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Exmº Senhor(a)

Deputado(a) x X x X x

Comissão Parlamentar de Saúde

Palácio de São Bento

Lisboa, xx Janeiro de 2017

Assunto:  Comunicado preocupante das Terapêuticas Não Convencionais (TNC) sobre a Proposta

de Lei 34/XIII - Actos de Profissionais da Área da Saúde.

Senhor(a) x X x X x,

Vejo-me obrigado a escrever-lhe novamente, após ter lido o comunicado de 6ªfeira da APPA – 

Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupunctura que informa publicamente sobre mais 

uma diligência junto dos Grupos Parlamentares, sobre a Proposta em epígrafe. O comunicado 

nada tem de especial, aparentemente, mas é preocupante para quem identificou a génese do 

dilema TNC. Desde 2009, como era novato nas TNC, pouco crédito me foi dado pelas maduras 

lideranças da área. Já tive outras iniciativas vencidas pelo desinteresse dos meus colegas, esta é 

a última delas:

• http://repensar-medicina-natural-hoje.weebly.com/sobre.html

Após lhe ter explicado no texto anterior, a razão das poucas candidaturas às Cédulas profissionais

da ACSS entre os profissionais TNC, o que eu lhe proponho agora é desfazer a complexida de 

da questão TNC, de uma vez por todas.

Até hoje tem sido o bom senso dos deputados a salvar a legislação TNC. A origem do problema 

está na falhada conceptualização da identidade da área, em termos filosóficos (epistemológicos, 

éticos, filosofia do Direito, etc). Esta insuficiência indetectada tem sido colmatada com o recurso e 

assistência de juristas. O resultado é a confusa trapalhada em que todos reclamam e ninguém 

tem razão. 
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O comunicado da APPA refere (o sublinhado nas citações é meu):

« A atual Proposta de Lei 34/XIII seria inofensiva para as TNC - Terapêuticas Não 

Convencionais - se acrescentássemos ao diploma os atos das Terapêuticas Não 

Convencionais ou se ao documento em apreço se acrescentar um artigo que nos 

proteja de sermos atacados ao abrigo desta nova lei. Pois será fácil confundir o 

normal exercício das nossas profissões com os atos que aqui se legislam. » - 

<https://www.facebook.com/appa.acupunctura/posts/684278548398188>;

A assumpção está errada.  Aprovar o Acto Médico com a definição lá constante, nunca será 

inofensivo, nem com salvaguardas, pois o termo 'técnicas médicas' abarca todas as técnicas TNC,

e até outras. Tudo o que impede a Ordem dos Médicos (OM) de criar especialidades é a validade 

científica, nada mais. Veja-se o caso recente da criação da especialidade de Acupunctura Médica, 

cuja justificação científica apenas cobre uma fracção minúscula daquilo que a Acupunctura é, 

dentro da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). A justificação científica é um ganho de Certeza 

sacrificando a Compreensão. Em nome de resultados mensuráveis, assume-se a perda de 

Sentido da experiência e do empírico da Teoria da MTC. O mesmo acontecerá com todas as 

técnicas TNC que sejam cientifizadas. Devemos ficar calados com este processo de 

esquecimento e supressão de um património cultural e civilizacional, por questiúnculas 

entre a razão prática e a razão teórica? Claro que não, porque isso conduz-nos rapidamente

ao cientismo , a ciência tornada religião. As pérolas do Sr. Bastonário da OM deixam-nos com a 

impressão de que querem redescobrir a roda para dizer que a inventaram. Se alegam que a 

ciência não sabe explicar a MTC, dizer depois que ela parou no tempo é um absurdo arrogante:

« (…) Acupunctura Médica baseia-se em conceitos de anatomia e fisiologia 

convencionais, que são totalmente diferentes dos conceitos da Medicina Tradicional 

Chinesa, que parou no tempo, na qual é baseada a prática dos profissionais das TNCs

(...) » - Documento associado à audição do IVA nas TNC Nº 2-GT-ITNC-XIII, pág. 4; 

<http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?

