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RESUMO  

O uso da Medicina Alternativa e Complementar (MAC) tem crescido no 

mundo todo. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

de 2006 demonstra o interesse do governo de que isto ocorra também no Brasil. O 

objetivo desta pesquisa é identificar a utilização da Medicina Alternativa e 

Complementar (MAC) por estudantes do primeiro ano do Curso de Graduação em 

Farmácia da Faculdade de Jaguariúna (FAJ).  Trata-se de um estudo observacional, 

descritivo, transversal e prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade 

de Jaguariúna (FAJ). Foram incluídos na pesquisa 37 estudantes. Todos assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responderam um questionário 

sobre a utilização da MAC. Onze estudantes (30%), todos mulheres, utilizam alguma 

medicina alternativa e complementar, sendo a mais usada a planta medicinal (n=9-

82%), principalmente camomila e guaco, na forma de chá;  em seguida a 

homeopatia (n=1- 9%) para o tratamento de sinusite, nervo inflamado e problema 

hormonal; e a acupuntura (1- 9%), realizada por fisioterapeuta para tratamento de 

enxaqueca (n=1- 9%).   

 

 

INTRODUÇÃO 

Paralelamente à medicina oficialmente reconhecida, coexistem em nosso 

meio, outras práticas de diagnóstico e de cuidados relacionados à saúde. A 

tendência na literatura é abrigá-las sob o termo medicina complementar e alternativa 

(MAC). Para o Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa dos 

Estados Unidos (NCCAM), MAC “é o conjunto de diversos sistemas, práticas e 

produtos médicos e de atenção à saúde que não se consideram atualmente parte da 

medicina convencional”. (Nogales-Gaete, 2004)  

Incluem ampla diversidade de práticas de cuidado à saúde como homeopatia, 

acupuntura, fitoterapia, quiropraxia, biofeedback, meditação, relaxamento, toque 

terapêutico, osteopatia, massagem terapêutica, musicoterapia, medicina 

antroposófica, medicina ayurvédica, entre outros.  

Nos últimos anos houve aumento da popularidade da MAC no Ocidente e o 

interesse por sua utilização cresceu tanto entre a população em geral quanto entre 

os profissionais de saúde, especialmente médicos. Alguns estudos mostram que os 

pacientes e profissionais procuram a MAC em virtude da insatisfação com a 



medicina convencional, em busca de melhor relacionamento médico-paciente, de 

um tratamento que englobe o paciente como um todo, e além disto, para evitar os 

efeitos colaterais das drogas clássicas. (Mendicelli, 1994; Moreira, 1999)  

No Brasil, visando corresponder aos anseios e procura pelas práticas não 

convencionais em saúde (PNCS), em 3 de maio de 2006 entrou em vigor a Portaria 

n. 971, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006).  

 Portanto, torna-se evidente a necessidade de identificarmos a utilização e o 

interesse em utilizar a MAC pela população para que seja possível fornecer dados 

que possam guiar futuras iniciativas políticas e sociais para uma real implementação 

das MAC no sistema de saúde privado e público.  

 

OBJETIVOS 

Identificar a utilização da Medicina Alternativa e Complementar (MAC) por 

estudantes do primeiro ano do Curso de Graduação em Farmácia da FAJ. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal e prospectivo, 

aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Jaguariúna (FAJ).  

Foram incluídos na pesquisa 37 estudantes do primeiro ano do Curso de 

Graduação em Farmácia da FAJ. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foram obtidos: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início da 

pesquisa e um Questionário sobre a utilização de Medicina Alternativa e 

Complementar (MAC) de todos os sujeitos de pesquisa. As questões presentes nos 

Questionários incluíram: dados demográficos e perfil de utilização da MAC.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos 37 estudantes do primeiro ano do curso de Farmácia incluídos no estudo, 

30 (81%) são mulheres, 28 (76%) católicos, 28 (76%) solteiros e 30 (81%) brancos.   

Dentre eles, 11 (30%) estudantes utilizam alguma medicina alternativa e 

complementar, sendo que todos estes estudantes que utilizam MAC são mulheres. 



As plantas medicinais são utilizadas por 9 estudantes (82%), e a acupuntura e 

homeopatia por 1 estudante  (9%).  

As plantas mais utilizadas são camomila (n=4), e guaco (n=2), seguidas por 

erva cidreira, gengibre, e folha de amora (n=1).  A forma mais comum de utilização 

da planta é na forma de chá (86%).  E as indicações são: ansiedade (n=3),  gripes e 

resfriados, sinusite, cólica menstrual, constipação e gastrite (n=1). A maioria das 

indicações das plantas medicinais é feita por parentes (75%); uma grande parte das 

estudantes não conta ao médico que utiliza a planta medicinal (45%); em 50% dos 

casos a planta é obtida de plantação própria da estudante e 100% das estudantes 

está satisfeita com o resultado do uso das plantas medicinais/ fitoterápicos.  

A Acupuntura, que é realizada por 1 estudante (9%), foi indicada pelo médico 

da estudante para o tratamento de enxaqueca, e é realizada por um fisioterapeuta 

em clinica particular em tratamento contínuo, com periodicidade a cada 15 dias. A 

estudante está satisfeita com os resultados da acupuntura. A Homeopatia, também 

realizada apenas por uma estudante (9%), foi indicada por parentes para o 

tratamento de sinusite, nervo inflamado e problema hormonal. A estudante está 

satisfeita com os resultados da homeopatia. 
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