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RESUMO

ABSTRACT

Analisou-se a conjuntura da produção científica, os avanços e os desafios para a implementação das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no Brasil. O estudo se
deu por meio de Revisão Integrativa dos artigos indexados
nas bases de dados bibliográficas da Rede Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), selecionando-se 68 artigos. Notou-se
que a região Sudeste permanece como polo científico e a
maior parte dos estudos não possui nível de evidência significativo. No decorrer dos anos, houve pequeno aumento no número de estudos e maior comprovação da eficácia
e eficiência das PIC em diversas áreas, porém entraves relacionados a pouca formação profissional, má gestão do
Sistema e concepções enraizadas na medicina alopática
permanecem e dificultam a ampliação das PIC no país.

We analyzed the scientific production, the advances, and
the challenges for the implementation of Integrative and
Complementary Practices (ICP) in Brazil. The study was
done through an integrative review in the Virtual Health
Library, selecting 68 articles. It was noted that the Southeast
region continues as a scientific hub, and that most of the
studies do not have a significant level of evidence. Over
the years, there has been a small increase in the number
of studies and greater evidence of the effectiveness and
efficiency of ICP in several areas. However, problems
related to poor professional training, bad management of
the system, and concepts rooted in allopathic medicine
remain, and hinder the expansion of ICP in Brazil.
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INTRODUÇÃO

de Saúde SUS (PNPIC). A política tem como objetivos:
a incorporação e implementação das PIC no SUS, o aumento da resolutibilidade do Sistema, a racionalização de
ações de saúde e a estimulação da participação social.1
A implantação das PIC no SUS se justifica por sermos um país multicultural em que os princípios do Sistema de Saúde contemplam a integralidade da assistência e
o cuidado universal. Além disso, o fácil acesso e o baixo
custo da adoção dessas práticas são também fatores importantes na adesão a tratamentos e na gestão em saúde.
Consequentemente, estratégias para incentivar e facilitar a

As PIC são sistemas médicos e recursos terapêuticos
complexos empregados para promoção do amplo cuidado
em saúde, valorizando a autonomia, cultura e o ambiente
dos indivíduos. Dessa forma, como resultado da mudança
de paradigmas relacionados à assistência em saúde, da demanda popular, de recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de diretrizes nacionais relacionadas
ao tema, foi aprovada, em 2006, a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único
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implementação de PIC são fundamentais, porém a descoberta e a melhoria das ações se dão, principalmente, por
meio da análise feita por estudos epidemiológicos que tratem do assunto.2
Em relação aos avanços que a PNPIC tem proporcionado, podem-se citar: normatização e institucionalização
das PIC na rede pública; aumento significativo de ações,
programas e políticas nos estados e municípios; integração dessas práticas aos sistemas oficiais de saúde; desenvolvimento de conhecimento na área, além de legislação/
normatização para oferta de serviços e produtos de qualidade; qualificação dos profissionais envolvidos com práticas complementares; melhoria da atenção à saúde da população e ampliação das opções terapêuticas aos usuários
do SUS.3 Entretanto, como desafios são apresentados: a
dificuldade na formação e qualificação de profissionais
em número adequado para atuarem no SUS; o monitoramento e avaliação dos serviços; o fornecimento dos
insumos (medicamentos homeopáticos/fitoterápicos/
agulhas para Medicina Tradicional Chinesa – Acupuntura); a estruturação dos serviços na rede pública e o investimento para desenvolvimento de processos e produtos.3
Frente a esse contexto, neste estudo, iremos analisar
a conjuntura da produção científica sobre PIC no Brasil,
relacionando os achados com os avanços e desafios para a
implementação das práticas no país.
MATERIAL E MÉTODO
Buscando-se uma abordagem mais ampla do tema, foi
realizado um estudo quanti-qualitativo por meio de pesquisa bibliográfica do tipo Revisão Integrativa na Biblioteca Virtual em Saúde, em agosto e setembro de 2015,
com os termos: práticas integrativas e complementares,
medicina alternativa, fitoterapia, acupuntura, medicina antroposófica ou antroposofia, termalismo ou crenoterapia
e homeopatia.
Os critérios de inclusão foram: artigo disponível na
íntegra, em português, publicado em 2013, 2014 e 2015.
No total, foram encontradas 203 publicações. Em seguida, fez-se a leitura do título e do resumo de todos
os arquivos e a montagem de uma planilha chamada
Fase 0 no Excel, com as colunas: título, autor e coautores, ano, local de publicação e nome da revista. Foram
excluídos: cartas ao editor, resenhas, revisões, pesquisas
com animais, publicações estrangeiras, artigos duplicados, indisponíveis, não relacionados às PIC ou já selecionados previamente em pesquisa com outro termo.
Ao final dessa seleção, obtivemos 68 artigos, os quais
sofreram fichamento, em uma segunda planilha do Excel,
com os objetivos, método, população de estudo, resulta356

