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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Medicina praticada atualmente é predominantemente de origem biomédica, 

entretanto, diversas formas terapêuticas têm sido utilizadas pelos pacientes e também por 

médicos. 

As terapias de medicina alternativa e complementar podem abranger uma ampla gama 

de modalidades de terapêuticas. Muitas têm sido suas definições. Dois artigos referem-se às 

terapias de medicina alternativa e complementar – também conhecidas como integrativas ou 

terapias não-convencionais (TNC) – como “aquelas intervenções que não são amplamente 

ensinadas em escolas médicas americanas geralmente não disponíveis em hospitais 

americanos”.1, 2 

Já Ernst,3, 4 em dois de seus estudos, forneceu outra definição: “diagnóstico, 

tratamento e/ou prevenção que complementa a medicina de tendência dominante pela 

contribuição a um todo comum, por satisfazer uma demanda não encontrada pela ortodoxia ou 

pela diversificação do sistema conceitual da medicina”.  

Barnes5 propõe uma classificação abrangente dividida em quatro grandes grupos.  

1. Sistemas de medicina alternativa: acupuntura, ayurveda, homeopatia, 

naturopatia;  

2. Terapias baseadas biologicamente: terapia de quelação, medicina folclórica, 

produtos (naturais, não-vitaminas e não-minerais), terapias baseadas em dietas 

(vegetariana, macrobiótica, atkins, pritikin, ornish, zone), terapia de megavitaminas;  

3. Terapias baseadas na manipulação e no corpo: quiropraxia, massagem;  

4. Terapias mente-corpo: biofeedback, meditação, imaginação guiada, 

relaxamento progressivo, exercício de respiração profunda, hipnose, yoga, tai chi, qi 

gong, oração por causa da saúde (oração devido a própria saúde, outros oram pela sua 

saúde, participação em grupo de oração, ritual de cura para a própria saúde), terapia de 

cura por energia/Reiki.  

Quanto à prevalência de utilização de TNC na população, alguns estudos têm 

mostrado que poucas mudanças ocorreram na atenção à saúde tão rapidamente e afetaram-na 

tão profundamente quanto a medicina alternativa e complementar. O estudo de Eisenberg,1 

relativo à prevalência da procura de TNC na população americana, mostrou que visitas aos 

médicos de TNCs aumentaram para mais de 47% de 1990 a 1997.  
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Em crianças, estimativas do uso de TNC varia de 2%6 até 20-30%.7, 8 Comparações 

entre estudos são complicadas por vários fatores como a falta de consenso na definição de 

TNC, a inclusão de diferentes populações e variações na metodologia. A despeito dessas 

dificuldades, trabalho recente sugeriu que uso de TNC tem crescido substancialmente na 

população pediátrica.7 

Este aumento está citado num estudo feito por Kumanan,9 realizado no Canadá, com 

pacientes pediátricos e adolescentes assistidos numa clínica universitária naturopática. As 

características do grupo estudado eram crianças e adolescentes menores de 18 anos, que se 

apresentaram na Clínica Naturopata Robert Schad entre fevereiro e maio de 2002.  

Neste artigo, os produtos TNCs foram classificados da seguinte forma: vitaminas, 

minerais, fitoterápicos, óleo, probiótico, preparação homeopática ou outro produto. Dessa 

forma observou-se que num total de 482 pacientes, 34,6% usavam entre 1 a 10 produtos TNC, 

de um total de 350 produtos. Esse valor foi reduzido para 23,7% quando vitaminas foram 

excluídas e para 21,2% quando ambas, vitaminas e minerais, foram excluídos. Vitaminas 

foram os produtos mais comumente usados (34,6%), seguidos por remédios fitoterápicos 

(14,9%), óleo (7,2%), minerais (5,6%), probióticos (4,5%), e remédios homeopáticos (3,7%).9 

As queixas de apresentação mais comum rashes cutâneos, dor abdominal inespecífica e 

distúrbio de déficit/hiperatividade atencional.9 Esses achados são consistentes com pesquisas 

prévias que acharam altos níveis de uso de TNC entre pacientes com essas condições 

específicas.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

O estudo de Barnes5 foi realizado com dados de 2002, obtidos entre 31.044 adultos (de 

18 anos ou mais) entrevistados num período de um ano. Observou-se que 63% dos adultos 

usaram alguma forma de TNC durante os 12 meses anteriores quando a definição da TNC 

inclui oração por causa, especificamente, da saúde. Quando esta prática é excluída da 

definição, a taxa de uso cai para 36%.  

Embora as razões de porque os indivíduos elegem continuar com as TNCs não sejam 

completamente entendidas, há algumas evidências de que pacientes acham essas alternativas 

ao cuidado à saúde mais congruentes com seus próprios valores e crenças.9, 17 De forma 

semelhante, Pires18 relata que a escolha de métodos de tratamento é, muitas vezes, 

influenciada por razões nem sempre fundamentadas em conhecimento de causa e 

frequentemente fundadas na fé, na tradição oral familiar e não comprovadas entre medicação 

e cura. Já Luff et al.19 sugerem que a decisão de permanecer com a TNC é amplamente 

resultado de experiências positivas com esses métodos, em vez de crenças prévias. 
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Astin17 alega que as razões para uso das TNCs incluem uma orientação holística da 

saúde; ter tido uma experiência transformadora que mudou a visão de mundo das pessoas; ter 

doenças (ansiedade, lombalgia, dor crônica, problemas no trato urinário) que geram 

insatisfação potencialmente relacionada à inabilidade da medicina convencional de tratar 

muitas doenças crônicas e seus sintomas; pertencer a um grupo cultural que tenha 

compromisso com o meio ambiente, ou com o feminismo e interesse em espiritualidade e 

crescimento psicológico pessoal.17 

Estudos têm sido desenvolvidos em pacientes pediátricos e seus responsáveis. Alguns 

artigos abordam os motivos que levam os pais a adotarem a TNC para seus filhos ou 

manterem-nos nelas. Assim, observa-se que os pais elegem continuar com as TNCs para seus 

filhos pela insatisfação com a abordagem da medicina convencional ou por achar que pelo 

fato de produtos TNC serem “naturais” então, provavelmente, causassem menos dano.20, 21 De 

outra forma, num levantamento feito em Quebec, a decisão dos pais de continuar com TNCs 

foi associada a um medo dos efeitos adversos advindos do tratamento convencional e ao fato 

de terem uma criança com problema de saúde persistente.22 Já Kumanan e colaboradores9 

abordam o aspecto referente às preocupações que os médicos convencionais têm expressado 

primeiro em relação ao potencial que as terapias não regulamentadas têm de causar dano; 

segundo, à freqüente incerteza na relação custo-benefício associada a essas terapias; e por 

último, a possibilidade de que algum terapeuta não-convencional possa aconselhar contra o 

estabelecimento de terapias convencionais, como o uso da vacinação.20, 23, 24 

Informações recentes ressaltam a necessidade de todos os médicos possuírem 

conhecimento básico sobre TNC, especialmente em relação ao uso de ervas. Um estudo 

publicado no “The Lancet”25 – realizado com voluntários saudáveis que receberam Indinavir, 

um inibidor de protease do HIV, e subsequentemente, a erva de São João (Hypericum 

perforatum) – mostrou que as concentrações plasmáticas de Indinavir foram seriamente 

reduzidas após a administração do fitoterápico. 

Em contraste a tal necessidade, de acordo com Wetzel,26 poucas escolas médicas nos 

EUA têm, em seu currículo, uma abordagem séria e significativa sobre TNC e, portanto, deixa 

os estudantes defasados em relação a temas relevantes na saúde da população com a qual 

interagem. 

É válido recordar que no Brasil, a homeopatia e a acupuntura são oficializadas como 

especialidades pela Associação Brasileira de Medicina - o Conselho Federal de Medicina 

reconheceu a Homeopatia como especialidade médica através da resolução nº. 1000 de 04 de 

junho de 1980 e a Acupuntura através da resolução n° 1455 de 11 de agosto de 1995. Ainda 
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assim, a homeopatia tem sofrido sérios embates quanto à sua comprovação científica e a 

acupuntura, apesar de cientificamente comprovada, não tem sido ensinada rotineiramente nas 

escolas médicas. 

Junto a esse contexto, a literatura documenta um crescente interesse em TNC entre 

médicos, residentes e estudantes de medicina,27 e muitos deles sentem a necessidade de maior 

educação em opções seguras de TNC. Isto foi confirmado em um artigo realizado por Suter,28 

onde a maioria dos médicos entrevistados tinha pouco conhecimento sobre TNC, mas estavam 

interessados em aprender mais sobre tal terapia, através de informação baseada em evidência 

tal como estudos randomizados e revisões sistemáticas.  

Tendo em vista a necessidade de maior conhecimento sobre TNC aliada ao crescente 

interesse dos estudantes, residentes e médicos nesse assunto, o presente estudo tem como 

objetivo aprofundar este tema, visando contribuir à educação médica e à pediatria. 
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2 OBJETIVO 

 

 
2.1 Objetivo Geral:  

 

Conhecer junto aos pais (ou responsáveis) de pacientes pediátricos, que procuram um 

hospital universitário, os recursos terapêuticos não-convencionais utilizados por eles. 

     

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Conhecer os recursos terapêuticos não-convencionais utilizados por 

pais em crianças; 

 Conhecer os motivos que os levam ao uso de métodos terapêuticos não-

convencionais; 

 Identificar por quem são indicados os recursos não-convencionais; 

 Identificar se seus médicos sabem da utilização e os motivos para serem 

ou não informados do uso de recursos não-convencionais. 
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3 PRESSUPOSTOS 

 

 
 A prática das TNCs vem crescendo, mas o número de pesquisas ainda é 

pequeno; 

 Poucos estudos abordam os motivos de se procurar as TNCs; 

 Muitos pacientes usam TNCs, mas não revelam a seus médicos; 

 É necessária a produção de conhecimentos sobre as TNCs e sobre os motivos 

que levam os pacientes a procurá-las e a não revelar seu uso aos médicos; 

 A ampliação dos conhecimentos sobre TNCs poderá proporcionar benefícios a 

educação médica e aos pacientes. 

 O método qualitativo é o mais apropriado para conhecer a percepção dos 

pacientes sobre as TNCs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

4 MÉTODO 

 

 
O estudo que foi realizado trata-se de uma pesquisa qualitativa, orientada por 

princípios da Abordagem Holístico-Ecológica. Patrício31 diz que a visão holística considera as 

conexões, inter-relações e interações com o universo e o cosmos, além das consideradas no 

mundo natural, social e histórico. Leva em consideração a complexidade da realidade, a 

complementaridade dos opostos e a diversidade das necessidades individuais e coletivas do 

ser humano, aonde cada elemento representa o todo e está inserido em uma rede de 

fenômenos interligados, interdependentes e em constante interação. Complementar a isso o 

termo ecológico refere-se à “ecologia profunda”, que considera o mundo como uma rede de 

fenômenos interligados e interdependentes, enfatizando assim o caráter holístico de sua 

abordagem. 

