PORTARIA Nº 1.600, DE 17 DE JULHO DE 2006
Aprova a constituição do Observatório das
Experiências de Medicina Antroposófica no
Sistema Único de Saúde (SUS).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição, e
Considerando o disposto no inciso II do art. 198 da Constituição Federativa do Brasil de
1988, que dispõe sobre a integralidade da atenção como diretriz do Sistema Único de
Saúde (SUS);
Considerando o parágrafo único do art 3º da Lei nº 8.080/90, que diz respeito às ações
destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e
social, como fatores determinantes e condicionantes da saúde;
Considerando a Portaria nº 971/GM, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de
Saúde;
Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem estimulando o uso da
Medicina Tradicional/Medicina Complementar/Alternativa nos sistemas de saúde de forma
integrada às técnicas modernas da medicina ocidental e que em seu documento
“Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005” preconiza o desenvolvimento
de políticas, observando os requisitos de segurança, de eficácia, de qualidade, de uso
racional e de acesso;
Considerando que o Ministério da Saúde entende que as Práticas Integrativas e
Complementares compreendem o universo de abordagens denominado pela OMS de
Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa (MT/MCA);
Considerando que a Medicina Antroposófica é um sistema médico complexo, de
abordagem integral e dinâmica do processo saúde-doença, que oferece possibilidades
para a ampliação da atenção à saúde por meio de técnicas, recursos e abordagens de
baixa complexidade tecnológica; e
Considerando que a melhoria dos serviços, o aumento da resolutividade e o incremento
de diferentes abordagens configuram, assim, prioridade do Ministério da Saúde, tornando
disponíveis opções preventivas e terapêuticas aos usuários do SUS e, por conseguinte,
aumentando o acesso, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, a constituição do Observatório das
Experiências de Medicina Antroposófica no Sistema Único de Saúde (SUS), de maneira
complementar à Portaria nº 971/GM, de 3 de maio de 2006, que aprovou a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de
Saúde.
Art. 2º Determinar que os órgãos e as entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se
relacionem com o tema da Portaria ora aprovada, promovam a elaboração e a adequação
de seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e
responsabilidades nela estabelecidas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA
ANEXO
1. Introdução
A Medicina Antroposófica apresenta-se como uma abordagem médico-terapêutica
complementar, de base vitalista, cujo modelo de atenção está organizado de maneira
transdisciplinar, buscando a integralidade do cuidado em saúde.
Entre os recursos terapêuticos da Medicina Antroposófica, destacam-se: a utilização de
aplicações externas (banhos e compressas), massagens, movimentos rítmicos, terapia
artística e uso de medicamentos naturais (fitoterápicos e medicamentos diluídos e
dinamizados).
As experiências presentes no SUS colocam-se como um campo de interesse para
acompanhamento e observação por oferecerem contribuições significativas para a
abordagem da Atenção Básica, destacando-se a utilização de recursos que estimulam os
mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, com ênfase na
escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser
humano com o meio ambiente e a sociedade.
Considerando-se o estágio de implantação destas experiências no SUS, propõe-se
implantar, no âmbito do Ministério da Saúde, Observatório com o objetivo de aprofundar
os conhecimentos sobre as práticas e seu impacto na saúde.
Diretriz Única
Criação de Observatório das Experiências de Medicina Antroposófica no SUS, no âmbito
do Ministério da Saúde.
Para tanto, as medidas a serem empreendidas buscarão:
1. instituir Observatório das experiências já consolidadas de Medicina Antroposófica no
SUS, articulando-se as três esferas de gestão;
2. desenvolver metodologias apropriadas para o acompanhamento e avaliação das
práticas desenvolvidas nos serviços; e
3. elaborar e publicar material informativo sobre os resultados dos Observatórios.

