remédios técnicos. Este contexto deixa ocultas as relações entre a prática 

biomédica e as estruturas políticas e econômicas. A competência em medicina, sua técnica, 

pode ser ensinada. Mas o cuidado aparentemente não pode ser aprendido (GOOD e GOOD, 

1995). Se você não for competente não será um médico. Já se não for atencioso ou 

humanista... bom, poderá aprender pelo caminho. 

A prática de uma medicina específica em qualquer comunidade não seria entretanto 

resultado de pesquisas médicas tanto quanto imaginaríamos. Para Hahn (1995), por exemplo, 

quando se trata da escolha de uma abordagem terapêutica haveria muito mais em questão do 

que o embasamento científico que ela tem. Definir o que é saúde ou doença, em qualquer 

lugar do mundo e em especial no Brasil, com sua diversidade cultural, constitui tarefa 

necessariamente arriscada. O SUS, quando propõe que saúde é um direito de todos, diz de que 
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saúde? Ainda que hoje a proposta do Estado seja de expandir as noções de saúde e doença, em 

certo sentido – e a própria PNPIC é uma tentativa disto –, ele continua sendo normatizador. 

Construir um serviço capaz de atender a pluralidade cultural é passar pelo questionamento da 

biomedicina como a cultura a partir da qual se determina o que seja saúde e, 

consequentemente, quais as ações de cuidado são consideradas adequadas. A ideia de 

humanização, neste contexto e como nos lembra Diniz (2005), traz consigo a necessária 

redefinição das relações humanas na assistência, e mesmo da compreensão do que são direitos 

humanos.  

O conceito de sistema médico é recheado de construções e suposições históricas. 

Segundo Greene (1998), ele é baseado num único, e historicamente recente, sistema: o 

biomédico (com suas pesquisas médicas, a cura ou prevenção de doenças e com o cuidado 

com o doente). Outras formas de cuidado com a saúde estão geralmente fora do sistema 

médico, e são usualmente ignoradas. Assim, podemos compreender que sistemas médicos são 

(sempre e em todos os lugares) complexos de conhecimento e prática que são inseparáveis de 

interesses sócio-ideológicos, bem como do processo de mudança cultural. Pensando dessa 

maneira, a ideologia implícita na biomedicina pode vir à tona: doença e medicina enquanto 

componentes predominantemente técnicos, e assim um processo majoritariamente natural. 

Se, nos processos de relações entre a biomedicina e todas as outras terapêuticas, estas 

aparecem como uma alternativa útil enquanto recurso terapêutico, o são apenas na medida em 

que podem ser manipuláveis e controláveis pelo Estado, enquanto ações e economia da 

pesquisa científica em biomedicina. Elas só são úteis na medida em que poderiam ser 

cientificizadas, através da biomedicina. É uma espécie de colaboração bastante assimétrica 

esta, a ocidental. A apropriação de elementos da biomedicina por Yankush, que tratei neste 

último capítulo (GREENE, 1998) reafirma e revalida o xamanismo. Entretanto, só pode fazer 

isso pela maneira que a apropriação de poderes exteriores é entendida no grupo social em que 

se insere, e a maneira pela qual este xamã constrói relevância social, sobrepondo significados 

simbólicos, políticos e médicos de uma medicina que sua comunidade reconhece como 

sociopoliticamente outra. Os atores das terapêuticas outras são, eles também, potencialmente 

agentes de mudança. Uma tentativa de desenvolver a compreensão ocidental destas 

terapêuticas deve vir do exame da maneira como elas são desenvolvidas em seus diferentes 

contextos particulares. É um exame como este que permite uma desmistificação reflexiva das 
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assimetrias políticas, sociais e médicas que o desenvolvimento ocidental, com seu legado 

colonial, engendra. 

Ao invés desta grande narrativa da dominação ocidental, podemos talvez pensar um 

outro modo de lidar com a constatação antropológica de que os outros povos não são tão 

facilmente influenciados por nossas próprias maneiras de fazer e estar no mundo. Segundo 

Sahlins (1997), reconhecer o desenvolvimento simultâneo de uma integração global e de uma 

diferenciação local é um caminho possível. Assim, quando integradas ao SUS, e 

consequentemente à lógica biomédica, estas outras terapêuticas das quais tratei aqui não se 

perdem ou perdem suas características. Passam a ser controladas e reguladas pela 

biomedicina, e isso certamente opera nelas transformações que aqui tentei ressaltar. 

Entretanto, continuam existindo em sua singularidade, e continuam exercendo sobre esta que 

as regula um questionamento. 

Quando estudamos a biomedicina o fazemos por meio das formas de nossa cultura, 

criamos em nossos termos, tomamos emprestados nossas palavras e conceitos para elaborar 

significados, e recriamos tanto nossa cultura quanto a própria biomedicina neste esforço. 