BID=103018>;

Outro ponto de alarme  é a admissão de que "será fácil confundir o normal exercício das nossas 

profissões com os actos que aqui se legislam". Pergunto eu, se porventura essa confusão não 

indiciará algo errado ou frágil na fundamentação da  identidade profissional das TNC?

• Claro que sim! Já reparou quantos nomes são usados para nos referirmos às TNC? Sem 

analisar, refiro os mais relevantes: medicinas alternativas, medicinas tradicionais, 

medicinas complementares, medicina integrativa e medicina natural.

• E para aumentar o desvario, temos agora uma onda de terapeutas TNC para quem a 

salvação é tornar-se científico, a qualquer custo, desde o discurso ao pensamento, como 

se tal fosse a solução para anular as ameaças de naufrágio da sua área profissional.
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• Temos de ter presente que as TNC são uma área técnica de baixa intensidade 

tecnológica.  A corporação médica abandonou e combateu a medicina empírica desde há 

mais de 100 anos, seguindo o Relatório Flexner (1910). Esses novos padrões de 

Educação médica criaram a actual medicina científica, de alta intensidade tecnológic a, 

dividida numa miríade de especializações e sub-especializações, até ao ponto de ser difícil

um diálogo entre especialistas médicos. Esta é a natureza da crise dos médicos actuais, 

para quem a actividade em consultórios e clínicas de pequena e média dimensão sofre 

com a excessiva dependência da tecnologia. Se podemos falar em progresso em áreas 

como a cirúrgica, noutras áreas esse progresso é uma ilusão. A busca maciça, da 

população mundial, por soluções assentes na antiga medicina de base empírica reflecte o 

desalinho entre os avanços científicos e as mais latentes necessidades humanas.

• Ao contrário do que foi pressuposto na Lei nº 71/2013, a medicina científica é que entrou 

em ruptura com a medicina empírica consolidada, a ideia de uma continuidade é uma 

falácia. É isso que explica as intenções confessadas pela OM na sua Carta enviada no 

passado dia 13 de Setembro a todos os Grupos Parlamentares:

« Naturalmente, todas as intervenções que demonstrem qualidade, 

segurança e eficácia pela metodologia científica são automaticamente 

incorporadas na Medicina Convencional, deixando de ser TNCs. Como não 

poderia deixar de ser, a OMS apenas suporta as práticas “of proven quality, 

safety, and efficacy”. » - Documento associado à audição do IVA nas TNC Nº 

2-GT-ITNC-XIII, pág. 11;

O que a OM advoga é comparável a dizer, agora temos Inteligência Artificial capaz de um 

pensamento do tipo humano, vamos substituir os políticos e implantar um sistema 

puramente tecnocrático, onde o Bom Senso humano será suplantado pela eficiência 

cibernética. A intensa cientificação  da medicina é o fim da arte médica. O próprio Prof. 

Doutor Manuel Sobrinho Simões obriga-se a admitir a falência de toda uma ilusão de 

progresso na Medicina e na sua Indústria, na recente palestra no XVIII Congresso 

Nacional de Medicina, sobre o tema "O futuro da saúde e a evolução da medicina":

• https://www.youtube.com/watch?v=k5oEHieUNjE

Foi na RTP que o Dr. Pedro Ribeiro da Silva, representando a Direcção Geral da Saúde/Ministério 

da Saúde, afirmou que as TNC tinham um outro “tipo de cientificidade”, a OM fez uma tempestade 

num copo de água, pode ser lida no documento associado à audição do IVA nas TNC Nº 2-GT-

ITNC-XIII, pág. 1, uma vez que o vídeo foi censurado, após breves segundos bloqueia. De facto, as 

TNC têm outro “tipo de cientificidade”, a pré-cientificidade.  É na pré-ciência, o conjunto empírico de

