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RESUMO 

Denominada pela Medicina Tradicional Complementar e Integrativa e pela 
Organização Mundial da Saúde as Práticas de Saúde Integrativas e 
Complementares são transversais em suas ações no Sistema Único de Saúde e 
existem em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde, principalmente, na 
Atenção Primária à Saúde onde há grande potencial de atuação. As Práticas 
Integrativas e Complementares contribuem para o aprimoramento da atenção à 
saúde, no resgate do conhecimento tradicional à luz das evidências científicas, na 
inserção e ampliação nos serviços de saúde e nos cuidados prestados contribuem, 
ainda, para o seu fortalecimento no Sistema Único de Saúde. Assim, o objetivo 
principal do estudo foi identificar conhecimentos, aceitação e interesse dos pacientes 
em relação às Práticas Integrativas e Complementares em uma Unidade de Saúde 
do município de Salto Veloso - SC. Além disso, contribuir para reflexões sobre o 
tema e aprimoramento das Práticas de Saúde Integrativas e Complementares, 
portanto, o presente estudo busca contribuir para ampliação da produção científica 
acerca do tema abordado. Entre o período de 17 de maio a 04 de junho de 2022 foi 
realizada a coleta de dados sendo: 20 participantes faziam yoga, 20 acupuntura e 20 
constelação familiar, resultando num total de 60 participantes da pesquisa. Foram 
incluídos no estudo indivíduos residentes do município, que faziam algumas das três 
práticas do estudo, de ambos os sexos e com idade igual, ou superior, a 18 anos. As 
entrevistas aconteceram nos dias das práticas e não foi identificado recusa em 
aplicar as entrevistas. Entre os 60 participantes do estudo 90% (54/60) eram do sexo 
feminino, enquanto 10% (6/60) do sexo masculino, a maior frequência de faixa etária 
dos participantes estava entre os maiores de 50 anos representando 65% (39/60) da 
população estudada. De acordo com os achados da pesquisa e dos resultados 
descritos verifica-se que o uso de diferentes práticas poderia melhorar os resultados 
dos tratamentos tradicionais de depressão, ansiedade, dores, entre outras queixas 
relatas nesse estudo nas perspectivas de prevenção de doenças e promoção e 
recuperação da saúde. A resolução do processo patológico por meio do aumento de 
recursos pode ser prevista por meio da adesão e em combinação com Práticas de 
Saúde Integrativas e Complementares para o tratamento de pacientes deprimidos, 
terapias complementares que garantem a qualidade, eficácia, eficiência e segurança 
do tratamento. A enfermagem tem demonstrado um papel ativo na produção de 
conhecimento, os demais profissionais de saúde como médicos, fisioterapeutas e 
farmacêuticos estão entre os que atuam regularmente na Atenção Primária e é de 
suma importância que esses profissionais busquem aprimoramento sobre estas 
práticas, pois são os que assistem esses usuários do serviço. 
 
Palavras-chave: Práticas Integrativas e Complementares. Percepção. Pacientes. 
Município de Salto Veloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Named by Traditional Complementary and Integrative Medicine and by the World 
Health Organization, Integrative and Complementary Health Practices are transversal 
in their actions in the Unified Health System and exist in all points of the Health Care 
Network, mainly in Primary Health Care where there is great potential for action. 
Integrative and Complementary Practices contribute to the improvement of health 
care, in the rescue of traditional knowledge in the light of scientific evidence, in the 
insertion and expansion of health services and the care provided, also contribute to 
its strengthening in the Unified Health System . Thus, the main objective of the study 
was to identify knowledge, acceptance and interest of patients in relation to 
Integrative and Complementary Practices in a Health Unit in the city of Salto Veloso - 
SC. In addition, to contribute to reflections on the subject and improvement of 
Integrative and Complementary Health Practices, therefore, the present study seeks 
to contribute to the expansion of scientific production on the topic addressed. 
Between May 17 and June 4, 2022, data collection was carried out, being: 20 
participants did yoga, 20 acupuncture and 20 family constellation, resulting in a total 
of 60 research participants. Individuals residing in the municipality were included in 
the study, who performed some of the three practices of the study, of both sexes and 
aged 18 years or older. The interviews took place on the days of the practices and no 
refusal to apply the interviews was identified. Among the 60 study participants, 90% 
(54/60) were female, while 10% (6/60) were male, the highest frequency of age 
group of participants was among those over 50 years old, representing 65% (39 /60) 
of the population studied. According to the research findings and the results 
described, it appears that the use of different practices could improve the results of 
traditional treatments for depression, anxiety, pain, among other complaints reported 
in this study from the perspectives of disease prevention and promotion and 
recovery. of health. The resolution of the pathological process through increased 
resources can be predicted through adherence and in combination with Integrative 
and Complementary Health Practices for the treatment of depressed patients, 
complementary therapies that guarantee the quality, efficacy, efficiency and safety of 
treatment. Nursing has shown an active role in the production of knowledge, other 
health professionals such as doctors, physiotherapists and pharmacists are among 
those who regularly work in Primary Care and it is extremely important that these 
professionals seek improvement on these practices, as they are the ones who assist 
these service users. 
 
Keywords: Integrative and Complementary Practices. Perception. patients. 
Municipality of Salto Veloso. 
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INTRODUÇÃO 

As Práticas Integrativas Complementares de Saúde (PICS) são entendidas 

como métodos de prevenção de doenças, promoção, manutenção ou restauração da 

saúde utilizando elementos de origem natural ou vegetal. Preocupam-se com a 

totalidade do indivíduo, sob uma perspectiva global, não se reduzindo, assim, a 

sistemas isolados devendo buscar a cura compreendendo como as partes 

individuais contribuem para o todo. A atenção não se limita à doença, nem às 

manifestações clínicas locais, mas a entender que a doença que acomete afeta a 

saúde como um todo. Elas podem ser usadas sozinhas ou em terapia combinada 

com recursos curativos naturais ou não naturais (BRASIL, 2006). 

Em 12 de setembro de 1978 ocorreu a Declaração da Conferência 

Internacional de Saúde em Alma-Ata e foi observado:  

A conferência ampliou o conceito de saúde – “um estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença ou 
enfermidade. É um direito humano fundamental, e que o alcance do mais 
alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja 
realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, 
além do setor saúde” (OMS,1978, p. 1-2). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem incentivando o uso de PICS em 

todo o mundo por meio de programas de medicina tradicional há muitos anos. A 

OMS culminou em um documento normativo destinado a fortalecer as políticas para 

o uso racional, adequado e integrado de tratamentos não ortodoxos nos sistemas 

nacionais de saúde (BRASIL, 2017).  

Denominada Medicina Tradicional Complementar e Integrativa (MTCI) pela 

OMS, essas práticas (as PICS) são transversais em suas ações no Sistema Único 

de Saúde (SUS) e existem em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

principalmente, na Atenção Primária à Saúde (APS) onde há grande potencial de 

atuação (BRASIL, 2015). 

Desde a Alma Ata a OMS desenvolveu um programa de medicina tradicional 

destinado a desenvolver políticas para proteger os conhecimentos tradicionais de 

saúde. 

A OMS comprometeu-se a incentivar os Estados Membros a desenvolver 
políticas públicas para o uso racional e integrado de medicamentos 
tradicionais e medicamentos complementares e alternativos nos sistemas 
nacionais de saúde e a realizar pesquisas científicas para melhor 
compreender sua segurança, eficácia e qualidade (TELESI JÚNIOR, 2016, 
p. 99). 
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O município de Salto Veloso está situado na região meio oeste do estado de 

Santa Catarina (SC) e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) a população estimada em 2021 era de 4.792 habitantes (IBGE, 2021).  

A economia, primariamente, gira em torno do meio rural destacando-se a 

suinocultura e o gado, outras atividades como o confinamento de gado de corte, o 

reflorestamento, a produção de grãos, principalmente o milho, também contribuem 

significativamente para a geração de renda das famílias rurais velosenses (SALTO 

VELOSO, 2022). 

As Práticas Integrativas e Complementares contribuem para o aprimoramento 

da atenção à saúde, no resgate do conhecimento tradicional à luz das evidências 

científicas, na inserção e ampliação nos serviços de saúde e nos cuidados prestados 

além de contribuem para o seu fortalecimento no SUS (MONTEIRO, 2020). Porém, 

qual a percepção das PICS (acupuntura, constelação familiar e yoga) por pacientes 

(usuários)?  

