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Apresentação

E

sta pesquisa insere-se em um esforço maior do Observatório de
Recursos Humanos em Saúde (ObservaRH) do Núcleo de Estudos
de Saúde Pública do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da
Universidade de Brasília (Nesp/Ceam/UnB), com vistas à caracterização
dos recursos humanos nas práticas alternativas de saúde, contribuindo
para desvendar dimensões nesse campo, que vem suscitando progressivo interesse e busca de conhecimentos mais sistematizados tanto pelos
potenciais usuários como pelos estudiosos.
Uma primeira iniciativa nesse sentido foi o desenvolvimento
da pesquisa intitulada Das medicinas tradicionais às práticas integrativas de saúde – caracterização dos recursos humanos nas práticas alternativas
de saúde adotadas no Distrito Federal, que procedeu a um levantamento
abrangente dos profissionais tanto do setor público quanto do setor
privado, identificando seu percurso de formação, recolhendo informações sobre a renda e a carga semanal de trabalho, entre outros elementos. Além disso, logrou explicitar e sistematizar as principais características das práticas adotadas, como os fundamentos conceituais que as
embasam, os procedimentos e os insumos terapêuticos adotados. Mais
recentemente foi realizado outro estudo sobre a evolução das práticas
alternativas de saúde e dos seus recursos humanos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comparando os achados
de 2006 com dados do ano de 2009.
No estudo atual, são retomados diversos dos temas abordados no
estudo Das medicinas tradicionais às práticas integrativas de saúde, porém
sua ênfase é outra, qual seja: examinar o fenômeno que aponta para a confluência de terapêuticas utilizadas pelos recursos humanos das práticas
alternativas de saúde na diagnose e na aplicação de terapêuticas.
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Como não se trata de obter respostas apenas por meio de perguntas
diretamente afetas a essa questão, estabeleceu-se um percurso no qual se
tornou importante obter dados sobre a formação profissional dos entrevistados, sua motivação na escolha da prática, os processos de autocuidado e
cura aos quais eles se submetem e a abordagem terapêutica utilizada em
sua prática central e nas possíveis outras terapêuticas utilizadas.
Enfim, depois de percorrer tal jornada, por meio de perguntas diretas e por associação de informações, temos a pretensão de fornecer indicações para responder à pergunta indicada pela pesquisa anterior:1 “Quais
as tendências apontadas pelos entrevistados no que se refere ao fenômeno
de confluências das práticas alternativas de saúde?”

1

MARQUES; PEREIRA NETO, 2010.
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1

Fundamentos

O

uso do termo Práticas Alternativas de Saúde foi bastante discutido
no âmbito da primeira pesquisa – Das Medicinas Tradicionais às Práticas Integrativas de Saúde – caracterização dos Recursos Humanos nas Práticas Alternativas de Saúde adotadas no Distrito Federal (Pesquisa I), realizada
pelo ObservaRH-Nesp/Ceam/UnB. Para que os achados desta segunda
pesquisa possam ser apresentados, é importante retomar o conceito que
ainda é balizador para a compreensão das associações apresentadas.
As chamadas Práticas Alternativas de Saúde constituem um
conjunto amplo e heterogêneo de formas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Algumas delas pertencem a tradições
terapêuticas dos povos orientais, a exemplo da Medicina Tradicional Chinesa e da Medicina Ayurveda; outras têm origem em
diferentes culturas e se utilizam, em maior ou menor extensão,
de conhecimentos seculares da população, como é o caso das
diversas formas de Medicina Natural; outras, como a Homeopatia, cuja terapêutica está fundada no princípio da cura pelo
semelhante, constituem divergências da medicina ocidental
moderna; e ainda outras, como as Terapias Vibracionais, a exemplo do Reiki, têm como pressuposto a existência de energias
sutis que atuam em benefício da prevenção e da cura.
Pode-se afirmar que tais práticas têm em comum o fato de entenderem a saúde e a enfermidade a partir de conceitos diferentes
daqueles que são adotados pela medicina ocidental moderna,
estes comumente ensinados nos estabelecimentos formais de
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ensino. Muitas das linhas referentes às Práticas Alternativas de
Saúde caracterizam-se por acreditarem em dimensões espirituais ou por preconizarem um modo de vida integrador entre o ser
humano e a natureza.
As denominações que recebem também são variadas: Medicina Alternativa, Holística ou Não Convencional; Práticas Integrativas de Saúde; ou ainda, conforme título consagrado pela
Organização Mundial da Saúde, Medicina Tradicional ou Complementar. Nesta pesquisa, optamos por usar o termo Práticas
Alternativas de Saúde, não obstante ser essa, sem dúvida, uma
opção controversa.
O termo “alternativas” é possivelmente o primeiro a ter sido
empregado para designar o rol das práticas abordadas no
âmbito desta pesquisa. Com o passar do tempo, outras soluções
terminológicas foram surgindo, com vistas, ao que parece, buscar maior precisão e autorreferencialidade na designação dessas práticas, uma vez que o termo “alternativas” pouco informa
sobre seu conteúdo intrínseco, apenas indicando que elas propõem um outro caminho para a saúde, que não aquele prescrito
pelas práticas hegemônicas no Ocidente. A essa objeção uniu-se
outra fonte de incômodo talvez maior, junto aos profissionais
que as adotam: a de que o aludido termo inspiraria pouca consistência e densidade, sugerindo que as práticas “alternativas”
encerrariam uma opção não devidamente fundamentada.
Ocorre, entretanto, que, pela própria diversidade do espectro
das aludidas práticas, tende a ser bastante complexo encontrar uma solução terminológica única que as designe satisfatoriamente. Paralelamente, o termo “alternativas” não abriga
somente desvantagens. Segundo o Dicionário Houaiss, em uma
de suas abonações, “alternativo” “representa uma opção fora
das instituições, costumes, valores e ideias convencionais”. Em
consonância com essa acepção, há indícios razoáveis de que a
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motivação primeira de muitos profissionais e pacientes para
buscar as práticas “alternativas” reside no fato de que elas encerram outras possibilidades de conhecimento e cuidado em saúde.
Assim, ao que tudo indica, aquilo que se poderia chamar de um
forte valor de alteridade é um dos elementos constitutivos mais
importantes da imagem social que vem se formando acerca dessas práticas. Em virtude disso, práticas alternativas é o termo
proposto, no âmbito desta pesquisa, como aquele capaz de
designar de modo mais abrangente a busca legítima de profissionais e pacientes por conhecimentos, procedimentos e resultados não contemplados pelas práticas hegemônicas ocidentais.
O termo Práticas Alternativas de Saúde adotado na pesquisa,
apesar de revestido de grande polissemia e controvérsia, foi
considerado como uma etiqueta socialmente conhecida e com
capacidade aglutinadora de diversas terminologias, facilitando
a identificação dos recursos humanos e suas consequentes práticas, tendo sido também colocado como objeto de discussão
e análise junto aos investigados (MARQUES; PEREIRA NETO,
2010).

Ainda buscando justificar e contextualizar a atual pesquisa, é igualmente importante retomar a Pesquisa I, não mais na busca de conceitos
pactuados, mas para retomar os achados que instigaram a investigação
sobre Confluências das Práticas Alternativas de Saúde.
A Pesquisa I procurou delinear o perfil dos recursos humanos tanto
do setor público quanto do setor privado, caracterizando-os quanto à prática alternativa de saúde adotada.1
Os achados apontados na Pesquisa I foram considerados bastante
instigantes. Entre eles se destaca a significativa presença de profissionais
1

Os nomes das práticas foram informados pelos próprios recursos humanos envolvidos na
pesquisa, que o fizeram de forma direta, por intermédio de suas entrevistas, ou de forma
indireta, na pesquisa documental, por intermédio de definições oferecidas por suas entidades
associativas, instituições de governo, ou ainda por meio de catálogos de divulgação das práticas e dos cursos vigentes no mercado.
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que desenvolvem Práticas Alternativas de Saúde no DF: 773 recursos
humanos,2 bem como o grande número de práticas por eles aplicadas: 104
tipos, com 1.090 referências (Anexo A). Mas o dado que mais se destacou,
dando origem a esta pesquisa, foi o relato dos profissionais que informavam ter cursado um grande número de formações, 172 tipos no seu total
(Anexo B), e sua tendência no contexto profissional a buscar uma terapêutica, ou somar3 várias, que possam atender o ser humano/paciente em
sua totalidade, reconhecendo os aspectos orgânicos, emocionais, sociais e
espirituais envolvidos no adoecimento dos pacientes.
Essa tendência à atenção sistêmica/integral ao paciente nas Práticas
Alternativas de Saúde parece-nos ser uma tendência oposta à tendência hoje prevalente na medicina moderna ocidental, que, devido à complexidade crescente do conhecimento, à divisão técnica do trabalho, à
incorporação de instrumentos à prática médica, entre outros motivos, tem
focado sua atenção na excessiva especialização e na visão fragmentada do
paciente.
Tal afirmação pode ser encontrada em várias publicações, entre elas
a de Pereira (1980),4 que observa:
Examinando a questão no contexto de teorias sociológicas da
divisão social e técnica do trabalho, observa-se que o processo
conduziu à atomização de responsabilidades entre médicos e
que a especialização excessiva os tornou incapacitados de encarar o paciente como um todo.

Neste contexto, a pesquisa Confluências das práticas alternativas
de saúde foi motivada pelos aspectos já citados, mas principalmente pelo
desejo de aprofundar o conhecimento sobre o universo de significados,
história de vida, aspirações e crenças que levaram os recursos humanos
2
3
4

Setenta e quatro por cento atuam no setor privado, 21,1% atuam no setor público e 4,9%
atuam em ambos.
Na seção Resultados é analisado o sentido aqui apresentado do conceito de“somar práticas”,
na verdade apontadas mais como um hibridismo ou sincretismo de práticas.
José Carlos Pereira é doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo e membro do
Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
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das Práticas Alternativas de Saúde do Distrito Federal a trilhar o caminho
de um novo, ou“antigo”, paradigma de atenção à saúde, no qual a integralidade do homem, em suas inseparáveis dimensões psicobiológica, social
e espiritual, é postulada, tanto na perspectiva de sujeito humano como na
perspectiva de “um ser que padece e interage com seu processo saúde-doença” e busca ajuda.
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2

Estrutura e metodologia
da pesquisa

A

pesquisa Confluências das Práticas Alternativas de Saúde tem como
objetivo central observar, compreender e descrever o universo das
Práticas Alternativas de Saúde no que se refere à confluência de tais
práticas.
O ponto de partida para tal empreitada foi recorrer à pesquisa anterior, intitulada Das Medicinas Tradicionais às Práticas Integrativas de Saúde
– caracterização dos Recursos Humanos nas Práticas Alternativas de Saúde
adotadas no Distrito Federal (Pesquisa I), na captura de informações já coletadas e interpretadas (ou não), em especial aquelas construídas em torno
da diversidade de práticas e da confluência destas, caracterizando e apontando relações de associação.
O desejo de descortinar e aprofundar o conhecimento do universo
de acepções, significados, motivos, valores e atitudes dos profissionais
oriundos dessas práticas levou o grupo de pesquisadores a refletir sobre os
dados encontrados na Pesquisa I e a traçar estratégias de “volta ao campo”
na busca de novas informações. Para atender a esse objetivo optou-se por
uma abordagem fenomenológica na investigação, buscando a compreensão dos significados como foco central e o contexto histórico como ente
condicionante.
Ao se pensar nos recursos humanos a serem entrevistados optou-se
por buscar profissionais que representassem as distintas áreas no extenso
e complexo universo dessas práticas e que, ao mesmo tempo, tivessem
características específicas de organicidade em relação aos princípios bási-
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cos das práticas alternativas de saúde, já citadas na apresentação deste
trabalho.
Foram então selecionados quarenta profissionais utilizando os critérios de legitimidade e similaridade, com amostragem finalizada em 39
recursos humanos entrevistados, que ao serem convidados a participar do
estudo foram informados de que seria assegurado o sigilo quanto às informações de caráter individual. Esse convite foi feito nos mesmos termos
orientados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências
da Saúde da UnB para a pesquisa anterior, da qual esta é desdobramento.
Pode-se dizer que a escolha do perfil dos entrevistados propiciou à
pesquisa, em sua abrangência de achados, alguns traços de ambivalência
ao buscar uma certa generalização, ou seja, uma concentração nomotética,
no sentido de trabalhar com um perfil a priori genérico, de um grupo significativo de profissionais associados às chamadas Práticas Alternativas de
Saúde, e, ao mesmo tempo, uma abrangência mais ideográfica, ao tratar
cada sujeito entrevistado como oriundo de um universo singular.
Na seleção dos pesquisadores optou-se por eleger os que tivessem
conhecimento a respeito do tema pesquisado, além de vivência no tempo
e no espaço vivido pelos investigados, sendo ele então um investigador
participante.
A primeira fase da pesquisa foi centrada no estudo bibliográfico,
com ênfase nos dados e nas análises da pesquisa anteriormente citada,
bem como no estudo de bibliografia correlata.
Durante o processo de coleta de dados, em que a meta era o compromisso com a observação de caráter qualitativo, foram também encontrados dados de caráter quantitativo que foram integrados ao corpo de
informações, favorecendo a compreensão das interpretações de resultados. Tais dados foram convertidos em quadros e tabelas e estão apresentados e analisados durante a investigação.
Na coleta de dados utilizou-se o método de entrevistas em profundidade com questionário aberto (roteiro no Anexo C) e contato face
a face. O instrumento ofereceu ao investigador, ao longo do processo, a
possibilidade de refazer e recriar as entrevistas para facilitar a obtenção
das informações de que dispunha o profissional investigado. Essa estratégia foi também utilizada para garantir a possibilidade de obtenção de
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informações que não haviam sido anteriormente previstas, mas que se
mostraram importantes para a temática abordada, oferecendo ao entrevistado a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto sem respostas ou
condições pré-fixadas pelo pesquisador.
A combinação de vários métodos de abordagem/triangulação de
dados teve a intenção tanto de facilitar a compreensão da realidade como
também de ampliar e reforçar a fidedignidade da investigação.
Após a coleta de dados foi realizada a análise prévia seguida de
classificação, categorização e associação de informações, que poderão ser
encontradas a seguir no item Resultados.
Como recurso metodológico foi utilizada a análise de discurso do
entrevistado para exemplificar as categorias encontradas, mas na associação
de informações, muitas vezes devido ao alto grau de subjetividade e às
condições empíricas do texto, optou-se por uma análise de conteúdo, o que
torna os resultados mais complexos e sujeitos a inferências de verdades.
É importante lembrar que durante o processo de teorização, na descoberta das categorias abstratas, optou-se pela percepção, pela comparação, pela ordenação e pela especulação sobre as reflexões com o intuito de
reconhecer seu alto grau de complexidade interna, sempre se pautando
pelo cenário que desenha Minayo (1993): “...a abordagem qualitativa não
pretende o alcance da verdade com o que é certo ou errado; deve ter como
preocupação primeira a compreensão da lógica que permeia a prática que
se dá na realidade”.
Ainda se faz necessário ressaltar que sendo essa investigação de
ordem qualitativa e multimetodológica, envolvendo uma abordagem
interpretativa e naturalística para seu assunto, optou-se pelo seguinte: que
os “[...] pesquisadores estudassem os eventos no seu setting natural, tentando dar sentido ou interpretar fenômenos em termos dos significados
que as pessoas lhes trazem” (DENZIN; LINCOLN, 19945).
Ao acompanhar os resultados, poderá ser percebido que, ao se utilizar também uma orientação sócio-histórica, optou-se por envolver a arte
da descrição complementada pela explicação, de forma que o discurso
dos entrevistados pudesse ser diretamente conhecido. Dessa forma, a fala
5

BOSI; PONTES 2009.
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do profissional é evidenciada por meio do recurso de aspas. Outras vezes
prevalece o uso do discurso indireto do entrevistado, decodificado pelo
pesquisador.
No transcurso da análise das tendências encontradas, será percebida a presença do pesquisador de forma ativa, tendo em vista que essa
investigação é a priori concebida como dialógica, ou seja, como uma relação entre sujeitos na qual o pesquisador é uma parte integrante do processo investigativo. O pesquisador, portanto, faz parte da própria situação
de pesquisa, em que a neutralidade é impossível. Sua ação e envolvimento
com a realidade estudada certamente afetarão as conclusões e a observação de tendências.
Usamos Bakhtin (1992) para complementar tais ideias:
[...] o critério que se busca numa pesquisa não é a precisão do
conhecimento, mas a profundidade da penetração e a participação ativa tanto do investigador quanto do investigado. Disso
também resulta que o pesquisador, durante o processo de pesquisa, é alguém que está em processo de aprendizagem, de
transformações. Ele se ressignifica no campo. O mesmo acontece com o pesquisado, que, não sendo um mero objeto, também tem oportunidade de refletir, aprender e ressignificar-se no
processo de pesquisa.6

Para efeito metodológico é importante lembrar ainda que no transcurso da análise dos resultados foram atribuídos aos entrevistados os
seguintes termos: recursos humanos (RH), profissional e terapeuta, que
podem ser considerados sinônimos.

6

BAKHTIN, 1992.
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Resultados

A

seguir serão apresentados os resultados da pesquisa organizados
pelos seguintes blocos: formação profissional dos recursos humanos
que atuam nas Práticas Alternativas de Saúde; motivação pessoal do profissional para a escolha da prática por ele desenvolvida; processos de autocuidado e cura dos profissionais; abordagem terapêutica utilizada pelos
entrevistados em sua prática central; outras terapêuticas utilizadas pelos
profissionais; e, finalmente, um bloco sobre a confluência das Práticas
Alternativas de Saúde, tema central desta pesquisa.
As práticas centrais abordadas por esta investigação foram: acupuntura/medicina tradicional chinesa (MTC); dinâmica energética do
psiquismo (DEP); homeopatia; ioga; quiropraxia; parto natural/doula;
pathwork; astrologia; florais; optometria; naturopatia; medicina ayurvédica;
automassagem; sistema rio aberto, aromaterapia; constelação familiar;
terapia craniossacral; nutrição; biocibernética bucal; medicina antroposófica; musicoterapia; lian gong em 18 terapias; alimentação natural; cinesiologia; Feldenkrais; frequência de brilho; e hipnose.7
É importante salientar que, apesar da aparente ênfase na prática
central do profissional, foi permanente objeto de estudo desta investigação
o conjunto das terapêuticas utilizadas pelos entrevistados no âmbito das
práticas alternativas de saúde.

7

Algumas delas, como MTC, astrologia, pathwork, ioga e homeopatia, tiveram mais de um
entrevistado.
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4

Formação profissional

4.1 	Introdução

N

este bloco são abordadas questões relativas à formação profissional
dos recursos humanos que atuam nas Práticas Alternativas de Saúde,
especificamente no que se refere aos cursos direta ou indiretamente ligados à(s) prática(s) por ele aplicada(s) no seu contexto profissional. Para
isso são consideradas não somente a formação profissional reconhecida
pelo setor formal de ensino, mas também aquelas desenvolvidas e aplicadas por entidades formadoras de legitimidade no circuito das práticas
alternativas de saúde.
Reveste-se também de grande interesse para esta investigação o
percurso de conhecimento do profissional, globalmente considerado,
inclusive os processos de autoinstrução.

4.1.1 Cursos de graduação
Do universo de entrevistados, cerca de 90% possuem algum tipo
de graduação, ou seja, dos 39 entrevistados somente quatro não possuem
algum tipo de graduação, mas um deles está cursando psicologia. No conjunto de graduados, mais de metade vem de algum curso na área da saúde
(58,5%, como se pode extrair da Tabela 1).
Das graduações apontadas, num total de 41, observa-se que 19,5%
dos profissionais são originários do curso de medicina, 9,8% de nutrição,
7,3% dos cursos de fisioterapia e psicologia e 4,9% dos cursos de artes,
administração de empresas, comunicação social, direito, letras e pedagogia. Foram também computados, com um percentual de 2,4%, os cursos
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de arquitetura, biologia, economia, educação física, filosofia, letras, medicina tradicional chinesa,8 odontologia, optometria,9 serviço social e sociologia (Tabela 1).
Tabela 1.

Recursos humanos de nível superior entrevistados que
atuam em práticas alternativas por curso de graduação –
julho a outubro de 2009

Cursos de graduação

8
9

Total

%

Medicina

8

19,51

Nutrição

4

9,76

Fisioterapia

3

7,32

Psicologia

3

7,32

Artes

2

4,88

Administração de empresas

2

4,88

Comunicação social

2

4,88

Direito

2

4,88

Pedagogia

2

4,88

Letras

2

4,88

Arquitetura

1

2,44

Biologia

1

2,44

Economia

1

2,44

Educação física

1

2,44

Filosofia

1

2,44

Letras

1

2,44

Medicina Tradicional Chinesa

1

2,44

Odontologia

1

2,44

Optometria

1

2,44

Serviço social

1

2,44

Sociologia

1

2,44

Total

41

100,00

Curso reconhecido na Espanha, mas no Brasil não é reconhecido como graduação.
Curso reconhecido na Colômbia, no entanto no Brasil não é reconhecido como graduação.
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A) Cursos de graduação inconclusos
Ainda computando os cursos de graduação, observamos que há
referências a cursos de graduação inconclusos, sejam eles por ainda estarem em processo ou por abandono. A Tabela 2 demonstra que eles somam
um total de seis, e que 23,3% se referem ao curso de psicologia e 16,7% se
referem aos cursos de fisioterapia, medicina, antropologia e dança.
Tabela 2.

Recursos humanos de nível superior entrevistados que
atuam em práticas alternativas por curso de graduação
inconclusos – julho a outubro de 2009

Cursos de graduação inconclusos

Total

%

Psicologia

2

23,34

Fisioterapia

1

16,67

Medicina

1

16,67

Antropologia

1

16,67

Dança

1

16,67

Total

6

100,00

B) Cursos de graduação na área da saúde
Considerado o subtotal de graduados na área de saúde (24), a Tabela
3 demonstra que mais de 2/3 desses recursos humanos que atuam nas
práticas alternativas de saúde (71,9%) têm suas graduações concentradas
basicamente em quatro cursos: medicina, nutrição, fisioterapia e psicologia, respectivamente com 33,2%, 16,6%, e os dois últimos com 12,5%. Tais
cursos são seguidos pelos de biologia, educação física, medicina tradicional chinesa,10 odontologia, optometria11 e serviço social (4,2% cada).

10 Curso reconhecido na Espanha, mas no Brasil não é reconhecido como graduação.
11 Curso reconhecido na Colômbia, porém no Brasil não é reconhecido como graduação.
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Recursos humanos de nível superior entrevistados que
atuam em práticas alternativas por curso de graduação na
área da saúde – julho a outubro de 2009

Cursos de graduação

Total

%

Medicina

8

33,28

Nutrição

4

16,64

Fisioterapia

3

12,50

Psicologia

3

12,50

Biologia

1

4,16

Educação física

1

4,16

Medicina tradicional chinesa

1

4,16

Odontologia

1

4,16

Optometria

1

4,16

Serviço social

1

4,16

Total

24

100,00

C) Cursos de graduação em outras áreas
É interessante notar que muitos recursos humanos que hoje atuam
na área da saúde nem sempre tiveram formação nesta, sendo originários dos seguintes cursos de graduação: administração de empresas, com
23,5%, artes, direito, pedagogia e letras, com 11,8%, e arquitetura, economia, filosofia, letras e sociologia, com 5,9% (Tabela 4).
Tabela 4.

Recursos humanos de nível superior entrevistados que
atuam em práticas alternativas por curso de graduação em
outras áreas – julho a outubro de 2009

Cursos de graduação

Total

%

Administração de empresas

4

23,52

Artes

2

11,76

Direito

2

11,76

Pedagogia

2

11,76

Letras

2

11,76
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Cursos de graduação

Total

%

Arquitetura

1

5,88

Economia

1

5,88

Filosofia

1

5,88

Letras

1

5,88

Sociologia

1

5,88

Total

17

100,00

D) Comparativo de cursos de graduação na área da saúde e
outras áreas
Ao observarmos a Tabela 5, podemos perceber que apesar de a
maioria dos cursos de graduação, 58,5%, pertencer à área da saúde, a diferença entre os que são oriundos de outras áreas não é tão significativa
quanto seria de se esperar: encontramos um percentual de 41,5% de cursos de graduação originários de outras áreas, indicando que os profissionais entrevistados tiveram uma mudança bastante radical no que se refere
ao seu percurso.
Tabela 5.

Recursos humanos de nível superior entrevistados que
atuam em práticas alternativas por curso de graduação num
comparativo de cursos de graduação na área da saúde e
outras áreas – julho a outubro de 2009

Cursos de graduação

Total

%

Área da saúde

24

58,53

Fora da área da saúde

17

41,46

Total

41

100,00
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4.1.2 Cursos de pós-graduação
Com um total de 35 cursos, podemos acompanhar na Tabela 6 a
presença majoritária dos cursos de pós-graduação (especialização) em
homeopatia, como especialização médica e odontológica (sete cursos,
representando 20% do universo pesquisado), seguida pelos de acupuntura (dois cursos, perfazendo 5,7%). A partir daí, identificamos 26 cursos, sendo quatro deles mais diretamente ligados às práticas alternativas
de saúde (ayurvédica, rio aberto, musicoterapia e Feldenkrais) e os outros
22 cursos, ainda que de grande importância, não pertencentes a rigor ao
escopo das ditas práticas alternativas.
Ainda na Tabela 6, é importante ressaltar que no universo de 35
cursos de pós-graduação encontramos dois títulos de mestrado e dois de
doutorado, ocupando o percentual de 11,4%.
Tabela 6.

Recursos humanos de nível superior entrevistados que
atuam em práticas alternativas por curso de pós-graduação –
julho a outubro de 2009

Cursos de pós-graduação

Total

%

Homeopatia (especialização – médica e odontológica)

7

20,00

Acupuntura (especialização médica)

2

5,71

Psicologia junguiana (especialização)

2

5,71

Medicina interna (especialização)

2

5,71

Saúde pública (especialização)

1

2,86

Fisioterapia para a saúde da mulher (especialização)

1

2,86

Saúde coletiva (especialização)

1

2,86

Saúde da família (especialização)

1

2,86

Neurofisiologia da visão (especialização)

1

2,86

Ortopleóptica (especialização)

1

2,86

Semiótica (especialização)

1

2,86

Ayurvédica (especialização)

1

2,86

Educação ambiental (especialização)

1

2,86

Rio abierto (especialização)

1

2,86

Prótese total (especialização)

1

2,86

Gineco-obstetrícia (especialização)

1

2,86
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Total

%

Filosofia humanista (especialização)

1

2,86

Nutrição clínica funcional (especialização)

1

2,86

Musicoterapia (especialização)

1

2,86

Feldenkrais (especialização)

1

2,86

Materno-infantil (especialização)

1

2,86

Sanitarismo (especialização)

1

2,86

Nutrição e saúde (mestrado)

1

2,86

Psicopatologia (mestrado)

1

2,86

Ciências da saúde (doutorado)

1

2,86

Psicopatologia (doutorado)

1

2,86

Total

35

100,00

4.1.3 Cursos de formação nas práticas alternativas de saúde
reconhecidos fora do setor formal de ensino
Os cursos aqui apontados se referem a formações oferecidas fora do
escopo do sistema formal de ensino, mas acreditados por órgãos de ampla
legitimidade no meio. A Tabela 7 mostra uma grande diversidade de cursos, num total de 204, sendo quatro deles inconclusos.
É importante lembrar que dois dos cursos citados neste item,
ambos reconhecidos pelo sistema formal de ensino, acupuntura/MTC12 e
homeopatia,13 estão também aqui referidos por terem sido mencionados
por estes e por outros profissionais, que não os já anteriormente citados.
É interessante observar também que mais de um quarto dos cursos
de formação (61 cursos) está concentrado nas áreas de ioga, florais,
acupuntura/MTC, ayurvédica, DEP (dinâmica energética do psiquismo),
reiki e meditação/autoconhecimento, tendo em seguida uma distribuição
mais equitativa nos outros 143 cursos.