dos, práticas integrativas estudadas e propostas. Assim, foi
possível realizar os cálculos estatísticos para caracterizar a
amostra, analisar os dados e responder às perguntas norteadoras: a pesquisa científica sobre PIC no Brasil teve incremento nos últimos 3 anos? Quais os avanços e desafios
para a implementação das práticas no país?
Este trabalho é uma continuidade e atualização do
estudo prévio de Greco et al.,4 o qual utilizou a mesma
metodologia para a realização de estudos de revisão estabelecida por Gil,5 e caracterizou-se por uma Revisão Integrativa da literatura sobre produção científica relacionada
às PIC entre 2002 e 2012.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 68 artigos selecionados, 25 são do ano de 2013,
32 de 2014 e 11 de 2015. A região do país com maior
destaque foi a Sudeste, com 87% dos artigos disponibilizados, permanecendo como polo produtor científico (Figura 1) (Tabela 1).
Ao compararmos os dados deste estudo com os encontrados por Greco et al.,4 observamos um aumento no
número de publicações sobre PIC nos últimos 3 anos,
uma vez que, entre os anos de 2002 a 2012, foram encontrados 49 estudos e, entre 2013 a 2015, 68 estudos.
As revistas com maior número de publicações são as
que tratam especificamente de práticas integrativas ou estão relacionadas à saúde coletiva, demonstrando pouca
inserção do assunto em áreas mais específicas, nas quais a
medicina alopática ainda é vigente (Figura 2).
Em relação ao método, os mais citados foram: os descritivo/observacional/relato e estudo de caso/história
oral/exploratório (38%); qualitativo (25%) e ensaio clínico/experimental (10%). Dessa forma, observa-se que
poucos são os estudos que se debruçam sobre a discussão
da eficácia e segurança das PIC (Figura 3).
As práticas integrativas mais abordadas foram: Fitoterapia, Plantas Medicinais e Acupuntura, sendo importante
destacar a inexistência de artigos sobre Termalismo Social
e Crenoterapia (Tabela 2).
Pelos critérios do estudo, 7 mencionaram o ensino das
PIC na graduação, mais especificamente sobre o aprendizado da Acupuntura, o entendimento dos estudantes
acerca da Homeopatia e das PIC em geral. Também relatam as dificuldades, a importância e as perspectivas para
inserção das práticas na grade curricular, as contribuições
da Antroposofia para a integralidade da educação médica e as discrepâncias entre o ensino e a prática de profissionais recentemente especializados em Homeopatia.
Percebe-se pouca abordagem e conhecimento das PIC no
cotidiano acadêmico, muitos entraves relacionados à MeRev. APS. 2018 jul/set; 21(3): 355 - 364.
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dicina Baseada em Evidências e pouca valorização de uma
visão holística no cuidado em saúde, justificando, em par-

te, as barreiras para adoção das práticas por profissionais
de saúde.6,7,8,9.10,11,12

Figura 1 - Artigos sobre PIC publicados segundo região brasileira nos anos de 2013 a 2015.

Fonte: próprio autor.

Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre PIC segundo a cidade de publicação nos anos de 2013 a 2015.
Local/Cidade de publicação

Nº

%

Araraquara

8

11,76

Belém

1

1,47

Belo Horizonte

2

2,94

Botucatu

11

16,18

Brasília

2

2,94

Campinas

2

2,94

Curitiba

3

4,41

Fortaleza

1

1,47

João Pessoa

1

1,47

Juiz de Fora

1

1,47

Londrina

1

1,47

Marília

1

1,47

Rio de Janeiro

20

29,41

São Paulo

14

20,59

Total

68

100,00

Fonte: próprio autor.
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Figura 2 - Distribuição dos artigos segundo a revista de sua publicação.

Fonte: próprio autor.
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Figura 3 - Percentual de publicações por tipo de estudo em 2013, 2014 e 2015.

Fonte: próprio autor.

Tabela 2 - Distribuição dos artigos segundo a prática integrativa abordada.
PRÁTICAS INTEGRATIVAS

Nº

%

Acupuntura

11

16,18%

Acupuntura e Homeopatia

1

1,47%

Aromaterapia

1

1,47%

Fitoterapia

14

20,59%

Homeopatia

8

11,76%

Homeopatia e Fitoterapia

1

1,47%

Medicina Antroposófica

2

2,94%

Medicina Tradicional Chinesa

1

1,47%

Plantas Medicinais

12

17,65%

Plantas Medicinais e Fitoterapia

10

14,71%

Práticas Integrativas e Complementares EM GERAL

7

10,29%

Total

68

100,00%

Fonte: próprio autor.
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Apenas 3 artigos relatam questões relativas à inserção das
PIC no Sistema Único de Saúde (SUS). Os temas englobam como organizá-las dentro do serviço, como utilizálas para promoção de saúde, como se deu a implantação
e os desafios da Fitoterapia no SUS e aspectos do uso de
plantas medicinais por usuários das Unidades Básicas de
Saúde. Ou seja, pouco foi pesquisado e analisado sobre
a conjuntura atual e futura das PIC no Brasil anos após
a implementação da PNPIC, sugerindo a necessidade de
uma maior autoavaliação por parte do Sistema junto à
comunidade científica para correção das falhas existentes.13,14,15
O conhecimento dos profissionais de saúde sobre PIC
foi abordado em 11 artigos. Nesse contexto, investigouse a relação existente entre a aprendizagem da Fitoterapia e atitudes na prática clínica de cirurgiões-dentistas e
médicos de Unidades Básicas de Saúde, descobriram-se
modelos explicativos do setor profissional em relação
às plantas medicinais, dando destaque para as opiniões,
vantagens e facilidades encontradas por médicos e enfermeiros no uso da Fitoterapia e plantas medicinais na
atenção básica. A Técnica Delphi foi apresentada como
método de intervenção pela enfermagem por meio da
Acupuntura e conheceu-se a percepção de gestores em
saúde e profissionais da estratégia saúde da família sobre
a inserção da Fitoterapia na atenção primária. Algo muito
importante foi a menção à necessidade de conhecimento
sobre propriedades físico-químicas de plantas medicinais
e variações sazonais para o uso adequado das PIC por
profissionais de saúde e a análise da transferência dos conhecimentos adquiridos sobre Acupuntura para a atual
Medicina Baseada em Evidências. Por fim, e com incontável valor humanístico, avaliou-se a relação positiva do
conhecimento de PIC e dos princípios éticos dos enfermeiros com a opção pelo uso das práticas no cotidiano
dos pacientes.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
Um grande número de estudos (19) trata da utilização
das práticas na prevenção, promoção, assistência, tratamento e reabilitação de doenças. Por meio deles, se identificaram as práticas alternativas de cuidado utilizadas por
familiares de crianças e adolescentes com infecção latente
por tuberculose sob tratamento preventivo com Izoniazida, a importância de plantas medicinais como primeira
linha de ação para enfermidades e o uso do óleo essencial
de Yang Yang por meio de aplicação cutânea ou inalatória
na ansiedade, autoestima e parâmetros fisiológicos. Além
disso, estudou-se o possível efeito tóxico da associação
Hypericum com a copaíba, o que é de fundamental importância para esclarecer sobre a necessidade de conhecimento técnico do tema respaldando prescrições sem
interações medicamentosas. Também foram descritas as
360