Alta Cultura que constitui um património cultural e civilizacional, onde a ciência vai buscar inspiração

para novos questionamentos e investigações. Porque razão se haveria de acabar com a força 

viva e pedagógica dessa memória e experiência?
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Ciência e Pré-ciência - A identidade das TNC

Ao contrário do que os meus colegas TNC pensam, não são uma miríade de factos científicos que

tornam uma área científica, no entanto, a tendência da ciência é confirmar o Saber empírico de 

Alta Cultura. As palavras do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho são claras sobre o lugar da pré-

ciência e da ciência na sociedade, e permitem-nos inferir porque deveríamos ler a sigla TNC como

'Terapêuticas Naturais Complementares', em lugar de 'Terapêuticas Não Convencionais', aliás, um

termo imposto estrategicamente pela OM:

« (...) quando uma ciência se torna incapaz de perceber aquilo que qualquer Zé Manel

é capaz de perceber, quem está errado não é o Zé Manel, é a ciência. E é uma coisa 

natural, porque o Senso Comum da humanidade vem se desenvolvendo há milénios, 

e tem uma ciência que apareceu ontem e você quer já que ela alcance o nível de 

complexidade que o Senso Comum já tem? Claro que é impossível, então, isso 

acontece em todos os ramos do conhecimento. Aquilo que é pré-científico já tem uma 

História milenar que vem desenvolvendo-se por mecanismos que fazem parte da 

natureza, e que não são controlados humanamente (…), até a ciência aprender esses 

mecanismos vai passar muito tempo (…). Por definição, não existe nenhuma ciência 

que lide com factos concretos, isso é impossível, a ciência lida sempre com uma 

selecção abstractiva que determina um determinado ponto de vista, e este ponto de 

vista é que selecciona os aspectos dos factos a serem levados em consideração, e 

esquece os outros. (…) no entanto, todos nós na vida diária temos de lidar com factos 

concretos, isso quer dizer, que o ser humano tem na órbita da sua razão prática (para 

usar um termo Kantiano), ele tem capacidades que na esfera da razão puramente 

cognitiva ele não tem. Por exemplo, todos nós temos uma certa capacidade divinatória

sem a qual nós não conseguiríamos atravessar a rua, (...) quando é que a ciência 

alcança estas operações do Senso Comum? Jamais, o Senso Comum sempre supera

e vai adiante. A ciência, ela aprofunda o conhecimento em certos pontos bem 

determinados, mas no que diz respeito à existência geral do ser humano, o Senso 

Comum, os instintos, a intuição continuam funcionando muito melhor. (…) isso quer 

dizer que existe um certo conhecimento disseminado na Cultura, que não é 

formalizável, mas que não quer dizer que seja irracional, e que não raro é muito mais 

eficiente do que o conhecimento científico; e isto que estou dizendo é já um dos 

princípios da própria ciência. A ciência tem de partir do conhecimento pré-científico, 

tem de o respeitar e tomar como um património, um ponto de partida, isso até o 

próprio Aristóteles já dizia. » - Olavo de Carvalho, Palestra para alunos da 

Universidade Federal do Maranhão (datada de 05 de Agosto 2016); 

<https://www.youtube.com/watch?v=4KdQreVn4o0#t=08m12s>;
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A Saúde é um conjunto de factos concretos não contr olados humanamente

Se:

• Um Fenómeno  é tudo aquilo que aparece à consciência.

• Um Facto  é tudo o que adquire uma estrutura na nossa consciência.

• Um Facto Concreto é "um facto considerado na convergência sucessiva e simultânea de 

todos os acidentes necessários para que ele se produza", na definição de Olavo de 

Carvalho, podemos reconhecer nesta convergência, uma miríade de linhas causais que 

formam uma conexão do tipo factual acidental, e não do tipo lógico.

• Um Facto Simples  é um facto de carácter cíclico e/ou de estrutura estática, que por essa 

razão é passível de ser objecto de estudo científico, por uma ou várias ciências.