12 Especialidade da medicina e da odontologia, e também reconhecidos pelos conselhos de
biomedicina, educação física, enfermagem, psicologia e fisioterapia.
13 Especialidade da medicina e da odontologia.
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Recursos humanos de nível superior entrevistados que
atuam em práticas alternativas por cursos de formação –
julho a outubro de 2009

Cursos realizados

Total

%

Ioga1

14

6,86

Florais2

12

5,88

Acupuntura/MTC

12

5,88

Ayurvédica (massagens e conhecimentos gerais)

8

3,92

Dinâmica energética do psiquismo (DEP)

5

2,45

Reiki

5

2,45

Meditação e autoconhecimento

5

2,45

Iridologia

4

1,96

Pathwork

4

1,96

Constelação familiar

4

1,96

Shiatsu

4

1,96

Frequência de brilho

4

1,96

Aromaterapia

4

1,96

Alimentação natural/integral

4

1,96

Doula

3

1,47

Formação holística de base (FHB)

3

1,47

Naturopatia

3

1,47

Tai chi

3

1,47

Fitoterapia

3

1,47

Hipnose

3

1,47

Terapia de regressão

3

1,47

Homeopatia

3

1,47

Bioenergética

3

1,47

Astrologia

3

1,47

Tai chi pai lin

2

0,98

Sistema de aprendizagem vivencial

2

0,98

Massoterapia

2

0,98

Core energetic

2

0,98

Respiração dos golfinhos (dolphin breath)

2

0,98

Danças circulares

2

0,98

Cromoterapia

2

0,98

Biodança

2

0,98
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Total

%

Síntese transacional

2

0,98

Biocibernética bucal

2

0,98

Alquimia interior

2

0,98

Antroposofia

2

0,98

Automassagem

2

0,98

Leitura corporal

2

0,98

Quiropraxia indiana

2

0,98

Reflexologia

2

0,98

Qi gong

1

0,49

Tai chi chuan (inconcluso)

1

0,49

Self healing

1

0,49

I Ching

1

0,49

Feng shui (inconcluso)

1

0,49

Astrologia chinesa (inconcluso)

1

0,49

Do in

1

0,49

Respiração

1

0,49

Cura das atitudes

1

0,49

Aurosoma

1

0,49

Tuiná

1

0,49

Medicina ayurvédica

1

0,49

Formação taoísta em saúde e longevidade

1

0,49

Astrologia humanística

1

0,49

Constelação empresarial

1

0,49

Xamanismo

1

0,49

Cabala

1

0,49

Terapia familiar

1

0,49

Psicologia não diretiva

1

0,49

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

1

0,49

Somatic experience (SE)

1

0,49

Life coach

1

0,49

Evox

1

0,49

Rio aberto

1

0,49

Rio aberto (inconcluso )

1

0,49

Terapia artística/antroposofia

1

0,49

Música e piano

1

0,49
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Cursos realizados

Total

%

Fitoterapia chinesa

1

0,49

Dança do ventre

1

0,49

Radiestesia

1

0,49

Médicos pés descalços

1

0,49

Canto

1

0,49

Kalimba e harmonia funcional

1

0,49

Lian gong em 18 terapias

1

0,49

Acupuntura (inconcluso)

1

0,49

Cinesiologia

1

0,49

Mãos de luz

1

0,49

Terapia integral/Roger

1

0,49

Neurolinguística

1

0,49

Psicossíntese

1

0,49

Pathword (inconcluso)

1

0,49

Frequência de brilho (inconcluso)

1

0,49

Feldenkrais

1

0,49

RPG

1

0,49

Osteopatia crâniossacral

1

0,49

Constelações sistêmicas

1

0,49

Biossíntese

1

0,49

Geoterapia

1

0,49

Manipulação de plantas medicinais e aromáticas

1

0,49

Práticas taoístas

1

0,49

(EMF) Balancing technique® – eletromagnetic field
Balancing technique®

1

0,49

Terapia crâniossacral

1

0,49

Educação perinatal

1

0,49

204

100,00

Total
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Considerações gerais – categorias e associação de
informações: tendências no delineamento do perfil
dos recursos humanos entrevistados decorrentes da
formação e do trajeto profissional

Para que melhor se possa compreender este bloco, no qual são
abordadas questões relativas à formação profissional dos recursos humanos que atuam nas Práticas Alternativas de Saúde, optou-se por cruzar
os dados oferecidos pelas tabelas anteriormente citadas com as informações empíricas, coletadas por meio de reflexões e vivências cotidianas do
entrevistado.
Ao interagir tais informações, buscando dar sentido e significado
aos relatos, algumas categorias emergiram e foram construídos seis agrupamentos fruto das similaridades e das particularidades encontradas. Em
alguns momentos, para elucidar enunciados, estamos usando o discurso
direto dos entrevistados. Os agrupamentos são expostos a seguir e apontam para uma visão global do fenômeno, acenando para as seguintes
tendências:

4.2.1 Compromisso com o constante aprofundamento do saber/
conhecimento
Os profissionais envolvidos com as Práticas Alternativas de Saúde
estão em constante aprendizado, dentro e fora do universo do setor formal
de ensino:
•
41 cursos de graduação – sistema formal de ensino;
•
35 cursos de pós-graduação – sistema formal de ensino;
•
204 cursos de formação – entidades formadoras específicas.
Tais recursos humanos caracterizam-se por conceber seu aprendizado como “um estudo que nunca termina”. Os casos de cursos inconclusos (Tabela 2), em sua maioria, exemplificam um tipo de profissional que
se encontra em constante desenvolvimento de competências.
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O desejo de adquirir novas habilidades e a busca por “amplitude
de visão como indivíduo e como profissional” faz com que ele esteja em
permanente contato com novas formas de conhecimento.
Para exemplificar esta categoria, usaremos como exemplo o RH
que tem como prática central a modalidade de cura e autoconhecimento
conhecida como florais. O percurso para que este entrevistado se tornasse
o terapeuta que é hoje, terapeuta de florais, obedeceu à seguinte trajetória:
•
17-21 anos – bacharelado em direito – Instituto de Psicopatologia, Barcelona;
•
19-23 anos – mestrado em psicopatologia – Instituto de Psicopatologia, Barcelona;
•
23-27 anos – doutorado em psicopatologia, Montreal;
•
1992-1996 – formação em florais: Bach, californianos, Desert
Alchemy, Alaskan, Australian Bush, Himalyan;
•
1994-2000 – formação em reiki, Barcelona;
•
1996-2000 – formação em dinâmica energética do psiquismo
(DEP), São Paulo;
•
1996-1998 – formação em aurosoma, Inglaterra;
•
1997-2000 – estuda e cria o Sistema Floral do Cerrado Brasileiro – Sistema de Gabriel.
Mesmo reconhecendo a necessidade de se adquirir conhecimentos
oriundos de entidades de ensino credenciadas pelo setor formal ou por
entidades legitimadas pelos pares e pela sociedade, foi ressaltada por muitos entrevistados a importância da valorização do conhecimento intuitivo
e vivencial, a exemplo da área de parto natural e de plantas medicinais:
parteiras, raizeiros, enfim, pessoas cujo saber é também originário das
heranças transgeracionais (corpo de conhecimentos intitulado de racionalidades leigas14).
•
“A pessoa deve ter formação profissional adequada, com
embasamento prático e com supervisão, etc., mas é necessário reconhecer a sabedoria existente nas práticas de culturas

14

LUZ, 2011.
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populares, como as parteiras, os raizeiros [...] possuidoras de
dons divinos e da natureza.”
Em sua história, sempre observou e estudou com raizeiros de
Minas Gerais e, mais recentemente, os de Alto Paraíso (GO).
Tais pessoas a ensinaram a andar no mato, a observar as plantas e a pesquisar seus efeitos curativos. Teve um mestre espiritual que lhe apareceu em sonho por quatro anos (1998-2001) e
lhe deu “sustentação energética”.

4.2.2 Autoinstrução como um mecanismo de apreensão de
conhecimentos
No transcurso das entrevistas, os profissionais relataram a presença
do componente “autodidatismo” ao longo de sua formação, ou seja, muitos dos conhecimentos apreendidos devem-se aos processos de autoinstrução, principalmente no que se refere às práticas complementares à prática principal.
Existe uma tendência a constantes estudos, sejam eles realizados de
forma individual ou por intermédio de interação social (grupos de estudo
entre seus pares), com ou sem tutoria.
“Tenho sede por saber e às vezes não tenho paciência para que me
ensinem [...] outras vezes sinto que o que me ensinam é insuficiente para
o que eu quero saber. Existem tantos conhecimentos disponíveis... Estou
mais para autodidatismo. Talvez eu tenha um pouquinho de Einstein e
Saramago!”15

15 Albert Einstein (físico renomado) e José Saramago (escritor) são classificados como autodidatas, assim como Bill Gates (fundador da Microsoft), Alexander Graham Bell (cineasta e
inventor), Henry Ford (fundador da Ford), entre outros.
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4.2.3 Autoconhecimento como pressuposto para melhor
apreensão e exercício da prática profissional
Marcante presença de cursos e vivências de autoconhecimento,
reconhecidos no meio como essenciais para o autoaprimoramento e considerados indício de qualidade da formação de um profissional. Os “exercícios de se autoconhecer” corroborariam para a consistência da compreensão da totalidade da prática profissional pelo RH e para a potencialização de sua habilidade para o diagnóstico e a aplicação de terapêuticas aos
pacientes.
Para a maioria desses profissionais os processos de cura são inseparáveis dos processos de autoconhecimento, tanto de parte do profissional quanto de parte do paciente. A escala dessa “[...] consciência de si e
do próprio processo de saúde/doença” terá graus diferenciados, variando
segundo as características da terapêutica ou das terapêuticas em questão,
bem como da personalidade do profissional.

4.2.4 Práxis como orientação do percurso profissional
Os profissionais relatam que para sua formação e para a aplicação
de sua terapêutica há a necessidade de reconhecimento do pressuposto:
“A teoria tem de estar de braços dados com a prática”. E a prática, por sua
vez, deve ser concebida como vivência, como uma “experiência vivida”,
como um “sentir em profundidade”. Eles entendem que a teoria se modifica constantemente com a experiência prática, que, por sua vez, se modifica constantemente com a teoria, e assim“os conceitos abstratos ligam-se
com a realidade vivida”, traduzindo assim a ideia de práxis.16
Alguns dos entrevistados chegam a afirmar que tais práticas se
caracterizam por não serem passíveis de apreensão meramente intelectual, mas de dependerem de experiência. Assim sendo, o profissional
16 Práxis (do grego πράξις), em seu sentido amplo, é a atividade humana em sociedade e na
natureza. Segundo Konder (1992), a práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la,
transformando-se a si mesmos.

Volume 9

51

deveria vivenciar seus princípios de saúde e cura por meio de uma disciplina própria, coerente com sua abordagem terapêutica.
Tal comportamento caracteriza um trabalho que se diferencia da
atuação convencional do atendimento, uma vez que a integralidade em
saúde abarcaria também o aspecto da saúde do próprio terapeuta, que
necessita do autocuidado e de vivências de práticas similares que possam
favorecer seu equilíbrio, o que, em última instância o tornaria potencialmente mais habilitado a atuar como agente de cura.
•
“[...] para honrar uma profissão, uma terapêutica, é preciso,
antes de mais nada, se honrar.”
•
“Existem pessoas que estão numa vida natural no mato, conectadas com a intuição e usam de todos os recursos que sabem
para fazer um atendimento, que é diferente de um terapeuta
que atende num consultório de 8 horas da manhã a 8 da noite,
é questionável se ele pratica tudo isso na vida cotidiana.”
•
“[...] só num profundo mergulho interno e numa disciplina diária é que se aproveita o máximo e melhor de cada abordagem.”

4.2.5 Macrovisão/totalidade em oposição à microespecialização
Ao contrário da tendência da medicina moderna ocidental, cuja
característica principal são a especialização e a microespecialização como
conceito de qualidade, a tendência verificada nos profissionais das práticas
alternativas de saúde é a macrovisão, alcançada por intermédio de práticas que já são concebidas na sua origem como um sistema, a exemplo da
medicina tradicional chinesa, ou por intermédio da criação de novas práticas que a ele estabeleça similitudes. Tal“novo sistema”pode ser construído
de forma intuitiva ou mesmo estratégica por meio de uma somatória dialética de números e tipos de cursos (ver Tabela 7 e Anexo A) ou por meio
de hibridismo, sincretismo ou até mesmo por ressignificação de práticas
já existentes.
A busca pela totalidade, muitas vezes expressa na variedade de cursos de formação feitos pelos recursos humanos das Práticas Alternativas
de Saúde, remete-nos inicialmente aos esforços empregados para ampliar
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seu cabedal, absorvendo“um conhecimento maior”. Tal iniciativa, louvável
pelo desejo de busca pela sabedoria, pode trazer no seu bojo uma frustração de objetivos, expressa na máxima apontada, modernamente, pela
Gestalt:17 não se pode ter conhecimento do “todo” por meio de suas “partes”, pois o “todo” é maior que a “soma de suas partes”.
Assim sendo, o número de cursos não oferece garantia de qualidade
na busca pelo tão propagado todo, podendo, muitas vezes, apenas atender
a um objetivo, apontado como “menor”: oferecer uma prática “mais atrativa pelo exotismo dos cursos”, mas fragmentada na sua essência.

4.2.6 Correção de rota profissional
Pouco menos da metade dos profissionais iniciou seu percurso fora
da área da saúde (41,6%) e depois de determinado tempo mudou de “rota
profissional”, tornando-se profissionais ligados às Práticas Alternativas de
Saúde. Em seus relatos, dizem ter sido“sensibilizados”para uma mudança
interior de vida (ver declarações dos entrevistados na seção 5). Tal mudança
interior os levou ao desejo de se autoconhecerem, conhecerem sua saúde
e tornarem-se “cuidadores do outro” e “cuidadores do planeta”.

17 A Gestalt ou psicologia da forma surgiu no início do século XX e, diferentemente da gestalt-terapia, criada pelo psicanalista berlinense Fritz Perls (1893-1970), trabalha com dois conceitos: supersoma e transponibilidade.
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Motivação pessoal para a
escolha da prática profissional

5.1 	Apresentação
A análise desta questão – o que levou o profissional a percorrer o
caminho de sua prática – aponta para a complexidade do ser humano, pois
ela traduz, em síntese, a biografia dos 39 entrevistados, quer nas escolhas
das práticas por eles adotadas, quer nos aspectos pessoais que os levaram
a percorrer seus caminhos de forma particular e singular, expressando a
multidimensionalidade do seu“ser”, explicitando suas acepções, significados, motivos, valores e atitudes.
Para facilitar a compreensão de tão extenso universo, os depoimentos dos profissionais foram organizados num quadro buscando um padrão
nas respostas dos entrevistados. Desse modo, os motivos mais citados
convergiram num agrupamento de categorias consideradas aglutinadoras dos discursos e seus conteúdos, apresentadas em ordem decrescente
(Quadro 1).
Quadro 1. Agrupamento das categorias emergentes para o tema de
motivação pessoal dos recursos humanos das práticas
alternativas de saúde – julho a outubro de 2009
Nº

Agrupamento das categorias emergentes

Total

01

História familiar/contatos com profissionais renomados e sábios

13

02

Busca por um atendimento mais humano ao paciente

11

03

Sofrimento próprio e/ou da família

8

04

Missão de vida/vocação profissional

7

05

Autobenefício com a prática

6
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Nº

Agrupamento das categorias emergentes

06

Crítica ao modelo de diagnose e terapêutica oferecido pela biomedicina

5

07

Desejo de compreender o sentido da vida

5

08

Abertura para novos conceitos e experiências

4

09

Empoderamento como profissional

4

10

Conexão com o cosmos e possibilidade de unidade

2

5.2

Total

Considerações gerais – categorias e associação de
informações: tendências encontradas na motivação pela
qual os recursos humanos entrevistados escolheram
sua prática profissional

Como já mencionado, com base nas respostas dos entrevistados
e de acordo com os procedimentos metodológicos, foram construídos
dez agrupamentos de categorias emergentes. Para melhor compreensão
de cada categoria e para possibilitar que a singularidade da vida de cada
entrevistado pudesse ser evidenciada, optou-se por usar exemplos de
alguns depoimentos que passam assim a ilustrar as categorias a seguir
mencionadas.

5.2.1 História familiar/contatos com profissionais
renomados e sábios
Neste item foram trazidas referências sobre a influência de familiares tanto no que se refere à vivência cotidiana de práticas alternativas (em
seu todo ou em certos aspectos) quanto na viabilização de contatos com
profissionais relevantes e com pessoas consideradas“sábias”pelo entrevistado, motivando-o assim a conhecer e a considerar tais práticas como uma
possibilidade de profissionalização.
Este foi o agrupamento com maior número de respostas: 13 referências dos entrevistados.
•
“Já nasci e vivi tudo isso na própria família.”
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•

“Em 1977, por meio da orientação teórica e clínica dos drs.
Antoine Olivier e Aubert Dujour, de Paris, ampliei mais meus
conhecimentos e mergulhei na literatura em francês disponível
para a acupuntura [...] Naquele ano, realizei minhas primeiras intervenções com acupuntura; meus primeiros pacientes
foram colegas também estudantes de medicina e familiares,
pois eles sabiam que eu já usava de forma experimental a acupuntura, desde os anos de faculdade todos já sabiam da minha
decisão e destino na medicina.”

5.2.2 Busca por um atendimento mais humano ao paciente.
Acolhimento/escuta do outro
Este foi o segundo agrupamento mais mencionado: 11 referências
feitas pelos entrevistados.
As respostas dos profissionais estavam relacionadas principalmente
ao conceito de acolhimento, ou seja, a motivação para a escolha da prática profissional do entrevistado estava associada à busca por práticas que
tivessem como diferencial um atendimento ao paciente em que, a priori,
fosse importante a“escuta do outro”tanto na conformação de um diagnóstico quanto na forma específica de lidar com o processo saúde-doença e
com a “[...] evolução do ser humano-paciente”, globalmente considerado.
•
“[...] fui tão mal atendida por ela, uma falta de empatia e sensibilidade pelo processo que eu estava passando que naquele
momento tive uma reflexão: ‘se eu estivesse no lugar dela faria
melhor’, e a partir daí troquei de profissão e fui fazer os cursos
[...]”
•
“Eu não era somente um estômago com câncer, eu era uma
pessoa completa e com possibilidades reais de mudança.”
•
“[...] assim penso que deveríamos de alguma forma resgatar
esta inteireza do cuidado que se perdeu no estudo acadêmico.”
•
“Acolher é sentir o outro por dentro e, assim, enxergar sua
alma e a própria alma.”

58

Observação

•

“Gostei de ser escutado, gostei que pudessem me olhar nos
olhos [...] Foi assim o meu primeiro contato com as práticas
alternativas.”

É importante ressaltar que o processo de escuta, apesar de bastante comum entre tais práticas, não é restrito à dimensão do“ouvir a fala”
(tendência associada ao movimento de psicanálise). Ela necessariamente
envolve os cinco sentidos, com ênfase diferenciada, a depender da prática,
do sistema ou da característica pessoal do profissional. Mas ela certamente
se distingue do modelo biomédico no qual o contato é realizado, majoritariamente, por intermédio de aparatos tecnológicos.

5.2.3 Sofrimento próprio e/ou da família
Este foi o terceiro agrupamento com maior número de respostas:
oito referências dos entrevistados.
A vivência do sofrimento próprio ou do outro como propulsor na
busca por novas modalidades de tratamento e por uma visão mais totalizante do processo saúde-doença.
• “Fui tratar meu filho mais velho, que teve uma parada respiratória e ficou com uma hemiplegia.”
• “Minha própria neurose, dores, sofrimentos, a busca de me
compreender.”
•
Um profissional informou que conviveu por dez anos com o
processo de adoecimento por câncer de sua mãe. Com essa
experiência, valorizou a importância de diminuir a dor e dar
conforto: “Quando não for possível a cura, o conforto é o mais
importante.”

5.2.4 Missão de vida/vocação profissional
Neste agrupamento, os entrevistados relataram que seu envolvimento com as práticas alternativas está relacionado a uma vocação. A
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palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado. O chamado
pode ser também compreendido como um entendimento interno (insight)
que direciona o indivíduo a uma determinada ação ou trajetória.
No processo da entrevista os recursos humanos usaram as palavras: chamado/missão/insight/vocação, sempre associada à ideia de viver
e trabalhar em consonância com o que ele próprio “veio fazer na vida”. A
compreensão de tal propósito seria possível por meio da conexão com a
sua “alma” ou de acordo com o seu“ser”mais profundo, ou, simplesmente,
por intermédio do que o entrevistado chamou de “intuição”.
•

•
•
•
•

Após ter percorrido outros caminhos profissionais, mesmo já
sendo médica, considera que seu atual trabalho é uma missão
em sua vida.
Considera que se entregou ao universo, que leu nas entrelinhas e aceitou o chamado.
Considera ter atendido a um chamado e que está na busca da
conexão com o ser.
Considera que a prática da astrologia faz parte da missão que
tem neste mundo.
“Enfim pude escutar o que o meu ser mais profundo me dizia
e segui meu caminho.”

5.2.5 Autobenefício com a prática
Neste agrupamento estão presentes os recursos humanos que
relataram ter alcançado benefícios próprios ao vivenciar a prática, seja
como paciente seja como profissional. Os entrevistados afirmaram que a
vivência de tal experiência muitas vezes despertou neles o desejo de vê-la
difundida e vivenciada por outras pessoas.
•
“Outro aspecto decisivo foi o fato de eu experimentar em mim
a homeopatia e sentido os efeitos dela em minha pessoa.”
•
“Depois do lian gong tudo mudou na minha vida. Passei a
celebrar meu aniversário há uns cinco anos atrás. O lian gong
é meu fio terra, agora estou aqui de corpo e alma presentes,
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•
•

fazendo e realizando, me sinto viva, consciente, atuante e responsável pela minha jornada.”
“Quando você cuida do outro você também se cuida, pois há
um aprendizado mútuo.”
“O fato de eu ter me trabalhado e os benefícios disso, veio a
vontade de querer transmitir isso para mais e mais pessoas.”

5.2.6 Crítica ao modelo de diagnose e terapêutica oferecido pela
biomedicina
Nesta categoria são evidenciadas críticas ao modelo flexneriano/
taylorista aplicado à área da saúde. Na biomedicina, a doença ocupa o
papel central em detrimento da saúde e o mecanicismo é a base da orientação geral, aplicada tanto na percepção do paciente quanto nas terapêuticas utilizadas. Neste contexto, “o homem é visto como uma máquina a
ser consertada em suas partes, quando necessário” (CAPRA, 2000). Além
disso, a mercantilização permeia a maioria das relações, em que a incorporação tecnológica é cada vez mais essencial para a sobrevida pelo modelo
defendido pela biomedicina.
Tais críticas levaram os entrevistados a buscar outro modelo que
recuperasse os valores perdidos na dimensão terapêutica da biomedicina
em direção a uma prática mais holística e integral.
•
“A medicina queria retalhá-lo (fazendo referência ao atendimento de outra pessoa pelos médicos alopatas) e fui buscar
uma terapêutica mais integradora, mais coerente.”
•
“Era muito triste na escola de medicina quando os professores se referiam ao paciente apendicite ou ao paciente enfisema
pulmonar.”
•
“Não sei quando isso começou a acontecer, mas quando eu
era pequena eu ainda me lembro de acompanhar minha mãe
nas consultas dela e os médicos fazerem exames no seu corpo,
conversarem com ela. Hoje, a primeira coisa que recebo são
mil pedidos de exames, todos caríssimos.”
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•

“Outro dia comentei com meu filho de 16 anos sobre a sorte
que ele tem de nunca ter feito uso de antibióticos e de praticamente nenhum remédio alopático e ainda por ter sido sempre
tratado por profissionais ligados às práticas alternativas, que
sempre o abordaram integralmente. Achei muito interessante
a resposta: ora mãe, eu pensei que todos os médicos fossem
assim.”

5.2.7 Desejo de compreender o sentido da vida
Este agrupamento reúne profissionais que se envolveram com as
Práticas Alternativas de Saúde ao buscar respostas para o propósito ou o
significado de suas vidas e da existência.
•
“Uma inquietação de querer compreender o processo existencial e minha necessidade de expansão da consciência [...]”
•
“Chegou uma hora na minha vida em que a busca por ser um
profissional se misturou com a minha própria necessidade de
compreender e me alinhar com o sentido da minha vida.”
Os profissionais entrevistados citam a adolescência como um
momento em suas vidas no qual a busca por um novo modelo foi
deflagrada.
•
“[...] a efervescência da adolescência me fazia buscar uma
multiplicidade de conhecimentos [...]”
•
“Desde a adolescência eu percebi minha insatisfação com o
tipo de atendimento médico destinado aos meus avós e vi
que eu queria conhecer algo novo; somente não sabia o quê.
Comecei a busca neste momento!”

5.2.8 Abertura para novos conceitos e experiências
Neste agrupamento estão relacionados os depoimentos que indicam o envolvimento dos profissionais com as Práticas Alternativas de
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Saúde associado à necessidade interna de conhecer e vivenciar novos
paradigmas e experiências.
•
“As práticas alternativas são um mundo novo, imenso, profundo e com infinitas possibilidades que eu estava ansioso por
conhecer e desvendar.”
•
“[...] quis conhecer outros paradigmas, que no caso foi a medicina tradicional chinesa, e continuo conhecendo e aprofundando dentro dela.”
A tendência à abertura para novos conceitos e experiências pode
ser mais bem compreendida no item E da subseção 9.2.1, que analisa a
personalidade do terapeuta (ávido por saber) como fator contribuinte para
a confluência das Práticas Alternativas de Saúde.

5.2.9 “Empoderamento”18 como profissional
Neste agrupamento estão presentes recursos humanos que relatam
ter desenvolvido maiores habilidades como profissional ao imergirem nas
chamadas Práticas Alternativas de Saúde.
•
“[...] apenas minha formação de psicóloga não me dava
suporte e embasamento para o atendimento de pacientes, por
isso busquei e continuo buscando as terapêuticas alternativas.”
•
“E então eu me perguntava por que eu não posso dar um
suporte para o paciente? A faculdade abriu as portas para
saber por onde caminhar. Depois o curso com Bert Hellinger
de Constelação Familiar foi um farol no meu caminho, pois
ampliou e mudou muito o meu modo de olhar. Gostei muito,
pois ele faz tudo de forma amorosa, fala de uma ordem do
amor que combina com minha filosofia de trabalho, pois é
assim que compreendo o processo de transformação.”

18 Palavra inglesa empowerment usada no Brasil com a ideia de recuperação do poder, da liberdade, da informação e da conscientização, ampliando as chances de cada pessoa poder tomar
decisões e participar ativamente de sua própria vida e da coletividade.
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•

“Antes de conhecer e vivenciar as Práticas Alternativas de
Saúde eu tinha dúvidas e inseguranças, hoje continuo tendo
dúvidas e inseguranças, mas sinto que as possibilidades como
profissional cresceram. Um novo universo se abriu e nele eu
encontro um lugar.”

5.2.10 Conexão com o cosmos (inteligência superior/Deus) e
possibilidade de ampliação do sentimento de unidade
Neste agrupamento estão presentes profissionais que declararam
afinidade por tais práticas pelo motivo de estas, em sua maioria, mencionarem uma dimensão espiritual e terem uma compreensão de que o
conhecimento não se esgota nos sentidos físicos, na emoção ou na razão.
Foi também mencionada a vivência da sensação de unidade e de interligação com todos os seres, pressuposto importante para muitas dessas
práticas.
•
“Daí conheci a ioga em 1979 e comecei a praticar o sistema da
ioga até hoje, que me fascinou pela conexão com o cosmos e a
possibilidade de unidade.”
•
“Nos tempos atuais, há revelações que antes eram exclusivas
de seletos. Isso permite que existam pessoas se beneficiando
de conhecimentos revelados por várias práticas.”
•
“Comecei a sentir que eu não estava sozinho, que era conectado com pessoas, plantas, animais e, neste processo, eu até
descobri Deus.”
Diante de tal quadro pode-se concluir que as escolhas das práticas
adotadas pelos entrevistados estão pautadas, sobretudo, pela síntese de
sua história de vida pessoal, familiar e profissional, destacando-se uma
trajetória de intensos estudos e ricas experiências, muitas vezes ancoradas
pelo próprio sofrimento e/ou de sua família.
Assim, na busca por um atendimento humanizado e acolhedor, no
qual a escuta e o respeito pela idiossincrasia do sujeito sejam valorizados, esses profissionais se dizem beneficiados pela própria prática por eles

64

Observação

adotada e muitas vezes mencionaram estar “seguindo um chamado superior”, uma “missão de vida” que se aproxima do desejo ou do propósito de
servir ao ser humano e até mesmo ao planeta.
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6

Processos de autocuidado
e cura dos profissionais

6.1 	Apresentação

N

este bloco são abordadas questões relativas aos processos de cuidado/cura aos quais os próprios recursos humanos das Práticas
Alternativas de Saúde se submetem, tanto no seu cotidiano quanto nos
momentos de crise. Também são abordados aspectos que envolvem o
autocuidado, ou seja, a autorresponsabilização do profissional com seu
processo de saúde-doença.

6.2

Considerações gerais – categorias e associação de
informações: tendências encontradas no delineamento
dos processos de autocuidado e cura utilizados pelos
entrevistados

As respostas às questões levantadas foram quantificadas na Tabela
8, sendo complementadas pela contemplação reflexiva dos entrevistados
ao abordarem seu cotidiano e os momentos de crise. Neste contexto, foi
realizada a triangulação dos dados pelos pesquisadores, sendo construídas
duas categorias, descritas a seguir:
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6.2.1 Os recursos humanos entrevistados fazem uso dos
processos de cuidado/cura, dentro do escopo das Práticas
Alternativas de Saúde, no seu cotidiano
A investigação nos mostrou que os 39 recursos humanos das Práticas Alternativas de Saúde pesquisadas utilizam cerca de cinquenta tipos
distintos de terapias para seu cuidado no dia a dia, correspondendo a 154
referências (Tabela 8).
A maioria dos profissionais salientou a importância do autocuidado
como coerência profissional: “Se eu não me cuido, como posso querer que
meu paciente se cuide? É preciso ser coerente”.
Ao analisarmos detalhadamente a Tabela 8 encontraremos a alimentação natural ocupando o primeiro lugar, sendo citada por 31 entrevistados, correspondendo a um percentual de 20% das citações. Dos RHs
que a mencionaram, muitos se declaram vegetarianos. Se recordarmos
que os entrevistados da investigação são em número de 39 e se 31 deles se
referem a essa prática, então veremos que ela tem um percentual de uso
de 80% entre tais profissionais.
Nas declarações dos entrevistados podemos observar que a
mudança nos hábitos alimentares costuma ser uma das primeiras mudanças a que o sujeito se inclina a fazer quando começa a trilhar o caminho
das práticas alternativas, uma vez que a alimentação natural sustenta em
sua epistemologia um paradigma holístico, ecológico e ético que permeia
tais práticas.19
Ocupando o segundo lugar, a prática de autocuidado mais citada é a
caminhada, correspondendo a 12% das práticas mencionadas (19 referências). Se recordarmos que os entrevistados da investigação são em número
de 39 e se 19 deles se referem a essa prática, então veremos que ela tem
um percentual de uso de cerca de 50% entre tais profissionais.
Alguns entrevistados chegam a referir-se à prática da caminhada
como a modalidade “mais efetiva”.20 Nos relatos encontramos até especificidades nas caminhadas: “no mato”, “na natureza”, e um deles inclusive
19 A alimentação é a base dos sistemas de cura, como a naturopatia, a medicina ayurvédica, a
antroposofia e a medicina chinesa, entre outros.
20 Efetividade significa realizar a coisa certa para transformar a situação existente.
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diz orientar grupos em tal prática sob a alegação de que “na caminhada,
principalmente feita na natureza e com maior tempo, se processam toxinas mentais, tudo fica mais limpo, inclusive o intestino”.
Outra prática muita utilizada pelos entrevistados, relatada por 15
deles e ocupando o terceiro lugar, é a meditação, correspondendo a cerca
de 10% das práticas mencionadas (Tabela 8). Essa atividade foi citada em
vários momentos da entrevista, não apenas nesta pergunta específica, mas
no decorrer de toda ela, como uma prática de grande importância para a
saúde, sendo recomendada, veementemente, por muitos profissionais a
seus clientes. Se recordarmos que os entrevistados da investigação são em
número de 39 e se 15 deles se referem a essa prática, então veremos que
ela tem um percentual de uso de cerca de 40% entre tais profissionais.
Ainda analisando a Tabela 8 e tentando buscar particularidades,
podemos fazer o exercício de somar todas as atividades com maior foco
no “corpo ativo” (caminhada, musculação/ginástica, automassagem, lian
gong, alongamento, ioga, hidroginástica, natação, Feldenkrais, dança, exercícios taoístas, RPG e pilates). Tal avaliação irá nos mostrar que um número
significativo de profissionais realiza algum tipo de atividade corporal (45
citações, correspondendo a 30% delas) e que diversos deles desenvolvem
mais de uma.
Dois entrevistados relataram que se cuidam pelo“próprio trabalho”.
Embora tal fato somente tenha sido mencionado por apenas dois entrevistados, é importante constatar que tal observação tem origem no trabalho
de terapeutas que orientam exercícios corporais em grupo, pois, segundo
eles, ao demonstrar os exercícios, eles são os primeiros a se beneficiar e a
desfrutar das benesses da prática que preconizam.