O tipo de estudo foi o estudo de casos, utilizando a técnica da entrevista semi-

estruturada. Segundo Grosseman,29 esse tipo de estudo se justifica quando a proposta da 

pesquisa se refere à análise aprofundada de uma unidade social (sujeito, ambiente ou situação 

específica) e tem sido a estratégia preferida quando o foco de interesse é sobre fenômenos, 

que só podem ser analisados dentro de algum contexto da vida real. 

Os sujeitos de estudo foram 30 pais/responsáveis, 13 buscando atendimento para suas 

crianças na emergência pediátrica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 

Catarina e 17 cujas crianças encontravam-se internadas na enfermaria pediátrica deste mesmo 

hospital. O número de pacientes foi determinado pela observação do nível de saturação dos 

dados.30 

Quanto à seleção dos sujeitos, inicialmente, estava previsto a inclusão do ambulatório 

pediátrico da instituição supracitada. No entanto houve, por parte do pesquisador principal, 

três tentativas sem êxito de abordar os pais/responsáveis nesse local justificadas, em suas 

palavras, como “pressa”, “se for gravar, não aceito”, “não quero perder a consulta”, sendo, 

portanto, excluídos do estudo. 

A abordagem aos sujeitos, tanto na enfermaria, quanto na emergência deu-se de forma 

aleatória. 

Em janeiro de 2006 foi elaborado o projeto, este foi encaminhado em fevereiro para o 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sendo aprovado em março de 2006 

(Nº026/06). 
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A coleta de dados foi realizada, através de entrevistas semi-estruturadas em 

profundidade, pelo pesquisador principal. Os pacientes foram entrevistados em enfermaria e 

emergência pediátricas do hospital universitário. Essas entrevistas foram gravadas em 

gravador digital e transcritas em seguida pelo pesquisador em folhas de papel comum, sendo 

que também foram anotados dados referentes às reflexões do entrevistado e entrevistador. 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário contendo nome do 

entrevistado e questões norteadoras da entrevista semi-estruturada: 

 

 O que o (a) senhor (a) usa para tratar seu filho, além do que o prescrito pelo 

médico?  

 Por quê? 

 Com que finalidade? 

 Como conheceu esse tratamento? 

 Quais foram os efeito observados? 

 O que seu médico acha sobre seu filho usar esta tratamento? 

 

Anterior ao início da coleta de dados foi realizado um projeto-piloto, com um sujeito, 

que foi selecionado por sorteio, em março de 2006, para testar todo o projeto do estudo. Após 

o projeto-piloto os pesquisadores fizeram adequações necessárias nas questões norteadoras 

para que estas ficassem mais facilmente compreensíveis pelos pacientes. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de março e abril de 2006. Na data da 

entrevista, o teor a as finalidades da pesquisa eram explicados ao entrevistado, sendo aberta a 

possibilidade de indagações e esclarecimentos a respeito do estudo. Era também ressaltado o 

comprometimento dos pesquisadores em seguir os preceitos éticos, de manter sigilo e 

anonimato e de divulgar os dados somente após seu consentimento, constantes nas 

Resoluções do conselho Nacional de Saúde (nº196 e nº251, de 07/08/97). Em seguida era 

pedida a concordância para que a entrevista fosse gravada e após esses procedimentos era 

perguntado ao sujeito se ele manteria sua participação na pesquisa. Não houve desistências 

dos sujeitos da pesquisa. Com a concordância do entrevistado, era-lhe solicitada a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A análise dos dados foi realizada pelo processo de Análise-Reflexão-Síntese, 

preconizado por Patrício.31 Segundo a autora, enquanto a análise decompõe os dados, a 

síntese os integra às diversas dimensões e contextos da vida dos sujeitos. A análise e a síntese 
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são realizadas de forma sinérgica, através da reflexão, que é uma reconsideração dos dados, 

associando sensibilidade e razão. Nesse processo, o autor deve esforçar-se para evitar “pré-

conceitos” ou juízos pessoais (através de reflexão crítica) e aguçar sua sensibilidade, para 

tentar maior aproximação com a realidade dos sujeitos investigados. A análise de dados 

começou a partir da primeira entrevista. 

A redação do trabalho foi iniciada em março de 2006 sendo concluída em maio do 

mesmo ano. 

Em relação à apresentação dos resultados e dos dados, os depoimentos dos sujeitos do 

estudo estão em fonte de tamanho menor, enquanto as citações de autores da literatura estão 

em letra normal. 
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5 RESULTADOS 

 

 
Entre os 30 entrevistados, 17 na enfermaria pediátrica e 13 na emergência pediátrica, 

todos eram mulheres, sendo 29 mães e 1 avó.  

 

Do total das entrevistadas, apenas 4 não usavam métodos não-convencionais, alegando 

diversos motivos demonstradas pelas seguintes passagens: 

  
(...) outra pessoa não formada, sei lá de onde que tirou essa coisa, da cabeça, dizendo 

que aquele chá, pegando aquela folha é bom. E não sei se é bom. É bom mesmo? E os 
médicos não, já sabem. Um pergunta p’ro outro, lê em livro alguma resposta (...), eles não te 
deixam sem solução. Acho bem melhor.  
 

Porque eu não uso? Eh, nunca foi preciso, sempre foi sadia.  
 
Porque não vejo necessidade. Quando eles estão gripados, simplesmente se curam 

sozinhos. Acredito na própria pessoa, no próprio organismo da pessoa que vai criar condições 
p’ra se curar. Eu acredito mais nisso do que uma força externa (...) Acho que uma boa 
alimentação seja suficiente p’ra dar p’ro organismo o que ele necessita pra estar com saúde.  

 
Eu não fiz porque eu nunca me interessei. Não tenho muita fé também em remédio 

caseiro. Eu prefiro procurar o médico pra saber melhor o que eles tinham, fazer exame, 
alguma coisa, p’ra dar o medicamento certo p’ra eles.  

 

Apesar de no início da entrevista, várias mulheres terem referido não usar métodos 

não-convencionais, durante a entrevista, todas as outras 26 entrevistadas mencionaram usá-

los.  

Algumas entrevistadas, mesmo tendo usado, ocasionalmente, um recurso 

complementar, comentaram sua preferência pela terapia convencional e sua desconfiança em 

relação a outras terapias. Em suas palavras: 

 
(...) ela é muito novinha e tava na base do AZT e não poderia arriscar uma coisa que 

não conheço, preferi o medicamento. Não acredito nessas coisas, tenho medo e não confio. 
Acho que não dá certo. 

  
Eu não tenho muito conhecimento com remédio de ervas. Eu acho que não adianta. 

Como alguém diz que tal remédio é bom, mas não sabe o mal que pode trazer p’ra outras 
coisas, eu acho que pode provocar outro tipo de doença. Eu fico com medo de dar um remédio 
sem saber se, realmente, é aquilo que ele tá necessitando.  

 
Ela tem refluxo na urina muito forte e está tomando antibiótico. Eu tenho medo que 

daqui a pouco, estou dando medicamento que penso estar melhorando num lado e que pode 
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estar prejudicando outro órgão dela e cortando o antibiótico. Então, prefiro vir de Santo 
Amaro, consultar o médico e perguntar tudo p’ra ele. 

Não uso outros porque tenho medo, tenho muito medo de fazer mal p’ra ele. Porque 
todo mundo fala, mas antigamente tanta coisa acontecia e não se sabia o por quê. E não se 
sabe, não procuravam médico. Então, eu preferi ir no médico p’ra perguntar certinho, 
certificar, p’ra depois fazer alguma coisa com ele.  

  
(...) mas eu gosto mais de levar no médico, ter a opinião do médico, ter orientação: 

“Oh(!), isso pode, isso não pode.” Não vou estar tacando qualquer tipo de coisa.  
  

No caso destas entrevistadas, duas procuraram benzedeira para “sapinho” e, em sua 

percepção, uma a benzedeira não benzia para tal afecção e a outra curou. As outras usaram 

chás para cólica, entre eles, chá de laranja para cólica, chá de funcho e chá de hortelã, 

relatando melhora da dor e uma também usava chá de erva-doce com mel para acalmar, 

mencionando que surtiu efeito. 

 

Os recursos utilizados foram desde ervas e homeopatia, até benzedeira, tratamento 

espiritual, simpatia, prece intercessória e fé ligada à religião.  

 

O conhecimento dos métodos veio através da família, na maioria dos casos.  

 
Vai passando de pai pra filho e assim vai (...) Meus avós já utilizavam, minha mãe 

utilizava e eu tô utilizando também.  
 
É coisa dos antigos, né! Aí nós fomos vivendo e fomos aprendendo. É uma coisa de 

vô e vó, de pai e mãe (...)  
 

Em outras situações este saber foi passado por vizinhos, amigos, adquirido pela leitura 

ou, no caso da homeopatia, houve encaminhamento pelo médico do posto de saúde. 

  

Dentre os métodos usados, as ervas foram as mais presentes, sendo citadas por 23 

mulheres, sendo preparadas, principalmente, sob a forma de chás, mas também de banho, 

xarope, inalação, tintura e “garrafada”.  

Para o preparo muitas entrevistadas explicaram que usam ervas frescas. Nas palavras 

de uma delas: “Tu vai lá, pega a folha, lava bem lavada e já faz o chá”. 

 

As ervas citadas e a finalidade de seu uso estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Ervas utilizadas pelas entrevistadas, tipo de preparação e finalidade 

Preparação Nome popular Finalidade (nas palavras das 
entrevistadas) 

Número de 
entrevistadas que as 

citaram 
Funcho Cólica, dor de estômago 3 

Camomila Cólica, calmante, disenteria 7 

Erva doce Calmante, cólica, gripe 8 

Laranjeira Dor de estômago, gripe 1 

Bergamota Calmante 1 

Lima Calmante 2 

Espinheira-santa Dor de estômago 1 

Erva-santa/ Erva de rato Desarranjo 1 

Calêndula Alergia 1 

Guaco Bronquite, gripe, tosse, catarro 6 

Erva-cidreira Relaxamento, resfriado, alergia (dermatite 
atópica) 

3 

Capim limão Gripe 2 

Hortelã Acalmar os vermes 3 

Poejo Gripe 1 

Sabugueiro Sarampo, tosse comprida, coceira 
(qualquer tipo) 

1 

Melissa Calmante, cólica 2 

Folha de goiaba Disenteria 2 

 

 

 

Chás 

Penicilina Gripe 1 

Rosas branca Pele assada 1 

Arruda Infecção no olho 1 

Penicilina Infecção na pele, ferida 2 

Feijão-andu Arrebentações na pele (por nervosismo) 1 

Malva Afta 1 

 

Banhos 

Sabugueiro Sarampo, tosse comprida, coceira 
(qualquer tipo) 

1 

Eucalipto Bronquite 1 

Guaco Gripe, bronquite 2 

Guaco + Salvinha Bronquite, gripe 1 

Brócolis Tosse 1 

 

Xaropes 

Agrião Bronquite, gripe 1 

Marcela / Macela Bronquite 1 

Capim-limão Gripe (desentupir nariz) 1 Inalação 

Eucalipto-limão Gripe (desentupir nariz) 1 

Tintura Agrião Bronquite 1 
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Houve algumas descrições acerca do local onde certas ervas podem ser encontradas e 

colhidas e/ou de suas características: 

 
É que lá perto de casa tem muito dessas folhas da penicilina, atrás do meu terreno (...) 

dá muito no molhado. Atrás da minha casa, o chão é muito molhado.  
 
