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1. RESUMO  

Este trabalho consiste em uma revisão de literatura que tem como objetivo estudar 

as Práticas Integrativas e Complementares, visando focar na Medicina Quântica; 

com intuito de contribuir para o avanço e crescimento da divulgação de técnicas 

holísticas, melhorando assim o processo saúde-doença. A medicina Integrativa 

aborda técnicas que visam a saúde como um todo, ou seja, não analisa o indivíduo 

como partes isoladas, mas a integração corpo/mente/espírito, ou seja, atua na 

prevenção ou tratamento, diferentemente da assistência alopática ou medicina 

ocidental, cujo objetivo é a cura da doença pela intervenção direta no órgão ou parte 

doente. Sob o ponto de vista holístico, ao prestar assistência à saúde, o profissional 

de saúde visa harmonizar e equilibrar entre si todas as dimensões do ser humano, 

atuando não só no corpo físico, mas também nas energias mais sutis que formam 

seu corpo. Para tanto, há necessidade de buscar formas alternativas de assistência, 

que tratem do corpo, da mente e do espírito, sem haver necessidade de lidar 

diretamente com crenças religiosas. Nesse contexto, a abordagem holística através 

da medicina quântica vem estudando aspectos que demonstram todo o poder de 

cura do nosso corpo físico. Pode-se reestabelecer o organismo sem a utilização de 

tantas substâncias sintéticas; atualmente a prática de saúde vem avançando a cada 

dia, abrindo cada vez mais espaço para essas técnicas holísticas. Entretanto, ainda 

há poucos estudos e artigos sobre a área, principalmente na assistência direta aos 

pacientes, relação assistência/paciente, e a aceitação e cuidados frente à morte, 

sendo como parte integrante do seu cotidiano, a inclusão de um preparo psicológico, 

proporcionando a elaboração dos sentimentos que a envolvem, como o medo, a 

tristeza e a angústia da equipe de saúde frente a esse processo de assistência da 

enfermagem nas práticas integrativas e complementares. É preciso de mais 

interesse principalmente dos pesquisadores e profissionais da saúde para estudos 

e novas técnicas que melhorem a saúde e estilo de vida da população. 

2. INTRODUÇÃO 

Não pergunte que doença a pessoa tem, mas que pessoa a doença tem.                                                                                                          

William Osler. A frase escolhida traduz exatamente a diferença de abordagem 

terapêutica entre a alopatia, que tem seu foco na patologia e a medicina quântica na 

abordagem holística. No que diz respeito ao indivíduo, quanto ao seu bem-estar 

físico, não há saúde de órgãos porque a saúde é total, é o todo. Assim como não 



existem doenças estritamente locais, não há também "saúde local" (BOCCANERA, 

2006), e o Ministério da Saúde (MS), com a Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares no SUS (PNIC), Figura 1, coloca em prática no Brasil. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como "um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades “. 

3. OBJETIVOS 

Analisar as vantagens de uma abordagem holística na promoção da saúde, as 

práticas integrativas e complementares com destaque nas formas de auxiliar na 

prevenção e tratamento de enfermidades nos princípios da Medicina Quântica, que 

diferentemente da abordagem terapêutica da alopatia, que tem seu foco na 

patologia, considera que tratar é uma arte muito mais requintada do que supõe 

nosso senso comum. Em um tratamento, o indivíduo como um todo (corpo, mente e 

alma) não pode, em hipótese alguma, ser desconsiderado porque, não importa quão 

grave seja a sua patologia, o ser humano que a contém é sempre maior, mais 

complexo e mais importante. 

Identificar e caracterizar as práticas integrativas e complementares; 

Compreender os conceitos holísticos integrando-se à Assistência de Enfermagem 

visando uma abordagem mais integrativa futuramente com os pacientes, 

correlacionando com a humanização; 

Relacionar o cuidado de ações interativas, baseadas no respeito e conhecimento 

dos valores das pessoas que estão sendo cuidadas, tendo uma relação ativa, de 

forma ordenada a promover a saúde, possibilitando medidas de conforto; 

Mostrar a importância da atuação dos profissionais de enfermagem nessas práticas 

e relacionar ao autocuidado. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho consiste em revisão bibliográfica analisando aspectos que envolvem as 

formas de tratamento do indivíduo como um todo: corpo, mente e alma. A Teoria 

Quântica para os cuidados de enfermagem em saúde pressupõe  interagir com 

dimensões sutis e delicadas como as emoções, as energias, a conexão mente - 

corpo e consciência (DOSSEY, 2007). 



5. DESENVOLVIMENTO 

A revisão integrativa as Práticas Integrativas e Complementares e as aplicações da 

medicina quântica. Foram analisados 10 artigos,  conferiu-se que o contexto atual 

os tratamentos utilizados nos recursos terapêuticos, anteriormente disponibilizados 

pelo SUS era-se 19 e passa a ser ofertado 29 procedimentos à população. 

Baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças. 

Sendo elas: apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, 

cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia 

de florais, desta forma, o Brasil passa a ser referência na atenção básica. Ao atuar 

nos campos da prevenção de agravos e da promoção, manutenção e recuperação 

da saúde baseada em modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade 

do indivíduo, contribuindo para o fortalecimento dos princípios fundamentais do 

SUS.  Essas práticas consisti em investimentos em prevenção à saúde para evitar 

que as pessoas fiquem doentes, capacitando e interagindo com os profissionais 

envolvidos. 

6. RESULTADOS  

Os resultados do estudo indicam que as Práticas Integrativas e a Saúde Quântica 

tornaram-se um fato, sendo sua rápida incorporação por grande número de 

municípios e serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, não somente no 

Brasil, mas em diversos países do mundo. 

A abordagem holística na visão da medicina quântica diferencia-se pela 

interdisciplinaridade e por formas abrangentes de cuidados, discordando do ponto 

de vista unicamente tecnológico da saúde que ainda prevalece na sociedade. As 

Práticas Integrativas podem ser percebidas como um movimento que estuda, 

analisa e impõe a aplicação de novas atitudes e de formas diferenciadas de praticar 

a saúde, seguindo os princípios do SUS.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O interesse que a PNPIC vem despertando entre os profissionais de saúde é 

crescente, especialmente entre aqueles que sentem a necessidade de incorporar 

novas formas de aprendizado, comunicação e cuidado com as pessoas, utilizando 

os avanços e pesquisas da ciência contemporânea. 
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