plantas medicinais utilizadas como analgésicas pela população e como se dá o uso e o preparo de medicamentos
naturais pela comunidade. Ademais, estudou-se como a
linha de pensamento Ying e Yang contribui na elaboração
do sistema diagnóstico e terapêutico e qual é a eficácia da
Acupuntura no tratamento da Fibromialgia e da dor na
anemia falciforme.26,27,28,29,30,31,32,33,34
Merecem destaque pela relevância do tema associado
às PIC na atualidade: a pesquisa sobre como utilizar as
terapias complementares nos cuidados paliativos, o artigo
relacionado à eficácia do tratamento com Paullinia cupana
para controle de fogachos em sobreviventes de câncer de
mama e o estudo sobre os programas e ações de Fitoterapia empregados na atenção primária à saúde brasileira
desde sua implantação no sistema de saúde.35,36,37
Para a elaboração coletiva de projetos terapêuticos
compartilhados, analisaram-se as possibilidades que a
construção de histórias de vida em encontros organizados
e as oficinas multiprofissionais de educação permanente
podem oferecer para o cuidado em saúde, além das possibilidades de contribuição da Homeopatia no contexto da
atenção básica.38,39,40
Revisões recentes na quimioterapia de Leishmaniose
enfatizam as deficiências dos agentes terapêuticos atualmente disponíveis e mostram a necessidade urgente de
novas opções de tratamento. Uma alternativa para substituir esses medicamentos, segundo um dos estudos, são os
extratos naturais de Eugenia uniflora e Momordica charantia, comprovando a aplicabilidade e eficiência do uso
de PIC em níveis secundários e terciários de atenção.41
Além disso, segundo Mello et al.,42 as práticas religiosas constituem lugares de acolhimento, de cura e de saúde
para aqueles que as buscam, não implicando necessariamente em remoção dos sintomas, mas mudança positiva dos significados atribuídos à doença e criação de rede
social de apoio. Podem, assim, complementar as práticas
médicas oficiais.
Outros estudos demonstraram a eficiência das PIC
no tratamento de doenças crônicas e incapacitantes que
demandam tratamento em longo prazo e de maior custo, como o estudo de Milcheski,43 que utilizou terapia por
pressão negativa para o cuidado de feridas complexas e
também o estudo que demonstrou alternativas ligadas às
PIC para o tratamento da hérnia de disco lombar.44
O conhecimento da população sobre PIC é referenciado em 13 artigos, estando ligado principalmente às
Plantas Medicinais para tratamento de feridas e à Acupuntura, com predomínio entre idosos e no sexo feminino.45,46,47,48,49,50,37,51,52,53,54,55,56
Foram encontradas 12 pesquisas experimentais com
PIC, identificando-se plantas com ações antimicrobiaRev. APS. 2018 jul/set; 21(3): 355 - 364.
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nas, laxativas, antioxidantes, analgésicas e antieméticas.57,58,59,60,61,62,63,64,65 Além disso, caracterizou-se o consagrado uso da acupuntura como ansiolítico.66 Mas um dos
artigos demonstrou também falhas na qualidade e rotulagem de Fitoterápicos, indicando que, nesse aspecto, ainda
temos muito que avançar.67
CONCLUSÃO
Dessa forma, observa-se que houve pequeno aumento
no número de estudos nos últimos anos e maior comprovação da eficácia e eficiência das PIC em diversas áreas,
algo positivo para o país e toda a ciência. Infelizmente,
antigos polos de estudo predominam, sendo ainda pequeno o incentivo em áreas socioeconomicamente desfavorecidas. Os desafios atuais estão nos entraves relacionados
a pouca formação profissional, má gestão do Sistema e
concepções enraizadas na medicina alopática, que permanecem e dificultam a ampliação das PIC no país.
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