Chá de erva santa, chá que dá no mato, dá arrastadinha. Outros chamam de erva de 

rato. Ela dá umas folhas compridinhas, bem vermelhas, bicudinhas. 
 
O guaco (...) é uma planta que vai dando em trepadeira, dá um monte de folha verde, 

meio grande, tipo coração em ponta. 
 

A quantidade da erva utilizada no momento da preparação também foi citada por 

algumas: 

 
Normalmente, eu coloco 2 a 3 folhas de guaco para um bule ou meia panelinha de 

água. Isso dá meio litro. 
 

Eu uso umas três florzinhas de marcela num copo. E com três folhas de guaco, eu faço 
uma jarra de dois litros. Vejo pela cor e pelo paladar também. 
 

Foi descrita também peculiaridades com relação à administração do guaco, utilizando 

conceito de quente e frio: 

 
Se der p’ra uma criança (o xarope de guaco), ela já tem que ir p’ra cama. Não pode 

deixar sair p’ra rua porque é um remédio muito abafado. É perigoso piorar, em vez de 
melhorar.  
 

Ele falou que não era p’ra dar quente p’ra criança, que não pode molhar o pé (...) 
precisa tomar gelado. 

 

Quanto aos xaropes, diversas receitas caseiras à base de ervas foram mencionadas. 

Diversos ingredientes também são associados no seu preparo, entre eles a cerveja preta, o mel, 

o alho, o açúcar, o limão e o leite. 

 
Pega uma garrafa de cerveja preta, açúcar e mel e põe no fogo. Faz tipo um xarope, 

deixa reduzir e bota umas folhinhas de eucalipto. Ele fica mais grosso. Diz que era bom p’ra 
bronquite.  

 
(...) vai açúcar, chá de guaco com mel, limão e agrião. Faz um xaropão, reduz no fogo 

e dá uma colherinha de chá p’ro de 5 anos e meia colher rasa de chá p’ra ela (filha menor), só 
quando tão gripados. No caso dele, melhorou, já p’ra ela, não adiantou (...). 
 

Eu faço o suco de maracujá e faço um chá de guaco. Aí, eu ponho o maracujá no chá 
de guaco. Daí, eu adoço com mel e dou p’ra ele. Eu também pego, fervo o leite, aquele direto 



 14

da fazenda, puro e coloco uma folhinha de guaco dentro. O guaco é expectorante, não deixa a 
criança criar tanto catarro.  

 
(...) a minha mãe que fazia. Ia cerveja preta, prego enferrujado, folha de lima, cravo e 

canela, fervia tudo (...), o açúcar. Fazia xarope, jogava o fósforo p’ra queimar o álcool. Coisa 
dos antigo, mas foi bom (...) p’ro amarelão da anemia. 
 

A “garrafada” incluindo ervas também foi citada, mas, as entrevistadas referiram não 

saber sua composição exata, apesar de citarem elementos semelhantes aos xaropes que 

preparavam em casa: 

 
A garrafada é uma mistura de remédios, de ervas, não sei quais são. Era uma vizinha 

que fazia. Ela tomou p’ra bronquite e curou, nunca teve mais nada. 
 

Tem a garrafada que é comprada. Lá perto de casa tem uma senhora que faz. Ela é 
curandeira. Vai guaco, alho, mel, cerveja preta (...) agora não me lembro! (...) com uma 
garrafa e meia que eu dei p’ra ela, ela nunca mais teve bronquite. 
 

A maior parte das entrevistadas percebeu efeito benéfico com o uso das ervas, como 

ilustrado abaixo: 

 
Pelo que tenho usado, sempre que preciso, eu utilizo e funciona sempre. Não tem 

aparecido nada de anormal, pelo menos comigo.  
 
Eu achava que melhorava (...) 
 
Aliviava, acalmava (...) 
 

Duas relataram efeito colateral da erva penicilina e do eucalipto: 

 
(...) o que eu fiz foi uma burrada! Eu dei banho nela com penicilina e ela ficou assim, 

oh! (criança estava internada devido à reação alérgica) (...) eu não sabia que ela era alérgica. O 
rosto ficou inchado, os olhos dela ficaram inchados. P’ra ela eu dei p’ro olho. Tem uns que dá 
certo, outros que não dá! Por exemplo, a penicilina não deu certo p’ra ela e agora eu não faço 
mais! Nunca tinha dado nada disso! 

 
(...) dei uma colherinha do xarope p’ra ele e ficou cheio de vermelhidão no corpo todo, 

o olho dele já tinha fechado.  
 

A opção de utilizar ervas ocorreu por estas serem consideradas mais naturais, por ser 

um conhecimento que fazia parte da tradição familiar, por ajudarem como complementação à 

terapia medicamentosa, por ter surtido efeito, quando a terapia medicamentos não funcionava 

ou por falta de possibilidade de comprar os medicamentos prescritos, como descrito a seguir: 
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A gente mora com muito contato com a natureza. Então, a gente procura mais os 
recursos mais próximos. E sempre utilizamos e nunca deu nada de errado e a gente continua 
utilizando. E também, acho que é alternativo, é um método mais natural, não parece ser tão 
agressivo. Ta lá na natureza. Tu vai lá, pega, faz e dá o cházinho. Acho que não é tão 
agressivo quanto os medicamentos que um médico provavelmente possa ou venha a receitar. 

 
Porque esses tratamentos ajudam também um pouco, sabe. E dar só remédio dado pela 

medicina (...) Eu sei que é bom, é ótimo, mas nada como a gente dar uma ajudinha também, 
p’ra melhorar, né!?  

 
Porque ele tinha muita cólica, de chorar a noite toda. Eu não dormia e ficava a noite 

toda acordada com ele. Aí, minha tia me ensinou, dizendo que fez p’ros filhos dela e adiantou. 
E olha, por incrível que pareça, adiantou! Eu não acreditava muito nisso, em chás, curar. Mas, 
realmente, não curou, mas melhorou bastante.  

 
Porque não tava muito adiantando os remédios que os médicos tinham receitado. Daí, 

minha sogra disse que era bom. Ela disse que antigamente eles usavam e sempre dava certo. 
Ela era antiga, morava no sítio e lá não tinha assistência médica e eles sempre faziam remédio 
caseiro p’ras pessoas. Eu usava com tratamento médico e ajudava bastante.  

 
Porque não teve outra opção. Tava curto o dinheiro. Daí, a gente vai usando o chá, até 

chegar o dinheiro p’ra comprar o medicamento certo.  
 
A gente fazendo essas receitas... eu procuro prevenir. Se você der direto as coisas 

naturais, previne muito. Além disso, não posso negar, né! A gente já tem aquela formação. 
Tenho um parentesco com índio. E minha mãe hoje tem 70 anos, ela não tem nada(!) e 
sempre: “oh, minha filha, a criança tá com uma gripe, vai no médico e dale antibiótico.” Cura 
uma coisa. Mas a gente teve aquela formação de usar coisas naturais, de ter na natureza, de ter 
perto, de poder cultivar.  

 
Porque eu acho que é bom. E no mato tem bastante coisa que a gente não sabe, muita 

coisa (...) também, remédio (caseiro) é água a mesma coisa, é tudo líquido. Evita de tomar 
injeção. 
 

Algumas entrevistadas comentaram que o fundamental era ter fé na terapia escolhida: 

 
É que eu tenho fé. Se não tiver fé, não adianta. Mesma coisa quando a gente vem no 

médico: “ah, eu não gosto, não tenho fé naquele médico”, não adianta que não vai curar. Não 
tendo fé na pessoa, não adianta. É a igual pra igreja, se não tiver fé no pastor ou padre, nem 
adianta ir.  
 

Usei porque mamava no peito e parece que não se sentia bem. Pegava e dava um 
chazinho e dormia, calminho. Acho que é bom, não sei também. Se a gente acreditar numa 
coisa, é realizado né!  
 

 Quanto ao relato para o médico sobre o uso de chás e receitas 
caseiras, enquanto algumas contavam espontaneamente, umas só se questionadas 
e outras não contavam.  
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O emprego de alguns chás e receitas caseiras não foi contado ao médico. Nesse caso, 

as respostas das entrevistadas foram, geralmente, um simples “não”, mas em alguns houve um 

comentário.  

 
Eu só falo se me perguntarem o que que eu faço.  
 
A gente diz p’ro médico e ele não sabe o que é, né? Pode ser que conheça, ou alguém 

que pode ser do tempo dos antigo, né? Ou pode ser até que já viu!  
 

Entre as que relataram o uso, a opinião dos médicos foi diversa, como se observa em 

seus depoimentos:  

 
Não concordou (crianças menores que 6 meses) e orientou que só o leite materno era 

suficiente para matar a fome, a sede 
 

Disse que não fazia mal. 
 
Disse que não era para fazer mais isso (no caso da alergia à penicilina). 
 
Mel não pode para menor de 1 ano porque fermenta no intestino. 
 
(falou para eu) não usar sem consultar. 
 
Não comentou nada. 

 

A homeopatia foi citada por três mães, com indicação de tratar quadro na pele, 

bronquite e/ou atopia. 

 
Teve até uma fase que eu fui ao homeopata. Daí, ele (o homeopata) falou que eu teria 

que optar ou medicina convencional ou homeopatia, porque esse negócio de dar corticóide, a 
homeopatia não resolve. E como a prioridade no caso é o sintoma, não posso demorar, eu 
meio que aboli. 
 

Lá no postinho, sempre questionava o antibiótico e a doutora disse: - “Já que você 
gosta das coisas naturais, vou te encaminhar p’ra homeopatia.” Aí, eu fiz o tratamento. Só que 
quando você tá fazendo o tratamento e dá uma crise, você tem que levar no hospital e parar a 
homeopatia. É muita dificuldade p’ra eu continuar. Aí eu dei uma parada.  

 
(...) a dermatite, eles viviam com a pele cheia de caroço e com a homeopatia 

melhoraram muito. Diminuiu bastante. Tomavam uma dose única e, nos primeiros dez dias, 
parece que põe tudo p’ra fora, eles pioravam. Aí, depois ia limpando, limpando (...). Só que eu 
parei!  
 