6.2.2 Os recursos humanos entrevistados fazem uso dos
processos de cuidado/cura, dentro do escopo das Práticas
Alternativas de Saúde, em momentos de crise
Em relação às práticas usadas nos momentos de crise, foram detectados cerca de vinte tipos distintos, com 78 referências. A acupuntura e a
homeopatia foram as mais citadas, cada uma delas referidas por 11 entre-
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vistados, ocupando ambas 28% (14% cada) entre as outras práticas (Tabela
8). Se recordarmos que os entrevistados são em número de 39 e se 22 deles
se referem a essas práticas (11 RHs da acupuntura e 11 RHs da homeopatia), então veremos que juntas elas têm um percentual de uso de 56%
entre tais profissionais.
Durante a investigação, quando abordados sobre o uso da alopatia,
dez entrevistados (13% das citações) relataram que a usam em momentos de crise, mas fazem ressalvas do tipo: “Somente em último caso”, ou
“eventualmente, em situações mais extremas procuro alopatia”, “prefiro
não tomar remédios alopáticos”,“vou ao médico alopata para ajudar com
o diagnóstico”. É interessante observar que quando comparamos essa
informação (uso da alopatia em momentos de crise) com a coluna“terapias
usadas no cuidado cotidiano” a mesma técnica cai para 0,65%, ou seja,
apenas um entrevistado faz uso da alopatia no seu cotidiano (Tabela 8).
Podemos inferir que a grande maioria dos entrevistados é coerente
ao buscar o autocuidado nas práticas que oferecem os recursos que eles
orientam aos seus clientes tanto no cotidiano quanto em momentos de
crise, ou seja, nas Práticas Alternativas de Saúde.
Tabela 8. Recursos humanos entrevistados que atuam em práticas
alternativas por terapias usadas no seu próprio cuidado –
julho a outubro de 2009
No cotidiano

Em crise

Terapias usadas no autocuidado

N

%

N

%

1. Alimentação natural

31

20,13

5

6,41

2. Caminhada

19

12,34

-

-

3. Meditação

15

9,74

7

8,97

4. Exercícios taoístas

5

3,25

-

-

5. Ioga

5

3,25

-

-

6. Musculação e/ou ginástica

5

3,25

-

-

7. Homeopatia

4

2,60

11

14,10

8. Fitoterapia

4

2,60

6

7,69

9. Massagem

4

2,60

4

5,13

10. Psicoterapia

4

2,60

2

2,56

11. Alongamento

4

2,60

-

-
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No cotidiano

Em crise

Terapias usadas no autocuidado

N

%

N

%

12. Oração

3

1,95

1

1,28

13. Pilates

3

1,95

-

-

14. Cantar, tocar instrumento

3

1,95

-

-

15. Hidrocolonterapia

3

1,95

-

-

16. Acupuntura

2

1,30

11

14,10

17. Naturopatia

2

1,30

2

2,56

18. Hidroterapia

2

1,30

1

1,28

19. Pathwork

2

1,30

1

1,28

20. Reiki

2

1,30

-

-

21. Respiração

2

1,30

-

-

22. Auto-observação e busca de entendimento da
situação

2

1,30

-

-

23. Pelo próprio trabalho

2

1,30

-

-

24. Dança

2

1,30

-

-

25. Espiritual

2

1,30

-

-

26. Reserva um tempo livre para lazer e nutrição
das relações

2

1,30

-

-

27. Alopatia

1

0,65

10

12,82

28. Aromaterapia

1

0,65

2

2,56

29. Do in/automassagem

1

0,65

2

2,56

30. Florais

1

0,65

2

2,56

31. Escrita espontânea

1

0,65

2

2,56

32. Antroposofia

1

0,65

2

2,56

33. Biocibernética bucal

1

0,65

1

1,28

34. Nova medicina

1

0,65

1

1,28

35. Auto-hipnose/regressão

1

0,65

1

1,28

36. Natação

1

0,65

-

-

37. Lian gong

1

0,65

-

-

38. Feldenkrais

1

0,65

-

-

39. Constelação

1

0,65

-

-

40. RPG

1

0,65

-

-

41. Sauna

1

0,65

-

-

42. Hidroginástica

1

0,65

-

-

43. Dormir cedo e acordar cedo

1

0,65

-

-

44. Ayurvédica

1

0,65

-

-

45. Cinesiologia

1

0,65

-

-
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No cotidiano

Em crise

Terapias usadas no autocuidado

N

%

46. Body talk

1

0,65

-

-

47. Frequência de brilho

-

-

2

2,56

48. Dinâmica energética do psiquismo

-

-

1

1,28

49. Toma vegetal ayahuasca
Total

N

%

-

-

1

1,28

154

100,00

78

100,00
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Abordagem terapêutica utilizada
pelo entrevistado em sua prática
central

7.1 	Apresentação

E

ste bloco de informações refere-se à abordagem terapêutica utilizada
pelos recursos humanos das Práticas Alternativas de Saúde, em especial da prática principal em que o entrevistado se apresenta ou é profissionalmente reconhecido.
Apesar de os pesquisadores trabalharem com o pressuposto de
que a maioria dos entrevistados se vale de “outras práticas” para sua ação
terapêutica globalmente considerada, optou-se neste momento por um
recorte para melhor compreensão da prática principal e, num segundo
momento, para a compreensão do complexo universo de confluência de
práticas (seções 8 e 9).

7.2

Considerações gerais – categorias e associação de
informações: tendências na abordagem terapêutica
utilizada pelos profissionais entrevistados em sua
prática central

Para melhor compreensão da abordagem terapêutica utilizada pelos
profissionais entrevistados, sugere-se que a informação seja completada
com o estudo do quadro que descreve o modelo existencial das práticas
centrais e aponta os conceitos de saúde, doença e cura relatados pelos
entrevistados (Anexo D), bem como os aspectos ambiência, procedimen-

76

Observação

tos, instrumentos e insumos utilizados na aplicação da terapêutica (Anexo
E).
As informações contidas nos Anexos D e E serviram de base para
as categorias apresentadas a seguir, que sofreram um processo de associação às informações oriundas de outros momentos da entrevista. Tais
categorias buscam melhor retratar os fenômenos, revelando similaridades
e particularidades da abordagem terapêutica.
Neste contexto, foi realizada a triangulação dos dados por parte dos
pesquisadores, sendo construídas nove categorias, descritas a seguir:

7.2.1 Clientes incentivados a assumirem um papel diligente em
seu processo saúde/doença: de paciente a ser ativo
Na realidade, o termo“paciente”é amplamente negado pelos entrevistados como conceito que descreva o cliente21 ou o“ser que busca ajuda”,
pois se espera que ele tenha uma participação ativa em seu processo de
saúde-doença, transcendendo o papel de objeto da ação do profissional. Na falta de uma denominação mais adequada, muitos entrevistados
alcunham o termo “ativente” em contraposição à “paciente”, mas o que se
observa na literatura é ainda certa dificuldade no uso de outra terminologia, retornando inevitavelmente à designação “paciente” (como fazemos
nesta investigação, na maioria das vezes).
De modo geral, os pacientes são considerados “indivíduos com
poder de ativar seu processo de cura”. Nesse sentido, é imprescindível que
“haja responsabilidade do indivíduo pelo seu tratamento e pela sua cura”,
“[...] uma autorresponsabilização produtiva, proativa e fruto da auto-observação de natureza compassiva”. Afirmaram alguns entrevistados
que “a cura está em cada um”.

21 Cliente é também um termo não satisfatório pela associação direta a vivências mercantilistas
das atividades de saúde, crítica esta muito associada à biomedicina.
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7.2.2 Profissionais/curadores como orientadores e facilitadores
na compreensão do processo saúde/doença de seus pacientes
Apesar de se posicionarem como profissionais detentores de um
saber com potencialidades de diagnóstico e tratamento, os entrevistados
relatam ter, em sua maioria, a compreensão de que os profissionais deveriam assumir o papel de facilitadores/orientadores de seus pacientes na
compreensão do processo saúde/doença pertinente a cada um, individual
e coletivamente considerado.
A maioria dos profissionais considerou ser seu papel oferecer possibilidades de ampliar a consciência do paciente/ativo de que “ele próprio
é seu principal curador”.
Há uma tendência de os profissionais das práticas alternativas, contrários às relações de poder e dominação que subjazem as relações sociais
e profissionais, primarem por uma relação terapeuta-paciente de forma
horizontal, instigando o autocuidado e o respeito pela singularidade do
sujeito, como expressado no relato a seguir:
•
“O profissional não tem poder sobre o paciente, mas ele caminha lado a lado com o paciente. São universos diferentes do
seu, são outras histórias, outras biografias, então tudo isso tem
que ser levado em conta e respeitado.”

7.2.3 Atendimentos realizados de forma individualizada e
personalizada, com ênfase no acolhimento do paciente
É interessante destacar que todos os recursos humanos representantes das terapêuticas abordadas nesta pesquisa informam iniciar o tratamento com uma extensa entrevista investigativa com o paciente.
A entrevista inicial teria por objetivo oferecer indícios para a abordagem que será oferecida/“construída”, bem como para a definição do
escopo e da amplitude da aplicação da(s) terapêutica(s), tendo em vista as
peculiaridades do indivíduo. Também se espera que o momento da entrevista seja uma ocasião de se estabelecer bases para um contato mais profundo com o “ativente”, iniciando uma parceria que, “fortalecida no aco-
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lhimento e na escuta”, possa ser implementada e possa contribuir para o
êxito do tratamento.
O “acolhimento ao paciente” é uma terminologia bastante citada ao
longo das entrevistas: “[...] acolher com a postura de ouvir o ser humano
à sua frente”. Neste contexto é interessante ilustrar que na terapêutica
musicoterapia o ambiente da prática se chama “sala de acolhimento”.
Outro princípio citado que aponta similitudes ao conceito de acolhimento é a “harmonização”, que também é realizada no início do atendimento com o objetivo de “criar uma conexão de confiança entre o terapeuta e o indivíduo”.

7.2.4 Reconhecimento da importância do ambiente profissional:
tranquilo, agradável e reservado
Majoritariamente os entrevistados dizem necessitar de um ambiente
tranquilo, agradável e reservado para o atendimento de seus pacientes.
Mais do que tudo, valoriza-se um ambiente que, “por si só”, proporcione
“intimidade e contato do paciente com ele mesmo”.
O ambiente tem um papel muito importante para os profissionais
envolvidos com as Práticas Alternativas de Saúde, devendo se apresentar
como “[...] um lugar que acolha”. Para a continuidade do tratamento os
entrevistados dizem esperar que o ambiente facilite o “relaxamento e a
meditação” por parte do paciente e do profissional.

7.2.5 Alimentação natural e consciente como tema recorrente na
abordagem do paciente
De forma geral, o tema alimentação permeia uma grande parte
das abordagens, tendo especial importância para as práticas alimentação natural e nutrição e para os sistemas voltados para a totalidade do
ser humano e do universo, a exemplo da ayurvédica, da naturopatia e da
medicina tradicional chinesa.

Volume 9

79

Com variações entre suas linhas, que seguem princípios filosóficos
específicos, as dietas hoje encontradas têm uma forte tendência à restrição
de carne e à valorização de produtos não industrializados, orgânicos, integrais e de alimentos designados “vivos”.22

7.2.6 Corpo físico e corpo energético como espaço para diagnose
e intervenção
Vários profissionais fazem referência à existência não só de um
corpo físico, mas de outros “corpos energéticos”. Há muitas definições
para tais corpos, variando de acordo com os conceitos desenvolvidos pelos
diversos sistemas. O que unifica as definições é a crença em energias sutis,
que estão além da física.
Neste contexto, a maioria dos profissionais relata ser o corpo físico
a porta de entrada e de trabalho terapêutico para um trabalho de igual
importância, que seria realizado com os corpos energéticos. Este é um
contraponto importante à biomedicina, que além de centrar sua ação no
corpo físico não reconhece a existência desses outros corpos.
Os depoimentos dos entrevistados são abaixo exemplificados:
•

Na dinâmica energética do psiquismo (DEP) usam-se toques
nos corpos físico e sutil. Na medicina tradicional chinesa o
exame de toque do pulso avalia como todo o sistema corporal
está funcionando naquele momento. Na quiropraxia, percebe-se o que o indivíduo precisa pela massagem no músculo para
a identificação de nódulos. O procedimento da aromaterapia
é feito por dois programas: um do toque físico aromático e o
outro do programa do toque emocional (que é uma limpeza
dos sete chacras). Tanto para diagnóstico como para procedimento e avaliação, na terapia craniossacral usa-se um toque
leve para encontrar restrições e desequilíbrios no sistema
craniossacral.

22 Dieta que se sustenta no consumo de alimentos crus, grãos germinados, frutos frescos e secos, baseada no crudivorismo.
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•

Na cinesiologia, o instrumento de diagnóstico e de trabalho
é o corpo do terapeuta e a manipulação no corpo do paciente
seguindo um protocolo de procedimentos. Na frequência de
brilho, o terapeuta se abre para criar uma sessão específica:
penetra e percorre uma série de “padrões de portais” que ativam certas “memórias energéticas” que se comunicam com as
células e começam seu processo de despertar. Esses portais são
encontrados em padrões na parte anterior e na parte posterior do corpo. Cada portal contém o mais elevado aspecto do
ser humano e é completo em si. Cada sessão desse trabalho
é mapeada de forma única somente para o cliente dar o seu
próximo passo.

7.2.7 Meios terapêuticos simples e baixa incorporação
tecnológica
A maioria das Práticas Alternativas de Saúde usa meios terapêuticos
simples, de baixo custo e baixa incorporação tecnológica para realizar a
diagnose e o tratamento de seus pacientes.
Tal tendência está na contramão da biomedicina, que tem como
baluarte a incorporação tecnológica e a inovação em saúde, diretamente
associadas à tendência à especialização e à microespecialização, com baixo
impacto social e alto custo.
O uso parcimonioso desses meios terapêuticos pode ser acompanhado no Anexo E. Algumas exceções no uso de tecnologia podem ser
encontradas, especificamente nas práticas de biocibernética bucal e optometria, se comparadas às outras terapêuticas.
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7.2.8 Profissionais médicos buscam apoio em exames
complementares
Os profissionais médicos e cirugiões-dentistas vinculados às práticas alternativas (medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica e
biocibernética bucal) solicitam exames complementares como auxiliares
no diagnóstico,“quando julgam necessário”.
Um dos profissionais entrevistados considera-se um keeper (profissional da área médica que integra várias clínicas, tais como endocrinologia, cardiologia ou psiquiatria), assim, pode aliar à MTC o universo e a
sofisticação da informação (tecnologia de ponta) a que tem acesso como
profissional da área médica.

7.2.9 Profissionais buscam apoio em seus pares para
complemento terapêutico
É bastante presente no universo das Práticas Alternativas de Saúde
a indicação de outros profissionais, dentro e fora do escopo de tais práticas, para auxiliar no diagnóstico e no tratamento de enfermidades/desequilíbrios de seus pacientes. Isso é feito, na maioria das vezes, como complemento de sua terapêutica. Outras vezes, caso sua prática não tenha
uma abrangência mais totalizante, ele busca o apoio de profissionais de
práticas classicamente sistêmicas.
•
“[...] por mais que eu acreditasse que a meditação pudesse
proporcionar uma mudança de paradigma existencial e assim
ajudar o paciente a modificar sua enfermidade, eu senti que ele
precisava, naquele momento, receber um atendimento mais
físico, mais corporal, e o indiquei para um colega da medicina
ayurvédica, especialista em massagens.”
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Outras terapêuticas utilizadas
pelos profissionais

8.1 	Apresentação

A

pesar de grande parte dos recursos humanos das Práticas Alternativas de Saúde ser conhecida no mercado de trabalho por causa de
uma prática em especial (prática principal), a maioria deles apoia-se em
outras terapêuticas/práticas. O Quadro 2 demonstra essa realidade, correlacionando “prática central” e “outras abordagens terapêuticas”.
Quadro 2. Utilização de outras terapêuticas associadas à prática
alternativa central – julho a outubro de 2009
Outras terapêuticas/práticas
Prática central

Sim

Caso afirmativo, quais?

X

Optometria
MTC

Não

X

Constelação familiar
Osteopatia
Astrologia
Massoterapia
Musicoterapia
Pathwork

MTC 2

X

MTC 3

X
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Outras terapêuticas/práticas
Prática central

Sim

DEP

X

Caso afirmativo, quais?
Respirações (holotrópica, ioga, tao, Osho, nas costas)
Toques (maca ou colchão)
Florais
Ioga
Criança ferida (Pathwork, frequência de brilho)
Alimentação natural (o que faz falta, o que excede)
Exercício físico
Pintura espontânea
Massagem nos pés
Argila

X

Homeopatia
Homeopatia 2

Não

X

DEP
X

Homeopatia 3
Homeopatia 4

X

Ioga

X

Florais de Bach
Psicoterapia
Alimentação e nutrição
Massagens
Limpeza áurica (vibracional)
Cristais
X

Ioga 2
Parto natural

X

Quiropraxia

X

Pathwork

X

Pathwork 2

X

Astrologia

X

Astrologia 2

X

Técnicas de visualização
Aromaterapia
Meditação
Respiração
Massagem
Oração e os hinos da doutrina do Santo Daime
Frequências de brilho (quando é possível uma abordagem transpessoal)
Reiki (quando a pessoa aceita somente uma abordagem no físico)
Respiração da DEP
Escutas
Constelação familiar
Frequência de brilho
Florais de Bach
Expressão corporal
As meditações do Osho
Terapia reichiana
Ioga
Respiração
Meditação
Exercícios físicos, alongamentos
Pilates
Indicação de fórmulas caseiras (chás)
Indicação de leitura
Constelação familiar e empresarial
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Outras terapêuticas/práticas
Prática central

Sim

Acupuntura

X

Acupuntura 2

X

Florais de Gabriel

X

Naturopatia

X

Não

Caso afirmativo, quais?
Auriculoterapia
Pilates
Shantala
Reflexologia
Modelo semiológico de exploração clínica da medicina interna
Modelo de exploração semiológica caracterológica
idiossincrásica medicamentosa da homeopatia
Modelo de exploração semiológica caracterológica
medicamentosa dos FAO (fatores de auto-organização)
DEP
Astrologia
Aurasoma com as cores
Meditação
Acupuntura da MTC

Medicina ayurvédica

X

Floral

Automassagem

X

Sistema rio abierto

X

Aromaterapia

X

Constelação familiar

X

Terapia crâniossacral

X

Nutrição

X

Alimentação natural

X

Medicina ayurvédica
O modelo da core energetic da análise transacional
Danças circulares
Anatomia, fisiologia e patologia da medicina ocidental
Prática corporal e respiratória
Meditação
Biocibernética bucal
Ventosas da MTC e de Hipócrates
Evox
Life coach
Biodança
Florais
Experiência somática
EMDR
Floral
Naturopatia
Aromotologia
Self healing
Exercícios taoístas e Auriculoterapia (MTC)
Fitoterapia
Vegatest
Não consta nos registros a(s) prática(s)

Cinesiologia

X

Reiki

Feldenkrais

X

Osteopatia
RPG
Reflexologia
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Outras terapêuticas/práticas
Prática central

Sim

Frequência de brilho

X

Não

Caso afirmativo, quais?

Hipnose

X

Terapia regressiva
Terapia integral
DEP
Constelação familiar
Psicoterapia

Massagem ayurvédica

X

Manobras autodidatas

Regressão

X

Constelação familiar
Pathwork
Bioenergética
Processos de L. Thurston

Biocibernética bucal
(BCB)

X

Craniossacral
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Reiki

Musicoterapia

X

Medicina antroposófica

X

Lian gong

X

Astrologia
Nutrição
Automassagem (modelo da MTC)
Homeopatia (18%)
Alopatia (10%)
Outros conhecimentos (2%)
Psicologia tradicional
Psicologia esotérica

8.2

Considerações gerais - categorias e associação de
informações: tendências na abordagem terapêutica
utilizada pelos profissionais entrevistados ao fazerem
uso de outras práticas além de sua prática central

A análise das informações contidas no Quadro 2, correlacionadas
com as demais informações decorrentes das entrevistas, em especial as
oriundas do Quadro 3, evidenciaram similaridades e dessemelhanças que
foram expressas em duas categorias, descritas a seguir.
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8.2.1 A grande maioria dos recursos humanos das Práticas
Alternativas de Saúde apoia-se em outras terapêuticas no
atendimento a seus pacientes além de sua prática central
Do universo de 39 terapeutas, 33 afirmam utilizar outras abordagens terapêuticas no atendimento ao paciente além de sua prática central
(Quadro 2). Tal dado representa 85% do total, ou seja, uma ampla maioria.
É importante ressaltar que a ideia de“outras abordagens terapêuticas
além da prática central” nem sempre é uma manifestação que representa
a realidade, pois muitas vezes o que se encontra é um “conjunto de
práticas” que não tem limites estabelecidos, entrelaçando-se numa nova
confluência. Tal fenômeno pode ser melhor compreendido na seção 9
desta investigação, mas, para efeito de estudo, continuaremos a usar neste
item o termo “outras abordagens terapêuticas”.
De acordo com o Quadro 3, foram mencionadas 71 práticas na
categoria de “outras abordagens terapêuticas além da prática central”.
Segundo os relatos dos entrevistados, três delas são as mais utilizadas:
constelação familiar, florais e meditação, seguidas pelas que têm foco nas
práticas de respiração.
Quadro 3. Utilização de outras abordagens terapêuticas associadas à
prática alternativa central – julho a outubro de 2009
Outras terapêuticas associadas à prática central

Nº de terapêuticas utilizadas

Constelação familiar

5

Florais

5

Meditação

5

Respirações (holotrópica, ioga, tao, Osho, DEP)

4

Massoterapia

3

Exercício físico/prática corporal

3

DEP

3

Massagem nos pés/reflexologia

3

Ioga

2

Astrologia

2

Alimentação natural/nutrição

2

Psicoterapia

2
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Nº de terapêuticas utilizadas

Aromaterapia

2

Frequência de brilho

2

Pilates

2

Pathwork

2

Argila

1

Musicoterapia

1

Limpeza áurica

1

Cristais

1

Técnicas de visualização

1

Criança ferida (DEP, pathwork, frequência de brilho)

1

Toques

1

Oração e os hinos da doutrina do Santo Daime

1

Expressão corporal

1

Terapia reichiana

1

Indicação de fórmulas caseiras (chás)

1

Indicação de leitura

1

Auricoloterapia

1

Pintura espontânea

1

Shantala

1

Modelo semiológico de exploração clínica da medicina interna

1

Modelo de exploração semiológica, caracterológica,
idiossincrásica

1

Medicamentosa da homeopatia modelo de exploração semiológica, caracterológica

1

Medicamentosa dos FAO (fatores de auto-organização)

1

Aurasoma

1

Acupuntura da MTC

1

Medicina ayurvédica

1

Modelo da core energetic da análise transacional

1

Danças circulares

1

Anatomia, fisiologia e patologia da medicina ocidental

1

Biocibernética bucal

1

Ventosas da MTC

1

Ventosas de Hipócrates

1

Evox

1
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Nº de terapêuticas utilizadas

Life coach

1

Biodança

1

Experiência somática

1

EMDR

1

Naturopatia

1

Self healing

1

Exercícios taoístas da MTC

1

Vegatest

1

Doulas

1

Osteopatia

1

RPG

1

Terapia regressiva

1

Terapia integral

1

Manobras autodidatas

1

Bioenergética

1

Processos de Leslie Thurston

1

Craniossacral

1

Fisioterapia

1

Fisiologia

1

Automassagem

1

Homeopatia

1

Alopatia

1

Psicologia tradicional

1

Psicologia esotérica

1

Escutas

1

Fitoterapia

1

Total de práticas

71

Os depoimentos a seguir podem elucidar um pouco mais a disponibilidade dos profissionais em associar terapêuticas:
•
“A integração de terapêuticas abre tantas possibilidades que
faz surgir categorias criativas que não podem ser catalogadas.
Restringi-las seria diminuir sua capacidade de atuação.”
•
“[...] a primeira coisa é ter uma intuição que funcione e se confie e um estado de presença. Eu possuo um roteiro básico de
manobras, mas a necessidade da pessoa pode ativar a criação
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de manobras específicas para aquele momento, por isso é bom
ter um leque de conhecimentos porque às vezes só a manobra
da massagem ayurvédica não trará alívio para uma dor insistente, e ao mesmo tempo estou aberta a mudar e criar uma
manobra nova para a necessidade daquele momento único da
pessoa e eu.”

8.2.2 Uma minoria dos RHs das Práticas Alternativas de Saúde
não faz uso de outras abordagens terapêuticas no atendimento a
seus pacientes
Do universo de 39 entrevistados, seis afirmam não fazer uso de
outras abordagens terapêuticas no atendimento ao paciente além da aplicação de sua prática central (Quadro 2). Tal dado representa 15% do total.
Os recursos humanos que usam exclusivamente sua prática no
atendimento ao paciente pertencem à área de medicina tradicional chinesa (2), homeopatia (2), optometria (1) e ioga (1), apesar de possuírem
formação em outras terapêuticas. O depoimento de um dos entrevistados
exemplifica esta opção:
•
“Profissionalmente sou bem ortodoxo, trabalho só com ayurvédica, que é um sistema completo.”
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Confluência das práticas
alternativas de saúde

9.1 	Apresentação

D

e acordo com os pressupostos que nortearam o interesse desta investigação e que se encontram confirmados pelas análises contidas nas
seções anteriores, entendemos que a confluência das Práticas Alternativas
de Saúde é um tema recorrente entre os recursos humanos vinculados a
tais práticas. Partindo desse princípio, usaremos este bloco para melhor
compreender tal fenômeno, resgatando histórias, verificando justificativas
e estabelecendo comparações.
Sendo esta uma reflexão central para a investigação e sabendo que a
temática encerra muitas particularidades, singularidades e ambiguidades,
optou-se por fazer uso com maior ênfase do discurso direto dos investigados. Espera-se com isso que o significado que os profissionais dão ao
trabalho e à sua vida sejam capazes de emergir, facilitando que conceitos
abstratos, utilizados com frequência na tentativa de traduzir uma conjuntura, vinculem-se à realidade vivida, podendo ser expostos com maior
grau de veracidade.
As informações contidas nos Anexos D e E serviram de base para
as categorias apresentadas a seguir e sofreram um processo de associação
às informações oriundas de outros momentos da entrevista, utilizando
também o recurso metodológico de triangulação de dados quantitativos
e qualitativos.
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Considerações gerais – categorias e associação de
informações: tendências apontadas pelos entrevistados
sobre o fenômeno de confluências de Práticas
Alternativas de Saúde

No transcorrer da investigação, pudemos observar que a maioria
dos entrevistados defende a confluência das práticas, enquanto outros,
apesar de possuírem uma atitude favorável em relação ao tema, estabelecem ressalvas. Há ainda aqueles que defendem o uso de uma única prática
ou sistema como forma de aprofundar uma racionalidade, colocando-se
contrários à ideia de confluência.
Neste contexto foram construídas categorias emergentes que procuram retratar essa problemática trimembrada. Devido à complexidade do
tema, foram também concebidas subcategorias, vistas a seguir.

9.2.1 A confluência das práticas é um fenômeno considerado
positivo pela grande maioria dos profissionais das Práticas
Alternativas de Saúde
De acordo com os dados oriundos do item 8.2.1 (Quadro 2), no
universo de 39 terapeutas cerca de 85% afirmam utilizar outras abordagens terapêuticas no atendimento ao paciente além de sua prática central.
De acordo com o Quadro 3, foram mencionadas 71 práticas na categoria
de “outras abordagens terapêuticas além da prática central”. Para melhor
conhecer os meandros deste evento, apresentam-se subcategorias que
sinalizam tendências no fenômeno da confluência das práticas.

