
Comunicado de imprensa de 16 de Junho de 2017 

Agora a medicina complementar na 
Suíça é um serviço obrigatório de 
seguro de saúde  
 

O Governo Federal Suíço anuncia que os serviços médicos específicos que utilizam 

medicamentos complementares deverão ser cobertos por seguro de saúde obrigatório 

(seguro básico). A Swiss Umbrella Association for Complementary Medicine e a Union of 

Associations of Swiss Physicians for Complementary Medicine dão boas-vindas à esta decisão, 

a qual implementa uma das principais demandas do referendo constitucional realizado em 17 

de Maio de 2009. Com esta decisão, o Conselho Federal Suíço reconhece que a medicina 

complementar na Suíça cumpre os regulamentos legais em matéria de eficácia, garantindo 

alta qualidade e segurança. 

Com dois terços dos votos no Referendo Constitucional de 17 de Maio de 2009, o povo suíço 

votou a favor da inclusão da medicina complementar na saúde pública. Um requisito 

fundamental do novo artigo constitucional 118a sobre a medicina complementar é que o seguro 

de saúde obrigatório (seguro básico) também deverá cobrir serviços específicos que utilizam a 

medicina complementar. 

Foi decidido que as seguintes disciplinas da medicina complementar serão totalmente cobertas 

pelo seguro de saúde obrigatório (seguro básico) a partir de 1 de Agosto de 2017: medicina 

antroposófica, homeopatia clássica, medicina tradicional chinesa e fitoterapia, desde que sejam 

praticadas por médicos convencionais que possuam uma qualificação adicional em uma das 

quatro disciplinas reconhecidas pela Swiss Medical Association (FMH). 

A Lei do Seguro Federal de Saúde da Suíça, Health Insurance Act (HIA, 1996), juntamente com o 

Artigo constitucional 118a, proporcionam a todos o acesso aos serviços médicos 

complementares (de acordo com o princípio da solidariedade). Apesar destes regulamentos, a 

implementação foi seguida por vários anos de controvérsias acerca da cobertura dos custos dos 

serviços médicos complementares. Os programas científicos chancelados pelo governo foram 

abusados para fins políticos e assim, esses serviços não foram mais cobertos por um 

determinado tempo. 

Com a decisão de hoje, o Governo Federal suíço finalmente reconhece que a medicina 

complementar atende aos regulamentos da HIA em relação à eficácia, o que garante alta 

qualidade e segurança. Por lei, apenas os serviços que sejam efetivos, apropriados e econômicos 

(art. 32 dos requisitos da Lei Federal sobre Seguro de Saúde) poderão ser cobertos. 

A decisão do governo é importante para qualquer pessoa ou família que não possa custear um 

seguro complementar privado e para pessoas que apresentam um risco potencial maior devido 

às indicações terapêuticas na medicina convencional como as únicas opções disponíveis. 



A Swiss Umbrella Association for Complementary Medicine e a Union of Associations of Swiss 

Physicians for Complementary Medicine estão satisfeitos com a decisão política do Conselho 

Federal de fortalecer o apoio à medicina complementar em cuidados médicos básicos. 

 

 

Contatos:  

 

- Dr Hansueli Albonico, ex-presidente da Union of Associations of Swiss Physicians for Complementary 
Medicine: +41 79 595 79 48 / hu.albonico@hotmail.com  

 
- Dr Gisela Etter, Presidente da Union of Associations of Swiss Physicians for Complementary Medicine, 
membro do Conselho Administrativo da Swiss Umbrella Association for Complementary Medicine: +41 
79 312 64 42 / etter.praxis@bluewin.ch  

 
- Walter Stüdeli, Chefe de Políticas e Mídia da Swiss Umbrella Association for Complementary Medicine: 
+41 79 330 23 46 / walter.stuedeli@dakomed.ch 
 

 

A Swiss Umbrella Association for Complementary Medicine  

As campanhas da Swiss Umbrella Association for Complementary Medicine para o 

reconhecimento da medicina complementar dentro da Indústria da Saúde Suíça. A Associação 

foi estabelecida em 2009 para implementar os requisitos essenciais relacionados ao artigo 

constitucional 118a: 

- Promover a medicina integrativa (cooperação entre medicina convencional e complementar)  

- Incluir disciplinas de medicina complementar exercidas por médicos em seguros básicos e 

outras formas de seguro social (seguro de acidente de Suva, seguro militar e de invalidez) 

- Promover ensino e pesquisa 

- Estabelecer qualificações nacionais e licenciamento profissional cantonal para terapeutas não 

médicos 

- Para garantir a disponibilidade de uma variedade de produtos terapêuticos. Os membros 

fundadores incluem associações de médicos e terapeutas, hospitais, escolas, organizações de 

saúde, associação de farmacêuticos suíços e associação de fabricantes de produtos médicos 

complementares e produtos terapêuticos de origem vegetal. 

A Union of Associations of Swiss Physicians for Complementary Medicine  

A União tem realizado campanhas exitosas para a medicina complementar exercida pelos 

médicos para o seu reconhecimento no setor de saúde desde 1996 e solicita que seja concedido 

à medicina complementar a igualdade de status na prática, ensino e pesquisa. A União está 

empenhada em tornar a medicina complementar uma parte fundamental da assistência médica 

básica e promove a cooperação entre as associações afiliadas de médicos. 
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