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I. “Considerações sobre as Estratégias da OMS para a 
Medicina Tradicional para 2002 – 2005” 

 
 

 

Em Setembro de 2001, o Comitê Regional para o Pacífico Ocidental/ 
Organização Mundial de Saúde, endossou uma ESTRATÉGIA REGIONAL 

PARA A MEDICINA TRADICIONAL a fim de guiar os governos nacionais, a 

OMS e outros parceiros nos esforços para garantir o uso adequado da 

medicina tradicional e sua contribuição para manter a saúde e combater as 

doenças na região. A estratégia regional identificou direções e ações 

estratégicas, as quais fornecem princípios gerais e orientações, para 

utilização pelos países e áreas, em resposta aos desafios que os mesmos 

devem encarar, considerando a situação exclusiva em cada país e área.  

 

A Região do Pacífico Ocidental/OMS é composta por 37 países e áreas que 

são: Samoa Americana, Austrália, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Ilhas 

Cook, Fiji, Polinésia Francesa, Guam, Hong Kong (China), Japão, Kiribati, 

Republica Democrática Popular do Laos, Macao (China), Malásia, Ilhas 

Marshall, Estados Federados da Micronesia, Mongolia, Nauru, Nova Caledonia, 

Nova Zelândia, Niue, Ilhas Mariana do Norte, Palau, Papua Nova Guiné, 

Filipinas, Ilhas Pitcairn, Republica da Coréia, Samoa, Singapura, Ilhas 

Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, e Wallis e Futuna.  

 

O Programa de Medicina Tradicional da OMS foi desenvolvido em conjunto 

com a adoção da estratégia de saúde para todos e com a abordagem da 
atenção primária à saúde. A OMS vem colaborando com vários países e 

áreas para desenvolver seus programas de medicina tradicional e para trazer a 

medicina tradicional para a tendência dominante do sistema de atenção à 

saúde. Onde apropriado, a OMS igualmente trabalhará com os países para 

assegurar o uso seguro e efetivo da medicina tradicional de qualidade 

aceitável, além de promover o reconhecimento da medicina tradicional e dar 

suporte à sua integração aos serviços de saúde.  
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A Organização Mundial da Saúde/OMS foi estabelecida como agência 

especializada da Organização das Nações Unidas em 1948 e atualmente é 

composta por 193 países membros.  

Em  2002, a OMS alcançou sua primeira e abrangente estratégia para a 
medicina tradicional, que se destina a dar assistência aos países para:  

• Desenvolver políticas nacionais de avaliação e regulação da prática da 

Medicina Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa. 

• Criar uma base de evidências mais forte para a qualidade, eficácia e 

segurança dos produtos e práticas da Medicina Tradicional/Medicina 

Complementar e Alternativa.  

• Certificar-se sobre a disponibilidade e acessibilidade da Medicina 

Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa, incluindo ervas 

medicinais essenciais.  

• Promover o uso terapêutico sólido da Medicina Tradicional/Medicina 

Complementar e Alternativa por provedores e consumidores 

• Documentar a medicina tradicional e seus remédios.   

 
A publicação da OMS, mencionada na reunião supracitada, “Estratégias da 
OMS para a Medicina Tradicional para 2002 – 2005” (“WHO Traditional 

Medicine Strategy 2002-2005”), pode ser sintetizado, a partir do próprio 

documento e igualmente de outro texto intitulado  “Medicina Tradicional: 
Necessidades Crescentes e seus Potenciais” (“WHO Policy Perspectives on 

Medicine, No. 2,  May  2002, World Health Organization,  Geneva”), quanto 
aos seus objetivos, conforme descrito a seguir: 
 

1. POLÍTICO: integrar a Medicina Tradicional/Medicina Complementar e 

Alternativa aos sistemas de saúde nacionais, de maneira apropriada, 

desenvolvendo em colocando em ação as Políticas e Programas 

Nacionais de Medicina Tradicional/Medicina Complementar e 

Alternativa. 
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2. INOCUIDADE, EFICÁCIA E QUALIDADE: promover a inocuidade, 

eficácia e a qualidade da Medicina Tradicional/Medicina Complementar 

e Alternativa, por meio do entendimento da base de conhecimentos 

sobre a Medicina Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa e do 

fornecimento de aconselhamento sobre a regulamentação e as normas 

de garantia de qualidade.  