(...) meu mais velho tinha bronquite e passava por pneumologista, que deu a opção de 
usar a bombinha. Eu não achei justo. Comecei a pesquisar, ver aquelas pessoas (...) disseram 
que as pessoas se tornavam viciadas na bombinha. Eu disse: - “Não quero isso p’ro meu filho, 
vou tentar outro tipo de medicação”. Foi daí que o médico do postinho me indicou homeopatia 
(...). Fez a homeopatia e ficou bom, não vi mais aquela agravação da bronquite.  
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A benzedeira foi o segundo recurso mais usado, sendo citada por 13 entrevistadas. As 

razões e explicações de seu significado (quando necessário) citadas para procurar a 

benzedeira, bem como o número de mães que as procuram estão descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Razão pela procura pela benzedeira e freqüência das mães que as procuraram. 
Razão da procura da 

benzedeira nas palavras das 

entrevistadas 

Explicação para o que é  

relatada pelas entrevistadas 

Número de 

entrevistadas 

que citaram 

“Sapinho” Feridas que dá na boca da criança 2 

“Bicha na barriga” 
Vermes atacando: fica com lábio seco,  começa a virar o 

olho, a barriga fica estufada, não come e vomita 
2 

“Arcas caídas” Ossinho que sai, nas costas e a criança chora muito 1 

“Olho grande” 

“Mau olhado” 

“Inveja” 

“Quebranto/ Quebrante” 

Choro, criança fica enjoada, chata, não quer brincar; 

A criança dorme e não fica com os olho bem fechados; 

Sono trocado, criança chora muito e não dorme direito 

7 

Dor de dente  2 

Bronquite 
Chiadeira, criança fica muito cansada; ronqueira de vir 

muito catarro 
3 

“Ar no umbigo” 

É o que se diz de cólica, tem cólica porque tem ar no 

umbigo. Quando tava dormindo, dava aquele pulo 

assustado, ou chora de cólica 

1 

Anemia 
Estava cada vez mais magro, mesmo mamando. Estava 

só coro e osso 
1 

 

Quanto ao tipo de abordagem realizada pela benzedeira, vários procedimentos foram 

mencionados. O benzimento foi um deles: 

 
Era uma senhora, ela rezava pra criança. Botava mão em cima da cabeça da criança, 

rezava uma Ave Maria e pedia p’ra essa criança e deu. Não era pago, não era dito obrigada, 
nada (para “olho grande”). 

 
Esses tempos agora, ela tava, meu Deus, chata, chata, chorona, não queria brincar nem 

nada. A gente levou num ceguinho lá perto de casa, ele benzeu, foi três vezes e deu. A gente 
vê que tá com olho grande. Então, levo lá e peço p’ra ele benzer contra inveja, mau olhado. 
Aí, ele benze, faz as orações dele, baixinhas. 
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A “corrente” também foi mencionada como forma de abordagem da benzedeira: 

 
É “corrente”, porque eu sou obrigada a benzer sete dias em seguida. Não pode faltar 

um dia, se não, tem que começar tudo de novo. E dizem os antigos que quando, realmente, é 
olho grande, quebranto que falam, geralmente, vão acontecendo coisas que não te deixam 
concluir os sete dias consecutivos. Eu demorei uns três meses (...) Completou os sete dias, 
nunca mais deu.  
 

Além disso, foram citados outros procedimentos dos quais as benzedeiras lançam mão, 

tal como água e arruda, como descrito: 

 
Ela benze com água e arruda. Ela faz as orações dela, só p’ra ela, a gente não entende, 

faz baixinho e benze em cruz na testa. (para “bicha na barriga”) 
 
A criança tá no colo e a benzedeira pega um copinho de água com três galhinhos de 

arruda. Ela pega um galhinho de arruda, benze, devolve no copo. Pega outro galhinho (...) Daí, 
tem que afundar e é porque tinha quebranto mesmo. Se ficar boiando é porque não tinha.  

 

A mãe que procurou a benzedeira devido a “arcas caídas” relatou uso da massagem: 

“(...) essa moça que benzia fez massagem na criança, mas voltava e a criança chorava muito. 

Só aliviava alguns dias”. 

Uma das entrevistadas que procurou por causa do sapinho relatou que o método usado 

pela pessoa que benzeu seu filho “era com banana verde, que ele cortava. Aí ele falava alguns 

dizeres, falava baixo, não sei nem o que dizia. Passou três dias e não tinha mais”. 

Outra citou o uso de uma “fórmula” para banho: 

 
Uma vizinha (...), a gente vai conversando sobre isso (filha ficava “atacada da 

bronquite”), me disse que tinha uma benzedeira muito boa. Então levei milha filha (...) ela 
receitava um banho. Dava um vidrinho, não sei o que ela fazia, porque já deixava preparado. 
Daí, quando chegava em casa, eu dava banho, ela melhorava um pouco. 

 

Uma entrevistada relatou que além da benzedeira ter diagnosticado anemia em sua 

filha, ela a benzeu e prescreveu uma “xaropada”. 

 
A benzedeira descobriu que ele tava com uma anemia muito profunda. Daí, ela deu a 

água que ela trouxe lá de onde que Cristo nasceu. Ela foi uma vez com uma excursão, lá em 
Jerusalém e trouxe água benta. Aí, ela deu aquela agüinha e me ensinou um chá, só que não 
me peça porque eu não me lembro o chá que ela me ensinou (...) uma xaropada. Comecei a dar 
p’ra ele e começou a se desenvolver. 
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A opção por procurar a benzedeira ocorreu por “desespero”, por não ser uma terapia 

agressiva e não representar riscos, por ser um conhecimento que fazia parte da tradição 

familiar, por aconselhamento de pessoas conhecidas, por ter surtido efeito ou pela confiança 

neste método, como descrito a seguir: 

 
Desespero (...) quando vi o sapinho na boca dela!  

 
Porque eu tinha dado um monte de medicação e não tinha visto sarar a boca dele. 

Então, levei ele num senhor que benzia e, três dias depois, não tinha mais.  
 
Eu uso porque gosto de usar e sinto que as crianças ficam bem também. Não tem mais 

piora do que já tá, cada vez se sentiu mais bem. P’ra mim é uma vantagem, é porque eu me 
criei assim.  

 
Porque os outros falavam que o benzimento era muito bom.  

 
Porque eu acho que é bom. Porque lá, ela não faz nada disso aí, de ficar espetando a 

criança (injeção ou exame de sangue). Ela só te consulta, fala o que tem que falar (...)  
 

Algumas entrevistadas, assim como no caso das que usavam ervas, comentaram a 

importância de ter fé na benzedeira para a eficácia do tratamento, independente de crença ou 

religião: 

 
Se tu acreditar no teu pensamento que aquela oração ali vai dar certo, vai curar. Ele 

cura mesmo! Por exemplo, minha filha tá com quebranto e eu levo ela na minha mãe 
(benzedeira); se eu acreditar no pensamento, ela pode ser curada; se eu não acreditar, ela não 
é. Tem que ter aquela fé, acreditar que vai curar, que daí dá certo!  
 

Depende do que você acreditar. Se você tem fé, tu vais, faz uma coisa e acontece. 
Comigo é assim, você tem que fazer as coisas que tem certeza que vai dar certo! 

 
Eu creio nisso. Depende muito da fé da pessoa, tem que estar determinado que aquilo 

vai te ajudar. 
 

Uma mãe referiu que a benzedeira não resolveu o problema nas ocasiões em que a 

procurou: “Eu fui porque tava com quebrante, quando a criança dorme e não fica com os 

olhos bem fechados, mau olhado, no caso. Levei na benzedeira e não adiantou. E p’ra dor de 

dente também e não adiantou. Isso eu já não acredito”.  

Enquanto outra comentou que, quando procurou a benzedeira, não sentiu confiança no 

chá prescrito e procurou auxílio na farmácia: “(...) disse que não benzia pra sapinho e que eu 

tinha que fazer um chá, que não me lembro o nome. Achei aquilo errado, parti p’ra farmácia e 

encontrei a nistatina”. 
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Porém outras afirmaram que a benzedeira sabe seus limites, encaminhando para o 

médico os casos que considera além do seu poder de cura: 

 
(...) quando ela (benzedeira) vê que não é problema p’ra ela, ela manda consultar o 

médico direto. É a mesma coisa que uma médica (...) e ela sabe essas coisas. 
 

Às vezes, tem problema que não é p’ra médico é p’ra benzimento.  
 

Apenas uma entrevistada comunicou ao médico sua visita à benzedeira. Neste caso, a 

atitude do médico foi “rir”: 

  
Comentei. Ele deu uma risada inclusive. Porque teve uma época que eu trazia tanto ele 

aqui, que o médico mesmo disse p’ra mim que não sabia o que ele tinha e que era p’ra eu levar 
ele p’ra benzer. Daí, eu contei p’ra ele que ele tinha benzido e melhorado. E ele riu... só riu. 
 

O tratamento espírita, com múltiplos recursos, foi referido por uma mãe: 

 
(...) quando a gente descobriu o que era e vi que não tinha muito o que fazer; não tem 

remédio que vá direto, ainda. Daí eu pensei: Pô! Já que não tem cura, no caso dos sintomas, do 
problema, então eu vou procurar alternativa. Aí, uma parente, que tem Lupus, me indicou um 
centro espírita e eu comecei a falar assim: -“Tudo que me der eu vou fazer!  Vou fazer porque 
tudo é caminho, né?! Algum eu vou descobrir. Vou em todos. O que eu me der bem eu vou”. 
Daí, eu consultei com a doutora, porém, eu fui no centro espírita porque eu achava que 
precisava de alguma coisa p’ra acalmar ele (...) por que eu acho que a fé ajuda, queira ou não 
queira. Tu acredita em alguma coisa, tu tem uma determinação. 
 

Os recursos utilizados no centro espírita foram a cromoterapia para energizar, um 

remédio via oral para “limpar o sangue e acalmar”, uma pomada para cicatrização da pele e 

duas cirurgias espirituais que foi descrita da seguinte maneira: “Ele faz imposição de mãos. 

Daí, tem uma pessoa que corta com bisturi, fica só uma marca que não sangra. Rezam o Pai 

Nosso. Tem uma luzinha verde que p’ra eles significa cura”. 

Quanto ao efeito do tratamento espírita, a entrevistada relatou que houve resultado 

positivo no filho, isto é, que o ajudou. Nesse caso, a criança exibia um quadro cutâneo cujo 

diagnóstico iniciou-se como escabiose passando pela hipóteses diagnósticas de  alergia, e  

dermatite atópica e que finalizou com o diagnóstico de hipogamaglobulinemia.  