Assim, o objetivo principal do estudo foi identificar conhecimentos, aceitação e 

interesse dos pacientes em relação às Práticas Integrativas e Complementares em 

uma Unidade de Saúde do município de Salto Veloso - SC. Além disso, contribuir 

para reflexões sobre o tema e aprimoramento das Práticas de Saúde Integrativas e 

Complementares, portanto, o presente estudo busca contribuir para ampliação da 

produção científica acerca do tema abordado. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS PICS 

A estrutura científica do mundo teve início na filosofia grega clássica, com 

Aristóteles, através de ideias contemplativas de compreensão do ser, de suas 

causas e do significado das coisas. Os fenômenos de cura eram guiados pela 

tradição da medicina hipocrática que concebia a saúde como um estado de equilíbrio 

entre as influências ambientais e as forças inerentes aos organismos vivos: o poder 

curativo da natureza (DINIZ, 2006). 

Desde a década de 70 a OMS reconhece a importância MTCI para garantir o 

acesso aos serviços de saúde para a população mundial, principalmente na área dos 

cuidados primários, e orientar os Estados-Membros à normatização nos sistemas 

nacionais de saúde (AMADO et al., 2020). 

A OMS estimula, desde o final da década de 70, a implantação da Medicina 

Tradicional (MT) ou Medicina Complementar e Alternativa (MCA) nos sistemas de 

saúde. Lançou, em 2002 e 2003, documentos e resoluções com orientações para a 

referida implantação que incluem quatro pilares fundamentais: estruturação de uma 

política, garantia de segurança, qualidade e eficácia, ampliação do acesso e o uso 

racional (SOUZA et al., 2012). 

A Oitava Conferência Nacional de Saúde (CNS) considerou, em seu relatório, 

por fim, que a introdução de práticas alternativas de saúde nos serviços de saúde 

permite que os usuários escolham democraticamente as terapias preferidas, apenas 

com recomendações de implantação adicionais (BRASIL, 2006). 

Em Cuba a gama de terapias disponíveis no sistema de saúde pública foi 

ampliada, o Ministério da Saúde implantou uma política de saúde mais aberta e criou 

os primeiros centros de "medicina alternativa". Em 1992 a Homeopatia foi incluída no 

programa de terapias "não convencionais" e, no ano seguinte, a medicina não 

convencional foi reconhecida pelo Ministério de Saúde Cubano (ARIAS, 2015). 

1.2 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

Existem evidências científicas em todo o mundo que reforçam a eficiência das 

PICS perpetuadas por saberes geralmente populares como a fitoterapia, o uso de 

propriedades medicinais de plantas e processo saúde-doença. Elas podem ser 
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consideradas como uma forma de promover a saúde, assim, a institucionalização 

delas no Sistema Único de Saúde (SUS) atende necessidades e o direito de 

escolher um tipo diferente de cuidado (SANTOS; CUNHA, 2019). 

De acordo com o relatório do 1º Seminário Internacional de Práticas 

Integrativas Complementares, as PICS enfrentam diversos desafios, entre eles: 

estabelecer rotinas e protocolos de avaliação, realizar ações educativas e de longo 

prazo visando ampliar equipes multidisciplinares, implantar manuais, fornecer 

profissionais e informações ao público em geral, incentivar a pesquisa universitária e 

programas de extensão, criar grupos de trabalho, integrar-se às políticas e práticas 

de saúde e promover mudanças de paradigma na assistência à saúde (BRASIL, 

2009). 

O desenvolvimento de modelos de atenção empregados pelos serviços de 

saúde tem características diferenciadas e, em decorrência do progresso e da 

mudança social, bem como mudanças no conhecimento em saúde a expansão 

desse entendimento, acabam por se transformar para a execução e implementação 

dessas práticas (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016). 

Em 2013 o Conselho Federal de Psicologia (CFP) participou da reunião da 

Comissão Intersetorial de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único 

de Saúde (CipicSUS) com o objetivo de criar um observatório tripartido para 

implantação de PICS. Inclui, também, o apoio à elaboração de cartilhas sobre o uso 

seguro das PICS para gestores, profissionais e usuários do SUS incentivando 

oficinas com secretarias estaduais e municipais de saúde, universidades, instituições 

de ensino e pesquisa e usuários para aumentar a divulgação e o conhecimento 

sobre elas (CFP, 2010). 

O Conselho Regional de Medicina (CRM), por sua vez, se posicionou 

negativamente sobre os investimentos do governo na implantação das PICS no SUS 

por considerá-las práticas sem base científica. Para o Conselho, a prática integrada 

no SUS não é inteligível na medicina baseada em evidências (MBE), ou seja, 

ignoram a integração das habilidades. O Conselho também entende que a decisão 

de incorporar essas práticas na rede pública desconsidera as prioridades atribuídas 

aos recursos do SUS (CRM, 2018). 



17 
 

1.3 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado a partir da Constituição Federal 

Brasileira de 1988 incorporando propostas estabelecidas pelo movimento da 

Reforma Sanitária Brasileira, sendo posteriormente regulamentado através das Leis 

n.º 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e n.º 8.142/90 que tratam do controle social 

(BRASIL, 1990). 

No Brasil, a construção de uma política nacional voltada à introdução de 

práticas integradas e complementares no SUS iniciou-se com a adesão às diretrizes 

e recomendações de diversas conferências nacionais e da OMS (ANTUNES, 2018). 

Em 2003, foi formado um grupo de trabalho com representantes da 

Associação Brasileira de Fitoterapia, Homeopatia, Acupuntura e Medicina 

Antroposófica, coordenado pelo Ministério da Atenção Básica, que atuava nas áreas 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e de Gestão do Trabalho e Educação 

na Saúde (SGTES), Ministério da Saúde (MS) e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). Esse esforço culminou na Portaria n.º 971/GM/MS, de 3 de maio 

de 2006, que ratifica a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no SUS, conforme manual na Figura1 (BRASIL, 2006). 

Figura 1 - Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

 

Fonte: Brasil (2015). 
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A PNPIC foi alterada em 2015 estabelecendo diretrizes para MTC, Plantas 

Medicinais e Fitoterapia, Homeopatia, Medicina Antroposófica e 

Termoterapia/Crenoterapia Social para o SUS já em uso em algumas cidades em 

certa medida. Na rede, no entanto, ocorrem de forma descontínua, às vezes sem 

registro ou acompanhamento adequados (BRASIL, 2015). 

Em 21 de março de 2018 dez novas PICS foram incluídas na PNPIC de 

acordo com a Portaria n.º 702: apiterapia, bioenergética, constelação familiar, 

cromoterapia, aromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição das mãos, 

ozonioterapia e terapias de florais (AZEVEDO et al., 2019). Todas as 29 Práticas 

Integrativas e Complementares são oferecidas, de forma integral e gratuita, por meio 

do SUS, conforme descrição na Tabela 1. 

Tabela 1 - Práticas Integrativas e Complementares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Brasil (2019). 

Todo o movimento gerado pela implantação da PNPIC desencadeou um 

esforço na esfera federal de uma Coordenação Nacional que assumisse as 

principais ações envolvidas, elencadas conforme mostrado na Tabela 2 abaixo 

Práticas Integrativas e Complementares 

Apiterapia 
Arteterapia 
Aromaterapia 
Ayurveda 
Biodança 
Bioenergética 
Constelação familiar 
Cromoterapia 
Dança Circular 
Geoterapia 
Hipnoterapia 
Homeopatia 
Imposição de mãos 
Quiropraxia 
Reiki 
Medicina Antroposófica 
Medicina tradicional Chinesa (Acupuntura) 
Meditação 
Musicoterapia 
Naturopatia 
Osteopatia 
Ozonioterapia 
Plantas Medicinais (Fitoterapia) 
Reflexoterapia 
Shantala 
Terapia comunitária integrativa 
Terapia de Florais 
Termalismo Social/Crenoterapia 
Yoga 
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(BRASIL, 2018). 

Quadro 1 - Estruturação e fortalecimento da atenção em PICS no SUS 

Fonte: Brasil (2018). 

