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Nos países industrializados ocidentais, a medicina complementar e/ou alternativa 

era, até os anos de 1960, considerada uma prática terapêutica restrita a certos grupos 

sociais. Como exemplo: a prática da pajelança, entre os índios americanos; a medicina 

oriental, na comunidade asiática; os espíritas e o espiritismo; os adeptos à homeopatia. 

Na década de 1960, houve um movimento global em busca da liberdade: os 

movimentos sociais, entre os quais o estudantil, o sindical, a busca pela liberação sexual, o 

culto pela paz, enfim, as mudanças mais intensamente representadas no movimento Hippie. 

Nessa época, houve uma maior aproximação com o diferente. Relacionava-se com a 

religião, a alimentação e também com as práticas de saúde. 

A situação alterou-se na década de 1980. O que esteve incubado na década 

anterior exteriorizou-se e houve um intenso aumento de busca pelas terapias “alternativas”. 

Nessa década, os médicos começam a perceber o fenômeno e alguns estudos começam a 

ser feitos. 

Nos países ocidentais, a chamada medicina complementar e/ou alternativa (MAC) 

vem recebendo crescente atenção da classe médica devido ao aumento do seu uso pela 

população. Dentre as terapias naturais, destacam-se a: fitoterapia, homeopatia, medicina 

antroposófica, massoterapia, terapia floral, acupuntura, cromoterapia, aromoterapia, 

geoterapia, quiropraxia, ginástica terapêutica, iridologia e terapias de respiração. 

Na definição atual, “Práticas não-convencionais em medicina” (PNCM) entende-se 

por todos os tipos e modalidades de técnicas de diagnóstico, cuidados de saúde ou 

intervenções terapêuticas que não fazem parte dos currículos acadêmicos da graduação, na 

maioria das escolas médicas brasileiras. 

São descritas como um conjunto de práticas de prevenção, diagnóstico e 

tratamento à parte do modelo médico dominante. Práticas que não são, comumente, 

ensinadas nas escolas médicas e/ou executadas nos hospitais e cuja eficácia é questionada 

por não haver estudos rigorosos para análise de resultados e pela falta de uma base 

racional à luz dos conhecimentos científicos atuais. 

Os terapeutas adeptos das alternativas nunca confiaram apenas nas determinantes 

teóricas da prática, defendendo que as bases de seus métodos foram derivadas em grande 

parte de bases empíricas. 



Os sistemas médicos alternativos são originários das experiências terapêuticas do 

fundador, inicialmente imaculadas pela experiência da hipótese especulativa. 

Segundo Hahnemann “os resultados de uma pesquisa cuidadosa e confiável não 

devem conter nada além da pura linguagem da natureza”. Os sistemas alternativos 

começaram de forma consistente através do que atualmente seriam descritos como estudos 

observacionais ou de resultados por tentativa e erro. 

Em vez de formular uma teoria e então deduzir uma terapia (modelo alopático), os 

praticantes alternativos descobriam uma terapia e então deduziam uma teoria. O princípio 

teórico utilizado era o de que a terapia em questão funcionava eliminando alguns obstáculos 

para que o corpo pudesse utilizar livremente seu poder inato de cura. Essencialmente, era a 

natureza que curava. 

Atualmente percebe-se o aumento da prevalência das práticas não-convencionais 

no tratamento ao paciente oncológico, representando mais uma opção e uma 

complementação ao tratamento oficial a ele atribuído. 

Uma das razões para o interesse atual em medicina alternativa e/ou complementar 

é a insatisfação com a natureza tecnológica e impessoal da medicina moderna. Em relação 

aos profissionais de medicina alternativa, os pacientes os consideram mais atenciosos ao 

tratarem o paciente como um todo. 

São inquestionáveis os avanços da medicina moderna em proporcionar a cura e o 

controle das doenças. Também são inegáveis as distorções e contradições que essa 

mesma medicina tem gerado: iatrogenias da medicina ortodoxa, falta de confiança na 

medicina oficial, alto custo do tratamento, incapacidade da medicina oficial em solucionar as 

doenças crônico-degenerativa, falta de acesso à medicina oficial e o desejo por uma 

assistência holística são motivações constantes na busca de terapias não-convencionais. 

A maioria das pessoas que fazem uso de práticas não-convencionais o faz em 

conjunto com a medicina convencional, correspondendo dessa forma ao ideal implícito na 

frase “medicina complementar”. 

Ao contrário de algumas opiniões dentro da medicina convencional, estudos 

descobriram que pacientes que fazem uso da MAC não o fazem devido a sentimentos anti-

ciência ou anti-medicina convencional, nem por estarem seriamente doentes, serem pobres, 

não terem educação ou serem neuróticos. 

Em vez disso, pode-se identificar diversas crenças e atitudes que motivam a MAC e 

caracterizam seus usuários. Dentre os benéficos potenciais da integração entre medicina 

convencional e medicina “alternativa”, vários são particularmente valiosos. A emergência de 

uma medicina verdadeiramente integrada promete mudar a ênfase da medicina para o 

processo de cura total, de modo a reduzir os efeitos colaterais desnecessários e os custos 

dos tratamentos. 



Embora a tendência de melhoria profissional da medicina alternativa tenha dado 

uma volta por cima desde a metade do século XX, ainda existe certa desconfiança e 

desentendimentos entre ambos os lados. 

A aura do sectarismo lançada sobre os sistemas alternativos há tanto tempo ainda 

permanece na memória de muitos médicos convencionais, distorcendo sua visão da 

medicina complementar e inibindo-os a apreciar a notável transformação ocorrida. 

O tratamento pelas terapias alternativas e/ou complementares envolve a promoção 

do seu bem-estar, protegendo contra práticas prejudiciais, facilitando a escolha informada, 

honrando seus valores e decisões e promovendo diálogos e parcerias.  

 

 

Referências 

 

1. Jonas WB; Levin JS. Tratado de Medicina Complementar e Alternativa. Ed. Manole, 

São Paulo, 2001. 
 

2. Elias MC; Alves E. Medicina não-convencional: prevalência em pacientes 
oncológicos. Revista Brasileira de Cancerologia, 2002. 
 

3. Neubern MS. A Terapia Não-Convencional no cenário da crise dos paradigmas em 
psicologia clínica. Psicologia: Reflexão e Crítica, 2002. 
 

4. Dantas F. Normalizando e Normatizando práticas não-convencionais: Ética e 
pesquisa num contexto de incerteza. Revista Virtual de Medicina, 2000. 
 

5. Barbosa MA ; et al. Terapias alternativas de saúde x alopatia: tendências entre 
acadêmicos de medicina. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2001. 

 


