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COMPLEXIDADE E SAÚDE

Religação de Saberes (Visões Tradicionais + Medicina Convencional)

COMPLEXIDADE Revisão do Entendimento Acerca do 
Processo Saúde-Doença

Bases cientificas a contribuir com o 
paradigma

INTEGRATIVO

“Algo que caminhe em direção ao que chamamos de um processo 
curativo envolve Obrigatoriamente um individuo Apropriado e Ativo 

perante a complexidade do processo Vida-Saúde –Doença”

Eric Berlow

Como a Complexidade 
leva à simplicidade

Vídeo: Como os lobos 
mudaram o curso dos rios



Transdisciplinaridade

1. Complexidade

Oposto do Reducionismo

Religação de Saberes

Teia da Vida

2. Níveis de Realidade e Percepção

Modelos Multidimensionais

Abordagem Multiprofissional/Interdisciplinar

3. Principio do Terceiro Incluído

Metacognição

Lógicas não convencionais – Ex. Pensamento Chinês



“O controle não é uma disciplina. Com uma estrada não se enclausuram pessoas,
mas, ao fazer estradas, multiplicam-se os meios de controle. Não digo que esse
seja o único objetivo das estradas, mas as pessoas podem trafegar até o infinito e
livremente, sem a mínima clausura, e serem perfeitamente controladas. Esse é o
nosso futuro.”

(Deleuze, 1992, p.5)

A complexidade, evidentemente, não despreza o simples, mas critica a 
simplificação. Nesse sentido, a complexidade não é a simplificação colocada 
às avessas, nem a eliminação do simples.
Diferentemente dos pensamentos simplificadores, que partem de um ponto 
inicial e conduzem a um ponto terminal, o pensamento daquilo que é 
complexo é um pensamento rotativo, espiral.

ALBUQUERQUE, Verônica Santos et al. Currículos disciplinares na área de saúde: ensaio sobre saber e poder. Interface-

Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, p. 261-272, 2009.







Uma Causa 
Muitas 
Condições

INFLAMAÇÃO

Doenças 
Cardíacas

Depressão

AtriteCâncer

Diabetes



Uma Condição 
Muitas Causas

OBESIDADE

Inflamação

Hormônios

GenéticaAlimentação

Distúrbios de 
Humor







• FÍSICO: Abordagem Biomédica, avaliação de patologias, condição física dos 
órgãos, funcionamento mecânico. Localização e Mecanismo. 

• Características de base: Localidade, concretude 

• METABÓLICO: Abordagem Biomédica, porém menos rígida, há um grau maior de 
incerteza abrindo possibilidades para outras visões. Autopoiese, dimensão 
holística, com altíssimo grau de conexão entre os elementos, continuum. 

• Características de base: Há concretude, porém a Localidade se dilui 

• VITAL: Múltiplas abordagens possíveis, em especial Sistemas Médicos Vitalistas 
como a Homeopatia e as Medicinas Tradicionais que tem como foco restaurar a 
Vitalidade para que o Corpo encontre o Próprio Reequilíbrio. 

• Características de base: Não há mais localidade, a concretude também se dilui e avaliamos os 
reflexos nos outros níveis 

• MENTAL: Abordagem comportamental, regulação das emoções e sentimentos, 
nível de significação dos fenômenos e experiências assimiladas através dos 
sentidos. 

• Características de base: Não há localidade nem concretude 

• SUPRAMENTAL: Fonte dos outros níveis, portanto agente de reorganização e 
cura. Elementos ligados ao sentido da vida, intuição, espiritualidade, estados 
meditativos. 

• Características de base: Origem dos outros níveis, matriz, não cabe falar de localidade ou 
concretude 





MARÇOLLA, Bernardo A. Psicologia, ciência pós-moderna e espiritualidade: reflexões a partir 

das contribuições de Ken Wilber. Encontro: Revista de Psicologia, v. 12, n. 17, p. 21-36, 2015.



Integrativo?