Segundo Wagner (2010), todo empreendimento antropológico situa-se numa encruzilhada: 

pode escolher entre uma experiência aberta e de criatividade mútua, na qual cultura em geral é 

criada por meio das culturas que criamos com o uso desse conceito, e uma imposição de 

nossas próprias pré-concepçoes a outros povos. Segundo Wagner, “o passo crucial – que é 

simultaneamente ético e teórico – consiste em permanecer fiel às implicações de nossa 

presunção da cultura. Se nossa cultura é criativa, então as “culturas” que estudamos, assim 

como outros casos desse fenômeno, também têm de sê-lo.” (WAGNER, 2012: 46) Caso 

contrário, segundo o autor, as tornaríamos subservientes a nós. Assim, quando tratamos de 

outras maneiras de tratar e compreender os corpos, diferentes daquela (ocidental por 

excelência) biomédica, precisamos não refletir nelas os conceitos desta última, mas sim 

conferir a elas o poder de se representarem a si mesmas. O estudo de modos de 

conceitualização exóticos realmente equivale a uma ressimbolização deles, transformando 

seus símbolos nos nossos – e é por isso que eles aparecem tão freqüentemente sob uma forma 

reduzida ou literalizada. Uma antropologia que não for feita desta maneira pode cair na 

armadilha de ter de acreditar ou nos significados nativos ou nos próprios. Escapar desta 

armadilha é procurar deixar que estas diferentes terapêuticas falem por elas mesmas, sem 

imprimir-lhes nossas expectativas ou contradições (LATOUR, 2012). 
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Os cientistas, em contraposição com todos os outros, leigos, muitas vezes podem se 

considerar os detentores das razões todas, que todos os leigos desconhecem. Se o cientista 

pode se equivocar, aos outros cabe sempre iludir-se. Como a relação entre antropólogos e 

nativos de que nos fala Eduardo Viveiros de Castro (2002), a relação de conhecimento aqui é 

necessariamente unilateral. A condição de possibilidade da existência mesmo da ciência é (ou 

foi, historicamente), como já vimos anteriormente, a deslegitimação das pretensões de toda e 

qualquer outra maneira de conhecer. Quando falamos de biomedicina e outras terapêuticas, é 

produtivo e desejável que seu confronto traga a alteração dos dois discursos em jogo. Tal qual 

quando se trata dos discursos de antropólogos e nativos, não é tão interessante chegar a um 

consenso quanto à produção de novos conceitos. 

Cada regime de conhecimento é um e opera de acordo com suas percepções e 

regulamentos.  Os instrumentos internacionais (com a melhor das intenções) desconsideram 

variações entre regimes específicos de conhecimento, em especial quando eles se opõem a 

maneiras ocidentais e hegemônicas de conhecimento, e os fundem em uma noção homogênea. 

Segundo Manuela Carneiro da Cunha (2009), tratam o conhecimento tradicional no singular, 

em oposição ao conhecimento científico – como se o único só pudesse se confrontar com o 

outro único, e não com a multiplicidade. Tratam ainda o conhecimento tradicional como 

coletivo e holístico (e o termo permite inúmeras interpretações). Engessam esse conhecimento 

como um conjunto fechado de lendas e sabedorias transmitidas há milênios e preservadas 

(mas não enriquecidas) pelas gerações atuais. Os conhecimentos tradicionais, ou 

simplesmente aqueles não ocidentais, não são entretanto simplesmente um corpus estabilizado 

de origem imemorial, e sim, como eu busquei aqui trazer, conjuntos particulares de formas de 

gerar conhecimento. Como trata Cunha, tradicionais são seus procedimentos – suas formas, e 

não seus referentes. 

Durante este trabalho, não tive o objetivo de desqualificar a medicina ocidental nem 

fazer um elogio às outras. Mostrar como elas se relacionam seja talvez criar (ou propor) um 

novo tipo de relações entre médicos de origens diferentes, que não é feito apenas de 

tolerância. Quando pensamos na organização da medicina moderna, talvez seu lance genial 

tenha sido, como disse Pignarre (1999), tratar a dificuldade da violência e do perigo inerentes 

à escolha de nos medicarmos por intermédio do puramente biológico através de sua 

reinvenção no terreno das relações entre os humanos participantes, isto é, no terreno da 

construção de um social particular, no qual, ampliada como num microscópio, a medicina se 



84 

 

 

tornaria mais controlável. Curar neste contexto seria colocar o paciente em novas redes que o 

afetem de maneira coercitiva. Essas redes podem ser químicas, como no caso da biomedicina, 

ou não; entre as diferentes medicinas, para Pignarre, é somente a escolha da rede de coerção 

que muda. A normatização aqui pode assumir outro caráter que não aquele negativo no qual 

aparece na maioria das vezes. 

De qualquer forma, a inclusão destas terapêuticas ditas alternativas ou 

complementares no SUS traz uma preocupação dos movimentos de saúde no Brasil com o 

desenvolvimento de uma medicina, em algum sentido, mais próxima daqueles princípios 

fundadores do sistema de saúde. Isso é reflexo e produto de um tipo muito simplista de 

compreensão do que são maneiras de conhecimento tradicionais, e que absorve de forma 

muito superficial o que seria uma terapêutica mais humanizada ou integral. Se, como vimos 

no terceiro capítulo, estas terapêuticas acabam passando por processos de cientificização, isso 

não necessariamente as desloca do lugar de estandartes, dentro da PNPIC, daqueles 

princípios. Ainda que a biomedicina seja predominante, e exerça sobre estas outras 

terapêuticas certo domínio, o capital simbólico destas é fundamental, mesmo que marginal. É 

através dele que se opera a busca pelo resgate (ou pela operacionalização de fato) das ideias 

de integralidade, humanização, equidade do SUS.  
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