Quanto ao relato ao médico, a mãe o fez e a atitude do médico foi de respeitar sua 

decisão, comentando “tudo bem”.  
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Outro método utilizado foi a “simpatia” com a finalidade de proteger a criança das 

“bruxas” e do “olho grande”: 

 
Não sei se você acredita ou não acredita em bruxa. É uma borboleta grande e preta que 

entra em casa quando a gente tá dormindo. Ela pousa em cima da criança e põe sua língua 
grande no céu da boca, já vi isso com sobrinho meu. E elas chupam sangue da criança que 
emagrece, emagrece e fica míope. Vai no médico e não acha nada. Manda fazer todos os 
exames, bate chapa e não tem nada. Se não descobre quem é que está fazendo isso, a criança 
morre. Aí, a gente faz simpatia. Pego uma tesoura, abro e coloco debaixo do colchãozinho 
dela ou faço um brevezinho – tipo uma bolinha com arruda, alecrim, alho e sal grosso – e 
coloco debaixo da roupinha dela.  
 

A simpatia apareceu associado ao benzimento: 

 
Eu levava muito p’ro benzimento, daí a benzedeira até fez uma simpatia e ele sarou, 

nunca mais (...) Um dia, o piá tava bem ruim da bronquite e fui lá. Daí, ela olhou nas mãos, 
nas unhas e no cabelo da nuca e falou que era pra deixar crescer e pediu pra eu levar um 
pedacinho de sabão. Quando voltei, trouxe o sabão e ela cortou a unha e o cabelo da nuca. Foi 
o que eu vi. Então, perguntei p’ra ela. Ela falou que não poderia contar porque se um dia meu 
filho crescer e eu contar p’ra ele, quebra e volta tudo de novo.  
 

Houve relatos da fé em Deus ligada à religião, intermediada por um representante da 

igreja como motivadora da cura. Nestes casos os sintomas/doenças eram convulsões e 

bronquite. Ambas as mães encontravam-se inseridas na Igreja Evangélica.    

 
Colocava meus filhos na mão de Deus. Deus é o médico dos médicos. Deus dá a 

sabedoria p’ros médicos daqui, mas, p’ra mim, o médico maior tá lá em cima! Ele que 
comanda tudo. E aí, o médico tratando dele, graças a Deus ficou curado, com a fé que eu tive.  

 

Eu não sei se você acredita, mas eu sou duma Igreja Evangélica e teve uma pessoa, 
um senhor de Biguaçú, que pegou e apontou p’ra mim e perguntou: “tua filha vai com 
freqüência no médico?” E era mesmo, de 3 em 3 meses eu tava aqui com ela no hospital. Aí 
ele revelou que ela tinha nascido com probleminha no pulmão, mas que daquela data em 
diante, se eu tivesse fé, ela tava sendo curada. E foi. Ela nunca mais teve nada. Eu ainda não 
freqüentava a Igreja. (...) eu creio que todo mundo na vida tem que seguir alguma coisa, deve 
ter um santo que acredite (...) p’ra mim só existe Deus. E depois disso, achei que meu lugar é 
ali. Foi um chamado. 

 

E também de fé em Deus por meio de oração direcionada aos filhos: 

 
Eu acho que se ela reza, eu também posso em casa pedir pela minha filha. Tenho fé na 

Nossa Senhora de Aparecida e já pedi bastante graça a ela. E se for p’ra mim, hoje, levar na 
benzedeira, prefiro eu mesma rezar por ela em casa, pedir por ela eu mesma. No meu 
pensamento, meu pedido é mais forte do que de outra pessoa. Todas as vezes que eu pedi, até 
hoje, consegui. 
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Rezo p’ra Nossa Senhora de Aparecida toda noite, peço saúde, peço p’ra cuidar deles. 
Aprendi com minha avó quando era pequenininha. Eu dormia na casa dela e toda noite 
chamava p’ra rezar junto com ela. Daí, eu fui crescendo assim.  

 
(...) eu oro todos os dias porque, agora, eu creio que se ela (filha) foi curada, ele (filho) 

pode ser também.  
 

Três mães referiram procurar a farmácia, em vez do médico, tendo sido prescrito 

medicamentos alopáticos: 

 
Às vezes, a gente vai e passa p’ro farmacêutico mesmo, sem ir no médico. Como lá 

onde eu moro tem um farmacêutico muito bom, todo remédio que ele receita, funciona. E, às 
vezes, a gente vai no médico e eles receitam remédios que não adianta nada. 

 
Já usei, por minha conta, só remédio p’ra abrir o apetite. Compro na farmácia. Vou e 

pergunto se tem algum remédio p’ra abrir o apetite. Ele não come quase, aí compro.  
 
(...) tem uma farmácia de um conhecido. Então eu vou lá, sem passar pelo médico. 

Pego mais remédio p’ra febre, p’ra verme ou vitaminas.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 
Na atual pesquisa, pode-se perceber como é freqüente o uso de recursos terapêuticos 

entre as entrevistadas, o que vem ao encontro de diversos estudos que demonstraram sua 

utilização crescente em adultos,1 adolescentes32 e crianças.7, 8, 22, 33, 34, 35 

Entre as razões alegadas pelas entrevistadas para utilização das TNCs estavam: serem 

naturais, não agressivas e sem riscos; serem um conhecimento que fazia parte da tradição 

familiar; ajudarem como complementação à terapia medicamentosa; terem surtido efeito ou 

por “desespero, quando a terapia medicamentos não funcionava; falta de possibilidade de 

comprar os medicamentos prescritos. 

Ernst36 explica que as razões para a popularidade das TNCs são complexas, pois 

mudam de acordo com o tempo e lugar, podendo variar de terapia para terapia e de uma 

pessoa para outra. Por exemplo, um paciente com uma doença crônica terá motivos diferentes 

em relação a alguém que está “bem”. Para ele, não existe um único determinante para a 

popularidade das TNCs, mas um amplo espectro de interação entre motivações, que estão 

separadas em positivas e negativas.36 

As motivações positivas que este autor cita são: a percepção de: efetividade, 

segurança, da natureza não invasiva e de ter explicações intuitivamente aceitáveis; a 

acessibilidade; experiência terapêutica favorável; boa relação médico-paciente, incluindo a 

empatia e a percepção de maior disponibilidade de tempo do médico e de ser tratado de igual 

para igual; e, congruência filosófica, na qual incluem-se desde a dimensão espiritual e a 

ênfase no holismo até o fator de ser mais natural, a percepção de ser mais participativo e ter 

mais controle sobre o tratamento e de ser “High touch, low tech”, ou seja, mais baseada na 

interação entre o cuidador e o paciente do que na tecnologia.36 

Entre as motivações negativas o autor cita insatisfação com algum aspecto da 

medicina convencional como a não eficácia para certas condições, sérios efeitos adversos; 

relação médico-paciente pobre; insuficiente tempo com o médico; listas de espera; alta 

tecnologia, baixo toque (“high tech, low touch”); rejeição da ciência e tecnologia; rejeição “ao 

sistema”; desespero.36     

Cuzzolin e colaboradores37 fizeram uma revisão da literatura e observaram que a o uso 

das TNCs em pediatria é alta em pais de crianças com doenças crônicas; a maioria deles 

acreditam que essas são “naturais” e, portanto, “seguras”.  
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Richardson38 afirma que as razões pelas quais os pacientes procuram TNCs são 

diversas e incluem inefetividade da medicina ortodoxa e os riscos de seus efeitos adversos, 

insuficiência da comunicação médico-paciente, aliados à crescente disponibilidade das TNCs. 

Com relação à expectativa dos pacientes que procuram a TNC, o autor cita: alívio dos 

sintomas; abordagem terapêutica holística expressa como um desejo de “uma abordagem 

individual e de ser visto como um todo”; desejo de maior bem-estar e melhora na qualidade 

de vida relacionado a limitações sentidas e possíveis melhoras na saúde; maior fornecimento 

de informações por parte dos médicos a fim de obter maior entendimento de sua condição; 

desejo de redução dos riscos do tratamento alopático, principalmente, em pacientes crônicos; 

necessidade de aconselhamento para poder ser mais ativo no cuidado com a própria doença e 

na redução de seus sintomas; e, acessibilidade ao tratamento. 

Apesar dos estudos já citados, Cincotta39 afirma que há necessidade de mais pesquisas 

sobre as razões e motivações para o uso da TNC.21, 22, 40 

Alguns estudos nos Estados Unidos têm apontado prevalências de uso de TNCs em 

pacientes pediátricos que variam de 11% a 21%,7, 22, 41- 43 chegando a 30% na Dinamarca.44-46 

A maior parte destes estudos foi feita em pacientes ambulatoriais. Tal prevalência aumenta 

quando são estudados pacientes internados. Cincotta39 encontrou a prevalência de uso de TNC 

de 41% em um hospital pediátrico terciário da Grã-Bretanha e de 51% em um da Austrália. 

Ernst,33 em sua revisão, observou que a prevalência do uso de TNC aumenta em 

doenças específicas, podendo chegar a 70% em crianças com Artrite Reumatóide Juvenil. Em 

uma pesquisa entre 1471 crianças britânicas, que têm asma, o mesmo autor demonstrou que 

em 33% os responsáveis utilizaram pelo menos uma TNC.48 

 
No atual estudo, as TNC foram usadas principalmente para problemas de vias aéreas 

(resfriados, bronquite), gastrointestinais (dor abdominal, cólica, verminoses) e choro e 

irritação. 

Lanski,47 estudando as finalidades mais comuns de uso de TNCs por responsáveis por 

crianças que buscaram a emergência, observou que estas foram: resfriado (31%), queimaduras 

e ferimentos cortantes (25%), estimulação da imunidade (17%) e relaxamento (16%). 

Já Spigelblatt et al22 realizaram um estudo com famílias que buscaram o 

ambulatório da Universidade de Montreal para as suas crianças e observou as 

seguintes, entre finalidades mais encontradas: doenças do trato respiratório (37%), 

afecções da orelha, nariz e garganta (24%), afecções músculo-esqueléticas (15%), 

afecções na pele (6%), afecções gastrointestinais (6%) e alergias (6%). 
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Nos artigos foram citados diversos tipos de terapias. Por exemplo, Losier et 

al.49 realizando um estudo no Canadá, entre pais de pacientes pediátricos que 

procuravam a emergência, encontraram homeopatia (20%), oração/abordagem 

espiritual (19,7%), massoterapia (16,7%), musicoterapia (16,7%), dietas especiais 

(11,3%), extratos de ervas (9,9%), quiropraxia (9,2%), vitaminas em altas doses (8,3%), 

e também, relaxamento, toque terapêutico, lactobacillus, acupuntura, chá de ervas, 

reiki, hipnose e shamanismo. 

Pachter,50 citado por Ernst,33 conduziu entrevistas com 118 famílias porto-riquenhas 

que residem nos Estados Unidos, cujas crianças são asmáticas. A prevalência da utilização de 

oração foi 73%, de massagem 57% e de ervas 25%. No estudo de Cincotta,39 as terapias mais 

usadas foram homeopatia (33%), ervas (20%) e aromaterapia (33%). 

Ainda em relação às modalidades de TNC, alguns autores ressaltam que 

apesar das crianças constituírem uma pequena porção dos usuários das TNCs, 

comparativamente aos adultos, essas chegam a alcançar um terço da clientela das 

consultas entre homeopatas. Já entre acupunturistas, fitoterapeutas e quiropraxistas a 

freqüência de crianças é menor.51 

 
Quanto ao tipo de TNC, neste estudo foi observado que as mães utilizam as ervas 

muito frequentemente. 