O Ministério da Saúde disponibiliza o Manual de Implantação de Serviços de 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS, o objetivo desse manual é sugerir 

aos gestores do SUS um modelo de Plano de Implantação das PICS facilitando, 

assim, o desenvolvimento dessas práticas de cuidado em seu território, além de 

descrever os passos de cadastramento dos serviços. É válido ressaltar que não se 

trata de um modelo rígido e obrigatório, pois os municípios que se encontram em 

fases diversas de implantação poderão ajustá-lo às suas necessidades, 

especificidades e realidade do território (BRASIL, 2018).  

Figura 2 - Manual de Implantação de serviços de PICS no SUS 

 
Fonte: Brasil (2018). 

Incentivo à inserção das PICS em todos os níveis de atenção, com ênfase na Atenção Básica; 
Desenvolvimento das PICS em caráter multiprofissional para as categorias profissionais 
presentes no SUS e em consonância com o nível de atenção; 
Implantação e implementação de ações e fortalecimento de iniciativas existentes; 
Estabelecimento de mecanismos de financiamento; 
Elaboração de normas técnicas e operacionais para implantação e desenvolvimento dessas 
abordagens no SUS; 
Articulação com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e as demais 
políticas do Ministério da Saúde; 
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O desenvolvimento e implementação das PICS pode ser feito por projetos 

propostos e acordados na rede de serviços, o projeto pode ser simples. A ideia não é 

formal ou burocrática, isso impede que a iniciativa se torne uma proposta, considera-

se como atores sociais a população, equipe serviços de saúde, gestores etc. a fim 

de que o processo realmente seja executado com sucesso (BRASIL, 2018). 

Outro aspecto importante a ser observado sobre as PICS é que, além de seus 

diversos benefícios, proporcionam economia devido ao seu baixo custo de 

implementação, aliado a eficiência de tratamento, quando comparadas a outros 

tratamentos com viabilidade econômica importante para o sistema de saúde pública 

(MATOS et al., 2018). 

Oliveira et al. (2019), em sua discussão, defendem que a sustentação da 

prática é uma questão cívica e se revela por apoiar a participação massiva, não 

apenas na compreensão dessas intervenções, mas também no que significa para os 

usuários serem participantes ativos da saúde na enfermagem colocando a 

importância dessas práticas em seus municípios frente aos gestores atuantes e sua 

diversidade no território. Também reforça essa importância ao contextualizar a 

PNPIC na prática, os temas nas instituições de saúde são explorados em formato de 

curso não só na Atenção Básica, mas também na Média e Alta Complexidade. 

Faro et al. (2020) mostram que a atual crise de saúde mental, gerada após a 

pandemia, exige mais atenção dos governos que devem investir em saúde para 

melhorar a saúde mental da população e formar profissionais de saúde para 

enfrentar os desafios da saúde. 

Segundo a OMS, o uso das PICS tem aumentado significativamente, as 

razões para esse crescimento são: o aumento dos custos dos serviços de saúde 

levando os usuários a buscarem novas formas de atendimento, o aumento da 

demanda decorrente das condições crônicas, a importância do retorno ao 

atendimento humanizado e holístico e tratamentos que proporcionem qualidade de 

vida quando não há cura (AMADO et al., 2017). 

Os sistemas de informação em saúde permitem compreender o cenário das 

PICS na APS que podem ser identificados e monitorados por meio das informações  

obtidas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Outra 

possibilidade do cenário das PICS é por meio da análise dos resultados do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) 

que visa ampliar o acesso e melhorar a atuação na APS, incluindo as PICS 

https://www.sinonimos.com.br/compreender/
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(BARBOSA et al.2020). 

Segundo dados fornecidos pelo MS, em 2018, no Glossário Temático de 

Práticas Integradas e Complementares de Saúde, em 2017, 8.200 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) disponibilizaram algumas PICS, representando 19% dessas 

instituições. Essa oferta é distribuída em 3.018 municípios, ou 54% do total, e ainda 

em 100% das capitais por iniciativa das prefeituras (BRASIL, 2018). 

1.4 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA  

O Plano Estadual de Saúde de SC contempla metas e estratégias de tele-

educação a fim de estimular a implementação das PICS reforçando a PNPIC para 

institucionalização destas práticas no SUS na APS. Duas Leis Estaduais contribuem 

para o fortalecimento das políticas públicas: a Lei Estadual n.º 12.386, de 16 de 

agosto de 2002 (SANTA CATARINA, 2002), que dispõe sobre o Programa Estadual 

de Fitoterapia e Plantas medicinais em SC e a Lei Estadual n.º 17.706, de 22 de 

janeiro de 2019 (SANTA CATARINA, 2019), que dispõe sobre as PICS no âmbito do 

SUS no Estado de Santa Catarina. 

Atualmente, a iniciativa de educação online da Secretaria de Estado da Saúde 

Santa Catarina (SES/SC) é realizada pela estratégia Educa Saúde SC que foi criada 

em 2020 para dar continuidade ao projeto Telessaúde SC que foi descontinuado pelo 

Ministério da Saúde em 2019. A estratégia adotada pelo Estado tem, nos últimos 10 

anos, dado passos promissores para fortalecer, capacitar e motivar gestores e 

profissionais municipais na inserção de novas opções de tratamento inovadoras e 

humanizadas apoiadas pela PNPIC (GOUVEIA, 2021). 

1.5 ACUPUNTURA NA PIC EM SAÚDE 

Alguns registros arqueológicos permitem supor que a acupuntura remonta há 

pelo menos 3.000 anos, nome chinês Zhen Jiu que significa agulha (zehn) e calor 

(jiu) foi adaptado em contas trazidas pelos jesuítas XVII como Acupuntura (do latim 

acus, agulha e punctio, punção). Efeitos terapêuticos da estimulação regional, 

agentes neurorreativos ou "pontos de acupuntura" foram originalmente períodos de 

descrição e interpretação, simbólicos e análogos, de acordo com a filosofia clássica 

chinesa (BRASIL, 2006). 
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A acupuntura é praticada atualmente no Brasil por diversos profissionais de 

saúde e é endossada por diversos comitês profissionais, principalmente após a 

PNPIC. O estigma na acupuntura agora é mais suave do que em outras gerações, 

no entanto, ainda é presente devido à falta de compreensão dos benefícios 

terapêuticos da prática (LOSSO; FREITAS, 2017). 

Figura 3 - Técnica de acupuntura sendo aplicada 

 
Fonte: A Autora (2022). 

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde realizou uma consulta mundial 

para garantir maior reconhecimento e legitimidade da acupuntura através de estudos 

clínicos controlados usando a tecnologia em diferentes doenças e uma revisão de 

experiências organizadas clínicas realizadas nas últimas duas décadas. O resultado 

apontou 43 doenças agudas e crônicas, lista tratável através da acupuntura como: 

aguda, crônica ou oncologia, distúrbios respiratórios, distúrbios digestivos e 

estresse, problemas psicológicos e emocionais. Além disso, enfatiza a sua utilização 

para todas as faixas etárias e em todas os níveis de saúde com alta determinação e 

eficiência (KUREBAYASHI; FREITAS; OGUISSO, 2009). 

A acupuntura pode ser utilizada como intervenção complementar no 

tratamento da depressão, constata-se que ela é percebida por usuários como aliada 

ao processo psicoterapêutico da depressão devido a eficácia e rapidez no 

tratamento, a mediação, desbloqueio e liberação alternativa dos conflitos 

depressivos, além da individualidade na qual o sujeito é tratado (BRASIL, 2017). 
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1.6 CONSTELAÇÃO FAMILIAR NA PIC EM SAÚDE 

É um método psicoterapêutico de abordagem sistemática, enérgica e 

fenomenológica que visa identificar as causas, raízes dos problemas e/ou mudanças 

trazidas pelo usuário, bem como o que está oculto nas relações familiares 

compreendendo as forças que atuam na família, o inconsciente e as leis dos 

relacionamentos. Também, encontrar ordem, pertencimento e equilíbrio criam as 

condições para que as pessoas reajustem seus movimentos em direção à cura e ao 

crescimento (BRASIL, 2018). 

