A acupuntura no Sistema Único de Saúde no município de São Paulo: história e memória
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Introdução: A Medicina Tradicional Chinesa é um vasto campo de saberes e práticas construídas a partir de
uma concepção holística sobre a natureza do ser humano e suas relações com o mundo que o cerca e do qual
faz parte. A acupuntura é uma modalidade de tratamento da Medicina Tradicional Chinesa que visa à terapia
das doenças e desarmonias pela aplicação de estímulos em locais anatômicos definidos. Objetivos: O presente
estudo, ainda em fase de projeto científico, objetiva explorar as diversas fases que a acupuntura atravessou até
sua aceitação no meio médico e inserção no Sistema Único de Saúde no Município de São Paulo, tomando
como base as experiências de vida dos profissionais praticantes desta técnica. Método: Analisará, através das
narrativas, como ocorre a mediação entre a visão da Medicina Chinesa e da Medicina Ocidental no espaço
público, bem como o posicionamento dos diferentes praticantes de acupuntura quanto à necessidade da
regulamentação desta prática no Brasil. Utilizaremos a História Oral de Vida como método, pois tal abordagem
metodológica demonstra ser a mais adequada frente aos objetivos do projeto, não apenas devido à escassez de
documentos escritos relacionados a este processo histórico, como também por responder melhor à intenção
de acessarmos a dimensão das experiências humanas envolvidas nesta trajetória de lutas e desafios. A História
Oral nos possibilita a construção de uma história mais humanizada, que concorde com os objetivos mais
amplos deste projeto que se insere na linha de pesquisa de Humanidades e Humanização em Saúde. A História
Oral segue um rigoroso conjunto de procedimentos para a constituição das narrativas, que garantem a ética e a
validade das mesmas como documentos a serem analisados. As Etapas que compõem esse conjunto de
procedimentos são: gravação das entrevistas; confecção do documento escrito: transcrição, textualização e
transcriação; conferência e validação do documento escrito; análise; devolução do produto. Os resultados
esperados consistem em instalar e ampliar novas linhas de pesquisa na área, preparação de artigos científicos
para submissão a periódicos e congressos nessa linha, e, principalmente, a geração de informações e reflexões
visando o enriquecimento dos marcos históricos da inserção da acupuntura no Município de São Paulo.
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