A) As práticas, na sua multiplicidade, complementam-se,
aumentando seu potencial para atender à diversidade
humana e às distintas situações de vida e adoecimento
Grande parte dos entrevistados defende o uso de diversas práticas
pelas características complementares e potencializadoras a elas inerentes
e também por crerem que, ao utilizá-las, ampliam suas possibilidades de
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resposta à diversidade humana e às distintas situações de vida e adoecimento apresentadas. Os depoimentos seguintes ilustram essa categoria:
•
“A confluência traz um avanço na busca da autoajuda.”
•
“Acho excelente que exista a possibilidade de haver várias
opções para o tratamento das pessoas.”
•
“Para diferentes situações e pessoas se deve ter várias ferramentas terapêuticas.”
•
“Cada paciente é único na sua biodinâmica e padrões de comportamento. Logo, há uma diversidade grande de pacientes.
É importante que o profissional de saúde se capacite e tenha
um conhecimento abrangente de técnicas para atender a esta
diversidade.”
•
“Trabalho com a complementação, sempre desconfio que
possa haver algo de bom para se descobrir, pois conhecemos
tão pouco de nós mesmos e do mundo.”
•
“Vejo que ter a formação e possuir o conhecimento de várias
terapêuticas é algo para somar.”
•
“Acredito que é importante ter uma visão ampla de integração que ajuda no processo de cura. Possuir o conhecimento
de várias racionalidades amplia a possibilidade de abranger
uma parte maior do conhecimento do outro ser humano e de
si mesmo.”
•
“Porque são conhecimentos complementares que podem ser
agregados e podem potencializar o processo de reequilíbrio
das energias.”
•
“A busca por técnicas que melhor se ajustem às necessidades
individuais de cada paciente deve ser incentivada e me atrai.”
•
“As diferentes práticas se complementam e fortalecem a
sinergia.”
•
“De forma geral, a confluência de práticas surge do reconhecimento da limitação de técnicas específicas.”
•
“Para mim, é a busca pelo eixo harmonizador, pois como a
saúde depende de uma multiplicidade de fatores, muitas vezes
são necessários instrumentos diversos para o tratamento de
cada indivíduo.”
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•
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•

•

“Alguns problemas têm indicações específicas, e uma técnica
não abarca todos os problemas.”
“Confluir é importante porque normalmente as práticas alternativas trabalham o emocional como foco. A cura pode acontecer tanto no campo físico, por intermédio da quiropraxia [que é
sua prática central], quanto no campo sutil, com frequência de
brilho” [outra prática por ele utilizada].
“Vejo que cada pessoa possui características próprias, e quando
a gente se propõe a trabalhar para o outro é importante vê-lo
das mais diversas facetas e oferecer diversas abordagens,
assim, várias terapêuticas apoiam esta intenção.”
“Se posso acelerar o processo de tratamento com orientações
básicas e diversidade de terapêuticas, por que não fazer isso, se
isso favorece o cliente?”

Alguns exemplos também ilustram o fenômeno da confluência de
práticas na dimensão complementar de sua abordagem.
Um dos entrevistados da MTC utiliza três terapias de autoconhecimento não convencionais: pathwork, musicoterapia e constelação familiar.
Sabe-se que a MTC é um sistema voltado para a totalidade do ser humano,
mas não é comum em sua prática o uso de terapias de autoconhecimento.
Usando o depoimento do mesmo profissional da MTC, observamos
que ele utiliza ainda dois tipos de prática corporal no atendimento a seus
pacientes: massoterapia e osteopatia. É interessante observar que mesmo
a MTC disponibilizando em seu modelo uma modalidade particular de
massagens, o profissional escolhe utilizar recursos oriundos de outras práticas, segundo ele“[...] dependendo da situação e do tratamento que se faz
necessário”.
O profissional da ioga complementa sua prática corporal com o
uso de mais quatro terapêuticas: alimentação natural, massagens, cristais e terapia vibracional. Segundo ele, tais terapêuticas complementariam sua prática central, potencializando a “limpeza e a desintoxicação do
organismo”.
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O profissional do parto natural usa a visualização, a meditação, a
respiração, a massagem e a doutrina do Daime (foco na espiritualidade)
com o intento de facilitar a experiência das parturientes.
Ainda nesta categoria é importante incorporar uma visão específica
de um dos entrevistados, que fez questão de dizer que no caminho da cura
do paciente é importante não apenas confluir práticas diversas, mas também confluir vivências e experiências de vida. Vejamos seu depoimento:
•
“A questão não é só a técnica, eu como terapeuta não tenho o
dogmatismo que só o pathwork resolve, é impossível [...], pois
às vezes é ir pro bar que resolve, é dançar que resolve, a pessoa não está fora de um contexto político, social, econômico,
cultural.”
Outro entrevistado, embora não use outra prática além da sua prática central, não vê problema na confluência de práticas:
•
“Apesar de não utilizar outras práticas que não a minha, considero que todas elas, quando forem para a promoção do bem,
são boas e eu as aceito.”

B) As práticas têm raízes e princípios comuns, guardando
assim o potencial de confluência
Um argumento usado por alguns entrevistados para justificar a
importância da confluência das práticas fundamenta-se na existência de
raízes e princípios comuns entre elas, tais como: a busca pela integralidade, traduzida como um “[...] ato de integração da pessoa a um todo original ou de recuperação de uma totalidade perdida, com sentido existencial, espiritual ou cósmico”;23 a centralidade das categorias de vida, saúde e
equilíbrio (ou harmonia) no seu paradigma de conhecimento e de prática
terapêutica;24 a possibilidade do autoconhecimento com que tais práticas
acenam; a resposta às demandas mais atuais e decorrentes da era da psi-

23 NOGUEIRA, 2003.
24 LUZ, 2005.
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canálise, expressas pelo desejo de escuta e acolhimento; a tendência ao
consumo do“bem-estar”, como um produto a elas associado, entre outros.
•
“As práticas têm uma raiz comum que é o vitalismo, a crença
na energia vital.”
•
“[...] o aspecto comum das práticas é buscar o bem-estar e a
saúde para as pessoas.”
•
“Penso que essa busca de tantas terapias é o contato com o
universo do autoconhecimento que todas elas trazem e do
desvendar da própria existência.”
•
“Para facilitar o processo do outro rumo à totalidade dele
mesmo como ser humano e com o universo.”
•
“De forma geral, as técnicas são diferentes, mas têm um arcabouço comum, que é a tentativa de resgatar o ser humano
integral e a humanização do serviço de saúde.”
•
“Devemos olhar o cliente em todas as suas facetas, de forma
global e cuidar de forma multidisciplinar no que for de nossa
competência ou encaminhar para outros profissionais se
necessário.”
Alguns exemplos também ilustram o fenômeno da confluência de
práticas na perspectiva da similaridade de princípios:
O profissional do pathwork utiliza no atendimento ao seu
paciente, além da própria prática, mais três modalidades de
terapêuticas intituladas “vibracionais”: a constelação familiar,
a frequência de brilho e os florais; todas, incluindo o pathwork,
possuem em seu modelo existencial a espiritualidade e o
autoconhecimento como alicerce para lidar com o processo
saúde-doença.
O profissional da astrologia, que é de uma categoria de oráculo
de autoconhecimento, integra à sua prática a terapia de autoconhecimento não convencional constelação familiar, “ambas
as terapias visam orientar o indivíduo a fazer escolhas mais
próximas do seu self”.
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O profissional da acupuntura (médico de formação) usa o
modelo semiológico de exploração clínica da medicina interna,
o modelo de exploração semiológica caracterológica idiossincrásica e medicamentosa da homeopatia e, mais recentemente, o modelo de exploração semiológica caracterológica e
medicamentosa dos FAO (fatores de auto-organização), porque compreende que é “um modelo integrativo, promissor em
resultados e parece ser congruente com os demais modelos
que utilizo”.

C) Convergir a “arte de curar” em consonância com o
momento atual da humanidade: a ecologia humana e
planetária.
Outra razão evocada na pesquisa por alguns entrevistados é o atual
momento evolutivo da humanidade, no qual a arte de curar transcende as
dimensões do homem, estendendo-se para toda a natureza. Tal concepção pertence às antigas tradições que sustentam as medicinas orientais,
porém, mais do que nunca, é extremamente pertinente e atual. Por mais
que na modernidade o homem se tenha apoiado numa ciência estruturada
em diversas especialidades, distanciadas de uma visão integradora do ser
humano e da vida, no momento atual vivencia-se um clamor da natureza
por maior atenção e por intervenções mais conscientes e ecossustentáveis.
O momento pede uma humanidade ecológica, ou uma ecologia humana:
Ecologia humana significa o homem curar a si mesmo para curar
o ambiente e a natureza. Curar significa equilíbrio, responsabilidade para consigo, harmonia e consciência de sua função na
sociedade e no cosmos, em sintonia com os ensinamentos das
grandes tradições espirituais da humanidade. (Aluizio R. Monteiro Jr., 2010)

As Práticas Alternativas de Saúde sempre caminharam apoiadas no
pressuposto da visão integral do homem, de mãos dadas com todas as
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formas animadas e inanimadas do universo, em contraposição à ciência
e à civilização contemporânea, que se ergueram dando as costas à inter-relação das diversas partes da natureza, isolando cada segmento, com a
finalidade de analisá-lo e dissecá-lo separadamente.
Uma grande inquietação social está associada a essa “perda da
natureza”, se pode qualificar assim a preocupação do movimento ecológico surgido nos últimos vinte anos, e que não se
limita a tematizar a questão do meio ambiente, mas também
a questão da vida como um todo, aí incluindo-se basicamente
a questão da saúde humana. A recuperação das categorias de
vida, saúde, higiene, entre outras, está ligada a essa “consciência
ecológica” característica do fim do milênio. O que também leva
à procura de outro paradigma em saúde, ao menos nas grandes cidades, ou nas regiões mais urbanizadas do mundo atual.
Neste contexto, a medicina tecnológica tende a ser representada como antinatural e antiecológica, e a busca de medicinas
“naturísticas”ganha adesão de camadas importantes das populações urbanas. (Madel Luz, 2005)

Muitos entrevistados fazem referência à importância para eles da
natureza e à necessidade de intensificar a relação do ser humano com seu
ambiente natural, sempre tendo em mente que saúde só se constrói com a
sustentabilidade da vida na terra.
•
“O meu aprendizado sobre plantas medicinais teria sido muito
superficial se os meus mestres não me tivessem ensinado a
estar na natureza, a andar no mato e a observar as plantas.”
•
“As diversas práticas alternativas estão em consonância com
as mudanças necessárias no mundo.”
•
“Estamos completamente loucos se pensamos que podemos
realmente aprender alguma coisa excluindo e negando os
ensinamentos da mãe natureza.”

Volume 9

103

Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar
seu semelhante. (Albert Schwweitzer, Nobel da Paz, 1952)

D) Confluir práticas para melhor responder à demanda do
mercado
“A competitividade no mercado de trabalho vem exigindo permanente qualificação profissional”, esta é uma máxima da sociedade
moderna e do sistema capitalista, em que se considera que quanto
mais conhecimento, cursos e especializações o profissional possuir, mais
chances terá de se destacar no mercado de trabalho e entre os demais
indivíduos.
O mercado de trabalho tornou-se uma preocupação também para
muitos dos profissionais das Práticas Alternativas de Saúde. O relato das
entrevistas demonstrou sua necessidade de se manter sempre atualizado
e bem informado, não somente pela necessidade de adquirir conhecimentos, mas porque eles consideram que o mercado tem esta exigência.
Na opinião de alguns entrevistados, a demanda do mercado por
profissionais mais qualificados, requisito para todo profissional, é mais
implacável com o RH das Práticas Alternativas de Saúde. Isso se deve ao
fato de alguns profissionais, cuja formação nem sempre é reconhecida por
conselhos de classe, sentirem que é requerido deles um “sobre-esforço”,
com estudo constante e atualização permanente do currículo. Neste contexto, eles consideram importante que o profissional tenha uma formação
ampliada, gerando assim um estilo próprio de atendimento e ampliando
suas possibilidades de legitimação perante a sociedade.
•
“Também a competitividade do mercado, ter muitas terapêuticas no currículo significa se destacar, ter um diferencial.”
•
“É uma questão mercadológica, quanto mais abordagens o
terapeuta tiver, mais ele se diferencia dos demais e pode ter
mais alunos e pacientes.”
•
“Uma das características principais é o mercado, existe uma
competição muito grande hoje. Por exemplo, os terapeutas
alternativos praticamente todos foram fazer um curso acadê-

104

Observação

•

•

mico para buscar uma qualificação e também uma forma legal
de atuação [...]. É uma questão de mercado, hoje quem está
mais qualificado atende mais.”
“O fato de a terapia alternativa não ser reconhecida academicamente faz com que o terapeuta tenha que construir seu
próprio percurso e segurança pelo seu próprio esforço.”
“Há pessoas que se aprofundam em várias práticas e criam um
estilo de atendimento, com formas e jeitos próprios para tal.”

Apesar de o desejo de sobreviver profissionalmente e encontrar um
lugar no tão propagado mercado de trabalho fazer parte inseparável do
imaginário coletivo da sociedade globalmente considerada e também do
imaginário de muitos dos profissionais vinculados às Práticas Alternativas de Saúde, é importante recuperar falas de alguns profissionais que
afirmam a necessidade de transcendência dessa concepção mercadológica
“[...] torna-se fundamental não ter a lógica do mercado instalada dentro
do coração, pois quando se faz um trabalho sendo orientado pela lógica da
alma e do coração você sempre terá apoio para sobreviver e viver.”

E) A personalidade do terapeuta (ávido por saber) como
fator contribuinte para a confluência das práticas
Alguns entrevistados afirmam que a personalidade “mais inquieta
e curiosa” de alguns terapeutas estimula o estudo e o uso de distintas
práticas.
Todos os seres humanos, dizia Aristóteles em sua Metafísica, possuem o desejo de saber, são movidos pela curiosidade, que é um desejo
primitivo de desvendamento das coisas. A curiosidade é a abertura para o
que não somos, para o que está além de cada um. A etimologia da palavra
remete à palavra latina curiositas, cuja raiz carrega a noção de cura, cuidado e diz respeito a um modo de viver e pensar que sempre envolve o
outro.
Mesmo sendo, todos nós, curiosos em nossa essência, parece que
muitos de nós “abriram mão de ser curiosos”,“[...] conformando-se e não
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se movendo”. Mas outros, ao contrário, “têm a chama acesa do querer
mais”. Vejamos mais alguns depoimentos:
• “No fundo acredito que o terapeuta é um ser ávido por conhecimento, ele está sempre atrás do que não é padronizado.”
•
“A característica principal de um terapeuta é ser um buscador
de conhecimentos, é da natureza dele, e acredito que quanto
mais ele agrega informações mais ele pode ajudar os outros na
sua busca pela cura.”
•
“Os terapeutas têm a ânsia do conhecimento. A questão é que
eles vão atrás da novidade.”
•
“[...] como a natureza humana é investigativa, o terapeuta se
propõe a repensar os conceitos de saúde [...] para entender
que existe um universo a sua volta, que existem outros paradigmas e ter noção deles.”
•
“Acredito que os terapeutas que antes tinham profissões fora
da saúde fiquem ainda mais sedentos por conhecer tantos
paradigmas diferentes.”
•
“[...] diferentes áreas que podem atuar de forma complementar
ou atuar separadamente. Para atuar com muitas áreas é preciso
estudar muito, gostar mesmo de estudar, o que é característico
de algumas pessoas.”
•
“Porque o ser humano é muito vasto, não consegue ficar limitado apenas a um saber.”

9.2.2 A confluência das práticas é considerada positiva pelos
profissionais das Práticas Alternativas de Saúde, mas fazendo-se
algumas ressalvas
Embora seja considerado positivo o fato de o profissional compreender e utilizar várias técnicas para auxiliar o paciente, alguns entrevistados fazem ressalvas importantes, destacando a necessidade de se ter um
conhecimento profundo em cada prática. Outras restrições foram feitas no
sentido de não sobrecarregar o profissional com várias técnicas, e no caso
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de este fazer uso de mais de uma, que sejam unidas por um “fio condutor
epistemológico”.
Observou-se que embora possa haver uma profusão de cursos na
área das práticas alternativas, cresce cada vez mais a consciência e o compromisso da maioria dos terapeutas de que é necessário dedicação para a
construção sólida de uma carreira, não se furtando ao rigor da formação
educacional (seja formalmente acadêmica seja formação independente)
nas áreas escolhidas.
Se por um lado se observam críticas à hegemonia dos pressupostos epistemológicos e metodológicos das práticas convencionais por não
atenderem à multidimensão do sujeito, por outro lado reconhece-se a
necessidade de uma boa fundamentação teórica que sustente a prática e a
ética profissional, demonstrada pela cautela quanto à necessidade de critérios no uso das práticas alternativas, ressaltada por vários entrevistados.
•
“Considero que pode ser muito positiva a confluência, porém
as práticas precisam de um tempo para agir e mostrar seus
efeitos. Não pode haver uma sobrecarga, uma invasão de
estímulo.”
•
“Desde que tenha um fio condutor em todas as técnicas não
vejo problema, muito pelo contrário, vejo que é necessário
saber outras técnicas.”
•
“Gosto da ideia da utilização de diversos princípios terapêuticos, pois todos os caminhos podem levar à cura. No entanto,
em muitas situações existem práticas que são confusas e perigosas para a clientela que as utiliza.”
•
“Creio que possa ser benéfico, a depender da intenção do profissional e de quais os critérios de prescrição utilizados.”
•
“Em princípio considero positivo esse fato. Gostaria de poder
estudar mais práticas.” No entanto, em seu cotidiano profissional, o entrevistado diz deparar-se com as dificuldades em
associar outras práticas à sua, pois considera que “a homeopatia é muito rica em possibilidades e nela há muito que ser
aprofundado”.
•
“Acho excelente a possibilidade de haver várias opções para
o tratamento das pessoas.” O entrevistado diz ter o desejo
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de estudar mais práticas para melhor atender as pessoas; no
entanto, teme ser perigoso o emprego de uma técnica se o profissional não a dominar plenamente, “[...] o que pode causar
danos ao paciente e ao profissional”.
“Não misturo procedimentos, mas mesclo os modelos existenciais de forma sistêmica.”
“Algumas coisas podem se juntar, outras não. Tem gradações
das práticas, por exemplo: lian gong, automassagem e também
a acupuntura, pois pertencem à mesma racionalidade.”
“[...] corre-se o risco de ficar superficial caso não se dedique a
estudar muito cada uma das técnicas.”
“Pode ter vantagens e desvantagens. Focar é mais seguro, pois
se desfoca muito pode ser frustrante para o profissional (não
para o cliente, para ele pode até ser bom), mas o profissional
pode se frustrar, mas ele pode também sentir que é bom, pois
está sempre se expandindo.”
“Mistura de práticas com princípios que não se coadunam
pode promover prejuízos ao paciente, orientando a pessoa
de forma conflitante.” O entrevistado percebe, no entanto, ser
importante haver uma análise mais detalhada de cada caso.

9.2.3 A confluência das práticas é um fenômeno considerado
negativo pelos profissionais das Práticas Alternativas de Saúde
Dentre o universo dos 39 entrevistados, 15% não concordam com a
tese de confluência de práticas (Quadro 2), pois acreditam que é necessário “um mergulho numa única prática para que seja possível seu aprofundamento e enraizamento.”
De acordo como os depoimentos, existe uma tendência, neste grupo
de entrevistados, de considerar perigoso mesclar práticas, por entenderem
que existe um risco de ferir os princípios propulsores das Práticas Alternativas de Saúde, em especial o princípio da integralidade. Teme-se que ao se
“juntar práticas” incorra-se no risco de fragmentação, repercutindo tanto
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nas doutrinas quanto nos sistemas diagnósticos e terapêuticos utilizados
pelos profissionais.
Os entrevistados lembram-nos que a biomedicina tenta preencher as enormes lacunas no seu paradigma (tratar a doença e não o ser
humano), postulando o trabalho por meio de uma equipe multidisciplinar que some as partes, já esquartejadas em sua gênese. Alertam-nos que
também corremos o risco de proceder da mesma maneira somando terapêuticas nas quais as dimensões física, mental, social, espiritual e cósmica
não poderão ser recuperadas.
• “Para mim isto é um conflito epistemológico. Ficar borboleteando em várias práticas significa que não achou o caminho.”
•
“Se eu junto com outra prática, eu preciso trazer os preceitos
dessa prática também, aí no processo de cura eu não sei se está
acontecendo um padrão harmônico da MTC que diagnostiquei e investiguei ou de outra prática e gera uma dificuldade
de ajudar a abordar que terapêutica se usa.”
•
“Eu não concordo com isso, parece cultura de almanaque. [...]
os terapeutas sabem de tudo um pouco e no final não sabem
nada. Não estão enraizados, firmados dentro de um propósito.
Criam uma falta de identidade.”
•
“Eu não acho isto muito bom, pois quando faço curso de tudo
não aprofundo e, se eu fizer o curso, vou acabar utilizando.
Não sei nem a metade de uma técnica e precisaria de uma
vida inteira para aprendê-la. Como conhecimento custa caro,
prefiro continuar aprofundando numa área.”
•
“Acredito que as pessoas que não se concentraram em trabalhar profundamente com uma abordagem terapêutica é porque ainda estão inseguras e ainda na busca externa que as
complemente internamente.”
Em função de princípios terapêuticos, o profissional diz não recomendar, por exemplo, a utilização da acupuntura ou de florais simultaneamente à homeopatia, pois pode“confundir o diagnóstico e a aplicação da
terapêutica”.
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•

“Eu atuo com minhas distintas práticas separadamente, eu
não as misturo na mesma sessão.”
“Essa busca infinita por mais conhecimento não faz o indivíduo se concentrar na raiz.”

•

É interessante observar que a maioria dos profissionais que se
colocam contrários à confluência de práticas é oriunda das medicinas
tradicionais, como a indiana e chinesa, que foram concebidas em sua
origem como um sistema. Cada uma delas, pode se dizer, já é em si uma
confluência de práticas.
•
“No caso da MTC e de outras medicinas tradicionais, a confluência de práticas é sustentada por uma racionalidade própria.”
Mas o uso de uma prática concebida a priori como um sistema também não é garantia de prática consistente.
A medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, a medicina ayurvédica e a naturopatia são concebidas, a priori, como um sistema,
no qual o indivíduo, além de ser visto no seu todo, faz uso de uma complexa terapêutica que envolve: desintoxicação, reorientação da alimentação, prática física, massagens, aplicações (a exemplo da acupuntura),
banhos, manipulações de ervas e até carta astrológica para a harmonização e o reequilíbrio.
Tais práticas estão sempre correndo o risco de serem reduzidas ou
compreendidas apenas por uma parte de seu todo (ressignificação reducionista), perdendo os elementos totalizantes que a definem, como por
exemplo serem reduzidas a intervenções em doenças específicas ou à
mera aplicação de agulhas em pontos estratégicos (acupuntura), ou ainda
a redução do seu corpo de conceitos (a exemplo da medicina ayurvédica,
que tem um imenso grupo de profissionais que aplicam massagens no
Brasil e desconhecem os princípios da ayurveda).
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E

sta investigação procurou observar, compreender e descrever o universo das Práticas Alternativas de Saúde no que se refere ao seu
potencial de confluência.
Para facilitar a apresentação dos resultados foram organizados agrupamentos de tendências que acenam para uma visão global do fenômeno,
expressas em cinco categorias gerais:

10.1	Tendências no perfil dos recursos humanos
entrevistados decorrentes da formação e do trajeto
profissional

Compromisso com o constante aprofundamento do saber/conhecimento; autoinstrução como um mecanismo de apreensão de conhecimentos; autoconhecimento como pressuposto para melhor apreensão e
exercício da prática profissional; práxis como orientação do percurso profissional; macrovisão/totalidade em oposição à microespecialização; e correção de rota profissional.

Tendências na motivação pelas quais os recursos humanos
entrevistados escolheram sua prática profissional
História familiar/contatos com profissionais renomados e sábios;
busca por um atendimento mais humano ao paciente; sofrimento próprio e/ou da família; missão de vida/vocação profissional; autobenefício
com a prática; crítica ao modelo de diagnose e terapêutica oferecido pela
biomedicina.
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Além disso, são também tendências: desejo de compreender o
sentido da vida; abertura para novos conceitos e experiências; empoderamento como profissional; conexão com o cosmos (inteligência superior/
Deus); e possibilidade de ampliação/sentimento de unidade.

Tendências no autocuidado e processos de cura utilizados
pelos entrevistados no seu cotidiano e nos momentos de
crise
Para o autocuidado/cura no cotidiano, os entrevistados informam
utilizar cerca de cinquenta tipos distintos de terapêuticas. As três mais
citadas são: alimentação natural (80%); caminhada (50%); e meditação
(40%).
Para o autocuidado/cura em momentos de crise, os entrevistados
informam utilizar cerca de cinquenta tipos distintos de terapêuticas, sendo
a acupuntura e a homeopatia as mais citadas.
Podemos inferir que há uma coerência na grande maioria dos entrevistados ao buscarem o autocuidado/cura nas práticas que oferecem os
recursos que eles orientam aos seus clientes tanto no cotidiano quanto em
momentos de crise, ou seja, nas Práticas Alternativas de Saúde.
Tendências na abordagem terapêutica utilizada pelos
profissionais entrevistados em sua prática central
Clientes incentivados a assumir um papel diligente em seu processo
saúde/doença: “de paciente a ser ativo”; profissionais/curadores como
orientadores e facilitadores na compreensão do processo saúde/doença
de seus pacientes; e atendimentos realizados de forma individualizada e
personalizada com ênfase no acolhimento do paciente.
Além disso, são também tendências: reconhecimento da importância do ambiente profissional, descrito como tranquilo, agradável e reservado; alimentação natural e consciente como tema recorrente na abordagem ao paciente; corpo físico e corpo energético como espaço para
diagnose e intervenção; baixa incorporação tecnológica; apoio em exames
complementares; e parceria com outros profissionais para complemento
terapêutico.
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Tendências apontadas pelos entrevistados sobre o fenômeno de
confluência das Práticas Alternativas de Saúde
De acordo com os pressupostos que nortearam o interesse desta
investigação e que se encontram confirmados pelas análises contidas nos
itens anteriores, entendemos que a confluência das Práticas Alternativas
de Saúde é um tema recorrente entre os recursos humanos vinculados a
tais práticas.
No transcorrer da investigação pudemos observar que a maioria dos
entrevistados defende a confluência das práticas, enquanto outros, apesar
de possuírem uma atitude favorável em relação ao tema, estabelecem ressalvas. Há ainda aqueles que se colocam contrários à ideia de confluência.
Vejamos as tendências.

10.5.1 A confluência das práticas é um fenômeno considerado
positivo pelos profissionais das Práticas Alternativas de Saúde
No universo entrevistado, 85% dos profissionais afirmam utilizar
outras abordagens terapêuticas no atendimento ao paciente além de sua
prática central. Foram mencionadas 71 práticas na categoria de “outras
abordagens terapêuticas além da prática central”. Os profissionais que se
colocam favoráveis a tal confluência o fazem com base em um ou vários
dos pressupostos apontados a seguir.
•
As práticas, na sua multiplicidade, complementam-se aumentando seu potencial para atender à diversidade humana e às
distintas situações de vida e adoecimento.
•
As práticas têm raízes e princípios comuns, guardando assim o
potencial de confluência.
•
Convergir a “arte de curar” em consonância com o momento
atual da humanidade: a ecologia humana e planetária.
•
Confluir práticas para melhor responder à demanda do
mercado.
•
A personalidade do terapeuta (ávido por saber) como fator
contribuinte para a confluência das práticas.
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Há ainda alguns entrevistados que, apesar de considerarem positiva
a confluência das práticas, estabelecem ressalvas, atentando para o fato de
não se perder o “fio condutor epistemológico” ao confluí-las.