Fortalecer a Saúde X Controlar a Doença

"Passar o bastão para milhões de anos de inteligência da 
vida" 

“Simplicidade é a Porta da Profundidade”





Tiene, Yoshino, Portella et al. No Prelo



Tiene, Yoshino, Portella et al. No Prelo







VAN DER GREEF, Jan et al. Systematic approaches to evaluation and integration of eastern and Western 

medical practices. Medical Acupuncture, v. 27, n. 5, p. 384-395, 2015.









Espiritualidade e Saúde

• “Tem-se por espiritualidade o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a
suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a
questões como o significado e o sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática
religiosa.”

(Volcan SMA, Sousa PL, Mari JJ, Horta BL. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal Rev. Saúde
Pública 2003; 37(4): 440-5).

• “A espiritualidade é a dimensão que corresponde à abertura da consciência ao significado e a totalidade de vida,
possibilitando uma recapitulação qualitativa de seu processo vital. Portanto envolve a busca pelo sentido ou
significado para a existência e está articulada a uma necessidade mitificante, ao imaginário e ao simbólico”

(Monteiro, D.M.R.; Espiritualidade e Saúde na Sociedade do Espetáculo. In: Pessini L; Barchifontaine C P (organizadores). Buscar Sentido e Plenitude
de Vida. Bioética, Saúde e Espiritualidade. São Paulo: Paulinas; 2008. p 63-85, p. 63-85).

• “Toda pessoa é espiritual, enquanto dotada de espírito. A espiritualidade não implica necessariamente na fé em
uma divindade específica. A palavra espírito não se refere especificamente à divindade, mas à capacidade de
autoconsciência, de fazer uma reflexão sobre si mesmo. O ser humano é um ser intrinsecamente espiritual,
pois demonstra esta capacidade de refletir e autotranscender-se.”

(Goldim JR (org), Salgueiro JB, Raymundo M M, [et al]. Bioética e espiritualidade; Porto Alegre: EDIPUCRS; 2007. p15)



Componentes

Ross (2003) admite três componentes na espiritualidade que se vinculam 
a circunstâncias e situações extremamente frequentes, quer para o 
paciente, quer para o profissional da saúde:

• A espiritualidade depende de três componentes: 
1. necessidade de encontrar significado, razão e preenchimento na vida; 

2. necessidade de esperança/ vontade para viver; 

3. necessidade de ter fé em si mesmo, nos outros e em Deus. 

A necessidade de significado é considerada uma condição essencial à vida e, 
quando um indivíduo se sente incapaz de encontrar um significado, sofre em 
função dos sentimentos de vazio e desespero.”

(Roos L. The spiritual dimension: its importance to patients’ health, well-being and quality of life and its implications for nursing practice.Int J Nurs Stud1955; 32:457-
68 (apud Marcelo Pio de Almeida Fleck; Desenvolvimento do WHOQOL, módulo espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais; Rev Saúde Pública 2003; 37(4): 
446-55)





3 Níveis de Medicina

• Terrena

• Humana

• Divina

1. A classe superior de medicinas ocupa-se do processo de nutrir o 

destino e corresponde ao céu [...] Se o homem quiser prolongar 

sua vida sem envelhecer deve utilizá-la.

2. A classe média de medicinas ocupa-se do processo de nutrir a 

natureza e corresponde ao homem [...] Se o homem quiser 

prevenir desequilíbrios e suplementar suas deficiências deve 

utilizá-la.

3. A classe baixa de medicinas ocupa-se do tratamento de 

enfermidades e corresponde à terra. Se o homem quiser remover 

frio, calor e outras influências maléficas de seu corpo, se quiser 

remover acúmulos e curar-se, deve utilizar as ervas listadas na 

classe inferior deste manual.” 

Jarret, 2000, apud SOUZA, Eduardo Frederico Alexander Amaral de. Nutrindo a vitalidade: questões contemporâneas sobre a racionalidade médica 
chinesa e seu desenvolvimento histórico cultural. 2008.

SHÉN NÓNG BĚN CǍO JĪNG 神農本草經 - O Tratado de Ervas do Fazendeiro Divino



Mandato Celeste
命 MÌNG – (Céu, homem e terra). 