A Constelação Familiar foi desenvolvida na década de 1980 pelo 

psicoterapeuta alemão Bert Hellinger que defendia a existência do inconsciente 

familiar, além do inconsciente pessoal e coletivo, em ação em cada membro da 

família. Ele se refere à "ordem do amor" como as leis fundamentais dos 

relacionamentos humanos. As leis de pertencimento, ou união, de conquista, ou 

hierarquia e de equilíbrio que operam simultaneamente onde quer que as pessoas 

vivam juntas. Segundo Hellinger, agir de acordo com essas leis facilita o fluxo da 

vida de forma equilibrada e harmoniosa. Quando violadas, levam à perda da saúde, 

vitalidade, realização e bons relacionamentos, o que pode levar ao fracasso dos 

objetivos de vida. O Horóscopo Familiar é uma terapia breve que pode ser realizada 

em grupos, seminários ou sessões individuais abordando um tema em cada sessão 

(FRANCELINO, et al., 2018). 

Figura 4 - Bonecos utilizado nas práticas de Constelação Familiar 

 
Fonte: A Autora (2022). 
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A Constelação são movimentos baseados no amor que nos permitem 

mergulhar no trabalho de transformação profunda, sempre com muito respeito, 

aceitação, compreensão e liberdade de julgamento (GABRIEL et al., 2021). 

1.7 YOGA NA PIC EM SAÚDE 

Prática corporal e mental de origem oriental utilizada como técnica para 

controlar corpo e mente associada à meditação. Combina posturas físicas, técnicas 

de respiração, meditação e relaxamento. Atua como uma prática física, respiratória e 

mental. Fortalece o sistema musculoesquelético, estimula o sistema endócrino, 

expande a capacidade respiratória e exercita o sistema cognitivo (BRASIL, 2018). 

Conhecido na Índia como uma filosofia prática com abordagem holística, o 

Yoga vem se expandindo na APS à medida que seus efeitos benéficos na saúde 

física e mental vêm sendo divulgados por seus usuários e pela comunidade científica 

(PEREIRA; TESSER, 2021).  

O Yoga é identificado como uma das atividades que podem ser desenvolvidas 

no Programa Academia da Saúde. Quando inserido em um ambiente saudável 

apresenta diferentes níveis de ajuda, a prática do yoga é primordialmente na 

perspectiva do autocuidado e da autonomia, promove melhora sistêmica e 

abrangente podendo ser realizada tanto por crianças quanto por adultos (GRECO, 

2019). 

Figura 5 - Grupo praticando Yoga 

 
Fonte: A Autora (2022). 
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O Yoga é uma prática originária da Índia e tem como objetivo deixar sua 

mente e corpo trabalharem em sincronia. É cada vez mais reconhecida na área da 

saúde por seus benefícios para condições imunológicas, neuromusculares, 

psicológicas e de dor (BOLANTHAKODI et al., 2018). 

1.8 FORMAÇÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

Ao longo dos anos a formação dos profissionais de saúde no Brasil passou 

por diversas mudanças que afetaram o ensino e a aprendizagem devido às 

mudanças culturais e à incorporação da tecnologia em diferentes áreas do 

conhecimento. Novas formas de organização dos serviços sociais e de saúde são 

necessárias e redes de serviços e atenção integrada precisam ser formadas para 

responder às necessidades dos usuários. Para Amaral et al. (2018, n.p.) “a 

interprofissionalidade está ganhando espaço cada vez maior, inclusive, com a 

abrangência frequente de programas de educação interprofissional em cursos de 

graduação na área da saúde”. 

A formação acadêmica voltada para a enfermagem integrativa reflete o 

reconhecimento de que a prática em saúde precisa ir além do cuidado 

individualizado de cada profissional demonstrando a importância das equipes 

multiprofissionais (FIQUEIREDO, 2018). 

Em geral, a formação de recursos humanos para o exercício de PICS no 

Brasil é considerada insuficiente e prolixa, com barreiras tanto na oferta quanto na 

qualidade do ensino profissional, sendo reconhecida como um dos maiores desafios 

para a ampliação destas no SUS (NASCIMENTO et al., 2018). 

Portanto, há a necessidade de formar profissionais com habilidades reflexivas 

e uma perspectiva ampliada sobre processos, mudar comportamentos e 

mentalidades no cuidado prestado por meio de clínicas ampliadas (PERES et al., 

2018). 

Faz parte da elaboração do Plano de Desenvolvimento de Implantação das 

PICS a capacitação dos profissionais de modo a conscientizar os trabalhadores de 

saúde sobre o tema. São recomendadas campanhas de sensibilização incentivando 

discussões em contextos relacionadas as PICS nos serviços de saúde. 

Recomendado em atividades de educação continuada, o núcleo responsável pode 

construir uma lista de atividades educativas, coordenar com a Educação 

Permanente em Saúde (EPS) da administração municipal (se houver) e buscar 
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outras parcerias a fim de construir e manter uma rede de educação permanente com 

base no plano local da unidade de saúde (BRASIL, 2018). 

Os profissionais habilitados para trabalhar com as PICS atuam em 

ambulatórios especializados, que podem ou não ser exclusivos das PICS. Muitas 

vezes, em alguns serviços, as consultas são solicitadas por meio de 

encaminhamento para outro profissional ou especialista da APS ou de forma 

espontâneas de acordo com as normas locais. Longas filas e atrasos no início do 

tratamento são frequentemente observados devido ao número reduzido de 

profissionais (SOUZA; TESSER, 2017). 

1.9 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS PICS  

A atuação do enfermeiro na Atenção Primária ocorre em três processos de 

trabalho distintos: assistência, gestão e educação. A complexidade desse processo 

tem sido gradativamente reconhecida no Brasil. Percebe-se que o trabalho dos 

enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem outras peculiaridades em 

relação às demais profissões. Além de serem responsáveis pela enfermagem, 

também estão envolvidos na gestão do fluxo de trabalho de outros enfermeiros 

parceiros, de saúde comunitária e demais equipes de enfermagem para sua 

educação permanente (THIAGO; TESSER, 2010). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) demonstra apoio à 

consolidação de programas das PICS no SUS, pois vê as novas práticas agregadas 

à PNPIC como um grande avanço na área contribuindo para um modelo de saúde 

focado e baseado na reforma sanitária e nos principais fundamentos do SUS.  

Compreende-se que o campo da enfermagem tem prestígio e respaldo para que o 

SUS proporcione práticas alternativas (COFEN, 2018). 

Portanto, diante do crescente impulso proporcionado pela expansão das PICS 

no SUS, sua implantação em áreas multe especializadas, e diante da necessidade 

de discutir as interfaces da enfermagem e das PICS, este trabalho visa apoiar os 

aspectos legais com um estudo de literatura da atuação do enfermeiro na Prática 

Integrativa e Complementar (PIC) e discutir o cenário de ensino, pesquisa, extensão 

(acadêmica) e enfermagem frente elas (AZEVEDO et al., 2019). 

Tanto a enfermagem quanto a PIC assumem que suas ações se concentram 

no ser humano e suas interrelações com o ambiente natural, e não na própria 

patologia. Então, essas ciências têm uma orientação holística porque seguem o foco 
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no indivíduo como um todo e no processo de adoecer relacionados a possíveis 

desequilíbrios externos e internos que afetam a energia pessoal, saúde e espaço 

físico e as relações entre esses. No entanto, apesar de haver fraquezas no 

treinamento e desempenho do enfermeiro, esses profissionais fornecem uma base 

teórica consistente então, quando expostas a elas, apresentam muita afinidade. 

Portanto, as escolas e os profissionais de enfermagem devem buscar compreender 

essas diferentes ferramentas (AZEVEDO et al., 2019). 

Telesi Júnior (2016) demonstra em seu estudo que o papel do profissional 

enfermeiro se reflete em diversas atividades que justificam o jogo de práticas 

integrativas e complementares na assistência a esse profissional. Uma vez essas 

práticas sejam incorporadas ao cuidado do enfermeiro ele poderá ver o paciente de 

forma holística, cuidando e assistindo integralmente o usuário em todos os aspectos. 

Avaliará não apenas doenças, mas indivíduos doentes e facilitará a testagem de 

diagnósticos de enfermagem e programas de intervenção que serão aplicados aos 

pacientes assistidos. 