 

3. ACESSO: Aumentar a disponibilidade e a abordabilidade da Medicina 

Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa, de maneira 

apropriada, com ênfase no acesso para as populações pobres.  
 

4. USO RACIONAL: promover um uso terapêutico correto da Medicina 

Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa apropriado para os 

prestadores de serviço e aos consumidores.  

 

É interessante mencionar outras publicações da OMS, de grande valor :  

 
i. “Legal Status of Traditional Medicine and 

Complementary/Alternative Medicine”, A Worldwide Review 
WHO/EDM/TRM/2001.2 
 
Esta revisão sumariza a situação legal de diversas e importantes 

práticas da Medicina Tradicional/Medicina Complementar e 

Alternativa em 123 países. Inclui informações sobre: o uso da 

Medicina Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa; situação 

regulatória dos remédios e dos profissionais praticantes da Medicina 

Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa; cobertura de 

seguro de saúde para Medicina Tradicional/Medicina Complementar 

e Alternativa; educação e capacitação de profissionais da Medicina 

Tradicional/Medicina Complementar e Alternativa.  

 

ii. “WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and 
Alternative Medicine, 2005” 

 
Composto por um mapa e um livro texto, fornece informações sobre 

a situação dos diversos e expansivos campos da medicina tradicional 
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ao redor do mundo. Apresenta demonstrações detalhadas do 

desenvolvimento da Medicina Tradicional/Medicina 
Complementar e Alternativa em 23 países, tão bem quanto as 

descrições gerais da situação em cada um das 6 Regiões da 

Organização Mundial de Saúde. É importante ressaltar que o Brasil 
não se encontra incluído dentre os 23 países listados, por região, 

conforme se pode observar a seguir: 

 
 
OMS/ África 
Camarões 
Gana 
Nigéria 
Tanzânia 
 
 
OMS/ Américas 
Argentina 
Canadá 
Estados Unidos da 
América 
 
 
OMS/ Sudeste Asiático  
Butão 
Índia 
Indonésia 
Tailândia 

 
 
OMS/ Europa 
Dinamarca 
Alemanha 
Federação Russa 
Grã Bretanha e Irlanda do 
Norte 
 
OMS/ Mediterrâneo 
Oriental.  
Irã 
Paquistão 
Arábia Saudita 
Emirados Árabes Unidos 
 
OMS/ Pacifico Ocidental  
China 
Japão 
Filipinas 
Vietnam 

  
 

A publicação fornece uma representação visual de tópicos e muitos 

outros aspectos, tais como: 

 
i. Popularidade das ervas da Medicina Tradicional, Ayurveda, 

Siddha, Unani e Medicina Tradicional Chinesa; 

ii. Homeopatia;   

iii. Acupuntura;   

iv. Quiropraxia e Osteopatia  

v. Terapias Espirituais e outras terapias;  

vi. Legislação Nacional e Política para Medicina Tradicional; 

vii. Financiamento Público;  
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viii. Reconhecimento legal dos profissionais da Medicina 

Tradicional pelas suas áreas de terapia;  

ix. Regulação Educacional e Profissional;  

x. Profissionais de saúde convencionais que são intitulados/ que 

têm direito a prover várias terapias tradicionais, 

complementares e alternativas. 

 
 
NOTA:  
 

Durante a reunião do grupo de trabalho, organizada pelo senador Flávio Arns, 

no dia 14/06/2007, para discutir  o PL 480/03, que propõe a regulamentação do 

exercício profissional de acupuntura, autoriza a criação do Conselho Federal de 

Acupuntura, e dá outras providências, foram mencionados dois estudos, “que 

teriam sido realizados pela OMS”, sobre queixas por más práticas contra 
massagistas, acupunturistas e médicos e sobre efeitos adversos, que não 

foram localizados nem identificados, como parte integrante do documento 

como parte integrante das “Estratégias da OMS para a Medicina Tradicional 
para 2002 – 2005”.  
 

Entretanto, no próprio sítio eletrônico da OMS, constam informações sobre 

segurança e eficácia da Medicina Tradicional: “Evidência científica a partir 
de ensaios clínicos randomizados é forte apenas para alguns usos da 
acupuntura, algumas ervas medicinas e para algumas das terapias 
manuais. Pesquisa adicional é necessária para assegurar a eficácia e a 
segurança de diversas outras práticas e plantas medicinais. O uso sem 
regulação ou o uso inadequado da Medicina Tradicional e suas práticas 
pode ter efeito negativo ou perigoso.” 
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