10.5.2 A confluência das práticas é um fenômeno considerado
negativo pelos profissionais das Práticas Alternativas de Saúde
No universo entrevistado, 15% dos profissionais não concordam
com a tese de confluência de práticas, pois acreditam que é necessário“um
mergulho numa única prática para que seja possível seu aprofundamento
e enraizamento.”
De acordo como os depoimentos, existe uma tendência de considerar perigoso mesclar práticas, por considerarem que existe um risco de ferir
os princípios propulsores das Práticas Alternativas de Saúde, em especial
o princípio da integralidade. Teme-se que ao se “juntar práticas” incorra-se
no risco de fragmentação, repercutindo tanto nas doutrinas quanto nos
sistemas diagnósticos e terapêuticos utilizados pelos profissionais.
“Para mim isto é um conflito epistemológico. Ficar borboleteando
em várias práticas significa que não achou o caminho.”
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P

ela análise das categorias emergentes, podemos observar que o crescente interesse pelas Práticas Alternativas de Saúde e o fenômeno de
sua confluência desvelam uma realidade com várias faces e salpicada de
paradoxos.
Estamos conscientes de que todo esse processo metodológico permitiu focalizar melhor nosso objeto de estudo, ampliando o enfoque teórico que, articulado ao papel ativo dos investigadores e dos participantes,
conduziu a um novo conhecimento em relação à confluência das Práticas
Alternativas de Saúde.
A realidade vivida e apresentada pelos entrevistados explicita uma
gama de questões que, longe de esgotarem as análises e as conclusões,
trazem reflexões fertilizadoras da discussão atual e futura da repercussão
desse fenômeno na amplitude da experiência do profissional da saúde,
globalmente considerado, e na experiência humana.
“Sou grande, em mim cabem contradições.”
Mário Quintana
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ACUPUNTURA – Prática milenar que integra a medicina tradicional chinesa
(MTC). A acupuntura é uma técnica que consiste no estímulo de determinados
pontos referenciados na superfície da pele. Na tentativa de satisfazer alguns conceitos acadêmicos, a acupuntura, na linguagem ocidental, é um método de estimulação neurológica com efeitos sobre neurotransmissores, neuromoduladores e
reação do sistema imunitário (pró e anti-inflamatória). Contudo, na MTC ela teria
uma descrição mais profunda, associada às energias conhecidas pela dualidade
yin/yang e às teorias advindas do taoísmo (ver definição da MTC neste glossário).
Para essa estimulação podem ser utilizadas agulhas, ventosas, massagens e até
calor (moxa).
ALIMENTAÇÃO NATURAL – Termo usado para padrões alimentares que
visam a resgatar uma alimentação mais saudável, menos consumista e ambientalmente sustentável, com substituição dos alimentos refinados pelos integrais,
eliminação ou restrição das proteínas animais e restrição do açúcar e de alimentos industrializados e inclusão de vegetais, de preferência orgânicos. Há diversos
tipos de alimentação natural ou graduações de restrição inseridos nesse conceito,
desde as variações de dieta vegetariana (ovolactovegetariana ou vegana) ou o uso
somente de peixe como opção de proteína animal. Embora haja algumas diferenças nesses padrões alimentares, em geral os adeptos da alimentação natural
buscam refletir sobre as repercussões dos seus hábitos alimentares na saúde individual, na sociedade, no meio ambiente e na economia.
ARGILOTERAPIA – É uma modalidade terapêutica utilizada desde a Antiguidade. Hipócrates, em 380 a.C., seguido de Avicena, Averrois, Galeno e outros, preconizava o uso da argila em suas práticas de cura. A argiloterapia consiste no uso
tópico de compressas de silicato minimizado, ou ainda sua ingestão natural com
água para normalizar uma determinada região do corpo inflamada.
AROMATERAPIA – Utiliza óleos essenciais puros extraídos de várias partes
de plantas e árvores. Os óleos essenciais são substâncias líquidas e aromáticas
que apresentam uma ampla variedade de propriedades terapêuticas, podendo ser
relaxantes, estimulantes ou equilibrantes. Uma qualidade importante dos óleos é
que podem ser utilizados na forma de banhos (potencializando as propriedades
25 Este glossário foi publicado na pesquisa Das Medicinas Tradicionais às Práticas Integrativas de
Saúde – Caracterização dos Recursos Humanos nas Práticas Alternativas de Saúde Adotadas no
Distrito Federal. A ele foram adicionados novos termos citados na atual pesquisa.
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terapêuticas da água), massagens, compressas e difusão no ambiente. Como atuação terapêutica os óleos essenciais exercem influência sutil na mente e no corpo,
favorecendo o equilíbrio físico, mental e espiritual.
ARTETERAPIA – É uma prática terapêutica que usa a arte como a base do seu
processo e pode ser desenvolvida em grupo ou individualmente. Visa a estimular o
crescimento interior, abrir novos horizontes e ampliar a consciência do indivíduo
sobre si e sobre sua existência. Utiliza a expressão simbólica sem preocupar-se
com a estética por meio de modalidades expressivas, como pintura, modelagem,
colagem, desenho, tecelagem, expressão corporal, sons, músicas, criação de personagens, dentre outras, mas utiliza fundamentalmente as artes plásticas.
ASTROLOGIA – A astrologia é considerada uma arte e uma técnica que utiliza a linguagem simbólica para a compreensão da natureza cíclica da existência.
Baseia-se no estudo dos corpos celestes do mapa ou da carta natal, oferecendo
uma linguagem que descreve a incomparável combinação de fatores universais
e individuais que operam em cada pessoa, situação e ciclo de vida. Foi praticada
por grandes estudiosos, como Newton, Hipócrates, Paracelso, entre outros, na
Antiguidade, pois até o século XVII a astrologia estava indissoluvelmente ligada à
astronomia, e inclusive era incluída entre as “sete artes liberais das universidades
europeias” até 1666. No século XX, a astrologia é amplamente difundida e passa
por uma grande transformação por meio das pesquisas de Carl Gustav Jung e das
abordagens dos psicólogos Liz Greene e Stephen Arroyo, que contribuíram para
o corpo teórico da astrologia, que é na atualidade, em grande parte, psicológico,
direcionado ao autoconhecimento, no intuito de expandir e aumentar a consciência e a responsabilidade pessoal de cada ser humano na integração de suas potencialidades e de suas escolhas. Esta abordagem está relacionada a uma perspectiva
evolutiva e suficientemente criativa da vida para levar a pessoa a descobrir por si
mesma novas possibilidades e novos potenciais de expressão.
ASTROLOGIA VÉDICA – Tem origem nos Vedas, os primeiros livros (quatro) religiosos do Hinduísmo, escritos em sânscrito, por volta de 1500 a.C. É
fundamentalmente uma astrologia sideral e lunar, com bases filosóficas de difícil
compreensão para os astrólogos ocidentais. Modernamente tem como referência
ocidental o astrólogo italiano Flavio Pelliconi, e no Brasil, Alexey Dodsworth, que
traduziu o texto Astrologia Védica. O ponto central e diferencial desta modalidade
de astrologia são os domicílios lunares, em sânscrito Nakshatra. Considera-se que
por meio da determinação da posição da lua numa Nakshatra particular pode-se
determinar o início dos ciclos da existência.
AURICULOTERAPIA – É uma técnica em que se usa o pavilhão auricular para
efetuar estímulos, tendo como base o pressuposto de reflexo existente entre a aurícula e o sistema nervoso central. A técnica estimula pontos que corresponderiam a
todos os órgãos e funções do corpo. Ao se efetuar a estimulação de tais pontos, o

Volume 9

127

cérebro receberia um impulso que desencadearia uma série de fenômenos físicos
e mentais, produzindo equilíbrio energético e consequente cura de enfermidades.
A auriculoterapia é referenciada tanto na técnica intitulada Reflexologia/Reflexoterapia quanto na Auriculopuntura, da medicina tradicional chinesa.
AUTOMASSAGEM – É uma atividade integrada à medicina tradicional chinesa (MTC) e, como o próprio nome indica, é realizada pelo próprio indivíduo,
que massageia pontos específicos do seu corpo. A massagem é associada a exercícios físicos e respiratórios com a finalidade de manter o equilíbrio energético.
Esta prática busca promover o bem-estar geral e o autoconhecimento, além de
incentivar o autocuidado, atuando na promoção da saúde, na prevenção e no tratamento de doenças.
AYURVEDA – Nome dado à ciência médica desenvolvida na Índia há cerca de 5
mil anos, o que faz dela um dos mais antigos sistemas medicinais da humanidade.
Ayurveda significa em sânscrito ciência (veda) da vida (ayur). Continua a ser praticada regularmente na Índia e tem sido difundida em todo o mundo.
BIODANÇA – O nome biodança – neologismo do grego bio (vida) + dança, literalmente a dança da vida – é um sistema de integração afetiva e desenvolvimento
humano baseado em “vivências” (experiências que buscam centrar o indivíduo no
presente, no aqui e no agora) criadas por meio de movimentos de dança com músicas selecionadas e de situações de encontro não verbal em um grupo, tendo como
centro o olhar e o toque físico. O Sistema Biodanza foi criado nos anos 1960 pelo
antropólogo e psicólogo chileno Rolando Toro Araneda e encontra-se difundido
na América e na Europa. Seus objetivos são a promoção da saúde, da consciência
ética e da alegria de viver.
BIOENERGÉTICA – A Bioenergética foi criada por Alexander Lowen e é aplicada em aulas para grupos de pessoas, seus exercícios favorecem a conscientização das tensões no corpo. Essa consciência, aliada a uma maior carga de energia
com uma respiração mais intensa, propicia a chamada liberação energética, que
frequentemente vem associada a uma descarga emocional.
CHI KUNG (CHI CONG/QI GONG) – Derivado da Alquimia Taoísta, O chi kung
foi introduzido em diversas artes marciais e na medicina tradicional chinesa como
prática preventiva e curativa do equilíbrio energético. Qì (chi) é sopro, ar ou energia, e o termo tem em si os sentidos de sopro de ar e sopro vital. Gōng (kung) é
exercício ou treinamento. Qì Gōng (chi kung) pode ser entendido como exercícios
respiratórios e energéticos ou exercícios que estimulam nossa estrutura energética
por meio da concentração, da respiração, do movimento e da postura consciente.
CHI NEI TSANG – Tipo milenar de massagem taoísta que utiliza técnicas de
manipulação para desintoxicar e revitalizar os órgãos vitais. É uma técnica que
centra sua atuação nos chamados “ventos” que se acumulam na região abdominal
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e umbilical. Trabalha para manter a saúde por meio da massagem nos tecidos e
nos órgãos e da aplicação de técnicas próprias de liberação dos“ventos negativos”,
também considerados emoções acumuladas ou desequilíbrios. Sua aplicação visa
a restabelecer um fluxo saudável de energia vital.
CINESIOLOGIA – A cinesiologia é a ciência que enfoca a análise dos movimentos do corpo humano. O nome vem do grego kínesis = movimento + logos = tratado, estudo. A finalidade desta técnica é compreender as forças que atuam sobre
o corpo humano e manipulá-las usando procedimentos que possam melhorar o
desempenho humano e prevenir lesões adicionais. Esta técnica baseia-se no pressuposto de que para produzir movimento humano e modificá-lo é fundamental
conhecer as forças que afetam seus movimentos, e para isso utiliza o teste muscular como instrumento principal de acesso às informações no cérebro.
CONSTELAÇÃO FAMILIAR – Trabalho filosófico e terapêutico desenvolvido
pelo pedagogo, psicoterapeuta e filósofo alemão Bert Hellinger com a intenção
de entender a origem de problemas familiares, empresariais e de outros tipos de
agrupamentos. O método visa a descobrir e a reconhecer como os problemas dos
antepassados ou que existem nas famílias ou em outros agrupamentos afetam
as pessoas. As Constelações Familiares são um tipo de terapia em que se busca
recriar o ambiente familiar ou empresarial do cliente. Pode ser realizada em grupo
ou individualmente (quando em grupo, conta com a participação das pessoas presentes na constelação; quando individual, pode contar com a ajuda de bonecos
representativos de papéis que simulam a situação em questão). A intenção da técnica é que com base no aumento da consciência do padrão psicológico presente
na família ou na empresa o cliente possa ter maior possibilidade de libertar-se
da influência que tal padrão exerce sobre sua vida e abrir espaço para uma nova
compreensão, cura e harmonia no viver.
CRIANÇA FERIDA – A base desta vivência é a Terapia da Metáfora, criada por
David Grove (EUA). É um método de facilitação terapêutica individual que permite ao cliente domínio dos símbolos internos ligados as suas experiências pessoais contribuindo para descoberta de novas maneiras de se perceber e de atuar
no mundo. A Criança Ferida, processo terapêutico também conhecido como
‘Curando a Criança Ferida dentro de Nós’ é uma vivência que tem por objetivo
o reequilíbrio do fluxo de energia no movimento da existência de cada ser, tendo
como pressuposto o acesso à fragmentos da infância, congelado no tempo, onde
está supostamente armazenado um aprendizado adquirido de forma traumática,
gerando sintomas e fixações emocionais.
CROMOTERAPIA – Esta terapêutica considera que cada cor tem uma vibração
específica, com propriedades para alterar ou manter as vibrações do corpo. Sua
ação pode ir desde o nível físico até níveis mais sutis. A aplicação de cada cor tem
como finalidade suprir carências de determinadas vibrações energéticas no corpo
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e neutralizar o excesso de outras. Sua utilização contribui para o equilíbrio energético, proporcionando saúde, bem-estar e harmonia.
CRANIOSSACRAL – Terapia corporal que visa ao diagnóstico e ao tratamento
do sistema crâniossacral por meio de toques suaves e precisos nos ossos da cabeça,
na coluna vertebral e no sacro com a intenção de estimular e ativar o melhor funcionamento do sistema nervoso central e consequentemente ativar a capacidade
de autocura do corpo. A intenção última da técnica é promover um profundo relaxamento e sensação de bem-estar em todos os níveis: físico, emocional e mental.
CURAS EM MÃOS DE LUZ – Denominação dada no Brasil ao sistema criado
por Barbara Ann Brennan. Sua terapêutica tem como pressuposto que o corpo
humano possui, além do nível físico, mais sete níveis sutis, formando um campo
de energia humana também denominado “aura”. A técnica ensina como acessar
cada um desses níveis e trabalhar as distorções que ali ocorrem. Segundo a visão
da criadora do método, a doença começa nos níveis sutis, para só mais tarde se
manifestar no corpo físico. Considerando esse pressuposto, este seria um método
útil não só para tratar as doenças já instaladas, como também para prevenir seu
aparecimento, na medida em que se corrigem as distorções no nível energético.
Por meio da cura mãos de luz é feita a limpeza da aura e a seguir sua harmonização.
CRENOTERAPIA – Esta terapia faz parte do chamado termalismo, que estuda
as maneiras de utilizar a água como recurso terapêutico. A crenoterapia consiste
no uso de águas minerais com propriedades consideradas medicamentosas que
podem ser utilizadas para o tratamento de vários problemas de saúde.
DANÇAS CIRCULARES – Realizadas em círculo e de mãos dadas, as danças
propiciam ao indivíduo uma experiência de aprendizado que favorece a integração, a comunicação, a flexibilidade e a percepção de si mesmo, do outro e do
grupo. Para o trabalho são utilizadas danças originárias de diversos tipos de cultura. A vivência dessas novas expressões funciona como novos desafios que, passo
a passo, são superados. Ao findar a música, resta o aplauso coletivo em comemoração à conquista de todos.
DANÇATERAPIA – É uma abordagem corporal, de caráter transdisciplinar,
voltada ao conhecimento pessoal que estimula o movimento criativo e a espontaneidade do corpo, motivando a comunicação e a integração entre as pessoas.
Sua prática regular estimula as potencialidades ainda não acessadas, despertando
áreas adormecidas no corpo, ampliando as oportunidades de descoberta das infinitas possibilidades de criação, expressão e emancipação do ser humano.
DOULA – A palavra “doula” vem do grego “mulher que serve”. Nos dias de hoje,
aplica-se às mulheres que dão suporte físico e emocional a parturientes antes,
durante e após o parto. Antes do parto ela orienta o casal e ajuda a mulher a
se preparar física e emocionalmente para o parto. Durante o parto, a doula fun-
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ciona como uma interface entre a equipe e o casal, ajuda a parturiente a encontrar
melhores posições, a respirar com mais eficiência e ensina medidas naturais que
podem aliviar as dores, como banhos, massagens, relaxamento. Após o parto ela
faz visitas à nova família, oferecendo apoio, especialmente em relação à amamentação e aos cuidados com o bebê.
ELETROCRISTAL – Na cultura antiga da Índia, da Grécia e do Egito os cristais eram usados para energizar remédios e pessoas, atuando na cura de doenças.
Acredita-se que a energia contida neles tem o poder de promover o equilíbrio
energético das pessoas e dos lugares. O eletrocristal é um método mais moderno,
criado por Harry Oldfield, que potencializa os poderes atribuídos ao cristal ao
associá-lo a fontes de correntes eletromagnéticas de alta frequência. A terapia trabalha em um nível de energia sutil de forma não invasiva.
EMDR – Eye movement dessensitization and reprocessing, que quer dizer dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. É um método
criado pela psicóloga Francine Shapiro, que percebeu em sua prática que ao associar movimentos oculares a imagens e pensamentos perturbadores a intensidade
destes se reduzia ou desaparecia. Shapiro tem como princípio que essa prática
possibilita às pessoas a reelaboração de eventos traumáticos.
EVOX – Aparelho que analisa a voz do cliente e detecta onde está o bloqueio
emocional nos órgãos. Tem suas bases no modelo da física quântica e na biorressonância. Foi desenvolvido um software para mostrar em qual das 12 áreas está o
conflito emocional e fisiológico e quais medicamentos naturais, como floral, ervas
e suplementos de vitaminas e minerais, necessitamos. O mapeamento é feito
quando a pessoa coloca a mão numa placa, que faz uma leitura galvânica da pele.
O mapeamento da voz é feito ao se detectar a ausência de determinados tons
na voz da pessoa quando ela fala a respeito do assunto emocional que escolheu
trabalhar.
FAO – FATORES DE AUTO-ORGANIZAÇÃO – Os fatores de auto-organização integram um novo método terapêutico homeopático que visa a um processo
de auto-organização intrínseco dessa dimensão profunda (alma), trazendo respostas coerentes com o que é esperado pelas leis homeopáticas de cura.
FELDENKRAIS – Sistema educacional que parte do princípio de que o ser
humano tem uma enorme capacidade de aprender, e que essa aprendizagem é
orgânica e funcional, relacionada com sua habilidade de adaptação aos ambientes
físico, biológico e social. O instrumento de trabalho desta técnica é o estudo do
movimento como parte de uma ação ou de uma função desenvolvida pela pessoa. Feldenkrais acreditava que uma aprendizagem funcional acontece por meio
de movimentos exploratórios, que são facilitados ou limitados por demandas das
funções e do ambiente. Neste método usa-se a percepção do corpo na relação com
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o ambiente, sendo o cerne da técnica a percepção do momento em que determinada intenção se transforma em ação e também como se dá o momento de
essa intenção transformar-se em ação. Os benefícios posturais, de relaxamento, o
aumento da flexibilidade, a diminuição de dores e desconfortos físicos que acontecem na aplicação da técnica não são os objetivos finais, mas sim consequência
de uma aprendizagem global de autopercepção e consciência.
FITOTERAPIA – Técnica com base no uso de plantas medicinais para a cura das
doenças. Ela surgiu independentemente na maioria dos povos. Na China, surgiu
por volta de 3000 a.C., quando o imperador Cho-Chin-Kei descreveu as propriedades do ginseng e da cânfora. Como terapêutica é caracterizada pela utilização
de plantas medicinais em suas diferentes formas, sem o uso de substâncias ativas
isoladas.
FLORAIS DE BACH – É uma terapia criada por Edward Bach, médico inglês,
bacteriologista e imunologista que investigou as essências florais (extratos líquidos naturais e altamente diluídos de flores, plantas e arbustos). O objetivo da
terapia floral é o equilíbrio das emoções do paciente, buscando a consciência
plena do seu mundo interior e exterior. O trabalho de autoconsciência apoia-se
no pressuposto de que os problemas de saúde frequentemente têm suas origens
nas emoções (psicossomática), assim sendo, ao se tratar as emoções as doenças
também estariam sendo tratadas, e o equilíbrio do indivíduo seria restabelecido.
FREQUÊNCIA DE BRILHO – Frequência de Brilho é um trabalho de base sutil
que busca alterar a frequência energética do corpo. Seus adeptos consideram que
a técnica tem reflexos no DNA humano, despertando e ativando áreas adormecidas e até mesmo não acessadas no cérebro. O trabalho é realizado ao se ativar
“portais específicos” de energia, que se acredita estarem localizados no corpo e
acima dele. Um pressuposto básico em que a Frequência de Brilho se apoia é a
crença de que, além da existência de um corpo físico, cada pessoa possui também
um ser de luz. A aplicação desta técnica teria a função de conectar o corpo físico
a essa luz, possibilitando a abertura e a vivência do self (eu interior) com menos
esforço e luta. O processo visa a possibilitar o desenvolvimento, o crescimento e a
cura em todos os níveis.
GEMOTERAPIA – É o uso de pedras preciosas e semipreciosas no tratamento
de transtornos físicos, psicológicos e/ou espirituais. Os cristais são considerados potenciais conservadores de energias e forças vibracionais espirituais de natureza própria, auxiliando nas perturbações e nas desarmonias dos processos vitais.
Eles são tidos como verdadeiras baterias energéticas que captam, armazenam e
transmitem energias, sendo usados para harmonizar os sistemas energéticos mais
sutis do ser humano, que se refletem no seu equilíbrio físico, mental e emocional.
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HATHA YOGA – É uma forma de yoga pós-clássica. Introduziu posturas e exercícios respiratórios que se tornaram a base da prática atual da yoga. Visa a transcender a consciência, mas a metodologia utilizada é baseada no fortalecimento
do físico. Ainda na visão iogue, os ásanas, posturas do praticante, devem ser realizados com consciência e com foco nos objetivos do hatha yoga, respeitando os
limites do corpo e buscando alcançar o “relaxamento do esforço”.
Healer – É um programa eletrônico feito exclusivamente para o terapeuta floral
com o objetivo de proporcionar uma forma rápida e simples de buscas sobre o
tipo de floral indicado para a pessoa em questão. O programa realiza buscas por
sintomas, descrições das flores, registra dados completos de clientes, monta receitas, registra flores escolhidas, etc. O programa Healer, apesar de estar centrado no
sistema floral FES-Califórnia, é flexível e aceita que o terapeuta adicione novas
essências às já existentes, assim como novos sintomas ou“palavras-chave”na base
de dados, buscando assim facilitar e personalizar o trabalho.
HIDROCOLONTERAPIA – É um método de limpeza dos intestinos realizado
por intermédio de um sistema fechado de lavagem. Por ser um sistema fechado
com monitorização de temperatura, pressão e volume, a hidrocolonterapia oferece maior comodidade, segurança e eficácia do que os métodos tradicionais de
lavagem. O paciente é colocado deitado confortavelmente numa maca e recebe,
através de um tubo plástico, a água na temperatura indicada, que dissolve os conteúdos intestinais, drenados por um sistema tubular também fechado para o sistema de esgoto. Com uma leve massagem na parede abdominal, o terapeuta pode
sentir as zonas problemáticas, mais retidas, e conduzir o tratamento. A possibilidade de regulação da temperatura da água e de alternância frio-quente estimula
o intestino a exercer sua atividade, transportando os conteúdos estagnados para o
meio externo, promovendo assim a limpeza e a revitalização dos intestinos.
Hipnose – É um estado diferenciado de consciência que é considerada alterada
se comparada aos estados ordinários de vigília e de sono. A mente coloca-se em
um estado de elevada receptividade à sugestão pela pessoa que nela ingressa, seja
por atuação própria ou por intervenção de terapeutas.
HOMEOPATIA – Termo criado por Christian Friedrich Samuel Hahnemann
(1755-1843) que designa um método terapêutico cujo princípio está baseado na
similia similibus curantur (“os semelhantes curam-se pelos semelhantes”). Hahnemann rejeitava a ideia vigente na época de que a doença deveria ser tratada
expulsando o material ofensivo que a causava. Em vez disso, argumentava que
a doença deveria ser tratada ajudando-se a força vital a restaurar a harmonia e o
equilíbrio do organismo. O tratamento homeopático consiste em fornecer a um
paciente sintomático doses extremamente pequenas dos agentes que produzem
os mesmos sintomas em pessoas saudáveis quando expostas a quantidades maio-
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res. A droga homeopática é preparada com a diluição da substância em uma série
de passos.
IRIDOLOGIA – Técnica utilizada para o diagnóstico de doenças ou determinação de condições de saúde tendo como pressuposto que alterações na íris refletiriam doenças específicas em certos órgãos ou até mesmo determinadas alterações
emocionais e predisposições individuais. Os praticantes dessa técnica utilizam-se
de “tabelas de íris”, que dividem a íris em zonas que acreditam estar relacionadas
a porções específicas do corpo humano. O método agrega valor se comparado a
outros na medida em que se coloca como capaz de identificar potenciais desequilíbrios antes que se manifestem sob a forma de doença.
JIN SHIN JYUTSU – Arte de harmonização do corpo, da mente e do espírito por
meio de toques com as mãos em 26 áreas do corpo onde a energia vital se concentra. Sabedoria considerada universal, foi resgatada por intermédio dos estudos do
mestre Jiro Murai no Japão, no início do século XX. A palavra jin significa homem
de conhecimento e compaixão, enquanto shin quer dizer criador e jyutsu, arte.
KABALAH – Também conhecida como cabala, kabbalah, qabbala, cabbala, kabbalah,
kabala, kabalah, kabbala, é descrita como um sistema religioso-filosófico que investiga a natureza divina. Kabbalah ( הלבקQBLH) é uma palavra de origem hebraica
que significa recepção. É considerada a vertente mística do judaísmo. O trabalho
literário mais importante do misticismo judeu é o Zohar (“ רהזEsplendor”). Trata-se
de um tratado esotérico e místico sobre o Torah (os primeiros cinco livros da Bíblia
hebraica), de autoria controversamente atribuída a Moisés, escrito em aramaico.
KABALAH/CURA QUÂNTICA – Técnica que estabelece suas bases no uso e na
manipulação da energia sutil, tendo como instrumento os 22 aparelhos de energização da chamada kabbalah messiânica, também conhecida como consciência cósmica ou crística, indutora de autoconhecimento e autodesenvolvimento energético
para a cura de si mesmo e do outro. As técnicas são aplicadas por estudiosos e por
mestres da kabbalah messiânica, que facilitam o acesso do indivíduo à fonte espiritual da energia cósmica eterna (do Messias), por meio da aplicação energética das
letras sagradas hebraicas, da repetição de afirmações positivas contendo mudanças de padrões e da declamação de mantras sagrados relativos aos 72 nomes de
Deus.
KABALAH/GUEMATRIA – O termo guemátria ou guematria, conhecido como
numerologia judaica, é o método matemático de análise das palavras bíblicas realizado somente no idioma hebraico que existe na Torah. Cada letra do alfabeto
hebraico possui um valor numérico, uma determinada qualidade energética e um
significado específico, assim, uma palavra é o somatório dos valores das letras
e suas consequentes características energéticas e significados decorrentes. Neste
pressuposto, o estudo dos textos hebraicos bíblicos não somente se apresentaria
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na sua totalidade, mas também em cada palavra e em cada letra encontrada. Tal
lógica foi compilada primeiramente no Talmude e posteriormente em tratados da
kabalah. Alguns autores consideram ter sido a guematria judaica a precurssora da
numerologia moderna.
KABALAH/INDIVIDUAÇÃO – O conceito de individuação foi criado pelo psicólogo Carl Gustav Jung e é um dos conceitos centrais da sua psicologia analítica.
É um processo pelo qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. O indivíduo passaria a identificar-se menos com as condutas e os valores
encorajados pelo meio no qual se encontra e mais com as orientações emanadas
do Si-mesmo, a totalidade de sua personalidade individual. Para apoiar a caminhada da individuação, usa-se a sabedoria da kabalah por intermédio do estudo
das letras hebraicas, da árvore da vida e dos mantras sagrados dos 72 nomes de
Deus.
LIAN GONG – Lian gong shi ba fa (Lian Gong em 18 terapias) é um dos primeiros
sistemas de prática corporal oriental que integra a tradição milenar das artes corporais chinesas aos modernos conhecimentos da medicina ocidental. Criado em
1974 pelo médico ortopedista chinês Zhuang Yuan Ming, residente em Shangai,
a técnica fundamenta-se nos mesmos conceitos básicos da medicina tradicional
chinesa. Lian gong é o trabalho persistente e prolongado de treinar e exercitar o
corpo físico com o objetivo de transformá-lo de fraco em forte e de doente em
saudável. Os exercícios são de fácil execução, acessíveis às pessoas de todas as
idades.
LIFE COACH – Programa desenhado para atender às necessidades do cliente em
sessões individuais. O programa segue uma metodologia visando a estabelecer
metas e objetivos claros e alcançáveis quando a pessoa quer mudar, ou quando
tem um projeto especial para alcançar ou ainda um objetivo específico. Isso inclui
alavancar projetos pessoais engavetados, realização de um sonho adiado, melhoria na qualidade dos relacionamentos, organização financeira, etc.
MASSAGEM – É a prática de aplicar pressão sobre tecidos macios do corpo,
incluindo músculos, tecidos conectivos, tendões, ligamentos e articulações para
estimular a circulação, a mobilidade e a elasticidade. Por ser uma forma de terapia, também é conhecida como massoterapia. Pode ser aplicada a partes do corpo
ou continuamente a todo o corpo para auxiliar na cura de traumas físicos, aliviar estresse psicológico, controlar a dor, melhorar a circulação e aliviar tensão.
Quando a massagem é utilizada para benefícios físicos e mentais, ela pode ser
chamada de massagem terapêutica ou terapia manipulativa.
MASSAGEM AYURVÉDICA – Surgida na cultura dos vedas (antiga etnia
indiana), não é apenas uma das mais antigas, e sim uma das mais completas
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técnicas naturais para restabelecer o equilíbrio físico e psíquico. Trata-se de uma
massagem profundamente relaxante, atuando nos campos físico e energético com
a função de purificar e manter a saúde corporal. Tem como objetivo restaurar o
bem-estar físico, mental, energético e emocional.
MASSAGEM PELO SISTEMA RIO ABERTO – Técnica criada pela argentina
Maria Adela Palcos (fundadora do Sistema Psicocorporal Rio Aberto) que utiliza
os centros de energia (chacras) e as linhas energéticas do corpo no intuito de
reequilibrar as funções orgânicas e energéticas do ser humano. Sua ação contribui
para o autoconhecimento e a autoconsciência corporal tanto do paciente como
do terapeuta. Segundo a criadora, o método segue a filosofia básica do trabalho:
“Abrir o rio de nossa vivacidade, dar apoio ao corpo para que confie, respire e
possa entregar-se ao contato e ao prazer”. É uma massagem circulatória e energética, podendo ser apolínea ou dionisíaca.
MASSAGEM RELAXANTE – Por meio de manobras terapêuticas específicas,
como amassamentos, deslizamentos e percussões, promove a melhora na circulação sanguínea, aumenta o fluxo de nutrientes, remove catabólitos e metabólicos
(substâncias tóxicas das células) prejudiciais ao organismo, além de aliviar a dor e
acalmar a mente, proporcionando o relaxamento e o alívio do estresse e das dores.
MASSAGEM RÁPIDA – É uma técnica para pessoas ocupadas que não disponibilizam do tempo necessário para uma massagem tradicional, enfatiza o relaxamento, proporcionando alívio imediato das tensões. É aplicada numa cadeira
portátil que sustém a cabeça, o tórax, os braços, as nádegas e os joelhos numa
posição inclinada para a frente.
massagem shantala – Massagem de origem indiana divulgada no ocidente pelo médico francês Leboyer. É aplicada em bebês para aliviar as cólicas,
facilitar o relaxamento muscular, ativar o aparelho respiratório e incentivar a atividade psicomotora. Segundo seus praticantes, ela favorece o estado de tranquilidade da criança, bem como propicia o fortalecimento do vínculo mãe/pai com o
filho.
Massagem Shiatsu – É uma técnica de massagem japonesa criada em fins
da era Meiji (1868) que utiliza a pressão dos meridianos com os dedos, que por sua
vez tem origem no do-in chinês. O Shiatsu é uma das ramificações da Medicina
Tradicional Chinesa que trabalha com pressão com os dedos (parecido com uma
massagem) em cima dos canais de energia do corpo (meridianos), equilibrando o
fluxo da energia vital (ki). As doenças seriam causadas pelo desequilíbrio no fluxo
de ki, assim, busca-se a cura das doenças pela interrupção do estado de desequilíbrio do ki.
MASSAGEM TUINÁ (veja também tuiná) – O termo tuiná significa empurrar
e agarrar. É uma técnica específica da Medicina Tradicional Chinesa e só é execu-
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tada depois de um diagnóstico. Visa a restabelecer o equilíbrio energético e não
apenas um relaxamento muscular, contribuindo para a cura. Inclui técnicas de
manipulação capazes de corrigir quadros patológicos caracterizados por incorreta
posição articular. A massagem tuiná é aplicada nos mesmos pontos e ao longo
dos mesmos meridianos da acupuntura, embora o terapeuta possa também julgar
conveniente massagear toda uma zona do corpo. Ela incide sobretudo na circulação do chi (energia) e no sangue, nutrindo e protegendo, dispersando, tonificando
e harmonizando.
Massoterapia – Aplicação de técnicas de massagem para finalidade terapêutica, antiestresse, relaxamento, estética e esportiva. A massoterapia utiliza-se
da manipulação manual dos tecidos moles do corpo, mas alguns massoterapeutas
também podem realizar movimentos nas articulações e fazer aplicações de calor,
frio e vibrações.
MEDICINA ANTROPOSÓFICA – Inspirada nos ensinamentos do filósofo austríaco Rudolf Steiner, que com base nas obras de Goethe sistematizou o método
adotado pela ciência espiritual antroposófica. A Antroposofia é um método de
conhecimento que aborda o ser humano em seus níveis físico (corpo físico), vital
(corpo etéreo), anímico (corpo astral) e espiritual (organização do Eu) e mostra
como essas naturezas, distintas entre si, atuam em constante inter-relação. Além
desse sistema quadrimembrado do ser humano, Steiner destaca a organização
trimembrada do homem, ou seja, o sistema neurossensorial, localizado predominantemente na cabeça (pensar – consciência); o sistema rítmico, localizado predominantemente no tórax (sentir – subconsciência); e o sistema metabólico motor,
localizado predominantemente no abdome e nos membros (querer – inconsciência). Steiner contou com a colaboração da médica Ita Wegman para ampliar o
método científico dessa que é considerada arte. Não se trata de uma oposição à
medicina que trabalha com os métodos científicos, mas de trabalhar na ampliação
dessa prática médica com base no conhecimento ampliado do mundo e do ser
humano.
Medicina Ortomolecular – Prática contemporânea baseada em um
enorme paradoxo: a vida é um processo de combustão, e o oxigênio, crucial para
a existência, é também tóxico para as células. Ao respirarmos, parte do oxigênio
consumido, obrigatoriamente, é transformada em radicais livres (moléculas instáveis que podem lesar, via oxidação, todas as macromoléculas da célula). Alimentação inadequada, fumo, álcool, radiação, poluição, metais de transição e tóxicos
também contribuem para a geração de radicais livres, que, em excesso, superam
os mecanismos de defesa naturais das células e provocam o estresse oxidativo,
quando milhões de células são danificadas e perdem sua função. Assim nasceriam
as doenças. É com base neste pressuposto que se estrutura a medicina ortomolecular, cujo objetivo é traçar estratégias para reverter o desequilíbrio molecular
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usando suplementação vitamínica, micronutrientes, oligoelementos e outros
antioxidantes.
Medicina Tradicional Chinesa (MTC) – É o nome usualmente dado
ao conjunto de práticas da medicina tradicional em uso na China, desenvolvidas ao longo dos milhares de anos de sua história. A MTC fundamenta-se numa
estrutura teórica sistemática e abrangente de natureza filosófica. Ela inclui entre
seus princípios o estudo da relação yin/yang, da Teoria dos Cinco Elementos e do
sistema de circulação da energia pelos meridianos do corpo humano. Tendo como
base o reconhecimento das leis fundamentais que governam o funcionamento do
organismo humano e sua interação com o ambiente segundo os ciclos da natureza, procura aplicar esta compreensão tanto ao tratamento das doenças quanto à
manutenção da saúde por meio de métodos específicos, como acupuntura, tuiná,
moxabustão, fitoterapia, entre outros.
meditação – Consiste em focar a atenção, frequentemente formalizada, em
uma rotina específica, como a respiração, um mantra, a observação de pensamentos, etc. É comumente associada a religiões orientais, mas há dados históricos
comprovando que ela é tão antiga quanto a humanidade, não sendo exatamente
originária de um povo ou região. Desenvolveu-se em várias culturas diferentes e
recebeu vários nomes. Apesar de sua associação a vivências de espiritualidade, a
meditação pode também ser praticada como um instrumento para o desenvolvimento pessoal e para o autoconhecimento num contexto não religioso.
MESA RADIÔNICA – Com esta técnica acredita-se ser possível medir as diversas vibrações energéticas presentes nos lugares, nos objetos, nas pessoas e até
mesmo em situações. De posse deste diagnóstico, buscam-se soluções para os
problemas detectados utilizando técnicas de transmutação de energia, que têm
como base os princípios da geometria sagrada, da radiestesia e da radiônica, com
utilização do pêndulo. Na mesa radiônica trabalha-se fora do tempo e do espaço,
tentando resolver situações que possam estar no presente ou no passado, na
mente consciente ou no inconsciente. Esta terapêutica é utilizada com o fim de
desprogramar e reprogramar os aspectos de desequilíbrio encontrados na vida do
paciente, estejam eles centrados nos níveis físico, mental, emocional ou espiritual.
META-HIPNOSE – Baseada na hipnose ericksoniana, a Meta-Hipnose é uma
técnica auditiva que tem por objetivo promover o rápido relaxamento do paciente
ao mesmo tempo em que, por meio de sugestões positivas, induz o desbloqueio
de crenças ou obstáculos que estejam registrados no subsconciente e que possam
estar interferindo na qualidade de vida da pessoa em questão. A Meta-Hipnose
é um conceito híbrido que combina aspectos de hipnose indireta e percepção
subliminar, levando o paciente a uma sobrecarga de estímulos. Com tal excesso, a
mente não consegue processar as informações adequadamente, sendo criado um
estado de consciência tal no qual se torna possível veicular mensagens terapêuti-
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cas. Essas sugestões não são apresentadas subliminarmente, são usadas palavras
consideradas “chave” no processo específico do paciente oriundas de sua própria
história. Acredita-se que utilizando esse processo o paciente possa substituir programas mentais considerados insatisfatórios por programas positivos de maneira,
rápida, prática e eficaz.
MUSICOTERAPIA – Utilização da música e/ou de seus elementos (som, ritmo,
melodia e harmonia) por um musicoterapeuta qualificado com um cliente ou
grupo, num processo para facilitar e promover a comunicação, a relação, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e outros objetivos terapêuticos
relevantes, na perspectiva de atendimento das necessidades físicas, emocionais,
mentais, sociais e cognitivas. A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e/
ou restabelecer funções do indivíduo para que ele possa alcançar uma melhor
integração intra e/ou interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade
de vida pela prevenção, pela reabilitação ou pelo tratamento.
Naturopatia – Também conhecida como naturologia, é uma terapêutica que
utiliza, necessariamente, produtos e técnicas ditas naturais, sem agentes químicos
sintetizados, que são considerados agressivos ao organismo. Tem como referência conceitual o holismo, ou seja, busca perceber o ser humano como um todo,
tratando diversos aspectos humanos, como o físico, o emocional, o energético
e o mental em conjunto. A Naturopatia, como prática terapêutica, tem origem
no movimento de “volta à natureza” que ocorreu na Europa no século XIX. Esse
movimento buscava uma reação contra as práticas médicas da época e as degradações físicas causadas pela Revolução Industrial. Os seguidores da Naturopatia,
já naquela época, defendiam a exposição do corpo ao sol, a ingestão de água e a
inalação de ar (prana) como a melhor terapia contra todos os males que abatiam a
humanidade. Na sua terapêutica estão incluídas modalidades como dieta e nutrição, manipulação naturopática, hidroterapia, argiloterapia e fitoterapia, estabelecendo interfaces com as medicinas ditas tradicionais.
Optometria – Ciência que estuda o sistema visual, habilitando profissionais independentes na área da saúde, que atuam na prevenção de problemas
oculares e sistêmicos e na determinação de defeitos refrativos e disfunções
visuais, especificando as ações e as medidas corretoras adequadas sem a utilização de drogas ou intervenções cirúrgicas. Quando compreendida sob uma
dimensão holística, surge uma nova abordagem, na qual o sistema visual passa
a ser estudado numa dimensão totalizante, e as terapêuticas utilizadas agiriam
não só no sistema visual, mas repercutiriam em todas as dimensões do indivíduo, como, por exemplo, os exercícios de ioga para os olhos com o intuito de
estimular o uso mais consciente dos dois hemisférios do cérebro, de forma que,
naturalmente, a qualidade da visão ótica e também a “visão da vida” possam ser
ampliadas.
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OSTEOPATIA – A osteopatia é um método de tratamento manual e natural
criado nos Estados Unidos no fim do século XIX por Andrew Taylor Still. Médico
famoso, ele considerava que o bom equilíbrio das estruturas ósseas era crucial para
evitar o aparecimento de disfunções e de doenças (pathos). Preconizava também
que o corpo já possui, no seu cerne, a potencialidade de se reequilibrar e de promover a própria cura. Still considerava que ao osteopata caberia a tarefa de facilitar
a normalização das estruturas e “deixar trabalhar a natureza”.