Por meio da resolução do Conselho Federal de Enfermagem n.°581/2018, em 

seu art. 6º, fica definido que os profissionais da área da enfermagem podem atuar 

em diversas linhas de especializações, entre essas “práticas alternativas e 

complementares”. Fica assim comprovado que o profissional da área de 

enfermagem pode prestar, durante a assistência de enfermagem após estar 

devidamente qualificado e comprovar através da apresentação de registros e títulos 

profissionalizantes, a Prática Alternativa Complementar instituída no Sistema Único 

de Saúde pelo Ministério da Saúde (COFEN, 2018). 
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2 DELIMITAÇÕES METODLÓGICAS 

2.1 DELINEAMENTO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada, por ocasião de estudo de campo, pesquisa quali-

quantitativa com os pacientes de uma Unidade de Saúde do município de Salto 

Veloso - SC. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa sendo 

aprovado pelo parecer n.º 5.372.250.   

2.2 COLETA DE DADOS 

Os participantes do estudo foram convidados a participar da pesquisa, 

durante o convite era esclarecido aos participantes que seus dados pessoais não 

seriam divulgados a fim de proteger suas as informações e identidade. 

A coleta de dados aconteceu por meio entrevista conduzida por um 

questionário aplicado individualmente que consta no apêndice D do presente 

trabalho. A pesquisa descritiva e qualitativa privilegiou a fala dos pacientes, o que 

permite atingir um nível de compreensão sobre suas percepções quanto as Práticas 

Integrativas e Complementares na Unidade de Saúde do município de Salto Veloso - 

SC. 

2.3 AMOSTRA DA PESQUISA  

A população estudada é constituída de usuários das Práticas Integrativas e 

Complementares da Unidade Básica de Saúde (acupuntura, constelação familiar e 

yoga) do município de Salto Veloso - SC.  

Entre o período de 17 de maio a 04 de junho de 2022 foi realizada a coleta de 

dados do presente estudo, sendo: 20 participantes faziam yoga, 20 acupunturas e 20 

constelações familiar, resultando num total de 60 participantes da pesquisa.  

Participaram do estudo indivíduos residentes do município de Salto Veloso - SC e 

que faziam acompanhamento. 

2.4 TRATAMENTO DE DADOS 

A pesquisa contou com o total de 60 participantes, sendo: 20 praticantes de 

acupuntura, 20 de yoga e 20 de constelação familiar. Utilizou-se no presente estudo 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) presente no anexo B. 
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Foi criado um bando de dados utilizando o Microsoft Excel e em seguida foi 

realizada a análise dos dados (frequência e porcentagem quando aplicável).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os diversos serviços que a Unidade Básica de Salto Veloso - SC 

oferece encontram-se os acompanhamentos em PICS (acupuntura, constelação 

familiar ou yoga) conforme demonstrado na Figura 6. 

Figura 6 - Unidade Básica de Saúde de Salto Veloso – SC 

 
Fonte: A Autora (2022). 

A Unidade de Saúde conta com um quadro de profissionais bem diverso, 

multiprofissional, composto por: dois Médicos Clínicos, um Ginecologista, um 

Psicólogo, um Assistente Social, um Nutricionista, dois Fisioterapeutas, um 

Educador Físico, um Farmacêutico, dois Enfermeiros, um Técnico de Saúde Bucal, 

Quatro Técnicos de Enfermagem, dois Auxiliares de Limpeza, dois Fonoaudiólogos e 

duas Recepcionistas, conforme descrito na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Quadro profissional da Unidade básica de Salto Veloso - SC 

Profissionais N 

Médicos clínicos  2 
Médico ginecologista 1 
Psicólogo 1 
Assistente social 1 
Nutricionista  1 
Fisioterapeuta 2 
Educador físico  1 
Farmacêutico 1 
Enfermeiro 2 
Técnico de saúde bucal 1 
Técnico de enfermagem 4 
auxiliar da limpeza 2 
Fonoaudiólogo 2 
Recepcionista 2 

Fonte: A Autora (2022). 

As PICS são ofertadas três vezes por semana: segunda, terça e quinta-feira, 

em um ambiente preparado especialmente para as práticas, e aplicadas por uma 

fisioterapeuta com especialização na área. Na Figura 7 observa-se o espaço 

reservado para a prática de yoga. 

Figura 7 - Espaço destinado a yoga 

 
Fonte: A Autora (2022). 

De modo a avaliar a percepção do conhecimento dos participantes da 

pesquisa acerca das PICS foram realizadas as perguntas: você já conhecia alguma 

PIC? Motivos que o levou à PIC? Conhece quais práticas? Realizou qual tratamento 
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antes da PIC? Vantagens da PIC em relação aos outros tratamentos? Há associação 

da PIC com outro tratamento? Considera a PIC positiva para seu problema? Sentiu 

receio de contar aos outros sobre a PIC? Você indicaria a PIC a amigos ou 

parentes? E a descrição geral sobre da experiência com a PIC. A entrevista 

aconteceu na Unidade de Saúde, em ambiente reservado e de forma individual, 

conforme mostra a Figura 8. 

Figura 8 - Entrevista individual sendo realizada 

 
Fonte: A Autora (2022). 

Após a coleta dos dados, as informações foram armazenadas em bancos de 

dados e, a partir dos dados coletados, foi possível analisá-los. Entre os 60 

participantes do estudo 90% (54/60) eram do sexo feminino enquanto 10% (6/60) do 

sexo masculino. A maior frequência de faixa etária estava entre os maiores de 50 

anos representando 65% (39/60), 16,67% (10/60) tinham entre 41 a 49 anos; 

13,33% (8/60) 31 a 40 anos, 1,67% (1/60) 26 a 30 anos e 3,33% (2/60) de 18 a 25 

anos, conforme Tabela 3.   
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Tabela 3 - Distribuição da população estudada segundo faixa etária e sexo 

Faixa etária 
(anos) 

População examinada Sexo 

N % Feminino % Masculino % 

18 a 25 2 3,33 2 3,33 - - 

26 a 30 1 1,67 1 1,67 - - 
31 a 40 8 13,33 8 13,33 - - 
41 a 49 10 16,67 9 15 1 1,67 

50 > 39 65 34 56,67 5 8,33 
Total 60 100,0 54 90 6 10 

Fonte: A Autora (2022). 

Diversos estudos mostram a utilização das PICS, principalmente por 

mulheres, sendo eficazes em diferentes momentos de suas vidas, durante o parto, 

oncologia, durante o pré-natal (gravidez) ou quando já estão vivenciando a 

menopausa e os sinais da menopausa. Essas populações se beneficiam de 

diferentes maneiras, pois essas práticas oferecem oportunidades para empoderar 

sua saúde (SOUZA, 2019). 

Foram avaliadas as informações sobre a população estudada, escolaridade e 

estado civil. Quanto a variável escolaridade 31,67% (19/60) possuíam ensino médio 

completo; 28,33% (17/60) ensino fundamental incompleto; 20% (12/60) possuíam 

ensino superior completo, 11,67% (7/60) ensino fundamental completo, 3,33% (2/60) 

informaram que não estudaram, 3,33% (2/60) informaram possuir superior 

incompleto e 1,67% (1/60) informaram que tinham ensino médio incompleto.  Quanto 

a variável estado civil 73,33% (44/60) dos participantes informaram ser casados, 

10% (6/60) solteiros, 10% (6/60) viúvos, 3,33% (2/60) possuem união estável, 1,67% 

(1/60) disseram ser separados e 1,67% (1/60) divorciados, conforme demonstrado 

abaixo na Tabela 4.   

Tabela 4 - Distribuição da população estudada quanto a escolaridade e estado civil 

Fonte: A Autora (2022). 

Para se ter uma ideia geral sobre os conhecimentos dos participantes foram 

Variáveis 
Participantes 

(N= 60) 
% 

 
 
 
Escolaridade 

Não estudou 2 3,33 
Fundamental incompleto 17 28,33 
Fundamental completo 7 11,67 
Médio incompleto                         1                                    11 1,67 
Médio completo 19 31,67 
Superior incompleto 2 3,33 
Superior completo 12 20 

 

 
Estado Civil 

Estado civil 

Casado (a)ca   Casados  44 73,33 

Divorciado (a) 1 1,67 
Separado (a) 1 1,67 
Solteiro 6 10 
Viúvo 6 10 

 União estável 2 3,33 
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realizados questionamentos sobre quais informações eles possuíam sobre as PICS 

antes de iniciar o acompanhamento na Unidade Básica. Dos participantes do 

presente estudo 96,67% (58/60) informaram que já conheciam alguma PIC e 3,33% 

(2/60) informaram que não conheciam nenhuma PIC antes de iniciar as práticas na 

Unidade de Saúde. Quando questionados sobre quais práticas já conheciam as mais 

respondidas foram: acupuntura, fitoterapia, yoga, constelação familiar e meditação, 

conforme Tabela 5. 

