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Objetivo: Analisar  e  compreender,  qualitativamente  e  quantitativamente,  as 

transformações operadas após a introdução de um conjunto de Práticas Corporais da 

Medicina Tradicional Chinesa: Chi Kung e o Tui - Ná como prática terapêutica, na relação 

usuário – profissional em uma Unidade de Atenção Básica em Saúde da rede do Sistema 

Único de Saúde de Belo Horizonte na perspectiva do HUMANIZA SUS. Tem ainda como 

objetivo a tentativa de identificar as representações sociais do conjunto dessas práticas 

junto aos funcionários e usuários na realidade loco regional e, as possíveis alterações das 

condições crônicas pré-existentes nos sujeitos da pesquisa. 

Justificativa: A elaboração  deste  projeto baseou-se  na  experiência  do  Programa de 

Qualidade  de  Vida  desenvolvido  pela  Escola  de  Saúde  Pública  do  Estado  de  Minas 

Gerais (ESP-MG) que vem acontecendo desde março de 2005. A partir desta data foram 

inseridas práticas corporais da Medicina Tradicional Chinesa (  Chi Kung  e Tui - Ná) no 

atendimento dos servidores da própria ESP-MG e da Fundação Ezequiel Dias (FUNED). A 

partir  das  informações  encontradas  nos  relatórios  semestrais  que  apresentaram 

resultados consistentes na conquista de benefícios físicos e psicológicos dos servidores 

que participavam dessas práticas.  Diante dessa evidência,  elaborou-se um projeto  de 

pesquisa  no  intuito  de  aprofundar  o  conhecimento  e  a  abrangência  dos  efeitos  das 

práticas corporais da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) na realidade do Sistema Único 

de Saúde (SUS).

Resultados esperados: Essa pesquisa pretende promover a transformação de uma dada 

realidade, promovendo uma possível melhoria nos sintomas relacionados às condições 

crônicas, na construção de uma consciência de autocuidado, co – responsabilização e na 

melhoria  da  relação  entre  servidores  e  usuários.  E  ao  alcançar  esse  resultado  ser 

implantado em todo Sistema Único de Saúde.


