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editorial

Esta terminologia é utilizada para um grupo de sistemas médicos e de cuidados com a saúde, práticas e produtos que não são consi-

derados parte da medicina convencional. 

O termo complementar refere-se à prática realizada como um complemento ao tratamento convencional, e o termo alternativa 

refere-se à prática realizada em substituição ao tratamento convencional. Neste último caso, emergem uma série de questões éticas 

uma vez que parte destas práticas carece ainda de estudos científicos quanto à sua eficácia. 

Um fenômeno bastante interessante que tem ocorrido nos últimos anos é o interesse de profissionais da área da saúde, formados 

dentro do que conhecemos por medicina convencional, em buscar conhecimentos e aplicar técnicas da MCA. Aliás, isto fez com que 

uma nova terminologia - medicina integrativa - começasse a ser adotada em diversos hospitais e clínicas. Dentro desta abordagem, es-

sas práticas não mais são um simples complemento ou alternativa ao tratamento convencional, mas são indicados aos pacientes como 

parte do tratamento, de maneira integrada.

Algumas práticas que eram rejeitadas há algumas décadas, por profissionais considerados “sérios” como a acupuntura, por exem-

plo, hoje é aplicada por diversos profissionais da saúde. Médicos, biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros, veterinários, dentre outros, 

especializam-se nesta técnica. 

Não apenas os profissionais procuram conhecer e aplicar estas técnicas como os pacientes e clientes têm interesse em receber 

orientações e tratamento dentro destas práticas. Isto é um dos fatores que levou a Organização Mundial de Saúde a recomendar a 

pesquisa e a utilização de práticas de medicinas tradicionais e o Ministério da Saúde a recomendar a implementação das mesmas no 

Sistema Único de Saúde. Hoje, na cidade de São Paulo, por exemplo, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste, 80% das 

unidades de saúde oferecem práticas corporais e meditativas como o Tai Chi e o Lian Gong.

Uma grande vantagem da aplicação destas práticas nos sistemas de saúde é seu baixo custo e a possibilidade de trabalhar com as 

mesmas no sentido da promoção de saúde e não apenas quando a doença está instalada.

Atualmente, há periódicos científicos especializados nas evidências quanto aos possíveis benefícios das práticas complementares 

e alternativas. Porém, estudos melhor controlados e randomizados precisam ser desenvolvidos nesta área, para que a credibilidade 

sobre sua efetividade seja ainda maior.

Boa Leitura!
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COMUNICADO IMPORTANTE

A revista do mês de março deveria ser um número especial de idosos. Mas, dado ao grande volume de artigos recebidos, 
publicaremos uma edição com trabalhos de várias áreas.