Wheaton e colaboradores52 encontraram que aproximadamente 5% dos adultos da 

Carolina do Norte, com pelo menos uma criança menor que 18 anos de idade, deram ervas 

medicinais a seus filhos no ano anterior. Além disso, pais com mais idade e pais que já 

haviam feito uso de ervas, para si próprios, nos 12 meses anteriores, tiveram maior 

probabilidade de dar ervas aos seus filhos. 

Crowe,53 realizando estudo na Irlanda entre crianças que procuraram o ambulatório de 

cirurgia, identificou que 6,4 % das crianças haviam usado preparações fitoterápicas, 

recentemente, e 10,1% já usaram ervas no passado. 

 

No estudo atual, diversas ervas foram utilizadas, de forma geral, com a finalidade de 

tratar irritação, problemas gastrointestinais (cólica, diarréia, dor de estômago), problemas nas 

vias aéreas (resfriado, tosse, gripe, bronquite), afecções na pele (alergia, dermatite atópica, 

prurido). 
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Para a maioria das entrevistadas, as ervas utilizadas resultaram em melhora do quadro 

apresentado pela criança. Entretanto, duas crianças desenvolveram reações alérgicas às ervas, 

no caso, à erva penicilina e ao eucalipto. 

O conhecimento sobre as ervas tem sido passado de geração à geração e a fitoterapia 

tem sido utilizada por diversos médicos, em sua prática diária, subsidiados pela literatura. 

Como citado por Woolf20: muitos fármacos usados nos dias atuais são derivados das plantas 

(por exemplo, salicilato do salgueiro, quinina da cinchona, digitálico do digital), sugerindo 

que algumas ervas têm importante potencial terapêutico. Referente a isso, estudos com alguns 

remédios fitoterápicos, dentro da precisão científica exigida, estão revelando resultados 

promissores (por exemplo, a equinácea tem se mostrado um potente ativador do sistema 

imune, diminuindo o curso e a severidade de infecções no trato respiratório superior em 

adultos).20  

 

As plantas medicinais podem ser usadas, conforme o caso, em preparações diversas – 

denominadas de formas farmacêuticas – tanto para serem ingeridas, ditas de uso interno (chá 

infuso, cozimento ou decoctos, maceração etc.) como para uso na pele ou nas mucosas das 

cavidades naturais, ditas de uso externo. 

As formas de preparações citadas pelas entrevistadas no presente estudo foram chás, 

banhos, xaropes, inalações e tintura. 

 Os chás podem ser preparados por infusão, juntando-se água fervente, por decocção 

ou cozimento, colocando a água fria e levar à fervura ou por maceração, mergulhando a planta 

amassada ou picada em água fria. No xarope, junta-se parte do chá com uma parte de açúcar 

(tipo cristalizado). Já a inalação aproveita a ação combinada do vapor da água quente com o 

aroma das drogas voláteis. Por último, a tintura é preparada através de maceração ou 

percolação com álcool de cereais ao invés de água. 

 

Na Tabela 3, são apresentadas as ervas conforme as mães referiram, com seus 

prováveis nomes científicos, bem como o que a literatura aponta como uso medicinal.  

O nome científico é provável, pois a planta não foi identificada através dos sentidos 

(visão, tato, paladar e gustação) por alguém apto a fazê-lo, sendo deduzida por dados colhidos 

durante entrevistas, quais seja a geografia, a finalidade do uso e também por algumas 

características descritas acerca das ervas. Nesse sentido, Woolf20 cita que existe uma confusão 

na nomenclatura das ervas, sendo a identificação acurada das plantas um assunto importante. 
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Coloca que não há convenção para nomeá-los e há sinônimos confusos e, além disso, os 

nomes comuns das plantas podem ser arcaicos e variar dependendo da localização geográfica. 

Os dados contidos na tabela foram retirados do livro de Lorenzi, que realizou uma 

extensa pesquisa etnobotânica durante 10 anos por todo território brasileiro das espécies 

vegetais mais utilizadas na medicina popular. 

 

Tabela 3. Ervas utilizadas pelas entrevistadas, seus prováveis nomes científicos e uso medicinal 
Nome popular Nome Científico (provável) Uso medicinal 

Funcho Foeniculum vulgari Mill. 
Estimulante das funções digestivas, carminativo e 
espasmolítico; contra distúrbios menstruais e  
galactagogo .  

Camomila Chamomila recutita (L.) Rauschert Contra cólicas; digestivo, sedativo, carminativo e 
emenagogo  

Erva doce Pimpinella anisum L. 
Contra resfriado e febre, tosse e bronquite, cólicas 
e má digestão, inflamação na boca e garganta, 
perda de apetite. 

Laranjeira Citrus aurantium L. 
Uso interno: contra espasmos, nervosismo e 
insônia; febres gripes e resfriados. 
Uso tópico: antiinflamatório e bactericida 

Bergamota Citrus reticulata Blanco Combate insônia; contra reumatismo, ácido úrico e 
dores de garganta. 

Lima Citrus limetta Risso Antiespasmódica, calmante, digestivo e 
carminativo 

Espinheira-santa Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek 
Antiúlcera-gástrica, diurético, anti-tumoral, 
antimicrobiana, parasiticida, antioxidante, 
cicatrizante. 

Calêndula Calendula oficinalis 
Uso externo: antisséptico, e cicatrizante; para 
alergias, inflamação nos olhos, calos, pólipos, 
verrugas e picadas de insetos; combate infecções. 
Uso interno: antiespasmódica e antiabortiva. 

Guaco  Mikania laevigata Schultz Bip broncodilatador, antitussígeno, antiinflamatório, 
antiofídico, diurético, febrífugo e digestivo.  

Erva-cidreira Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 
calmante, espasmolítico, analgésico, mucolítico ; 
contra cólicas menstruais e intestinais leves, 
nervosismo e intranqüilidade  

Capim limão Cymbopogon citratus (DC) Stapf 
Calmante e espasmolítico suaves, antimicrobiano; 
contra cólicas menstruais e intestinais leves, 
nervosismo e intranqüilidade. 

Hortelã Mentha sp. Antidispéptica, antivomitiva, descongestionante 
nasal e antigripal; contra cefaléias e prurido. 

Poejo Cunila microcephala Benth Expectorante, digestivo e contra cólica. 

Melissa Melissa oficinalis L. Calmante; contra dispepsia, gripe, bronquite, 
cefaléias, dores reumáticas, cólicas intestinais. 

Folha de goiaba Psidium guajava L. Antidiarreico (principalmente em crianças) – 
antiinfecciosa e reidratante 

Rosas branca Rosa canina L. 
Uso tópico: para vermelhidão da pele e dos olhos. 
Uso interno: diurético; contra anemia, cansaço e 
depressão. 

Arruda Ruta graveolens L. 
Antihelmíntica, febrífuga, emenagoga; contra dor 
de ouvido e de dente, cãibras, inflamações na pele, 
doenças hepáticas. 

Penicilina Alternanthera brasiliana (L.) O. Kuntze Chá: béquico, diurético, digestivo e depurativo. 
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Feijão-andu Cajanus cajan 
diurético, adstringente, antidisentérica, febrífuga, 
laxativa, anti-hemorrágica; contra tosse e 
bronquite, úlceras, dores diversas e inflamações. 

Malva Malva sylvestris L. 

Uso externo: Contra afecções da pele, contusões 
furúnculos, abcessos e picada de insetos; contra 
inflamações e afecções da boca e garganta.  
Chá: antipirética, diurética, antisséptica e 
antiinflamatória, analgésico; contra problemas 
respiratórios. 

Sabugueiro Sambucus sp. 
Dermatoses (erisipela, erupções cutâneas, pruridos, 
eczemas e reações alérgicas), irritação dos olhos, 
queimaduras leves, úlceras bucais. 

Eucalipto 
(limão) 

Eucalyptus globulus Labill Contra gripe, congestão nasal e sinusite; 
expectorante; anestésico local suave e antisséptico. 

Brócolis Brassica oleracea (var. itálica) L. Contra gastrite e úlcera gástrica, vermífugo. 

Marcela/ Macela Achyrocline satureoides Lam. 
digestiva, emenagoga, antiinflamatória, analgésica, 
sedativa, antiespasmódica, antimicrobiana, 
antiviral, expectorante, antiagregante plaquetária. 

Agrião Nasturtium officinale R. Br. 
Afecções pulmonares, tosse e bronquite; diurética, 
vermífuga e estimulante dos órgãos digestivos; 
cicatrizante. 

 

Segue-se algumas observações acerca das ervas descritas: 

 Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek: pode provocar perda do embrião na fase de pré-

implantação e reduz a produção de leite em lactantes. 

 Foeniculum vulgari Mill. Uso concomitante com substâncias anticancerígenas evitou o 

aparecimento de reações secundárias próprias da quimioterapia.  

 Eucalyptus globulus Labill. A aplicação de suas preparações em crianças deve ser feita com 

o máximo de cuidado por causa do risco de provocar espasmo da glote ou dos brônquios 

depois de uma forte aspiração. 

 Mentha pulegium L. Administração em doses elevadas, equivalentes a 5g do óleo essencial, 

tem ação abortiva e hepatotóxica e nos Estados Unidos e Europa, é tida como não 

recomendável para uso oral. 

 Mentha sp. Devido ao alto teor de mentol, a inalação não deve ser realizada em excesso, 

pois pode provocar paralisia respiratória, quando fortemente aspirado. 

 Cymbopogon citratus (DC) Stapf. Recomenda-se cuidado para evitar a presença de 

microfragmentos da folha no chá, os quais podem causar pequenas lesões nas mucosas que 

revestem o aparelho digestivo, da boca aos intestinos. 

 Ruta graveolens L. Desde a mais remota antiguidade a arruda foi tida na Europa e na África 

como planta mágica, usada em rituais de proteção ao homem, especialmente em crianças, 

contra o mau-olhado, defesa contra doenças e para realização de sonhos e desejos. Ainda 

Tabela 3. Ervas utilizadas pelas entrevistadas, seus nomes científicos prováveis e uso medicinal 
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hoje, muitas famílias brasileiras mantém viva essa antiga crença e levam suas crianças para 

rezadeiras e benzedeiras a fim de serem tratadas com rezas e respingos com um ramalhete de 

arruda, para cura do quebranto, “doença” que acreditam ser causada pelo mau-olhado. 

O emprego desta planta, tanto por via oral, como por via tópica, deve se revestir de bastante 

cuidado, devido às ações tóxicas sobre o útero, provocando hemorragia e sobre a pele, que 

pode sofrer queimaduras quando exposta ao sol. É impróprio para gestantes, pois é abortiva, e 

também para crianças e lactantes. Recomenda-se apenas o uso externo e com cautela. 