Parapsicologia – Estudo de fenômenos psíquicos de origem supostamente sobrenatural e associados à experiência humana. Muitos desses fenômenos
são chamados “anômalos” por serem de difícil explicação pelos modelos científicos tradicionais. A parapsicologia, no seu objeto de estudo, faz fronteira com
as crenças religiosas e com as ideias sobre sobrevivência à morte, mas muitos
contestam essa associação na tentativa de aproximá-la de um contexto mais científico, concebendo-a como um campo de estudos a respeito das interações sensoriais e motoras que aparentemente não são mediadas por nenhum mecanismo ou
agente físico conhecido.

Pathwork – Disciplina espiritual contemporânea que visa ao autoconhecimento, ensina a autorresponsabilidade e busca a transformação pessoal em todos
os níveis de consciência. Seu objetivo é alinhar o ser humano com a sua essência
divina (também conhecida como self ou eu verdadeiro) como meio de acessar o
poder, a sabedoria e o amor, que são sua real natureza.
PINTURA ESPONTÂNEA – É um processo de autotransformação e uma
abordagem em arteterapia que desenvolve a personalidade criativa e alinha a
pessoa com a sua essência, sua verdadeira identidade. É um trabalho pioneiro
no campo da terapia expressiva, introduzido no Brasil pela sua criadora, a arteterapeuta e PhD Susan Bello. Esse processo objetiva estimular a inteligência criativa pelo engajamento em várias atividades, como pintura, escrita criativa, visualizações, formas de expressão corporal, meditação e outras vias de estimulação
do pensamento criativo; visa à familiarização com vários estados de consciência,
inteligências naturais e sistemas de linguagem além daqueles da percepção
racional e intelectual, como, por exemplo: cinestésica, emocional, intrapessoal,
interpessoal, musical, linguística, lógica, espacial (espaço-temporal) e espiritual;
também promove oportunidades aos participantes de transmitir para a tela as
emoções que vivenciam em um nível inconsciente, despertando a autoconsciência; ainda, encorajar as pessoas no desenvolvimento de um locus interno de
controle de forma que tenham autoconfiança para explorar o que atrai sua voz
intuitiva para maior compreensão de suas vocações e de seus propósitos de vida; e
facilitar o desenvolvimento criativo e espiritual do ser total. A pintura espontânea
é um método que desperta os símbolos essenciais de cada ser, abrindo caminho
para mudanças qualitativas em sua maneira de perceber e de atuar no mundo.
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Programação NeuroLingUÍstica (PNL) – Técnica baseada na concepção de que a mente, o corpo e a linguagem interagem para delinear a percepção que cada indivíduo tem do mundo e de que tal percepção pode ser alterada
pela aplicação de técnicas específicas. A fonte que embasa tais técnicas, chamada
modelagem, envolve a reprodução cuidadosa dos comportamentos e das crenças
de pessoas que atingiram o “sucesso” para que possam ser reaplicadas em pessoas
que têm o mesmo objetivo. O foco original da PNL estava centrado no estudo dos
padrões fundamentais da linguagem e em técnicas de terapeutas notórios e bem-sucedidos em hipnoterapia, gestalt e terapia familiar. Mais tarde, os padrões descobertos foram adaptados visando a dar mais efetividade ao processo de comunicação e ao potencial humano de promover mudanças em sua vida.
Psicoterapia reencarnacionista – Tem como objetivo aliar os princípios psicológicos e psiquiátricos clássicos aos da reencarnação e da atuação em
espíritos obsessores, desenvolvendo uma nova abordagem para a compreensão e
a resolução dos conflitos e das doenças mentais dos pacientes. Essa nova abordagem agrega grandes alterações às concepções já reconhecidas. Com base no pressuposto da reencarnação da alma, a infância deixaria de ser considerada o início
da vida e passaria a ser vista como a continuação da vida eterna; a família seria
vista não apenas como um conjunto de pessoas unidas ao acaso por laços afetivos,
mas também como um agrupamento de espíritos unidos por laços cármicos; as
situações que são encontradas no decorrer da vida não seriam aleatórias, mas sim
consequência de atos passados, necessárias para o processo evolutivo espiritual.
Com base nesses pressupostos, a necessária autoconsciência do ser nesta vida se
estenderia à necessidade de compreensão de outras.
quirologia – A palavra quirologia vem do grego (quiro = mão e logia =
estudo) e significa estudo ou conhecimento adquirido por meio da leitura das
mãos. Tem como base o estudo analítico e não a intuição (característica básica da
quiromancia). Baseia-se na interpretação de sinais contidos em ambas as mãos,
observando linhas, formato e protuberâncias com o objetivo de adquirir maiores
conhecimentos sobre a pessoa. A leitura das mãos fornece informações sobre os
principais aspectos da personalidade e sobre os talentos potenciais e pode até
mesmo indicar previsões do futuro. A quirologia é tida entre os terapeutas holísticos como um instrumento que favorece o autoconhecimento.
Quiromancia – A palavra quiromancia vem do grego (quiro = mão e mancia
= adivinhação) e significa adivinhação por meio das mãos. Interpreta a estrutura,
a forma, as linhas e demais detalhes das mãos para deduzir o caráter, a personalidade e os talentos dos indivíduos; é fortemente apoiada nos conhecimentos a
respeito dos sinais das mãos e na intuição do terapeuta.
Quiropraxia – O nome quiropraxia provém do grego (quiros = mãos e
práxis = exercer, praticar) e sua história data de pouco mais de um século,
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1895, tendo o canadense Daniel Palmer como seu idealizador. Esta é uma técnica que usa vários métodos terapêuticos, entre eles o ajustamento manual e a
manipulação da articulação com vistas a alinhar a coluna e, assim, restabelecer
a harmonia do corpo, sendo este seu objetivo último.
Radiestesia – Técnica baseada no uso da capacidade que algumas pessoas
possuem de perceber e sentir, ou mesmo de detectar e qualificar as energias geradas e irradiadas pelos seres, pelas coisas e pela terra, com ou sem auxílio de instrumentos, como os pêndulos de cristal. A radiestesia é uma prática milenar. Numerosos pêndulos foram encontrados no Egito, no vale dos Reis. Na China, 2000
anos antes de nossa era, os radiestesistas usavam essa arte para encontrar fontes
de água e de minérios e para potencializar os resultados da agricultura. Roma foi
construída sobre um lugar escolhido por um radiestesista etrusco, que determinou
a zona de influências favoráveis para a construção da cidade. Na área da saúde
sempre foi muito usada para restabelecer o equilíbrio energético.
REFLEXOLOGIA – Baseia-se no princípio de que certas partes do corpo – íris do
olho, face, orelha, coluna, mãos e pés – funcionam como microssistemas, estando
relacionados e refletindo todos os órgãos e glândulas do corpo, ou seja, ao se
massagear determinado ponto em um dos microssistemas, como por exemplo a
área interna do pé, estar-se-á massageando seu ponto correspondente, como por
exemplo seu aparelho urinário. Esta técnica não pode ser atribuída a nenhuma
cultura específica. Sabe-se, no entanto, que diversos povos a utilizaram, sendo a
mais antiga documentação de que se tem notícia proveniente do Egito. Tal fato
é sugerido por um desenho encontrado num túmulo egípcio com data de 2.330
a.C. O desenho mostra quatro pessoas, uma delas sendo tratada com uma massagem nos pés e outra recebendo uma massagem nas mãos. Outros países também demonstraram ter utilizado tais conhecimentos em suas práticas de cura.
Destaque especial é dado para a medicina tradicional da china, em que é encontrada a massagem Tuiná; para a medicina ayurveda da Índia, na massagem Ayurveda; e para a medicina tradicional do Japão, por meio do Shiatsu. No ocidente tal
conhecimento também foi assimilado, encontrando maior evidência na Europa do
século XV por meio da chamada “terapia de zonas”.
regressão de memória ou retrocognição – Processo espontâneo ou induzido que permite ao paciente relembrar, compreender e integrar
experiências marcantes anteriormente vividas. Por meio de diferentes técnicas
pode-se acessar fatos ocorridos durante a vida adulta, a adolescência, a infância,
o nascimento, a vida intrauterina e até mesmo experiências ocorridas em outras
vidas que ainda possam afetar seu cotidiano. Com esta técnica é possível atuar
em vários distúrbios, tais como fobias, traumas, neuroses, hábitos, entre outros,
aumentando as possibilidades de compreensão e superação dos problemas e de
gerenciar a vida com maior qualidade.
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Reiki – Forma de terapia energética de origem japonesa baseada na manipulação da energia vital (ki) por meio da imposição de mãos, tendo como objetivo
o restabelecimento do equilíbrio vital do paciente. A técnica é atribuída a Mikao
Usui, monge budista que diz ter assimilado espiritualmente tal conhecimento ao
meditar no monte Karuna em 1922.
Reiki Karuna – Este sistema complementa o Reiki tradicional com oito novos
símbolos (oito mantras e oito yantras). A intenção desta técnica é tornar a prática
do Reiki mais fácil e efetiva ao se atuar na resolução de problemas físicos e emocionais do paciente.
Renascimento – Terapêutica que tem como meta ajudar o paciente a liberar o estresse armazenado, a dor e o trauma emocional de origem consciente ou
inconsciente. A técnica está associada à crença de que a fonte de nossos bloqueios
mais profundos decorre do trauma que poderíamos ter experimentado no processo de nascimento até a primeira infância. Com base nesse pressuposto a técnica atua com o propósito de proporcionar ao paciente uma maior consciência e
uma integração harmônica de tais experiências. Para isso usa uma técnica particular de respiração intitulada respiração circular conectada, também denominada
de respiração consciente.
reprogramação mental – Técnica que usa ferramentas específicas para
desprogramar os registros considerados negativos localizados na mente consciente e no inconsciente do paciente. O foco não é apenas a mudança do padrão
mental ou desprogramação, mas, fundamentalmente, a inserção de novos registros ou programas que sejam potencialmente capazes de apoiar o desenvolvimento de comportamentos mais efetivos.
SELF-HEALING – Sistema de trabalho corporal criado por Meir Sheneider. É
mais direcionado a doenças neurológicas e visuais e busca desenvolver no cliente
um compromisso com a autocura. Algumas técnicas utilizadas nas sessões de self-healing são ensinadas ao paciente com o objetivo de potencializar e maximizar
as possibilidades de autocura. Com a prática constante destas técnicas é possível
ativar as vias neurais, criar melhores condições para o funcionamento fisiológico
e, com isso, possibilitar a recuperação de deficiências ou compensar perdas que
já aconteceram. É embasado no conhecimento anatômico e fisiológico do corpo.
SOMATIC EXPERIENCE – Somatic Experience – SE (experiência somática) é
uma abordagem naturalista para a resolução e a cura do trauma desenvolvida pelo
dr. Peter Levine. Baseia-se na observação de que os animais selvagens, embora
rotineiramente ameaçados, raramente são traumatizados, pois utilizam mecanismos inatos para regular e neutralizar os altos níveis de ativação associados aos
comportamentos defensivos de sobrevivência. Esses mecanismos proporcionam
uma autoimunidade ao trauma, possibilitando o retorno à vida normal após experiências avassaladoras de ameaça à vida.
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sonhoterapia – Processo terapêutico utilizado por várias correntes psicanalíticas e espirituais com o objetivo de facilitar o contato com o inconsciente.
O processo é realizado com base na análise dos sonhos, buscando decifrá-los e
aplicar as informações encontradas na condução da própria vida.
SHIATSU – Método terapêutico japonês criado no fim da era Meiji (1868) que
usa a pressão dos meridianos com os dedos, que, por sua vez, assim como o do-in,
também japonês, tem origem na teoria dos meridianos do corpo da medicina tradicional chinesa. A palavra japonesa shiatsu significa pressão (atsu) com os dedos
(shi).
Tai Chi Chuan – Arte marcial interna chinesa ou neijia. Este estilo de arte
marcial é reconhecido também como uma forma de meditação em movimento. Os
princípios filosóficos do tai chi chuan remetem ao taoísmo e à alquimia chinesa.
A relação de yin e yang, os cinco elementos, o ba gua (oito trigramas), o Livro das
Mutações (I Ching) e o tao te ching de Lao Zi são algumas das principais referências
para a compreensão de seus fundamentos. Baseia-se no seguinte princípio: vencer
o movimento por meio da quietude; vencer a dureza por meio da suavidade; vencer o
rápido por meio do lento.
terapia comunitária – Reunião em grupo com objetivo de crescimento
pessoal e ajuda mútua. Foi idealizada com a intenção de ser um espaço aberto a
todas as pessoas, de diferentes idades, credos e raças, onde se desenvolve a capacidade de falar de si e ouvir atentamente o outro. É um espaço onde as pessoas
expõem suas dores e sofrimentos, partilham dificuldades e buscam soluções conjuntamente num clima acolhedor e respeitoso.
terapia transpessoal – Diferentes definições vêm sendo dadas ao longo
da história. C. G. Jung usou o termo psicologia transpessoal em sua obra, tendo
sido oficialmente adotado nos Estados Unidos em meados de 1969. Genericamente pode ser dito que a psicologia transpessoal trata do estado de consciência,
buscando dissolver a aparente fronteira entre o eu e o mundo exterior. Esse estado
de consciência é designado de diferentes maneiras, de acordo com a cultura ou
a fase da história da humanidade, entre as quais: experiência mística, nirvana,
estado de Buda, reino do céu, satori, iluminação, experiência transcendental. Na
vida prática cotidiana esse estado de consciência superior favoreceria a compreensão de dois aspectos aparentemente distintos: ao mesmo tempo em que colabora
para que a pessoa possa se ver como única, inteira e distinta, também propicia que
ela possa se ver integrada e apoiada por todos os seres e pelo universo superior.
TUINÁ – Prática milenar que integra a medicina tradicional chinesa. A Tuiná,
como prática específica, apresenta um conjunto de técnicas manuais vigorosas nas
quais o terapeuta usa seus dedos, mãos, punhos, cotovelos, antebraços e joelhos
para ativar pontos energéticos de referência da acupuntura. As técnicas disponí-
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veis também podem abranger manipulações articulares e outros recursos acessórios, como a ventosaterapia, a moxabustão, a sangria e a auriculoterapia.
VEGATEST – Teste de alergia alimentar e diagnóstico funcional dos órgãos. Tem
suas bases estruturadas nos conceitos da física quântica.
XAMANISMO – Atualmente o xamanismo pode ser dividido em duas escolas: o
xamanismo tradicional,* que segue as tradições nativas, e o neoxamanismo,* que
adapta a essência com práticas terapêuticas e de linhas diversas numa realidade
urbana. O xamanismo cobre práticas de cura de ancestrais primitivos e indígenas
ao redor do mundo.
YOGA – Antiga filosofia de vida que se originou na Índia há mais de 5000 anos.
Tem como proposta atuar nos níveis físico, mental e emocional, conduzindo o praticante (yôgin) a um estado de hiperconsciência denominado samádhi. Para conquistar esse nível de megalucidez, é necessário operar uma série de metamorfoses
na estrutura biológica do praticante. Assim sendo, o próprio yôga, em suas etapas
preliminares, providencia um acréscimo de saúde para que o indivíduo suporte
o empuxo evolutivo que ocorrerá durante sua jornada como yôgin. Considera-se
também que a prática da yoga oferece condições de ampliar a expectativa de vida,
pois, segundo sua filosofia, a sua prática provê o tempo necessário para que o
yôgin consiga, em vida, atingir sua meta.
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Anexo A. Práticas alternativas de
saúde não agrupadas em áreas –
Pesquisa I26
Conjunto de práticas alternativas de saúde por ordem de ocorrência
das práticas, não agrupadas em áreas – setembro de 2006 a março de 2007
Ordem de
ocorrência

Práticas não agrupadas

N.

%

1

Terapias psíquicas

193

17,71

2

Acupuntura

114

10,46

3

Automassagem

107

9,72

4

Ioga

71

6,51

5

Homeopatia

42

3,85

6

Massagem shantala

34

3,12

7

Análise junguiana

33

3,03

8

Massoterapia

30

2,75

9

Tai chi chuan

30

2,75

10

Cabala

29

2,66

11

Reiki

27

2,48

12

Meditação

25

2,29

13

Astrologia

20

1,83

14

Lian gong

16

1,47

15

Florais

15

1,38

16

Fitoterapia

14

1,28

17

Frequência de brilho

14

1,28

18

Massagem ayurvédica

12

1,10

19

Medicina antroposófica

12

1,10

20

Iridologia

12

1,10

21

Massagem shiatsu

12

1,10

22

Hipnose

10

0,92

26 Transcrição de tabela da Pesquisa I: Das medicinas tradicionais às práticas integrativas de saúde – caracterização dos recursos humanos nas práticas alternativas de saúde adotadas no Distrito
Federal.
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Ordem de
ocorrência

Práticas não agrupadas

N.

%

23

Quiropraxia

9

0,83

24

Bioenergética

9

0,83

25

Dinâmica energética do psiquismo

8

0,73

26

Pathwork

8

0,73

27

Cinesiologia

7

0,64

28

Radiestesia

7

0,64

29

Core energetic

7

0,64

30

Tarô

7

0,64

31

Naturopatia

6

0,55

32

Alimentação natural

6

0,55

33

Reflexologia

6

0,55

34

Arteterapia

6

0,55

35

Dança circular

6

0,55

36

Regressão

6

0,55

37

Tuiná

5

0,46

38

Constelação familiar/empresarial

5

0,46

39

Parapsicologia

5

0,46

40

Biocibernética bucal

4

0,37

41

Biodança

4

0,37

42

Terapia pelo movimento

4

0,37

43

Dançaterapia

4

0,37

44

Programação mental

4

0,37

45

Feng shui

3

0,28

46

Medicina ortomolecular

3

0,28

47

Terapia do toque

3

0,28

48

Chi kung

3

0,28

49

Processo

3

0,28

50

Auriculoterapia

2

0,18

51

Hidrocolonterapia

2

0,18

52

Técnicas naturalistas externas

2

0,18

53

Odontologia integral antroposófica

2

0,18

54

Craniossacral

2

0,18

55

Massagem cadeias musculares

2

0,18

56

Massagem pelo sistema rio aberto

2

0,18

57

Massagem relaxante

2

0,18
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Ordem de
ocorrência

Práticas não agrupadas

N.

%

58

Osteopatia

2

0,18

59

Aromaterapia

2

0,18

60

Cromoterapia

2

0,18

61

Grupo estruturação corporal

2

0,18

62

Renascimento

2

0,18

63

Terapia neo-reichiana

2

0,18

64

Quirologia

2

0,18

65

Doula

2

0,18

66

Medicina tradicional chinesa

1

0,09

67

Filosofia védica

1

0,09

68

Medicina ayurveda

1

0,09

69

Argiloterapia

1

0,09

70

Banhos energizantes

1

0,09

71

Gemoterapia

1

0,09

72

Optometria

1

0,09

73

Hipnose (aliada à odontologia)

1

0,09

74

Chi nei tsang

1

0,09

75

Massagem rápida

1

0,09

76

Massagem silviana

1

0,09

77

Massagem tuiná

1

0,09

78

Toque integrativo

1

0,09

79

Jin chin jyutsu

1

0,09

81

Curas em mãos de luz

1

0,09

82

Electrocrystal

1

0,09

83

Healer

1

0,09

84

Reequilíbrio energético dos chacras e campos
sutis

1

0,09

85

Biossíntese

1

0,09

86

Bolas terapêuticas

1

0,09

87

Cadeias musculares

1

0,09

88

Feldenkrais

1

0,09

89

Generator

1

0,09

90

Grupo corpo vital

1

0,09

91

Mens sagra

1

0,09

92

Pulsation

1

0,09

93

Seiki gendai

1

0,09
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Ordem de
ocorrência

Práticas não agrupadas

N.