Que autoridade tem a ciência para impôr às TNC que sejam estritamente científicas ou uma 

caricatura de si próprias? Isso equivaleria a um aluno que ao iniciar-se numa qualquer disciplina, 

rasgaria todas as páginas do livro que contivessem informação que ele ainda desconhecesse. 

Além disso, os terapeutas não pretendem ser médicos. 

As TNC são um problema científico que a ciência ainda não sabe resolver. Os conceitos em que 

assentam as teorias das TNC são de natureza simbólica, carecem de ser justificados, porque os 

símbolos é que nos justificam a nós, contendo em si o não-físico, o não-químico e o não-biológico.

Essa é a grande mais-valia, em relação ao conceito biomédico de doença. A ciência não respeita 

o Homem enquanto ser subjectivo, ainda que em grande medida seja antropocêntrica, a 

uniformização crescente que engendra, acaba por desumanizar.

Na base das TNC está a filosofia vitalista que se define antes de tudo pelo 'ethos', ainda antes de 

poder identificar-se com uma força de Vida, uma inteligência intrínseca aos fenómenos da 

natureza que surge na matéria, sem que seja matéria nem energia. A noção vitalista de Saúde é a 

expressão de um ser vivo, em si, prévia a toda e qualquer interacção em cuidados de saúde:

• O Vitalismo moderno é o reconhecimento de, e o respeito pelas capacidades próprias de 

desenvolvimento natural, manutenção, evolução e regeneração de cada um e de qualquer 

ser vivo, e da Vida em si. 

Neste momento, tal como o Presidente do Conselho Consultivo das TNC (CCTNC) afirmou na sua

última audição, estão a tratar da Carta Ética e Deontológica. Apesar do CCTNC contar entre os 

seus membros com dois Doutorados em Direito, isso não dá nenhuma garantia, basta ir lendo o 

pouco que vão publicando. Não basta um consenso em redor de uma deontologia para as TNC, 

essa deontologia tem de reflectir a Ética própria à filosofia base das TNC, o Vitalismo moderno. 

Decalcar a Carta Ética Médica irá facilitar a fusão futura das TNC, pois sem definição relevante do

ponto de vista ético, a diferença do Acto entre os TNC e os Médicos será dúbia, e até fraudulenta.
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Assuma-se a natureza pré-científica  das TNC, crie-se esse estatuto  e legisle-se de acordo, 

salvaguardando esse património vivo para os fins a que se possa destinar, em benefício de todos, 

começando pelos próprios terapeutas TNC, cuja situação rapidamente se tornaria bem definida. 

As fiscalizações, inspecções e vistorias protocoladas recentemente entre a ERS, o IGAS e as 

Ordens dispensam qualquer necessidade de aprovação da Proposta de Lei 34/XIII, a meu ver 

trata-se apenas de um capricho corporativo, a não levar a sério.

Post scriptum

Sem prejuízo dos documentos que os representantes TNC venham a apresentar, deixaria a minha

definição de Acto TNC que divulgo desde Julho do ano passado, no caso de aprovação da 

Proposta em causa:

1) O Acto TNC tem por base actividades de prevenção e tratamento de desequilíbrios 

funcionais mediante avaliação diagnóstica, prognóstica, prescritiva e execução de medidas

terapêuticas baseadas em axiomas e teorias específicas com base em filosofia ocidental 

e/ou oriental, sob a forma tradicional ou, na forma equivalente avançada por novas 

tecnologias, relativa à promoção, manutenção, optimização e recuperação dos padrões de 

saúde das pessoas, grupos ou comunidades, de acordo com os padrões de qualidade e no

respeito das normas ético-deontológicas e jurídicas da profissão TNC.

2) Constituem ainda Actos TNC, nas diversas áreas de exercício, as intervenções 

realizadas na área de actuação da profissão, como é o caso das actividades técnico-

científicas de ensino, formação, educação, investigação, comunicação e organização para 

a promoção da saúde e prevenção de desequilíbrios funcionais, quando praticadas por 

TNC.

Os melhores cumprimentos

Rui Augusto
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