 

Descrição de alguns termos contidos na tabela: 

 emenagogo: que provoca menstruação; nas doses fortes é abortivo. 

 carminativo: provoca a eliminação de gases do aparelho digestivo. 

 béquico: que combate a tosse. 

 

Os fitoterápicos erva-santa (erva de rato) e salvinha não foram incluídos na tabela 

devido à dificuldade de identificação. 

 
Os produtos fitoterápicos têm indicações precisas e têm sido considerados por muitos 

como alternativas naturais à medicina convencional por derivarem de plantas naturais – 

sendo, portanto, naturalmente seguras ou intrinsecamente inócuas.54 Entretanto, apesar de sua 

utilização ser benéfica para quem as utiliza, na maioria das vezes, eles podem apresentar 

riscos para quem os utiliza. A falta de padronização (concentração variável e possíveis 

contaminantes), bem como a mistura de vários ingredientes, aumenta o risco de toxicidade 

tanto em crianças quanto em adultos.20 

Uma revisão dos relatos de efeitos colaterais das TNCs incluem certo número de casos 

de toxicidade orgânica em crianças, atribuídas a preparações com ervas,54 decorrentes da falta 

de informação acerca das ervas usadas em crianças. 

Deve-se levar em consideração que as crianças diferem dos adultos quanto à absorção, 

distribuição, ao metabolismo e a excreção de algumas substâncias. Se por um lado, têm um 

fígado proporcionalmente maior, e, portanto, em alguns aspectos são mais eficientes na 

detoxicação de certas substâncias, por outro, têm o sistema imune e o sistema nervoso central 

em desenvolvimento, o que pode torná-las mais sensíveis aos efeitos adversos das ervas.20 

Ernst55 também refere que crianças podem ser mais susceptíveis a alguns efeitos adversos e à 

toxicidade devido a diferenças na fisiologia, sistema enzimático imaturo e dose por peso 

corporal.59 
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Assim, como em qualquer tratamento médico, as ervas têm potencial para serem direta 

ou indiretamente nocivas.55 Efeito tóxico, reação alérgica, falta de controle de qualidade, 

contaminações, interações com medicação concomitante são considerados efeitos diretos, 

enquanto diagnósticos errados, contra-indicações ignoradas, retardo de tratamentos mais 

efetivos e descontinuação de drogas prescritas são efeitos indiretos.56 

A pele parece ser um importante órgão-alvo dos efeitos clínicos adversos das drogas 

herbáceas variando de reação alérgica na pele, a síndrome Stevens-Johnson, e 

fotossensibilização, até dermatose tóxica.54 

Ernst,57 em seu artigo, citou diversas TNCs e seus efeitos adversos, por exemplo, uma 

criança de 3 meses que, após a aplicação tópica de alho, apresentou bolhas e queimaduras de 

2° grau.58 

A crença no poder das ervas foi apontada como importante para que elas surtissem 

efeito. 

 

Quanto às outras NTCs utilizadas pelas entrevistadas, o benzimento e a simpatia 

foram citadas por algumas, que igualmente ressaltaram a importância da fé das pessoas 

envolvidas nesse processo. Lévi-Strauss60 comenta que a eficácia da magia implica na crença 

da magia, e que esta se apresenta sob três aspectos complementares: a crença do feiticeiro na 

eficácia de suas técnicas; em seguida, a crença do doente que ele cura, no poder do feiticeiro; 

e finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva em relação ao feiticeiro. 

Laplantine61 sugere que toda técnica tem uma dimensão ritual, e os rituais podem 

conter, em si mesmos, uma eficácia terapêutica. Segundo Fish,62 a potência da cura está na 

própria fé, e não em Deus e, portanto, a atuação dos curadores seria idêntica à sugestão dada 

por um médico que prescreve um placebo. 
 

Segundo Quintana,63 a causa das curas religiosas pode ser explicada como o de um 

processo muito semelhante ao da Psicanálise. A benzedeira, a exemplo do terapeuta, oferece a 

seu paciente uma explicação consistente com as suas crenças. Ao atribuir a causa de um 

resfriado constante ou da perda do emprego a um “mau olhado”, o que faz é dar ao cliente a 

possibilidade de lutar contra um inimigo definido, no qual ele acredita. “Ao dizer que há 

inveja sobre o cliente, a benzedeira o integra em uma história que torna sua situação 

compreensível dentro da sua ótica”.64 Tais explicações, no entanto, nem sempre são 

assimiladas pelo cliente, mas podem gerar novas crenças, através de formas diferentes de 

entendimento dos seus problemas, que respondem à sua busca de sentido. Assim, tanto a 
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interpretação de conteúdos inconscientes por parte do psicanalista como a explicação 

sobrenatural da benzedeira podem fazer sentido, mesmo sem se adequar às crenças 

preexistentes da pessoa em questão. 

Segundo Neves,65 as curas sobrenaturais só podem ser entendidas enquanto atos 

ritualizados, que expressam a relação dos homens com o mundo por eles sobrenaturalizado ou 

com os poderes que atribuem às divindades. Tais curas têm um caráter de medicina popular 

ou passam a ter que suportar expectativas de ocorrências espetaculares ou de mudanças não 

explicadas em nível racional: os milagres, o que, de certa forma, passa a ser um consenso e é 

corroborado pela divulgação nos órgãos de imprensa. Estes notificam como espetáculos os 

acontecimentos “milagreiros” e legitimam padroeiros e santuários que oferecem tais serviços 

sacralizados. 

Convém aqui, ressaltar a idéia de Laplantine e Rabeyron61 que a medicina popular 

consiste em um certo número de práticas de prevenção e de cura fundadas em uma visão 

coerente do ser humano e do cosmos, presentes não só nas sociedades agrárias, mas em 

sociedades “tecnificadas” como a nossa. E em sua opinião, o que eles caracterizam como uma 

visão mágica do mundo para nós, pode ser, simplesmente, uma visão propiciadora de um 

sentido. 

Já a especialização da medicina científica aponta para um caráter de fragmentação e 

afastamento de uma concepção mais integrada do homem, em referência ao caráter totalizante 

dos sistemas de representações sociais que orientam as práticas curativas não-científicas ou 

populares.65 A relação médico-paciente põe em destaque a assimetria dessa relação, sendo o 

médico o detentor do poder, e oferta informações descontextualizadas da realidade cultural do 

paciente , podendo, por isso, gerar angústia em quem recebe o cuidado médico. 

 
Uma mãe submeteu seu filho que tinha hipogamaglobulinemia à tratamento espiritual 

e, em sua percepção, houve melhora do quadro. 

Segundo a literatura cura espiritual é uma classificação que inclui diversas 

abordagens envolvendo “a influência de uma ou mais pessoas em outro sistema vivo sem 

utilizar meios físicos de intervenção, com a intenção de causar benefício físico ou 

emocional”66 ou “a interação entre um indivíduo (o curador) e um paciente, com a intenção de 

melhorar a condição do paciente ou curar a doença”.67 

Almeida68 apresentou o relato de uma investigação sobre o Sr. João Teixeira de Farias, 

um dos mais famosos cirurgiões espirituais do Brasil. Foram acompanhadas cerca de 30 
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“cirurgias”, sendo que em seis dos pacientes foram realizados a anamnese, o exame físico e 

coletados os tecidos extraídos para exames anátomo-patológicos. 

Os resultados foram que o “cirurgião” verdadeiramente incisa a pele ou o epitélio 

ocular, além de realizar raspados corneanos, sem nenhuma técnica anestésica ou antisséptica 

identificável. Apesar disso, apenas um paciente queixou-se de dor moderada quando teve a 

mama incisada. Os pacientes foram examinados até três dias depois da cirurgia sem nenhum 

sinal de infecção, bem como os relatos posteriores dos pacientes não continham informações 

de infecção. O exame histopatológico evidenciou que os tecidos extraídos eram compatíveis 

com o local de origem e, com exceção de um lipoma de 210 gramas, eram tecidos normais, 

sem particularidades patológicas. 

Ao ser entrevistado, assim como outros cirurgiões espirituais brasileiros, João Teixeira 

afirmou que as cirurgias são completamente dispensáveis, podendo os espíritos atuarem 

diretamente sobre os pacientes. Mas estes pacientes necessitavam ver as curas sendo 

realizadas no corpo físico para se convencerem da realidade do tratamento.69 Alguns autores 

afirmam que, talvez, essas cirurgias sirvam, na realidade, para propiciar uma suposta cura (do 

operado e dos que assistem à operação) por um outro mecanismo não bem compreendido, 

talvez a cirurgia funcione como um placebo70 e que magnitude do efeito placebo nas cirurgias 

é aproximadamente o mesmo de outras respostas placebo (em torno de 35%). O rótulo de 

placebo pode ser transitório já que o que acreditamos ser um placebo pode posteriormente 

mostrar possuir efeitos específicos. Como distinguir uma intervenção ativa, mas de ação 

desconhecida, de um placebo? Com relação a pergunta, Götzsche71 considera que, em geral, 

quanto maior for o efeito, quando comparado com a ausência de tratamento, mais útil é o 

procedimento, qualquer que seja sua natureza. 

A pesar de grande parte das mães terem falado sobre a importância de ter fé nos 

recursos que procuraram (ervas, benzimento, simpatia e cirurgia espiritual), algumas 

buscaram a fé em Deus mediada pela religião como recurso, seja por meio de oração a Nossa 

Senhora Aparecida, seja por líderes de igreja. 

Para Houtart,72 a religião faz parte das representações que os seres humanos fazem do 

seu mundo e de si mesmos. As pessoas constroem uma realidade que é perpassada por suas 

crenças religiosas, ou seja, a realidade é interpretada conforme o universo simbólico 

transmitido pelo meio sócio-cultural em que a pessoa está inserida, sendo este universo 

permeado pelas condições concretas e históricas dos atores sociais. Dessa forma, as igrejas, 

inseridas no contexto da vida das pessoas, também se apropriam e veiculam conceitos de 

doença, saúde, normal e patológico. 
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Nos últimos tempos, temos assistido a um grande aumento do número de novas 

religiões e de correntes esotéricas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Esse fato pode ser o 

reflexo das demandas crescentes geradas pelas pessoas em seu cotidiano, bem como da busca 

de sentido para a vida em um mundo dinâmico e instável. Enquanto a ciência avança com 

novas descobertas tecnológicas e teorias revolucionárias, parte da população se volta para o 

divino, o mágico, à procura das soluções ou de respostas para o significado de estar no 

mundo.73 Para Pereira,74 o movimento de busca do “religioso” pode ser, também, uma 

tentativa de tentar entender, intervir e controlar o presente e o futuro. 