%

94

Terapia corporal rio aberto

1

0,09

95

Terapia zen mai

1

0,09

96

Dança da voz

1

0,09

97

Musicoterapia

1

0,09

98

Pathplay

1

0,09

99

Pintura espontânea

1

0,09

100

Nova medicina

1

0,09

101

Terapia comunitária

1

0,09

102

Sonhoterapia

1

0,09

103

Terapia familiar

1

0,09

104

Terapia transpessoal

1

0,09

1.090

100,0

Total
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Anexo B. Cursos nas diversas
práticas alternativas de saúde
Conjunto de cursos nas diversas práticas alternativas de saúde por
ordem alfabética, não agrupadas em áreas – setembro de 2006 a março de
2007 (172 tipos de cursos)
Curso

N.

Acupuntura

62

Alfagenia

1

Alongamento

2

Alquimia taoista

1

Anatomia

1

Antroposofia

1

Análise bioenergética

4

Argiloterapia

1

Aromaterapia

1

Aromaterapia hipnose

1

Arteterapia

6

Astrodrama

1

Astrologia

6

Astrologia – verificação experimental

1

Astrologia horária

1

Astrologia védica cármica

1

Astronomia prática

1

Ateliê alquímico

1

Aulas de dança

1

Auriculoterapia

2

Automassagem

67

Ayurvédica

3

Ba gua

1

Banhos relaxantes

1

Biodança

3

Biossíntese

2

Bolas terapias

1

Cadeias musculares

1

152

Observação

Curso

N.

Cema

1

Chama violeta

1

Chi kung

5

Cinesiologia

3

Constelação familiar

12

Constelação familiar e empresarial

1

Coorporificação da consciência

1

Core energetic

4

Craniossacral

1

Cromoterapia

3

Curas em mãos de luz

1

Dança

1

Dança circular

5

Dança sênior

1

Danças devocionais indianas

1

Dançaterapia

1

Desprogramação de doenças

1

Dinâmica energética do psiquismo

12

Dolphin barth

2

Doula

2

Drenagem

1

Eletroacupuntura

1

Eneagrama

1

Ervas medicinais

1

Essências de Gabriel

1

Exercícios espada tai chi

1

Feldenkrais

1

Feng shui

3

Fisioterapia

2

Fitoterapia

15

Fitoterapia chinesa

2

Fitoterapia científica

1

Floral

4

Floral de Bach

5

Floral de St. Germain e Amazonas

1

Frequência de brilho

9
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Curso

N.

Gestalt

1

Ginástica laboral

2

Grupo de menopausa

1

Hatha yoga

2

Hipnose

4

Homeopatia

31

Iridologia

12

Leitura corporal

2

Lian gong

6

Mapa astral

2

Massagem

9

Massagem ayurvédica

8

Massagem ayurvédica e shiatsu

1

Massagem bioenergética

1

Massagem terapêutica

1

Massagem estética facial

1

Massagem holística respiração

1

Massagem reflexologia

4

Massagem relaxante

2

Massagem rápida

1

Massagem shantala

1

Massagem shiatsu

9

Massagem terapia

5

Massagem trofoterapia

1

Massagem tuiná

2

Massoterapia

2

Medicina antroposófica

8

Medicina ayurveda

4

Medicina naturalista

1

Medicina quântica

1

Medicina tradicional chinesa

5

Meditação

20

Mens sagra

1

Mesa radiônica

2

Mestre gaiadon heart

1

Meta-hipnose

1
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Curso

N.

Método melkezedec

1

Naturopatia

1

Neurologia relaxante

1

Nutrição

1

Optometria

1

Orientalogia

1

Orientação nutricional natural

2

Osteopatia

1

Pathwork

9

Pilates

1

Pintura espontânea

1

Processo

2

Programação neurolinguística

1

Projestologia

1

Prática de respiração

1

Prática de renascimento

1

Psicanálise

2

Psicanálise clínica

1

Psicanálise/psicóticos

1

Psicodrama

1

Psicoterapia junguiana

1

Psicoterapia bioenergética

1

Psicoterapia biossíntese

1

Psicoterapia reencarnacionista

1

Psicoterapia regressiva infantil e hospitalar

1

Psicoterapia de relações familiares

1

Pulsation

1

Qua-sha

1

Quirologia

1

Quiropraxia

5

Radiestesia

3

Reeducação alimentar

1

Reeducação postural

1

Reequilíbrio energético dos chacras e campos sutis

1

Reflexologia

1

Regressão

1
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Curso

N.

Reiki

21

Reiki ho

1

Reiki karuna

1

Relaxamento

1

Relexoterapia

1

Renascimento

3

Reprogramação mental

1

Reprogramação muscular e articular

1

Rodas de curas

1

Seiki gendai

1

Shantala

14

Shiatsu

6

Sistema rio aberto terapia corporal

2

Síntese transacional

1

Tai chi chuan

27

Tarô

4

Terapia bioenergética

1

Terapia comunitária

1

Terapia corporal

3

Terapia craniossacral

1

Terapia familiar

1

Terapia floral

15

Terapia floral de Gabriel

1

Terapia hormonal

1

Terapia junguiana

1

Terapias manuais

1

Terapia prana

1

Terapia processo curso de autoconhecimento

1

Terapia regressiva

2

Terapia pelo movimento

1

Toque integrativo

1

Tuiná

8

Yoga

20
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Anexo C. Instrumento de coleta
de dados para a pesquisa sobre

Confluências das Práticas Alternativas
de Saúde no Distrito Federal
Roteiro da pesquisa
Confluências das Práticas Alternativas de Saúde
Entrevistador:
Praticante:
Prática de saúde central:
Prática (s) de saúde secundária (s):
1.

Qual a sua formação profissional (cursos direta ou indiretamente ligados à prática – percurso de conhecimento, inclusive
autoinstrução)?

2.

Qual o modelo existencial que embasa sua prática (central) e
quais os conceitos de saúde, doença e cura adotados?

3.

Qual a abordagem terapêutica (procedimentos, instrumentos,
insumos e ambiência) de sua prática (central)?

4.

Como você caracteriza sua prática?

5.

Quais as outras abordagens terapêuticas (e modelos existenciais) que você utiliza em sua prática?

6.

O que o levou a percorrer o caminho de sua prática?

7.

Como você se cuida no seu cotidiano e nos momentos de
crise?

8.

Pesquisa anterior demonstrou um imenso percentual de confluência de práticas, o que você tem a dizer sobre isso?
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Anexo D. Conceitos apresentados
pelos entrevistados sobre o modelo
existencial que sustentam as práticas,
bem como os conceitos de saúde,
doença e cura que as permeiam
	Pesquisa sobre A confluência das Práticas Alternativas
de Saúde – 2009
Práticas

Modelo existencial

Saúde

Doença

Cura

MTC 1

Segundo o taoísmo,
a manutenção do
potencial de equilíbrio dinâmico é a
chave para a saúde,
não como condição
estanque, mas um
processo constante
de autorregulação.
Prega o retorno à
“ordem natural das
coisas” e à “ação
espontânea” em
tudo, cultivando
um estado de presença em todas as
situações.

Capacidade de
manter o potencial de ajuste
dinâmico do
organismo em
interação e troca
constante com o
meio, no tempo
e no espaço.

Os transtornos são
vistos como manifestações de um padrão
de desarmonia do
organismo, fruto
da incapacidade de
adaptação dinâmica
durante o caminhar
pela vida. A incapacidade de resolução
de conflitos emocionais ou a dificuldade
para acompanhar as
mudanças, tais como
climáticas, situação
laboral, etapas da
vida. Isto somado
a um estilo de vida
que sobrecarrega ou
desestimula a vida.

Processo pessoal
de harmonização
constante. Não
existiria como um
fim, e sim como
um meio. Para
desvendar os
padrões de desarmonia, o acupunturista lança mão
de um método
específico de diagnóstico nominado
de “quatro níveis
de comunicação”:
observar, palpar,
cheirar e escutar/
interrogar.
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Práticas

Observação

Modelo existencial

Os conceitos de
saúde, doença e
cura estão ligados à existência
e ao equilíbrio
da energia vital,
que é algo ligado
aos antepassados
(herdado), ou a
questões do presente (adquirido). A harmonia
ou o abalo dessa
energia determina a saúde ou a
doença de uma
pessoa.
Saúde é estado
Biociberné- Vê o ser humano
como ser individe equilíbrio
tica bucal
dual, cuja postura
dinâmico e de
bucal e corporal é
bem-estar físico,
reflexo da postura
emocional, mende vida.
tal e espiritual
Trabalhamos com os no processo de
conceitos de home- desenvolviostase (processo de -mento.
regulação no qual o
organismo mantém
constante o seu
equilíbrio) e limiar
de harmonia (ou limiar de equilíbrio).
Porém, ele realmente só existe no estático, na morte.

MTC 2

Respeita e aprofunda os ensinamentos
que teve com as
pessoas mais velhas
e de tradição popular de Minas Gerais,
sobretudo com pai
e avô, e cuja tradição vê refletida na
MTC. Cita como
exemplos o “não andar com pé no chão
frio”, “respeitar os
resguardos”, “não
tomar corrente de
ar”, dentre outros.

Saúde

Doença

Cura

Os conceitos de
saúde, doença e cura
estão ligados à existência e ao equilíbrio
da energia vital, que
é algo ligado aos
antepassados (herdado), ou a questões do
presente (adquirido).
A harmonia ou o
abalo dessa energia
determina a saúde
ou a doença de uma
pessoa.

O processo de
cura está ligado
ao reequilíbrio
da energia vital e
se apoia em todo
arsenal terapêutico
com que conta a
MTC.

O que existe é um
oscilar mais próximo
ou mais distante de
um eixo saudável e
harmônico.

O ser humano
está sempre se
equilibrando e
desequilibrando,
em dinâmica, em
movimento. Se estiver equilibrado,
está parado.
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Práticas

Modelo existencial

Saúde

Doença

Cura

Lian gong

É o taoísmo. As
manobras do tuei-na (massagens e
manobras da MTC),
as artes marciais e
o dao-in são exercícios para induzir a
circulação do QI e
o desbloqueio dos
meridianos. Essas
ferramentas ajudam
a harmonizar o tao e
são o caminho para
a saúde.

Interação dos
corpos físico e
sutis com o meio
circundante. A
construção do
eixo, representado pelo corpo
físico – que recebe o alimento
celeste e terrestre
–, faz a ponte
entre o céu e a
terra, bem nutrido e enraizado
na terra, traz o
fortalecimento
harmonioso do
corpo.

Desequilíbrio da
energia e quebra do
eixo/ponte entre
o céu e a terra, ou
seja, energia celeste
e terrestre deficitárias. Por exemplo:
a) perturbação da
respiração curta, não
possibilita o efeito terapêutico; b) o enraizamento; c) uma boa
nutrição.

Pressupõe disciplina e intenção
focalizada para o
restabelecimento
harmonioso da
energia que circula
e permeia o ambiente e o corpo. É
a interação constante com o meio
circundante.

Musicoterapia

O que a embasa é a
experiência sonora
desde a vida fetal.
O som, e depois a
música, vem desde
o nascimento até
a morte, ou seja, a
presença do som e
da música durante
toda a vida. O modelo adotado é o
psicocorporal, com
enfoque bioenergético, ou seja, “já é
uma proposta transdisciplinar”.

Equilíbrio
dinâmico multidimensional
(físico, mental,
social, ecológico
e espiritual).
Existem vários
níveis e gradações da saúde,
podendo ir da
ausência de
doença à plenitude da saúde.
“Saúde é uma
conquista do dia
a dia.
Éo
autocuidado”.

É a ruptura com
a natureza. Pode
ter várias origens:
ambientais, sociais,
genéticas, hábitos
de vida errôneos
(p. ex., não saber
se alimentar e/ou
respirar). Em alguns
casos a doença é
cármica, o que não
quer dizer que seja
castigo, mas sim
uma oportunidade
de evolução. “Estou
aprendendo a ver a
doença como uma
oportunidade de
aprendizado, de
revisão interna, de
autotransformação.

A cura completa
não é o objetivo,
pois estamos em
evolução constante, mas o tratamento de uma doença
se faz quando há
o restabelecimento
do equilíbrio, que
não é estático, e
sim dinâmico,
“porque sempre
estamos em estado
de reequilíbrio,
sempre a busca de
melhor equilíbrio,
em transformar
atitudes, hábitos
de vida e/ou padrões mentais”.
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Práticas

Observação

Modelo existencial

Aborda o ser humaMedicina
Antroposó- no em seus níveis
físico (corpo físico),
fica
vital (corpo etéreo),
anímico (corpo
astral) e espiritual
(organização do
Eu). Mostra como
essas naturezas,
distintas entre si,
atuam em constante inter-relação.
Além desse sistema
quadrimembrado
do ser humano,
Rudolf Steiner destaca a organização
trimembrada do
homem, ou seja, o
sistema neurossensorial, localizado
sobretudo na cabeça
(pensar – consciência); o sistema
rítmico, localizado
sobretudo no tórax
(sentir – subconsciência); e o sistema
metabólico motor,
localizado sobretudo no abdome e nos
membros (querer –
inconsciência).

Saúde

Doença

Cura

É a capacidade
de interagir
com o meio
circundante,
fazendo valer
o processo de
humanização de
que passa a fazer
parte.

É a perturbação
do organismo
provocada por forças
de natureza extra-humana (mineral,
vegetal e animal). “O
que deveria existir
fora, ocorre no seu
interior”.

Visa a restabelecer os processos
humanos usando
a energia da natureza humana como
processos extra-humanos que
possam estimular
no organismo
a retomada dos
processos naturais
humanizados.
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Práticas

Modelo existencial

Feldenkrais

Possui base
filosófico-científica
composta por danças suffi do mestre
Gurdieff, engenharia biomecânica,
medicina pediátrica,
judô, jiu jitsu, ioga.
É uma disciplina
que pretende melhorar a utilização
do corpo por meio
do aumento da
autoconsciência no
movimento, numa
perspectiva de
autoeducação.
Melhora a respiração e desenvolve a
coordenação, a flexibilidade, a execução
de movimentos com
menor gasto energético.
É um instrumento
que ajuda
no processo
terapêutico,
principalmente na
busca da origem
e da causa do
problema. Conhecer
um tema que há
muito tempo aflige o hipnotizado,
principalmente as
fobias.
É a busca da
vitalidade do ser
humano que está
sendo tratado.

Hipnose

Massagem
ayurvédica

Saúde
É a força de se
adaptar mais
rápido a uma
nova situação.

Doença
É a incapacidade de
se adaptar.

Cura
É a capacidade
de se adaptar,
minimizando a
um nível funcional
adequado para
cada pessoa poder
realizar suas
funções corporais.

É um estado
É um estado de dese- É a resposta do
de equilíbrio,
quilíbrio, as tempes- paciente ao tema
de estar em
tades internas.
trabalhado.
sintonia consigo,
internamente.

É a manutenção
e a busca do
bem-estar na
vida pessoal.

É disfunção,
desorganização física
e psicológica que
se complexibiliza
num conjunto de
sintomas.

É um despertar
do amor interno,
quando o ser
humano conhece
todas as suas
partes agradáveis
e desagradáveis
e pode conviver
com isso.
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Práticas

Modelo existencial

Naturopatia

O modelo é focado
no equilíbrio térmico, que desencadeia
uma homeostase
e a qualidade do
sangue (PH 7,4).
Os desequilíbrios
são causados pelos
processos metabólicos. As técnicas
baseadas na física,
na química e na
biologia são aplicadas a partir dos
elementos da natureza (sol, terra, água
e ar). Estuda desde
a concepção da vida
(união esperma +
óvulo) ate o seu
cessar. Baseia-se
no princípio hipocrático primun non
nocere.
Integração psicocorporal nos quatro
aspectos do ser
humano (mente,
corpo, emoção e
espírito). Baseia-se
nas obras de Gurdief e Reich e tem a
intenção de quebrar
as travas que mecanizam as posturas e
os comportamentos
por meio de movimentos, massagens,
trabalho com a voz
e dramatizações.

Sistema
RioAberto

Saúde

Doença

Cura

É o equilíbrio
térmico e
funcional.

É o desequilíbrio
térmico e funcional.

Não existe porque
não existe doença,
somente desequilíbrios.
(A alimentação é
fundamental no
tratamento e no
princípio que o
dia tem três períodos: manhã, fase
de eliminação;
tarde, período da
alimentação; noite,
assimilação.)

É a conexão
com o coração,
consigo mesmo,
com o Deus
interior. Estamos
mais saudáveis
quando ouvimos
o coração, é
o saber o que
realmente quero
e o que o coração
dita.

A doença começa
em outro plano, que
pode ser emocional
ou espiritual, antes
de se manifestar no
físico. Quando se
adoece no corpo é
porque o emocional
já estava em desequilíbrio.

Ao sair do plano
mecânico, pois
quando entramos
na mecanicidade
nos distanciamos
de nós mesmos.
Os parâmetros
em sequência são:
desmecanizar a
mente, alinhar os
centros, contemplar, recordar a
si, esquecer a si,
ativar os centros.
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Práticas

Modelo existencial

Saúde

Doença

Constelação familiar

O modelo é sustentado pelos conceitos
de campo morfogenético de Rupert
Sheldrake, em que
os campos são
padrões ou estruturas de ordem. Os
campos mórficos
organizam não
só os campos de
organismos vivos,
mas também de
cristais e moléculas. De um mesmo
modo cada família
tem também seu
próprio padrão. O
eixo da constelação
é o amor. Propõe
incluir todos, dar
ordem e equlíbrio
ao sistema. Passar
do amor inocente ao
amor sábio.
Referência simbólica da estrutura
comportamental do
cliente, orientando
para suas responsabilidades de escolha
e transformação.
Referenciais teóricos: livros clássicos
da astrologia e a
abordagem humanista e psicológica
de Rudhyar, Arroyo
e Liz Greene.

A saúde inclui
o sentir-se realizado afetiva,
profissional e
espiritualmente,
ou seja, ter um
lugar para se
expressar e ser
amoroso.

É quando nos
desviamos do nosso
caminho. É um sinal
para voltar a trilhar
o caminho.

É quando a
pessoa está
integrada,
aceitando e
incluindo suas
diferentes
maneiras de ser.

É quando a pessoa
nega, exclui e não
integra diversos modos de ser. Torna-se
frágil, fragmenta-se e
adoece.

Astrologia (1)

Cura

É o processo de
desenvolvimento
de consciência,
integração e
fortalecimento.
Quando há mais
consciência de si
e dos processos
psíquicos.
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Práticas

Modelo existencial

Astrologia
(2)

Filosofia que a
acompanha: aceitar
a vida, tentar compreender o outro e
aceitá-lo como ele é.

Sentir-se bem,
É o estado de
sem dores físicas desequilíbrio físicoou psicológicas; psíquico-espiritual.
adotar hábitos
saudáveis no
cotidiano: comer
pouco, andar
e exercitar-se,
cultivar o bom
humor e ter
muito cuidado e
com a qualidade
do que se fala.

Pathwork
(1)

Principio da autorresponsabilidade:
nós criamos a nossa
vida por meio das
escolhas – da família, dos pais, da
orientação sexual –,
e essas são a melhor
maneira para a evolução espiritual.
Considera o pathwork um elo entre
a psicologia e a
espiritualidade.

São criações da
pessoa que dependem do grau
de compreensão
da relação de
causa-efeito dos
atos. É a consciência do seu
lugar no mundo
e de sua tarefa
de vida.

Inconsciência da relação de causa-efeito
dos atos. “Nós emocionais dificultam a
evolução espiritual.”

Tomada de consciência profunda
– não apenas no
plano intelectual e
sim no emocional
– das causas da
doença.

Consciência
de si.

Falta de conhecimento das próprias negatividades; identificação profunda com o
que é negativo, como
o nosso aspecto não
evoluído.

Processo de purificação e evolução,
sair da consciência
identificada com
o Eu Inferior e
perceber como ser
numa trajetória de
purificação para a
evolução.

Pathwork
(2)

Saúde

Doença

Cura
Envolver-se na
busca da compreensão do que
está acontecendo
e na tomada de
decisão.
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Modelo existencial

Alimenta- É o taoísmo que tem
ção natural como princípios
básicos a busca do
centro em termos de
conduta e busca da
saúde, a busca da
harmonia
(entre os órgãos, o
corpo, a mente e o
espírito, entre o indivíduo e seu meio)
e a concepção de
equilíbrio dinâmico
(estado próprio
para cada momento
e situação) e do
holismo (busca de
uma visão global
do indivíduo no seu
contexto).

Terapia de
regressão

É uma técnica
de um profundo
mergulho no
inconsciente,
normalmente é
onde a terapia
tradicional não
consegue alcançar, a
partir de temas desde o campo físico
até o espiritual.

Saúde

Doença

Cura

Equilíbrio dinâ- Desarmonia em um
mico do corpo- dos três níveis.
-mente-espírito
com o meio em
que a pessoa
vive.

Processo de retorno ao equilíbrio.
Os três processos
são referenciados
sempre no indivíduo.

É o desequilíbrio
Estar saudável
é estar com a
emocional.
saúde emocional
equilibrada e
consequentemente a mental e
a física também.

É o processo de
acessar a causa
e a natureza,
com atenção e
desindentificar
e ressignificar o
acontecido.
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Práticas

Modelo existencial

Saúde

Doença

Automassagem

O modelo é a MTC
e o taoísmo, que são
capazes de assimilar
todos os conhecimentos de outras
formas de abordagem da saúde.

Visão integral do Um desequilíbrio
ser humano, ou destes fatores.
seja, na sua constituição interna
– corpo-mente-espírito, e também inserido nos
aspectos sociais,
interpessoais e
ambientais.

Aromaterapia

O modelo vem
das tradições do
Egito, da França e
da Inglaterra e se
baseia no fato de
que as plantas são
organismos vivos
e têm memória,
parceria com a vida.
Sua base é o olfato.
Por ele as moléculas
chegam até a placa
crivosa do nariz,
onde há uma terminação nervosa. Nesta placa a molécula
associada ao aroma
se acopla e envia
uma mensagem
eletroquímica para
o hipotálamo, que
desencadeia uma
cascata de hormônios, reequilibrando
o organismo. A
molécula envia uma
nova mensagem
para o corpo buscar
o próprio equilíbrio.

Ausência de
doenças não é
saúde, ela vem
do estado emocional equilibrado que fortalece
nosso sistema
imune. Vivemos
em um mundo
de constantes
mudanças, precisamos aprender
a conviver com
elas e aprender
a lidar com os
desafios da vida
de forma centrada, aliado a um
estilo de vida
coerente com a
maneira de pensar, integrando a
mente, o coração
e o espírito. Isto
inclui uma reverência ao sagrado, humildade e
ênfase nos valores da vida.

Desequilíbrio entre
as partes citadas.
Mesmo quando a
pessoa aparenta
estar saudável, ela
pode estar doente
em outro nível.

Cura
Eu não busco
muito, não é meu
foco. Estou atento
ao que promove
a saúde. Parafraseando Paulo
Freire: “Ninguém
cura ninguém.
Ninguém cura
sozinho. As pessoas se curam no
encontro”. A cura
precisa deste reencontro consigo,
com o outro e com
a natureza. No
taoísmo se busca
esta unidade, pois
a separatividade
pode gerar o desequilíbrio e ser a
fonte desses desencontros.
Resgate do equilíbrio, sobretudo o
emocional, alegria
de viver, confiança, bom humor,
perdão de si e do
outro. O amor genuíno, sem posse,
gera energia, assim
como a força do
perdão.
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Práticas

Modelo existencial

Saúde

Medicina
ayurvédica

A saúde física
estabelece uma
fisiologia, uma
estrutura energética
(luz) para atuar nos
campos energéticos
(nadis). Trata-se de
um saneamento.
É um sistema que
cuida do físico-sutil.
Quando já está
doente o foco é diferente – processo de
desintoxicação primeiro, mas é recomendável eliminar
toxinas pelo menos
uma vez por ano,
por desintoxicação,
como prevenção.
Primeiro um pré-tratamento com: a)
ghi (manteiga clarificada) para mobilizar toxinas para
intestinos, massagem; b) shirodara
(massagem com
derramamento de
óleo no terceiro
olho); c) sauna
(calor dilata os
poros) para receber
os pós e as ervas. É
melhor entrar pela
pele, pois via oral
pode não absorver.
Construir para cada
cliente uma filosofia
de preservação da
saúde de acordo
com os cinco elementos e os três
doshas.

Visão de saúde
holística que
integra corpo,
mente, emoção,
meio ambiente,
“trabalho com a
saúde e não com
a doença, com a
prevenção”.

Doença
Desequilíbrio energético que se passa
em várias fases até
chegar ao físico.

Cura
Harmonia dos
cinco elementos.
“Às vezes a pessoa
nasce com equilíbrio de 20%, 30% e
50% de cada dosha,
com predomínio
de um dosha original. Porém, devido
aos desequilíbrios
há mudanças ao
longo do tempo, e
é bom resgatar o
dosha original, pois
daí a pessoa entra
no seu dharma
(caminho da autorrealização), pois
o objetivo da AY é
a autorrealização,
facilitar a iluminação.”
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Dinâmica
energética
do psiquismo

Integração
harmônica de
todas as áreas
da vida (pessoal,
profissional,
lazer, etc.), e com
a conexão com
todos os quatro
corpos (físico,
mental, espiritual, emocional).
A integração
A pessoa é um ser
integral em sua
desses conceitos
espiritualidade,
(a pessoa é um
vivendo em um cor- ser integral em
sua espiritualipo encarnado. Ela
promove a conexão dade, vivendo
profunda, a expan- em um corpo
são da consciência, encarnado).
a percepção da
tarefa na vida e sua
inserção na comunidade. Evidencia
seus dons e como
aplicá-los na humanidade. Somos seres
perfeitos em nossas
essências.
Ioga vem da raiz
Um corpo cheio
Yuj e significa unir. de amor e em
Através de uma
equilíbrio
experiência dinâmica unir a mente, o
coração e os sentidos com o si mesmo
e acalmar os impulsos de pensamentos
conflitantes. Isso é o
começo da jornada.
A força do feminiA fisiologia,
no é uma força da
o parto e os
natureza.
hormônios são
manifestação de
saúde;
saúde é possibilitar que mais
pessoas venham
ao mundo por
meio do “parto
humanizado”.

Ioga (1)

Ioga (2)

Doula

Saúde

Doença

Cura

Desarmonia, geralmente em função de
conflitos, em uma
das partes constitutivas da pessoa.

Busca da harmonização das partes
que compõem o
todo pessoal.

Falta de conexão
com seu centro,
desequilíbrio, manifestação da contaminação das doenças
de mundo: medos,
inseguranças, negatividades ambientais
e vícios (samskara),
alimentação inadequada.

Percepção e eliminação/substituição dos samskara,*
libertação de todos
os condicionamentos.
*Samskara: vícios,
padrões preestabelecidos, hereditários ou adquiridos,
sulcos e cicatrizes,
que incluem os
sentimentos, as
emoções e as atitudes “negativas”.

O corpo em desePromoção da saúquilíbrio, já que o
de. Ioga traz atencorpo cheio de amor ção aqui e agora.
não dá espaço para a
doença.

Nascer de um parto normal, respeitando o tempo da
natureza, fará com
que nasçam pessoas melhores.
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Terapia
floral
(Gabriel)

O princípio de cura
e a metodologia da
criação do sistema
essências de Gabriel
baseiam-se no ensinamento de Edward
Bach, que consiste
no uso da água para
registrar o campo
sutil da flor, na
qual há virtudes
que também estão
presentes no ser
humano.
Em nosso sistema
de cura temos em
conta os quatro
níveis de consciência do ser humano:
1) transpessoal; 2)
espiral dourada; 3)
campo áurico; 4)
interface do etérico.
Os florais de Gabriel trabalham no
segundo nível.
Crença de que tudo
está materializado
no corpo, dando-lhe
base para o trabalho
no físico, no alinhamento da coluna, na
separação de vértebras, com toques
para a dissolução
de nódulos, orientações de postura e de
exercícios. Trabalha
para que a pessoa
tenha a consciência
da emoção que
causou o distúrbio
que se manifesta na
coluna.

Quiropraxia

Saúde

Doença

Alinhamento da Dissonância no camconsciência e da po áurico e separavirtude do ser
ção do ser.
(segundo nível)
nos 49 pontos de
consciência da
pessoa no campo
áurico. Tal alinhamento irradia o equilíbrio
para o etérico e
para o físico.

Uma pessoa
saudável é
aquela que tem
a lucidez ou a
consciência para
a busca da conexão com o ser e
com a cura, mesmo que sintomas
perdurem.

Cura
Realinhamento da
consciência com
o fluxo do ser; o
equilíbrio, que
alcança o campo
de consciência nos
49 pontos a partir
da irradiação do
segundo nível; a
essência sinérgica
irradia desde o
nível do ser sutil
(segundo nível)
por ressonância
para o campo
áurico.

Manifestação de blo- Consciência de seu
queios energéticos,
processo e alívio
resistência, negação. de seus sintomas.
A dor é um bloqueio
da emoção que deixou de fluir.
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Saúde

Doença

Cura

Acupuntura (1)

Modelo clínico
integrativo que
busca entender
clinicamente o
paciente formulando um diagnóstico
primário clínico-nosológico e estabelecendo um prognóstico para, então,
determinar quais as
melhores indicações
terapêuticas e estabelecer os diagnósticos secundários
(o idiossincrásico
da homeopatia, o
neurorreativo e o
funcional da MTC
aplicáveis à acupuntura), necessários
para a prescrição do
tratamento.