Tabela 5 - Percepções dos usuários anteriores as PICS 

        Conhece quais práticas? 

N % N % 
Acupuntura 

Fitoterapia 
SIM NÃO  Yoga 

   Constelação familiar 
96,67 2 3,33 Meditação 

Fonte: A Autora (2022). 

No que se refere ao conhecimento relatado pelos participantes da pesquisa 

que disseram conhecer alguma PIC anteriormente foram mencionados um número 

bem inferior ao existente. Isso indica falta de informação sobre a abrangência dos 

serviços que incluem PIC. De acordo com o Sistema Único de Saúde a rede pública 

de saúde do Brasil oferece 29 atividades integradas (BRASIL, 2018). 

O estudo de Trippo et al. (2017) defende estratégias, especialmente as de 

divulgação das PIC, para as populações e outros atores sociais da saúde de modo a 

torná-las mais acessíveis e destacar os potenciais benefícios que as PICS podem 

proporcionar aos usuários dos serviços, bem como a consolidação do SUS. 

Sobre os motivos (queixas) que os levaram a buscar as PICS 10% (6/60) 

informaram que foram motivos ligados a ansiedade, depressão e/ou medo, 3,33% 

(2/60) autocuidado, conhecimento e bem-estar, 35% (21/60) informaram que o 

motivo de ter recorrido as PICS estavam relacionados a dores, 5% (3/60) buscavam 

resolver problemas de relacionamentos, para 3,33% (2/60) foi o fato de ser um 

tratamento alternativo sem medicações, 3,33 (2/60) tinham insônia,  6,67% (4/60) 

problemas de coluna, 6,67% (4/60) problemas psicológicos, 16,67% (10/60) 

buscavam qualidade de vida e 10% (10/60) deram outros motivos para recorrerem 

as PICs, essas informações seguem demonstradas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Motivos que levaram os participantes as PICs 

Motivos que o levou à PIC? N % 

Ansiedade, depressão e/ou medo 6 10 
Autocuidado, conhecimento e bem-estar 2 3,33 
Dores 21 35 
Resolver problemas de relacionamentos  3 5 
Por ser um tratamento alternativo sem medicações 2 3,33 
Insônia 2 3,33 
Problemas de coluna 4 6,67 

Problemas psicológicos 4 6,67 

Qualidade de vida 10 16,67 
Outros  6 10 
Total 60 100 

Fonte: A Autora (2022). 

Os principais motivos para a procura dos serviços das PICS são variados. 

Segundo o estudo de Cabral, Guimarães e Sousa (2021) se concentram em três 

abordagens distintas: motivos relacionados a queixas por dor, relacionados a 

queixas emocionais e psicológicas e visando prevenir e promover/melhorar a saúde 

e o bem-estar, o que reforça os motivos apresentados no estudo. 

Os participantes do estudo foram questionados se antes de recorrer as PICS 

(em que se encontram em acompanhamento durante o estudo) haviam buscado 

alguma outra alternativa. 51,66% (31/60) informaram que haviam buscado 

tratamento médico convencional, 20% (12/60) informaram que não haviam buscado 

tratamento antes e 15% (9/60) já haviam tentado alguma outra PIC conforme Tabela 

7. 

Tabela 7 - Percepções sobre as PICs e seu tratamento 

Realizou qual tratamento antes da PIC? N % 
Tratamento médico convencional 31 51,66 
Não realizei tratamento antes 12 20 
Terapia 1 1,67 
Fisioterapia 5 8,33 
Cirurgia e fisioterapia 1 1,67 
Outra terapia integrativa complementar 9 15 
Psiquiatra 1 1,67 
Considera a PIC positiva para seu problema?   
Sim 59 98,33 
Não  1 1,67 
Sentiu receio de contar aos outros sobre a PIC?   
Não, nunca senti vergonha 58 96,67 
Sim 2 3,33 
Você indicaria a PIC a amigos ou parentes?   
Sim 60 100 

Fonte: A Autora (2022). 

Também foi avaliado se os participantes consideravam a PIC positiva para o 

seu problema onde 98,33% (59/60) responderam sim e apensas 1,67% (1/60) não 

consideraram a PIC positiva para o seu problema. Outro ponto avaliado foi se os 
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usuários tiveram algum receio de contar a amigos ou familiares sobre as PICS. 

96,67% (58/60) disseram que não tiveram nenhum receio enquanto 3,33% (2/60) 

admitiram que tiveram receio de contar sobre o acompanhamento por meio das 

PICS. Também foi perguntado se os participantes indicariam as PICS a amigos ou 

parentes, 100% (60/60) dos entrevistados informaram que indicariam as PICS.   

Santos, Silva e Sobreira (2021), em seu estudo, relataram a implementação 

das PICS para profissionais de saúde de um hospital local com referência à Covid-

19 no estado do Rio Grande do Norte, entre os efeitos do tratamento encontraram: 

reduz a ansiedade, o estresse e a tensão muscular, com isso, os autores concluíram 

que a implantação das PICS oportunizou o fortalecimento da defesa da autonomia e 

empoderamento, ao cuidado integral, ampliando a autoestima dos profissionais e 

permitindo o aumento da resolutividade das ações em saúde. 

Solicitou-se ainda que os participantes fizessem uma descrição geral sobre a 

experiência com as PICS. Assim, para garantir o anonimato dos participantes na 

apresentação dos relatos, são utilizados números em ordem aleatória e não 

cronológica as da entrevista, conforme Tabela 8. 

Tabela 8 - Descrição dos participantes sobre a experiência com a PIC 

“A constelação me ajudou a entender muitos traumas” 

“É mágico. aparecem sentimentos e situações que a gente jamais imagina, às vezes, no 
momento não sentimos diferença, mas com o passar do tempo a gente vê as mudanças. é 
incrível”. 

“As PIC's são de extrema importância na vida das pessoas, melhora considerável na qualidade 
de vida das pessoas”. 

“Excelente, muito bem aproveitada e faz toda a diferença na saúde e bem-estar” 

“Esclarecedor, revela o que está por trás o porquê de tudo e porque é dessa maneira, o que 
ajuda muito a atender como acontece ou porque passamos por certas situações”. 

“Desperta pra vida ajuda a enfrentar os problemas com mais clareza”. 

“Passa a entender melhor as pessoas e a conviver melhor com elas, não se cobrar tanto”. 

“Eu achei muito importante na minha recuperação, quanto a acupuntura muito boa para aliviar as 
dores no corpo e a constelação pelo equilíbrio e melhoras em minha saúde”. 

“Pra mim foi excelente, toda doença tem uma causa, muitas vezes são psicossomáticas. a PIC 
trabalha muitas vezes na causa da doença. Ex.: depressão muitas vezes é por emoção não 
elaborada que a medicação não vai tratar. a PIC tem muito resultado positivo nisso”. 

Foi muito bom, me senti em paz comigo mesma, uma experiência indescritível onde foi muito 
importante para mim entender algumas questões”. 

“Gostei, porque foi possível identificar em qual fase da vida ficou a desejar no meu caso, vem 
desde criança. os pais não se acertavam e aquelas brigas ficaram gravadas na memória então 
sabendo disso, você consegue identificar isso, o problema, e transferir o pensamento para outros 
assuntos ou coisas que te deixam feliz. a todo momento lembro disso que a terapeuta a 
identificou e tento me libertar”. 

“Muito bom, queria fazer sempre se tivesse vaga. 

Está me ajudando de muitas formas positivas e estou conhecendo muita coisa boa e positiva que 
me faz muito bem”. 

Muito bom”. 

Continua 
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“Considero um tratamento não invasivo e de bem-estar. onde sinto-me mais aliviada com minhas 
dores, problemas. é tudo de melhor”. 

“Ótimo para melhorar a saúde e qualidade de vida”. 