A religião expressa uma busca de vinculação da pessoa ao divino. A palavra religião 

vem do latim: religio, formada pelo prefixo re (outra vez, de novo) e o verbo ligare (ligar, 

unir, vincular). Para Alves,75 a religião é um fenômeno social que se organiza em função de 

símbolos sagrados. Gaarder,76 em uma revisão da literatura, apresenta dois conceitos 

complementares de religião. O primeiro provém de Tiele, que considera que a religião 

significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita ou do qual ele 

se sente dependente. Essa relação se expressa através de emoções especiais (confiança, 

medo), conceitos (crenças) e ações (culto e ética). O outro conceito é de Glasenapp, que 

considera a religião como a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou 

impessoais, que atuam no mundo e se expressam por insight, pensamento, sentimento, 

intenção e ação. 

Para Barnes,77 desde a época de Sir Isaac Newton (1642-1727), cientistas na Europa e 

nos Estados Unidos têm aceitado a realidade de um universo material controlado por leis 

físicas fixas. Essa perspectiva considera a fé e a religiosidade como separadas do 

conhecimento biomédico cientificamente embasado. No entanto, o médico precisa reconhecer 

que religião e espiritualidade não estão confinadas aos assuntos pertinentes à morte, mas 

podem desempenhar um importante papel na determinação do modo de vida das famílias, e 

portanto, têm amplo impacto na saúde do paciente. 

 
Quando o tratamento medicamentoso é agressivo ou não faz efeito, o doente pode ficar 

inseguro, o que é corroborado pela dificuldade de incorporar o significado dos atos médicos. 

O desengano médico atua como um estimulador para se recorrer ao sobrenatural. Para 

Neves,65 o desengano pode ser uma incompreensão das explicações médicas. Quando o 

médico faz um encaminhamento para um especialista ou alerta para as graves conseqüências 

do abandono do tratamento, ou ainda, expõe os limites da medicação, tal fato pode ser 

compreendido como dificuldade para encontrar o caminho da cura. Já que o doente deseja 
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uma resposta rápida para o alívio do seu sofrimento e não a obtém do médico, fica mais fácil 

aceitá-la quando ela surge em outro lugar. Portanto, a noção de desengano transmite uma 

idéia de irreversibilidade, restando apenas a resignação ao que é oferecido pela religião. 

 

Em relação à revelação ao médico, algumas entrevistadas relataram que contavam 

espontaneamente ao médico, outras não contavam e algumas ainda só contavam quando 

questionadas sobre o uso de TNC. Ainda, uma mesma entrevistada comunicava o uso de um 

método, mas não de outro. Enquanto a revelação do uso de ervas foi mais freqüente, apenas 

uma mãe revelou ao seu médico a procura da benzedeira. Entre as razões para não revelar o 

uso ao médico estavam que o médico não iria entender, médico nunca perguntou e o medo de 

repreensão por parte do médico. 

Sawyer78 realizou um estudo entre 48 crianças com câncer atendidas em um hospital 

no sul da Austrália e evidenciou que somente cerca de 50% dos pais que estavam empregando 

TNCs em seus filhos revelavam o uso aos seus médicos. 

Sibinga et al.41 encontraram taxa de 36% de revelação dos pais sobre o uso de TNC em seus 

filhos, sendo que no total, 53% dos pais expressaram o desejo de discutir TNCs com seus 

médicos. Os autores afirmam que tal revelação era baixa, devido, em parte, à expectativa dos 

pais que achava que não seria bem recebida pelo seu pediatra. 

Robinson79 realizou uma revisão da literatura com o objetivo de proporcionar maior 

conhecimento sobre a freqüência em que os pacientes revelam o uso de TNC ao seu médico, e 

suas razões para não fazê-lo. Encontrou que a maior taxa de não revelação foi de 63-72% em 

um estudo de Eisenberg80 realizado com a população geral americana. 

Em estudo brasileiro,81 os motivos relatados para não revelar ao médico foram: o 

médico nunca ter perguntado sobre o assunto (46,2%); e os pacientes não acharem importante 

contar ao médico sobre o uso de TNC (37,5%). Também em estudo americano,80 a maioria, 

61%, achavam que não era importante para o médico, depois, 60% afirmou que o médico 

nunca perguntou, seguido por 31% que consideravam que isso não fazia parte do trabalho do 

médico, 20% que diziam que o profissional de saúde não entenderia, 14% tinham medo que o 

médico desaprovasse sua conduta e 2% achavam que seu caso seria abandonado, caso o 

profissional soubesse. 

 

As pesquisas, entretanto apontam que médicos, freqüentemente, sentem conhecer 

muito pouco sobre TNC37, 82-84 e referem que gostariam de aprender mais. Enquanto algumas 

apontam que na percepção de médicos e estudantes a falta de conhecimento representa uma 
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das maiores barreiras para seu uso apropriado,85 outras razões alegadas são “dissuadir o 

paciente quando a TNC for perigosa e/ou inefetiva”.37 

Com relação à educação médica, Owen86 reporta que na Universidade de 

Southampton o estudo sobre TNC existe há dez anos, como módulos especiais para alunos de 

medicina do terceiro ano e comenta que a procura dos estudantes por familiarização com 

esses tipos de medicina tem aumentado, espelhando a demanda por tais terapias pelos 

pacientes. 

Os objetivos estabelecidos nos módulos são: refletir assuntos postos em discussão 

(dentro de um contexto científico, clínico e social) sobre o crescimento e prática da TNC; 

introduzir a filosofia e o desenvolvimento histórico da medicina, dando a oportunidade de o 

aluno compreender diversas terapias específicas com maior profundidade; observar a TNC 

“na prática” para possibilitar a formulação de suas próprias opiniões sobre cada medicina, e 

discutir essas opiniões e assuntos com os profissionais e entre si; considerar a evidência e 

discutir a relevância das técnicas em relação a situação clínica específica.86 

O Comitê Americano de Crianças com Necessidades Especiais87 afirma que a 

medicina convencional e a TNC têm pelo menos um ponto em comum: ambas reconhecem 

que a relação entre médico/curador e paciente é fundamental para o sucesso do tratamento 

oferecido.88 

Recomendações para melhorar a comunicação entre pais e pediatras, no que diz 

respeito às TNCs, devem enfocar a criação de um diálogo respeitoso e sem preconceitos ou 

julgamento, utilizando perguntas abertas, semelhante à qualquer tema delicado, melhorar as 

oportunidades educacionais para os médicos sobre TNCs e enfatizar o modelo em que o 

médico assegura a segurança das TNCs.87, 89-91 

O comitê87 apresenta nove recomendações para pediatras que discutem TNCs com as 

famílias: 

1. Procurar informações por si mesmos e estar preparados para dividir tais informações 

com as famílias; 

2. Avaliar os méritos científicos de uma abordagem terapêutica específica; 

3. Identificar riscos e efeitos potencialmente danosos; 

4. Fornecer às famílias informações sobre o espectro das opções de tratamento; 

5. Educar as famílias para avaliar informações sobre todas as abordagens de tratamento; 

6. Evitar a desconsideração à TNC, que revele falta ou de sensibilidade do médico 

quanto à perspectiva da família. 

7. Reconhecer o sentido da ameaça e proteger-se contra, tornando-se defensivo; 
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8.  Se a abordagem da TNC é aprovada, oferecer assistência na monitoração e avaliação 

da resposta 

9. Escutar ativamente a família e a criança com doença crônica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O método e o instrumento utilizados nesta pesquisa possibilitaram alcançar os 

objetivos propostos. A metodologia qualitativa proporcionou uma visão mais ampla sobre o 

assunto e também se mostrou flexível permitindo aprofundar o tema quando necessário. 

Como demonstrado nessa pesquisa, o uso de TNC mostra-se, em muitas ocasiões, 

como um fato, e não como uma opção do médico. É imprescindível evitar o conflito entre a 

medicina tradicional e a científica, devendo-se enxergá-las não como antagônicas, mas como 

complementares. Portanto, a forma de abordar esse tipo de situação cabe ao médico, a partir 

do momento em que a pessoa está buscando seus cuidados. Nesse sentido, o vínculo de 

confiança, diversas vezes, está baseado numa atitude de não julgar os valores do paciente e 

nem tentar impor verticalmente uma conduta. Por exemplo, um valor que pode ser atribuído à 

pesquisa seria a melhora da relação médico-paciente, no sentido de que o método qualitativo 

requer, fundamentalmente, que o pesquisador ouça o entrevistado, coloque atenção no que é 

dito e se esforce para entender o que se quer expressar. Estes requisitos são também 

importantes a uma boa relação médico-paciente. Também, não está sendo feita a afirmação de 

“aceitar a realidade do paciente” pelo simples fato, mas de poder atuar junto a ele no sentido 

do seu bem-estar, ou seja, tentar conciliar as informações científicas com a sua realidade. 

Dessa forma, pode-se principalmente, fazer as colocações quanto às possibilidades e 

limitações das TNCs, desde que o médico esteja a par de tal assunto. 

Outro aspecto marcante foi as diversas formas em que a fé foi manifestada pelas 

entrevistadas como atuante no processo terapêutico e o quanto sua presença apareceu como 

algo imprescindível para o sucesso do tratamento. Por vezes, associado à religião, por vezes, 

associado ao próprio método utilizado ou às pessoas envolvidas. 

Sloan92 comenta que religião e ciência compartilham uma complexa história e, em 

várias épocas, por todo o mundo, cuidados médicos e espirituais eram ofertados pela mesma 

pessoa. Em outros tempos, passionais (até violentos), conflitos caracterizaram a associação 

entre religião e medicina-ciência. 

É importante refletir-se que a fé e a religião fazem parte do cotidiano do ser humano, 

dando sentido à vida da maioria das pessoas, sendo o processo saúde-doença parte inerente 

deste processo de viver.  
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Ao mesmo tempo em que o interesse em TNC tem aumentado, e as pesquisas 

demonstram que as pessoas são atraídas pelas TNCs principalmente pelo desejo de uma 

abordagem mais humanística, “holística”. 

A Educação Médica deveria repensar a importância da integração mente/corpo/espírito 

e considerar a associação entre a influência social, cultural e ambiental e o poder do cuidado e 

cura do ser humano.  

Profissionais de saúde, pacientes e o sistema de saúde podem beneficiar-se através de 

uma educação médica que possa contemplar além da biomedicina as outras terapias 

existentes. Deste modo sugere-se que desde a formação acadêmica seja possível o estudo 

destes métodos como parte da medicina, se não a convencional, ao menos como a medicina 

utilizada pelos pacientes. Sugere-se ainda que além da pesquisa quantitativa, estimule-se a 

pesquisa qualitativa como uma maneira de valorizar a relação humana. 

Para finalizar, exponho o pensamento de Sir Edwin Arnold (1832 – 1904): 
 
Há uma afirmação que estou pronto a assinar embaixo: junto com o lixo de muita ignorância e 
de algumas fraudes e tolices deploráveis, há um corpo de fatos estabelecidos, além da 
contestação e de qualquer explanação filosófica; esses fatos prometem abrir um novo mundo 
de experimentação e indagação, são altamente interessantes e tendem a tornar mais elevadas 
as idéias sobre a continuidade da vida e a reconciliar, talvez, o materialista e o metafísico.” 
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