Natureza Interna
性 XÌNG – O estado do coração no momento do nascimento





HUNTER, Jennifer; LEEDER, Stephen. Patient questionnaires for use in the integrative medicine primary care setting—a systematic literature review. European
Journal of Integrative Medicine, v. 5, n. 3, p. 194-216, 2013.



HUNTER, Jennifer; LEEDER, Stephen. Patient questionnaires for use in the integrative medicine primary care setting—a systematic literature review. European
Journal of Integrative Medicine, v. 5, n. 3, p. 194-216, 2013.





• The Findings highlight the significance of belonging and connectedness as 
important constituent elements of protective health assets for young people. 
Interventions that address the multiple environments of the young person, may 
offer an effective means to reduce the levels of self-harm.



Vanderweele TJ. On the promotion of human flourishing. Proc Natl Acad Sci U S A 2017;114:8148–56. 
https://doi.org/10.1073/pnas.1702996114.



Examples of Spiritual Health Interventions

PUCHALSKI, Christina et al. Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus 
Conference. Journal of palliative medicine, v. 12, n. 10, p. 885-904, 2009.



PUCHALSKI, Christina et al. Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus 
Conference. Journal of palliative medicine, v. 12, n. 10, p. 885-904, 2009.



Orientações para Profissionais de Saúde
• 1. Reconhecer a espiritualidade como componente integrante da experiência humana de 

doença, cura e saúde.

• 2. Realizar a investigação espiritual de uma forma centrada no paciente, confidencial e 
respeitosa.

• 3. Elucidar as preocupações espirituais contínuas do paciente=questões=necessidades.

• 4. Ser sensível às maneiras pelas quais um paciente descreve crenças espirituais, práticas, 
valores, significado e relacionamentos.

• 5. Respeitar a autonomia do paciente para abordar ou não abordar a espiritualidade.

• 6. Praticar o autocuidado espiritual como um provedor de cuidados espirituais.

• 7. Colaborar com profissionais de forma interdisciplinar e qualificada

• 8. Prestar cuidados espirituais competentes e compassivos.

• 9. Trabalhar em parceria no estudo, aplicação e avanço do conhecimento científico sobre 
espiritualidade cuidados de saúde.

• 10. Realizar apenas os serviços para os quais se está qualificado

PUCHALSKI, Christina et al. Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus 
Conference. Journal of palliative medicine, v. 12, n. 10, p. 885-904, 2009.



http://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2/
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Efetividade Clínica da Prática da 
Meditação

• O mapa apresenta uma visão geral das evidências sobre os efeitos da Meditação para 
diversas condições clínicas e de saúde da população em geral. A partir de uma ampla 
busca bibliográfica de estudos publicados e não publicados, foram incluídos no Mapa 191 
revisões (78 revisões sistemáticas, 110 metanálises, 2 metassínteses e 1 revisão 
integrativa). Sobre os tipos de meditação: 147 revisões avaliaram resultados a partir de 
técnicas de mindfulness ou derivados, 34 revisões avaliaram meditação geral, 8 revisões 
meditação transcendental, 3 revisões técnicas de compaixão e 1 revisão avaliou práticas 
de atenção focada. Todos os estudos foram selecionados, avaliados, caracterizados e 
categorizados por pares de pesquisadores da área de Meditação.





Efetividade Clínica da Prática da Meditação

J- SÓCIO AMBIENTAL 
E ESPIRITUALIDADE

J1 Conexão
J2 Conexão com a Natureza
J3 Coping
J4 Elevação Espiritual
J5 Envolvimento com a Beleza
J6 Orientação Pro-Social
J7 Resiliência
J8 Significado
J9 Espiritualidade

J10 Desenvolvimento Infantil
J11 Propósito de Vida
J12
J13





Ecologia e Saúde

• Estudos recentes mostram que esse contato pode gerar redução do 
stress, melhorar o sistema imunológico (Li et al. 2008; Lee et al. 2012; 
Morita et al. 2007; Park et al. 2007).

• Microbiota

“na vida nada é por si só, tudo inter-é”
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