Harmonia no
funcionamento
corporal, psíquico e espiritual
em que o indivíduo não só esteja
livre de enfermidade, mas também funcione de
forma harmônica
e perceba esse
bem-estar subjetivo, inclusive
com sensação
de entusiasmo,
e expresse-o
em seu meio,
produzindo ao
seu redor, por
meio de suas
atitudes, um
ambiente psíquico agradável, de
bem-estar, pois
o indivíduo que
gera conflito no
ambiente não
está saudável.
Saúde não é um
fenômeno isolado do indivíduo,
mas coletivo e
da espécie. Cada
um gera saúde
ou doença em si
e as transborda
e estende para
os demais da
espécie. O adoecimento do outro
me afeta, a saúde
do outro me
harmoniza, pois
nos afetamos
constantemente
de forma ainda
inconsciente e
misteriosa para
o conhecimento
científico atual.

É a perda da
harmonia intrínseca,
ou seja, a perda
da capacidade de
produzir harmonia
física, emocional,
espiritual, afetando
também nossos
relacionamentos
interpessoais.

Seria muito ousado pensar em uma
cura plena, pois a
cura em plenitude
é inatingível em
nosso atual estágio
de humanidade,
pois isso demandaria uma cura
integral – física,
psíquica, social e
espiritual – e não
só de indivíduos
isolados, mas de
toda a espécie.
Temos ao nosso
alcance caminhos
para amenizar os
estados de adoecimento e sofrimento, para harmonizar e corrigir nosso
funcionamento
físico e psíquico,
para construir nosso bem-estar social
e espiritual.
Por isso, algum
tempo variável
depois da melhora
obtida o indivíduo
volta a adoecer,
pois a manutenção
do estado de equilíbrio e harmonia
não depende
somente dele, e
sim da interação
dos outros seres e
do ambiente com
aquele organismo
individual. Porém,
compreender e
considerar potencialmente esta cura
em sua plenitude
essencial é um útil
sinalizador que
nos guia no trabalho de estimular e
produzir harmonia
nos diversos níveis
de constituição de
nossos pacientes.
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Acupuntura (2)

Considera-se uma
pessoa prática e
seus conceitos refletem essa postura.
Respondeu a esta
pergunta baseada
na primeira pergunta que faz à pessoa
que a procura: quais
são suas queixas e
objetivos na consulta?
O coração da terapêutica é o teste
muscular igual ao
usado na fisioterapia, mas com a
diferença de que
busca avaliar o
sistema energético
do paciente, além
dos aspectos físico,
emocional e mental.
As perguntas são
feitas pelo terapeuta
e respondidas pelas
reações do corpo do
paciente, inclusive o
tempo de tratamento e a frequência.

Cinesiologia

Saúde

Doença

Cura

Equilíbrio geral, do físico,
do mental, do
espiritual e do
emocional.

Desequilíbrio dessa
condição.

Quando os sintomas estão resolvidos, quando a
pessoa sente-se
segura para seguir
sozinha, sem seu
auxílio.

A manutenção
do equilíbrio
entre a estrutura
física, as emoções e a química
(que são as coisas extras).

A cinesiologia não
É o processo de
trabalha com o con- reequilibrar.
ceito de doença. Trabalha com o nível de
estresse em qualquer
uma das estruturas.
Em função dessa
visão, não procura
um diagnóstico, mas
busca a causa do
estresse.
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Saúde

Doença

Cura

Terapia
craniossacral (TCS)

Método de diagnóstico e correção
que encoraja mecanismos naturais
de cura do corpo e
ajuda a dissipar os
efeitos negativos
do estresse sobre o
SNC, propiciando
uma melhor saúde
global e maior resistência a doenças. Há
mais de trinta anos
o médico osteopata
e pesquisador John
E. Upledger vem
propondo a utilização do ritmo de
um outro sistema
corporal – o sistema
craniossacral – visando a melhorar
o funcionamento
corporal e ajudar a
aliviar dores e disfunções.

Os efeitos positivos da TCS
contam em grande parte com
a atividade de
autorregulação
natural do corpo. A abordagem
com toque leve
simplesmente
induz as forças
hidráulicas inerentes no sistema
craniossacral
a melhorar o
ambiente interno do corpo do
cliente/paciente
e a fortalecer sua
habilidade de
autocorreção. O
ritmo craniossacral ocorre numa
frequência de
aproximadamente 6 a 12 ciclos
por minuto.

A TCS não diagnostica doença. Como
o sistema vital craniossacral influencia
o desenvolvimento
e o desempenho do
cérebro e da medula,
um desequilíbrio ou
restrição no sistema pode ocasionar
vários problemas
sensoriais, motores
ou neurológicos. Eles
podem incluir dor
crônica, dificuldades
oculares, escoliose,
dificuldades de
coordenação motora, dificuldades de
aprendizado e outros
desafios à saúde.

Com base em
técnicas manuais
delicadas, as áreas
de restrições são
liberadas, dissipando a pressão
desnecessária
sobre o SNC, harmonizando o
ritmo craniossacral
em simetria, qualidade, amplitude e
frequência.

Frequência O trabalho é uma
ativação energética
de brilho
em níveis de quarta
e quinta dimensões.
Além do físico,
somos corpos espirituais. O processo
envolve ativação de
portais ao se tocar
levemente o corpo
ou trabalhando logo
acima dele.

É independente
do ser. É a sua
necessidade
constante de
aprender sobre si
mesmo.

Inicia-se no plano
espiritual, e o plano
da matéria é a última
instância.

Cura é um merecimento que provém
dos corpos espirituais. O processo
de cura inicia-se
nos planos superiores até chegar
ao corpo físico.
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Saúde

Doença

Homeopatia (1)

Existência da energia/força vital,
imaterial que ordena ou desordena a
fisiologia da “casa
da vida” (corpo),
e com base nessa
influência estabelece estados de mais
saúde ou doença.
Existem três miasmas: 1) psora – perturbação primordial
do equilíbrio vital,
responsável pelo sofrimento do homem
e dura toda a vida;
2) sicose – caracteriza-se pela postura
defensiva do ser
humano diante
do sofrimento da
vida. No corpo
materializa-se em
doenças inflamatórias e de natureza
hipertrófica; 3) sífilis
– caracteriza-se por
esgotamento das
reações de defesa,
representada por
destruições celulares
(tecidos, ulcerações,
necroses, supurações) e pela indiferenciação celular
(tumores malignos).

É o equilíbrio
biopsicoespiritual, que está
sempre instável.

Estado de desequilíbrio e perturbação
da energia vital,
manifesta no corpo
com perturbações
fisiopatológicas em
diferentes graus de
profundidade, decorrente da intensidade da perturbação.
Todo o organismo
é afetado tanto no
campo psíquico
como no orgânico.

Cura
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Saúde

Doença

Cura

Homeopatia (2)

A atenção e o tratamento a uma pessoa
com um problema
de saúde devem ser
dados de maneira
individualizada,
respeitando seu
processo único.

É a manifestação de
um conflito existencial ou de um desequilíbrio, expresso
na doença física, por
exemplo. Não se restringe aos sintomas,
que são a fase final
dessa manifestação.
A doença também
é a manifestação
do existir de cada
pessoa, de sua forma
de pensar e de sentir
a vida.

Restabelecimento
de um equilíbrio
dinâmico em novo
patamar, mesmo
que perdurem
sintomas da doença estabelecida
previamente.
É a percepção da
consciência e do
entendimento do
significado da doença e da própria
vida.

Homeopatia (3)

O que embasa a
minha prática é
ver o ser humano
de forma integral,
integrando corpo,
mente, emoções e
espírito.

Conceito dinâmico que envolve a maneira de
a pessoa estar
no mundo e de
reagir às noxas
(agentes externos que podem
desencadear processos internos
e desequilibrar
o bem-estar da
pessoa). Como
imagem, saúde
é um pião que
roda em equilíbrio dinâmico.
Saúde não é a
ausência de sintomas. É quando
o indivíduo
está equilibrado
nos aspectos
psicossocial,
emocional, físico
e espiritual.

A doença é o desequilíbrio desses
aspectos, que se
sintomatizam. É
necessário saber a
causa desse desequilíbrio.

A cura é quando
a pessoa se autorresponsabiliza e
corrige a causa. O
terapeuta não cura
ninguém; ele ajuda, aponta caminhos, a cura é do
indivíduo. Se ele
não quer se curar,
nada acontece.
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Saúde

Homeopatia (4)

Tem o paradigma
vitalista, que dá significado à energia
vital e à existência
em equilíbrio harmônico. Cada ser
tem sua própria individualidade, que
deve ser profundamente conhecida
pelo terapeuta para
que haja sucesso
na abordagem e no
tratamento. Os sintomas presentes no
sujeito devem ser
também particularizados e entendidos
em sua expressão.
Sintomas podem
ser iguais em duas
pessoas, porém podem ter significados
muito diferentes,
e assim devem ser
tratados. Há que
conhecer a pessoa,
seus sintomas e significados para que
possa haver o tratamento. A homeopatia trabalha com
quatro princípios:
1) patogenesia; 2) o
tratamento utiliza
um medicamento
por vez; 3) doses
infinitesimais; 4) lei
dos semelhantes.

A busca por
alcançar os altos
fins de sua existência, a harmonia, a unicidade
dos aspectos
biopsicossocial
e espiritual do
sujeito.

Doença
O desequilíbrio, o
ritmo desarmônico.

Cura
O reequilíbrio da
energia vital, o
reencontro com a
unicidade.
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Optometria A optometria faz a
avaliação primária
de todo o processo
visual com vistas à
prevenção das patologias da visão. Trabalha na correção e
na reeducação das
anomalias sensório-motoras da visão.
Ela vai muito além
da oftalmologia,
que se atém a tratar
das patologias da
visão sem as devidas avaliações.

Saúde
É a ausência da
doença e, como
prática, não é
prerrogativa
de nenhuma
profissão.

Doença

Cura

Estabelece-se no
momento e no processo de deterioração
sistêmica e psíquica,
aliada ao descontrole
emocional.

Restabelecimento
do processo anterior à doença, o
que ele considera
conseguir com sua
prática profissional.
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ANEXO E. Abordagem terapêutica:
procedimentos, instrumentos,
insumos e ambiência

	Pesquisa sobre A confluência das Práticas Alternativas
de Saúde’ – 2009

	Abordagem terapêutica utilizada pelos RHs das Práticas
Alternativas de Saúde – julho a outubro de 2009

Procedimentos

Instrumentos

Insumos

Ambiência

MTC

Ventosa,
eletroacupuntura,
eletroestimu-lador,
uasha,
maca.

Pílulas,
tabletes,
tinturas,
chás,
fitoterapia,
agulhas descartáveis,
óleos de massagem,
bastões de artemísia
fitoterápicos,.
energia elétrica – eletroacupuntura e
eletroestimulador,
sementes de vacaria,
agulhas hipodérmicas,
álcool a 70%,
algodão.

Local agradável,
com iluminação com
lâmpadas coloridas,
de preferência de
cor verde, uma música para relaxar.

Rolo de bambu.

Papéis,
Espaço de silêncio.
material para pintura.

Anamnese; exames da MTC
(língua, pulso e toque),
quando necessário; exames
complementares; orientação
alimentar e prática física;
estratégia de tratamento que
pode utilizar acupuntura,
tuiná, fitoterapia, exercícios de
alongamento, de relaxamento
e de ioga.

DEP
Trabalhos corporais (soltar a
mente), respiração, meditação,
aterramento, toques nos corpos físico e sutil e expressão
gráfica dos corpos: cartografia
e desenhos.
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Instrumentos

Insumos

Ambiência

Homeopatia

A palavra e a
escuta.

Remédios formulados,
papel,
caneta,
medicamentos.

Sala,
domicílio
ou em qualquer ambiente que permita a
privacidade.

Tapetes,
acessórios e
voz.

-

-

Maca.

Talco,
óleo,
arnica.

Fundo musical
relaxante,
ambiente calmo,
penumbra,
consultório apropriado,
domicílio.

Uma longa entrevista/conversa com um forte incentivo
para que o/a sujeito (ao invés
de paciente) se auto-observe
e também se responsabilize
pelo tratamento. Uso da
homeopatia unicista com a
repertorização.
Ioga
Aulas semanais com um conjunto de asanas/posturas ensinadas como uma filosofia de
meditação em ação; exercícios
respiratórios e de purificação
(lavagens mucosas internas);
alimentação lactovegetariana;
entoação de mantras; mudrás
(gestos magnéticos simbólicos
e reflexológicos com as mãos);
técnicas de relaxamento e de
concentração: posições de
alongamento e flexibilidade,
fortalecimento das articulações e de tônus, abertura
pélvica; consciência corporal:
músculos e ossos, compressões de plexos nervosos e
glândulas. Iogaterapia: técnica
inserida em programas de
saúde em ações comunitárias.
Quiropraxia
Na interação com a pessoa,
mesclando seus conhecimentos e habilidades, percebe-se
o que ela precisa; massagem
no músculo para a identificação de nódulos. Coluna:
manipulação em direções
contrárias, facilitando a
percepção e a separação de
vértebras.
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Procedimentos

Instrumentos

Parto natural

Vídeos,
livros.

Insumos

Domicílio,
consultório,
hospital.

Mostra de vídeos sobre
gestação e parto; leitura de
bibliografia variada; vivências
e ginástica para o período da
gestação e para o parto.
Pathwork
O corpo central do pathwork
são as palestras que são trabalhadas nos grupos de estudos.
A facilitadora ajuda na transcendência da compreensão
intelectual para a emocional;
trabalha a partir das sensações
físicas ocorridas ao entrar em
contato com essas insatisfações; propõe-se que a pessoa
permaneça de olhos fechados
e sinta as sensações que viriam com mudança para melhor (taquicardia, ansiedade,
bem-estar, outras); sugere-se
que sejam pensados quais
seriam os passos necessários
para que a pessoa alcance
a mudança; a prática utiliza
também a meditação com a
finalidade de acalmar a mente
para encontrar as respostas
procuradas.

Cadeiras.

Ambiência

Papel.

Sala silenciosa,
música relaxante.
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Procedimentos

Instrumentos

Insumos

Ambiência

Astrologia

Filmes,
livros,
computador,
gravador,
software de
programa de
cálculo de
mapas.

Papel,
tinta para impressão,
fita-cassete.

Consultório com
privacidade, conforto e boas acomodações.

Contato telefônico ou por e-mail para coleta de dados do
cliente, quem indicou e onde
ele está inserido no contexto
social. Preparação do mapa
que deverá estar impresso
antes da consulta, a qual dura
em torno de 1h30. Faz-se um
acolhimento para que o cliente fique à vontade e relaxado,
trabalhando com a pessoa em
um plano energético, tendo o
cuidado de conduzi-la a uma
situação em que ela fique à
vontade, diminuindo suas
resistências e medos. Procura-se abrir um canal de energia,
levando em consideração as
necessidades trazidas pela
pessoa. Não se propõe a ter
mais de uma consulta por
ano. Deixa-se bem claro que o
trabalho não é de psicologia e
fortalece os princípios da astrologia; indica-se bibliografia
variada, (psicologia e budismo); aconselha que as pessoas
assistam a filmes que possam
ilustrar algo que elas querem
que se esclareça; percebendo
que existe algo que necessite
de um acompanhamento
médico, o astrólogo indica a
especialidade ou mesmo um
profissional de sua referência; o principal instrumento
da consulta é o acolhimento
afetivo, a empatia.
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Procedimentos

Instrumentos

Insumos

Ambiência

Acupuntura

Mosha,
ventosa,
hai hua (eletroacupuntura),
maca,
bola suíça,
estetoscópio,
tensiômetro,
martelo para
pesquisar reflexos, lanterna,
lupa de aumento,
otoscópio,
abaixador de
língua,
maca.

Agulhas descartáveis,
bastões de artemísia,
ventosa,
energia elétrica – hai
hua (eletroacupuntura),
sementes de vacaria,
agulhas hipodérmicas,
seringas,
solução de lidocaína,
álcool a 70%,
algodão,
repertórios e matérias
médicas homeopáticas (sob forma eletrônica ou impressa).

Consultório
(ambiente com
pouca luz,
música relaxante),
ambulatório,
enfermaria,
pronto-socorro,
unidade de terapia
intensiva e semi-intensiva.

Pêndulo.

Essências florais.

Música intimista.
Consultório.

O principal procedimento
– que é de natureza subjetiva – é o acolhimento do
paciente, depois de ouvir,
buscar orientar o paciente
sobre a dimensão saúde e
doença para tentar a autorresponsabilização produtiva,
proativa; em seguida a esses
dois procedimentos terapêuticos fundamentais, um de
natureza compassiva e outro
de educativa, vêm os outros
procedimentos, que são
escolhidos de acordo com o
diagnóstico clínico-nosológico
e o prognóstico: a intervenção
da acupuntura, a prescrição
dos medicamentos homeopáticos e dos nutracêuticos,
a orientação alimentar e de
atitudes (atividades físicas e
mentais específicas), e até,
eventualmente, se necessário,
um medicamento “alopático”
(uma denominação usual,
embora incorreta).
Florais
A terapia floral é uma prática
que atua de forma muito seletiva na evolução do ser humano. O usuário das essências
de Gabriel nunca é um “paciente”, é um ser que ativa a
sua cura, é um indivíduo que
está à procura do encontro
com seu equilíbrio e das várias
facetas em que se expressa o
ser, da percepção maior em
sua vida. As essências ajudam
a união do fluxo de luz que
é a vida, na busca consciente
do sentido maior, à saúde, à
meditação; à visualização e à
respiração.
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Procedimentos

Instrumentos

Optometria

Lâmpada
de fenda,
queratômetro,
oftalmoscópio
direto,
topógrafo,
retinoscópio,
ambrioscópio,
xeroscópio,
régua de abertura,
tonômetro por
leitura,
eletromag-nética,
caixa de prova,
projetor, e
lênsometro.

Considera que um grande
diferencial de sua prática com
a da oftalmologia é que ela
tem a avaliação que precede
o exame da visão: tomada de
medidas dos eixos, alteração
motora dos músculos, avaliação de alterações topográficas
da córnea e avaliações do
reflexo das alterações glandulares.

Naturopatia
Análise da íris, por meio da
água: banhos de assento, de
imersão, de água serenada
e de vapor; hidrocolonterapia; lavagem vaginal; ducha
escocesa; compressa de toalha
molhada e fricção; pelo o ar:
respirações profundas, profiláticas e eliminativas; por meio
da terra: uso de compressa
de argila; por meio do sol:
banho de sol dirigido aos
locais específicos, por exemplo, usando um cone para
focalizar a luz do sol quando
necessário. Banho de sol genital, banho de sol palatino por
determinado tempo e horário;
trofologia: alimentação vegana sem óleo; limão em jejum
para equilibrar o PH. Além
destas técnicas inclui também
exercícios físicos e massagens
específicas.

Bacias,
caixa de sauna
turca,
banheiras,
lupa.

Insumos

Ambiência
Gabinete de optometria.

Toalhas,
clister,
argila,
alimentação vegana,
água,
água oxigenada P10.

SPA com acomodações confortáveis
em contato com a
natureza.
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Insumos

Ambiência

Medicina ayurvédica

Gemas.

Óleos e
ervas.

Sauna.

Ventosa,
rolo de bambu,
bolinhas para
massagear,
figuras e
modelos de
anatomia, quadro branco,
aparelho de
som.

Agulhas descartáveis,
bastões de artemísia,
energia elétrica hai
hua (eletroacupuntura),
sementes de vacaria,
agulhas hipodérmicas,
seringas,
solução de lidocaína,
álcool a 70%,
algodão.

Música,
espaço físico
adequado, ventilado,
amplo e que acolha
as pessoas.

Primeiro uma avaliação
terapêutica para observar
o desequilíbrio dos cinco
elementos e dos três doshas.
Depois orienta um tratamento
de limpeza com óleo e ervas.
Desintoxicação com ingestão
de água e sal e postura de
ásana para limpar o intestino.
Pré-tratamento usando o
ghi para mobilizar as toxinas
para o intestino, massagens e
shirodhara. Inclusive é melhor
dar o medicamento pela pele
para penetrar melhor nos sete
tecidos: osso, sangue, sistema
reprodutor, pele, gordura,
músculo, sistema nervoso.
Sauna – o calor dilata a pele
após usar as ervas. Orienta-se
ásanas de ioga e alimentação apropriada para o dosha
predominante. Está utilizando
também a astrologia védica,
que orienta o uso de mantras
e gemas para harmonizar o
comportamento.
Automassagem
Acupuntura e técnicas associadas como moxa, aurículo,
ventosa, tui-na e exercícios
taoístas.
Uso de figuras e modelos de
anatomia e quadro branco
para educar, para escrever
e explicar ao paciente ou
ao aluno como funciona o
organismo e como manter-se em equilíbrio. Na SES/
DF, atua-se com orientação,
capacitação de facilitadores
e facilitação de grupos de
automassagem, e planeja-se
retomar os atendimentos em
acupuntura. Introdução às
danças circulares.
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Ambiência

Aparelho de
som,
Faz-se uma entrevista no
CDS,
início para conhecer melhor
bastões para
o cliente em ambos os
alongamento,
lenços grandes
atendimentos: em grupo
para dança,
ou individual. Movimento
rioaberto – trabalho em grupo bolinha para
massagear,
de vitalização. Massagem
colchonete,
rioaberto – “usamos o movimento do próprio corpo como almofada,mesa
uma dança para não absorver para massaa energia do outro e vamos
gem, ventosa.
abrindo as linhas de energia
do corpo”. A massagem pode
ser circulatória energética
ou corretiva após a leitura
corporal.

Argila,
Tinta,
Papel,
óleo.

Espaço amplo, de
preferência com piso
de madeira.

Aromaterapia

Óleos essenciais.

Consultório.

Sistema rio aberto

Aromaterapia clínica e
comportamental. (PTFA) em
duas sessões diferentes, que
são: programa do toque físico
aromático e programa do
toque emocional aromático
(PTEA) - limpeza dos sete
chacras. Cada um desses dois
programas utiliza sete óleos
diferentes, vindos de diversos
lugares do mundo, que têm
o potencial de trazer um
relaxamento profundo e uma
nova mensagem de equilíbrio
para o corpo.

Maca,
lençol.
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Instrumentos

Insumos

Ambiência

Lençóis descartáveis,
aromas,
propé.

Espaço amplo, confortável e silencioso.

Constelação familiar

Microfone,
aparelho de
Trabalha-se com uma pergun- som e CD.
ta/questão do constelado, pois
não pode fazer constelação
somente por curiosidade.
Quem não conhece a técnica
assiste e participa de uma
constelação de outra pessoa
para depois ser constelado.
Antes da sessão, aquecimento
corporal para relaxar o grupo.
Terapia craniossacral
Entrevista, anamnese, acolhimento no início e no final da
sessão. Avaliação para mensurar a pulsação craniossacral,
de acordo com a extensão/
pausa e a flexão/pausa que
formam um ciclo, usando
um toque leve para encontrar
restrições e desequilíbrios
no sistema craniossacral.
Isso é feito com o monitoramento do ritmo do líquido
cérebro-espinhal em seu fluxo
pelo sistema, permitindo o
movimento natural do corpo
de autorregulação. Ao final,
novamente avaliação do ritmo
craniossacral.
Nutrição
Orientação alimentar, testes
de alergia alimentar, auriculoterapia, fitoterapia e ensino
de exercícios e automassagens
para preservação da saúde.

Maca adequada com
colchão de ar,
aparelho de
som,
CDs.
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Biocibernética bucal (BCB)

Aparelhos
específicos da
BCB,
aparelho de
ortopedia
funcional dos
maxilares
modificados.

Materiais para dentística,
prótese e
implante.

A BCB trabalha com as funções individuais, existenciais
e sociais com um processo
de autodesenvolvimento
humano e espiritual, que se
reflete no processo bucal. A
abordagem terapêutica da
BCB é trabalhar com a postura
utilizando todo arsenal da
odontologia, todas as técnicas
e especialidades (diagnóstico,
exames complementares, dentística, prótese, reabilitações,
implantes, etc.) e aparatologia
própria: aparelho de ortopedia
funcional dos maxilares modificados, por meio de exercícios
proprioceptivos, junto com o
uso dos aparelhos específicos
da BCB, podendo utilizar-se
da ortodontia e da ortopedia.
Medicina antroposófica
Anamnese, exame físico e
complementar (laboratoriais e
imagens);
apoio de terapeutas de forma
complementar (terapeuta
artístico, biógrafo e massagista
rítmico).

Ambiência

Medicamentos antro- Consultório médico
posóficos.
clínico comum.
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Musicoterapia

Instrumentos
musicais (de
percussão,
melódicos,
harmônicos,
tigelas tibetanas).

Sala de acolhimento.

Som e CDs.

Na ambiência,
busca-se o contato
com a natureza, em
locais agradáveis,
num local silencioso,
de preferência na
primeira hora da
manhã.

Primeiramente acolher. A
musicoterapia apresenta quatro abordagens: a psicológica
(com diferentes escolas); a
filosófica; a educacional e a
vibroacústica (transformação
do ser pelo efeito vibracional
do som, que tem afinidade
com a MTC e a abordagem da
música na Índia e no Tibet).
Na musicoterapia uso a abordagem psicológica, no sentido
de desenvolver um processo
de autoconhecimento ou uma
terapia breve, ou a abordagem
da vibroacústica.
Lian gong em 18 terapias

Alimentação natural
Uma consulta com uma
longa conversa pesquisando a
rotina alimentar e conhecendo melhor a pessoa; trabalho
educacional de orientação
explicando o processamento
de alimentos, o que é se alimentar especificamente para
a pessoa, por meio da fala da
pessoa vou aconselhando e
buscando ampliar as informações que ela mesma traz.

Insumos

Ambiência

Ambiente tranquilo
e privado.
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Ambiência

Cinesiologia

Maca ou
cadeira.

Espaço tranquilo.

Chão ou maca.

Ambiente silencioso.

Anamnese, o instrumento de
trabalho é o meu corpo e a
manipulação no corpo do paciente, seguindo um protocolo
de procedimentos.
Feldenkrais
Utiliza uma grande diversidade de sequências de movimentos, inicialmente simples,
evoluindo para movimentos
complexos e de maior amplitude, envolvendo imaginação, atenção e percepção. A
finalidade principal é perceber
como o corpo funciona e as
relações das diferentes partes
do corpo. O que se precisa na
realidade é diminuir o esforço
no movimento, para isso,
primeiro se desenvolve a percepção para sentir e descobrir
outros caminhos que exijam
menos esforço e menos desgaste das articulações e que
preservem a integridade física.
Nossa postura relaciona-se
com nosso estado mental e
com os hábitos posturais, segundo Feldenkrais afetariam
a personalidade. O volume
de estímulos que chega ao
sistema nervoso é proveniente da atividade muscular,
constantemente afetada pela
gravidade, portanto a postura
é uma das chaves mais importantes não apenas para a
evolução, mas também para a
atividade do cérebro.
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Frequência de brilho

Maca.

Uma sessão de frequência de
brilho dura aproximadamente
de 45 minutos a uma hora e
15 minutos. O terapeuta se
abre para criar uma sessão
específica. Abre uma série de
padrões de portais que ativam
certas memórias energéticas que se comunicam com
as células e começam seu
processo de despertar. Esses
portais são encontrados em
padrões na parte anterior e na
parte posterior do corpo. Cada
portal contém o mais elevado
aspecto do ser humano e é
completo em si. Cada sessão
deste trabalho é mapeada de
forma única, somente para o
cliente dar seu próximo passo.
Novas áreas do cérebro são
despertadas neste trabalho,
de modo que se começa
a perceber a ilusão dessa
realidade tridimensional mais
facilmente e se retorna para
um estado natural de verdade
nos reinos de quarta e quinta
dimensões. Dons naturais
retornam à medida que este
despertar acontece. Cada
sessão é completa em si e
lida com a cura de problemas
de disfunção física, vícios, problemas mentais/emocionais,
alinhamento espiritual e o
despertar.

Insumos

Ambiência
Lugar tranquilo.
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Hipnose

Divã para o
paciente.

Insumos

Consultório limpo,
silencioso e com luz
adequada.

Preliminarmente se aborda um tema, fazem-se as
instruções sobre o transe; no
transe se chega a uma cena
e traz uma cena inconsciente
adequada ao tema e se leva
a consciência. Quando é reconhecida a cena, se faz uma
reprogramação desta para
haver a transformação.
Massagem ayurvédica
Manipulação.

Terapia de regressão
Existe um primeiro contato
para saber se a terapia de
regressão pode ser usada para
o caso do paciente e se ele
realmente está precisando,
uma pessoa com um ego não
estruturado, como alcoólatras
e dependentes químicos, não
podem fazer essa prática. Em
seguida, uma longa anamnese, levantando dados e explicando como a terapia atua.

Tatame.

Ambiência

Lençóis,
óleos.

Espaço privativo e
silencioso,
música,
fonte com água.
Local reservado,
tranquilo, silêncio,
cadeira especial
que proporciona
um relaxamento
profundo.

1

Em ioga estão computados vários tipos desta prática: krya yoga meditação, anatomia e fisiologia aplicada à ioga, ioga terapia integrativa, ioga montanha encantada, ioga sutra, yyengar
ioga e alinhamento e execução de posturas (asanas).

2

Florais estão computados em vários sistemas dessa prática: florais de Bach, de Gabriel, da
Califórnia, do deserto, do Alasca, da Austrália, do Himalaia e dos brasileiros.