“Grande aprendizado é em despertar” 

“Eu me sentia bem, cada sessão e indico que seja feito sempre para as pessoas” 

“Eleva um despertar de consciência” 

“Foi muito aproveitado, me senti muito melhor” 

“Recomendo para outras pessoas terá um resultado positivo” 

“Muito bom, melhoras consideráveis, além de levantar o ânimo, autoestima” 

“Muito bom, melhoras perceptíveis” 

“Tô me sentindo melhor, tive alívio nas dores” 

“Alívio da dor” 

“É maravilhosa que me ajuda muito no dia a dia” 

“Muito importante pra mim” 

Diminuição da dor, não faço mais nem um outro tratamento a não ser a acupuntura. 

Muito bom, houve diminuição da dor, e bem-estar 

“Para mim teve resultado bom” 

“É um momento que a gente se desliga e relaxa, aproveita o momento para desocupar um pouco 
a mente” 

“Pra mim é muito bom estar aqui aprendi muito com a acupuntura” 

“Muito bom, houve diminuição da dor, e bem-estar” 

“muito bom, podemos entender várias coisas” 

“Faz dois anos que estou em tratamento. tem que ter paciência e fé” 

“Tranquila e eficiente” 

“Ajuda bastante” 

“Diminuiu a dor e a ansiedade” 

“Paz interior, tranquilidade, me senti segura, dormi bem” 

“Me sinto bem no aqui agora esqueço os problemas” 

“Esta experiência nos proporciona aumento da autoestima, qualidade de vida e bem estar” 

“Muito bom, ótimo me ajudou muito. Autoconhecimento” 

“É muito bom para as dores, ansiedade” 

“Muito bom, você conhece o seu interior” 

“Para mim foi muito bom. tem me ajudado muito. trata o paciente de uma maneira muito humana, 
fazendo-o voltar para si mesmo, se conhecer, se descobrir, perdoar e entender que podemos 
ressignificar nossas emoções e ter mais qualidade de vida. viver de maneira mais leve e feliz” 

“É muito bom” 

“É um tratamento muito bom” 

“Muito positiva” 

“Práticas super descontraídas, faz você se sentir mais leve sentindo-se bem, positiva, e com 
vontade de fazer mais e melhor” 

“É muito bom para as dores, percebo grande mudança” 

“É um momento que a gente se esquece dos problemas” 

“Tranquila e muito relaxante”  

“Alívio da dor” 

“Ajuda bastante com a parte emocional” 

“Considero um tratamento excelente” 

“Mudou a mina vida” 

“Muito bom!” 

“Redução da ansiedade e mais autoconhecimento”. 

“Ajuda compreender, melhor entendimento, diminuição das dores”. 

“Muito positiva” 

Fonte: A Autora (2022). 

Diversos estudos mostraram uma abordagem integrada e alternativa ao 
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tradicional/alopático, ou ainda complementar a saúde, respeitando a singularidade 

de cada pessoa e seus desejos como sujeitos sociais participantes desse processo 

de cuidar incentivando o autocuidado e a responsabilidade (SANTOS; CUNHA, 

2019). 

O estudo de Jahdi et al. (2017) incluiu 3 sessões de yoga por semana a partir 

da 26ª semana de gravidez. O grupo experimental apresentou menor demanda por 

indução do parto, mais partos naturais e menor proporção de cesariana. Os 

resultados indicaram um nível significativo na redução na dor do parto.  

Segundo Silva e Tesser (2013) os participantes se beneficiam das PICS. O 

grupo de acupuntura confirmou o fato de que a conexão com o terapeuta, assim 

como a colaboração associada à interação grupal, potencializa o efeito terapêutico. 

Isso evidencia um lugar de grande potencial para a APS como PICS e ação coletiva 

facilitando a expansão da clínica por meio de sua abordagem holística.  As PICS 

utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos fora do cenário 

farmacológico formados por uma gama de abordagens naturais para a busca da 

prevenção e recuperação da saúde em conjunto com os aspectos sociais, 

psicológicos, físicos, espirituais e emocionais (ROSA; ROSA; ZANELLA, 2020). 

De acordo com Mendes et al. (2019) um dos benefícios validados durante o 

estudo foi a sensação de relaxamento e bem-estar que essas práticas trouxeram aos 

usuários. Portanto, a utilização das PICS reduz, ou até mesmo elimina, o uso de 

medicamentos na terapia. 

Segundo Less e Sehnem (2018) as PICS são tratamentos distintos de outros 

e destinam-se a tratar indivíduos dentro do seu domínio geral, sendo considerado 

um meio de promoção e prevenção. 

O estudo de Fontenella et al. (2007) buscou verificar o conhecimento, o 

acesso e aceitação PICS no município de Tubarão - SC em uma comunidade que 

ainda não implementou tais práticas. Ressaltou-se que o uso de práticas não 

convencionais é difundido sem acompanhamento profissional especializado, os 

entrevistados demonstram grande interesse e aceitação da implementação do PIC 

em sua região. 

Segundo o estudo de Formiga (2019), quanto à sensação de estar no grupo 

das PICs, as mulheres mais velhas disseram que se sentiam felizes, saudáveis, 

animadas, dispostas, apoiadas e muitas delas desabafaram que, quando ficavam 

em casa, suas mentes estavam cheias de pensamentos ruins. 
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De acordo com os resultados descritos verifica-se que o uso de diferentes 

PICS pode melhorar os tratamentos tradicionais de depressão, ansiedade, dores, 

entre outras queixas relatadas nesse estudo, nas perspectivas de prevenção de 

doenças e promoção e recuperação da saúde. A resolução do processo patológico 

por meio do aumento de recursos pode ser prevista por meio da adesão e em 

combinação com PICS para o tratamento de pacientes deprimidos, terapias 

complementares que garantem a qualidade, eficácia, eficiência e segurança do 

tratamento. Os participantes relataram que as PICS tiveram um impacto 

considerável e generalizado na sua vida e de seus familiares, sendo então um 

importante recurso de tratamento alternativo para a medicina tradicional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo mostram que o uso de práticas integrativas e 

complementares na população estudada apresentaram efeitos positivos nos níveis 

físico e emocional, além de reduzir os níveis de ansiedade e alívio da dor. 

Promoveram, assim, saúde e bem-estar aos participantes da pesquisa. 

Considerando o número de participantes desse grupo, a implementação das PICS é 

necessária, pois há soluções e melhoras perceptíveis para os problemas de vários 

usuários. 

A enfermagem tem demonstrado um papel ativo na produção de 

conhecimento, os demais profissionais de saúde como médicos, fisioterapeutas e 

farmacêuticos estão entre os que atuam regularmente na atenção primária. É de 

suma importância que esses profissionais busquem aprimoramento sobre as PICS, 

pois são os que assistem esses usuários do serviço. 

É importante notar que a interação de tratamento e cuidado é bem conhecida, 

portanto, diante das informações encontradas para elaboração deste estudo, muitos 

autores destacaram a necessidade contínua de inserção de disciplinas de terapias 

alternativas e complementares na graduação, o que facilitará futuros cuidados 

integrados para cuidados diferenciados. 

As práticas integrativas e complementares em saúde trazem uma série de 

benefícios para a saúde, diversos estudos apontam resultados significativos de 

melhoras. O presente estudo também encontrou resultados favoráveis quanto o 

emprego das PICS na Atenção Primária à Saúde corroborando assim com os 

achados na literatura. Sendo assim, o emprego das PICS na população estudada 

demonstrou-se positivo e com retorno favorável, seja em seu uso na busca de uma 

vida melhor qualidade de vida, terapia complementar ou alivio da dor.  
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APÊNDICE A - TERMO DE COMPROMISSO PROFESSOR ORIENTADOR / 

ACADÊMICO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 2 1º 

SEMESTRE 

Tendo em vista a realização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

intitulado do Curso de Enfermagem da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - 

UNIARP, eu, Wanderleia Tragancin, Professora Orientadora, comprometo-me com 

a orientar e acompanhar esse trabalho, 

Segundo horário a seguir. 

 

Horário das Orientações do TCC (assinalar com X):  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Matutino       

Vespertino   X (on -line)    

Noturno      X ) 

Eu, Marlise Scapin, acadêmica do Curso de Enfermagem, declaro aceitar o 

horário e a metodologia do trabalho, as orientações e recomendações do  

Professor Orientador, bem como, declaro ter conhecimento das normas 

referentes ao desenvolvimento do TCC, me responsabilizando pela preservação da 

ética e da moral no desenvolvimento deste trabalho. 

Caçador, 17 de junho de 2022. 

 

                                Wanderleia Tragancin 

                                                                                                              Marlise Scapin 

Professor(a) Orientador(a) 
 

Acadêmico(a) 
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APÊNDICE B - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

NAS ATIVIDADES DE TCC 

Nome do (a) Acadêmico (a): Marlise Scapin 
Nome do (a) Professor (a) Orientador (a):  Wanderleia Tragancin 

Título do TCC: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: PERCEPÇÃO DOS 
PACIENTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SALTO VELOSO, SC 

 

 

Data Descrição das Atividades 
Desenvolvidas 

Visto do 

Acadêmico 

Visto do 

Professor 

Atividades desenvolvidas conforme cronograma de pesquisa. 

Envio do projeto de pesquisa- Março /2022 

Aplicação de pesquisa –  Maio e Junho / 2022 

Avaliação de resultados – Junho / 2022 

Correção parcial de TCC – Junho/ 2022 

Correção final - Junho / 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanderleia Tragancin. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CIÊNCIA SOBRE A LEI DO PLÁGIO 

Eu, Marlise Scapin,  acadêmico (a) do Curso de Enfermagem da Universidade 

Alto do Vale do Rio do Peixe – UNIARP, estou ciente sobre o crime de plágio (artigo 

184), bem como suas implicações legais decorrentes, onde destaca-se: 

O Código Penal em vigor, no título que trata dos crimes contra a propriedade 
intelectual, dispõe sobre o crime de violação em direito autoral – artigo 184 – 
que traz o seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, ou multa. E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, 
respectivamente: 
1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, por qualquer, sem 
meio, com o intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte sem 
autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...): Pena – 
expressa do autor ou de quem o represente. (...) Pena – reclusão de 1 (um) 
a 4 (quatro) anos e multa (...). 
2º Na mesma pena do inciso anterior incorre quem vende, expõe a venda, 
aluga, introduz no País, adquiri, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, 
com o intuito de lucro original ou cópia de obra intelectual, (...), produzidos ou 
reproduzidos com violação de direito autoral. (lei nº 9.610, de 19.02.98, que 
altera, atualiza e consolida a Legislação sobre Direitos Autorais, publicada no 
D.O.U de 20.02.98, Seção I, pag. 3). 

Desta forma declaro para os devidos fins de direito, o conhecimento sobre os 

crimes contra a propriedade intelectual, a Lei do Plágio, sendo responsabilizado 

individualmente, caso caracterizado, sujeito as suas penalidades. 

 

Caçador – SC,17 de junho de 2022 

 

 

 

Marlise Scapin 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO USUÁRIOS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES 

Questionário: “PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: PERCEPÇÃO 
DOS USUÁRIOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE 
SALTO VELOSO, SC”. 

 

Este estudo visa identificar a influência da utilização das Práticas Integrativas 
e Complementares (Acupuntura, Yoga e Constelação familiar). Sua participação no 
estudo é fundamental. Responda as perguntas com tranquilidade, sua identidade 
será preservada! 

 

DATA: _____/_____/ 2022  

Nome: ________________________________ Naturalidade: _____________ 

Estado civil:__________________ Gênero: _____________________ Raça: 

__________________  

 

IDADE 

(  ) < de 18 anos 

(  ) 18 a 25 anos 

(  ) 26 a 30 anos 

(  ) 31 a 40 anos 

(  ) 41 a 50 anos  

GRAU DE ESCOLARIDADE 

(  ) Não estudou 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

 

Você já conhecia alguma Prática Integrativa e Complementar (PIC)?  
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(   ) Sim      (   ) Não   (    ) Não lembro 

 

QUAL(IS) MOTIVO TE LEVOU A PIC? 

 

 

 

QUAL(IS) DESSAS PRÁTICAS VOCÊ CONHECE?  

(Pode marcar mais de uma resposta). 

(  ) Acupuntura 

(  ) Ayurvédica 

(  ) Homeopatia 

( ) Fitoterapia ou plantas medicinais 

(   ) Yoga 

(   ) Termalismo/ Crenoterapia 

(   ) Constelação familiar 

(   ) Reflexoterapia 

(   ) Reiki 

(   ) Terapia Floral 

(   ) Outro (descrever) 

 

 

QUAL(IS) TRATAMENTO REALIZOU ANTES DE INICIAR A PIC? 

 

 

QUAIS AS VANTAGENS DESSA PRÁTICA EM RELAÇÃO DOS OUTROS 
TRATAMENTOS QUE VOCÊ FEZ? 

 

 

SEU TRATAMENTO É REALIZADO APENAS COM A PIC OU É 
ASSOCIADO COM OUTRO TRATAMENTO 

(  ) SIM  

(   ) NÃO  

(   ) NÃO CONSIGO AVALIAR  

 

VOCÊ CONSIDERA O RESULTADO DESSA PRÁTICA POSITIVA PARA O 
SEU PROBLEMA? 
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(  ) SIM  

(   ) NÃO  

(   ) NÃO CONSIGO AVALIAR  

 

NO INICIO VOCÊ SENTIU VERGONHA OU RECEIO DE FALAR A 
AMIGOS OU PARENTES SOBRE A PIC? 

 

 

VOCÊ INDICARIA PIC A UM AMIGO OU PARENTE? 

 

 

DE MODO GERAL COMO VOCÊ DESCREVERIA SUA EXPERIENCIA 
COM A PIC. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade 

 

O Comitê de Ética em pesquisa em Seres Humanos da UNIDADE 

CENTRAL DE EDUCAÇÃO FAEM FACULDADE – UCEFF, é um colegiado 

constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que 

trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. 

O CEP- UCEFF foi criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa 

em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 

pesquisas dentro de padrões éticos. 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: PERCEPÇÃO 

DOS PACIENTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SALTO 

VELOSO, SC 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem  

Número de participantes no centro: 60 Número total de participantes: 

60 

Patrocinador da pesquisa: Recursos Próprios  

Instituição onde será realizado: Unidade Básica da Saúde  

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Wanderleia Tragancin e Marlise Scapin 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 

qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento:  

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
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Nome: Wanderleia Tragancin 

Profissão: Enfermeira Docente N. do Registro no Conselho:  

Endereço:  

Telefone:  E-mail:  

 

O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):  

Identificar conhecimentos, aceitação e interesse dos pacientes em relação às Práticas 

Integrativas e Complementares em uma unidade de Saúde do município de Salto Veloso, SC. 

 

Objetivos Específicos: 

- IDENTIFICAR AS DIFICULDADES DA IMPLEMENTAÇÃO, DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

E COMPLEMENTARES EM SERVIÇOS DE SAÚDE ENTRE A POPULAÇÃO ESTUDADA; 

- Contribuir para reflexões sobre o tema, aprimoramento das Práticas Integrativas e 

Complementares. 

 
O procedimento para coleta de dados: A coleta será realizada por meio da 

aplicação de questionário com os pacientes que utilizam das práticas integrativas e 

complementares de uma unidade básica de saúde, no município de Salto Veloso, SC. 

 

1. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Com esse estudo obter e levar mais conhecimento 

a população acerca das Práticas Integrativas e Complementares e seus possíveis 

benefícios. Saber quais as dificuldades para a implementação dessas formas de cuidados 

e tratamento e as percepções que esses pacientes tem acerca do tema abordado. 

 
2. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  Para participar dessa pesquisa você 

não terá riscos ou gastos. O desconforto para o usuário será temporário, apenas para 

responder o questionário. 

 
3. Descreva os procedimentos que serão adotados: Será realizada a aplicação de 

questionário com os pacientes que utilizam das práticas integrativas e complementares:  

Yoga, Acupuntura e Constelação Familiar. Por meio desse questionário serão coletadas as 

percepções dos pacientes em relação às Práticas Integrativas e Complementares e as 

dificuldades na sua implementação dentro da Unidade Básica de saúde. 



61 
 

4. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

5. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizada 

nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano 

decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 

 

6. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar físico. Não virá 

interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

7. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, utilizando para 

descrição dos dados através de números, não especificando nome do participante, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados. 

 

8. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua:                 - Centro, telefone: sempre que entender necessário obter 

informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no 

mesmo. 

 

9. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 

final (is) desta pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às 

dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas 

vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

 

 

___________________________ 

Participante da pesquisa 

________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 
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