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As PICS fundamentam-se através de abordagem integral do processo saúde-doença, buscando estimular 
mecanismos naturais de prevenção de agravos à saúde. Logo, não se preocupam restritamente com a 
doença, mas consideram mente, corpo e espírito, não o enfoque como um conjunto de partes isoladas. O 
objetivo da pesquisa foi traçar um perfil profissional dos enfermeiros que atuam em seis Unidades Básicas 
de Saúde do município de Araguaína – TO bem como verificar seus conhecimentos sobre PICS e montar 
uma estratégia de sensibilização voltada para a adoção das PICS pelos profissionais no cuidado de 
enfermagem. A coleta de dados consistiu na aplicação de um questionário para os enfermeiros que 
trabalham nas Unidades Básicas de Saúde participantes do estudo. Logo após, os participantes tiveram 
acesso a um folheto educativo sobre PICS. Nos resultados constatou-se que 80% dos profissionais 
participantes do estudo têm conhecimento do que significa Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde, porém 53,4% afirmaram não possuir conhecimento das leis e diretrizes do SUS que regulamentam o 
seu exercício pelos profissionais enfermeiros. Com base ainda nos resultados da coleta de dados 60% referem 
a não obtenção de conhecimentos sobre as PICS durante a formação acadêmica e 100% dos participantes 
demonstraram interesse em receber mais instruções sobre essas práticas. Em suma, o presente trabalho foi de 
extrema importância, pois permitiu às autoras enquanto futuras profissionais, utilizarem as PICS para 
promoção da saúde e prevenção do agravo de doenças proporcionando assim um tratamento alternativo de 
excelência para seus pacientes. 
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The PICS (complementary and integrative practices) are founded through integral approach of the health-
disease process, seeking to stimulate natural mechanisms to prevent health problems. Therefore, they do not 
worry strictly with the disease, but consider the mind, body and spirit, do not focus it as a set of isolated 
parts. The objective of the research was to establish a professional profile of nurses working in six Basic 
Health Units in Araguaína - TO , verify their knowledge of PICS and plan an outreach strategy toward 
adoption of PICS by professionals in nursing care. Data collection consisted of a questionnaire application to 
nurses who work in the Basic Health Units participating in the study. Right after, participants had access to 
an educational brochure about PICS. The results indicated that 80% professional partakers of the study know 
what Integrative and Complementary Health Practices mean, but 53.4% said that they are not aware of the 
SUS's  laws and guidelines that regulate their exercise as nurses. Still based on the results of data collection, 
60% reported they do not learned about the PICS during academic background and 100% of the participants 
expressed interest in receiving more instructions on these practices. In brief, this work was extremely 
important because it allowed the authors, future professionals, to use the PICS for health promotion and 
prevention of increase diseases; besides, they can provide an excellent alternative treatment for their 
patients. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No dia 3 de maio de 2006, o Ministério da 
Saúde divulgou a Portaria 971 que relata sobre a 
implantação e implementação das ações e serviços 
relativos às PICS pelas Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde. A criação da portaria é uma 
conquista para a saúde pública, porém, não 
garante o acesso efetivo a essas práticas de saúde, 
tendo em vista que a sua finalidade é de fortalecer 
as políticas para o uso racional e integrado das 
terapias não ortodoxas nos sistemas nacionais de 
saúde. 

Segundo Tesser e Barros (2008) as PICS 
podem ser definidas como um grupo de sistemas 
médicos e de cuidado à saúde, práticas e produtos 
que não são presentemente considerados parte da 
biomedicina.  

Neste campo, tais práticas englobam várias 
abordagens que têm como objetivo buscar 
estímulos de mecanismos inatos na prevenção de 
patologias e recuperação da saúde por intermédio 
de tecnologias competentes e que tragam 
segurança ao paciente no processo de saúde - 
doença, sempre buscando o melhor caminho no 
bem estar do paciente (FIROOZMAND, ROBLES, 
2011). 

Com fundamento no contexto epigrafado 
acima, este estudo foi realizado com a finalidade 
de verificar o conhecimento dos enfermeiros que 
atuam na Atenção Básica sobre as Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde no 
município Araguaína – TO. 

Acreditava-se que os enfermeiros das 
equipes de Estratégia Saúde da Família não 
utilizavam as Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS), porque não 
possuíam conhecimento sobre a sua utilização e 
não recebiam capacitação adequada destas, tanto 
na graduação quanto na educação continuada; 
fator que levou as pesquisadoras a instigarem na 
realidade. 

Este estudo foi realizado através de uma 
pesquisa de campo, com aplicação um 
questionário com 13 perguntas objetivas aos 
enfermeiros das equipes de Estratégia Saúde da 
Família das seis Unidades Básicas de Saúde 
envolvidas na pesquisa: Albeny Soares de Paula, 
Araguaína Sul, Avany Galdino da Silva, Dr. 

Francisco Barbosa de Brito, José de Sousa Rezende 
e Palmeiras do Norte, a fim de traçar o perfil 
desses profissionais. A coleta de dados teve início 
no mês de março de 2014, obedecendo à 
disponibilidade dos profissionais. Aplicou-se uma 
estratégia de sensibilização voltada para tais 
profissionais sobre a adoção das Práticas 
Integrativas Complementares em Saúde (PICS) 
que se deu através da distribuição de folders 
educativos. 

Constatou-se que 80% dos profissionais 
participantes do estudo têm conhecimento do que 
significa Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde, porém 53,4% afirmaram não possuir 
conhecimento das leis e diretrizes do SUS que 
regulamentam o seu exercício pelos profissionais 
enfermeiros. Com base ainda nos resultados da 
coleta de dados, 60% referem a não obtenção de 
conhecimentos sobre as PICS durante a formação 
acadêmica e 100% dos participantes 
demonstraram interesse em receber mais 
instruções sobre essas práticas.  

As pesquisadoras acreditam que as PICS 
são um novo horizonte que se abrem na área da 
saúde e é notável o aumento do interesse pelo 
exercício dessas práticas, pois enfermagem, 
enquanto ciência e arte, aliada aos novos conceitos 
holísticos das PICS, voltam-se para atuar na 
perfeita integração do corpo físico, mental e 
espiritual. 

As autoras deste estudo esperam que a 
realização deste trabalho tenha despertado nos 
enfermeiros um estímulo para adoção desse novo 
modelo assistencial que são as PICS no cuidado à 
população usuária da atenção básica. 

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 

 
Verificar o conhecimento dos enfermeiros 

inseridos na Atenção Básica sobre as Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde no 
município de Araguaína – TO. 

 
2.2 Objetivos Específicos 
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 Aplicar um Instrumento de Coleta de 
Dados aos enfermeiros das equipes de Estratégia 
Saúde da Família das Unidades Básicas de Saúde 
Albeny Soares de Paula, Araguaína Sul, Avany 
Galdino da Silva, Dr. Francisco Barbosa de Brito, 
José de Sousa Rezende e Palmeiras do Norte do 
município de Araguaína – TO a fim de traçar o 
perfil desses profissionais; 

 Averiguar o conhecimento dos enfermeiros 
das Unidades Básicas de Saúde Albeny Soares de 
Paula, Araguaína Sul, Avany Galdino da Silva, Dr. 
Francisco Barbosa de Brito, José de Sousa Rezende 
e Palmeiras do Norte do município de Araguaína 
– TO, sobre as Práticas Integrativas 
Complementares em Saúde;  

 Elaborar uma estratégia de sensibilização 
voltada para os enfermeiros das Unidades Básicas 
de Saúde Albeny Soares de Paula, Araguaína Sul, 
Avany Galdino da Silva, Dr. Francisco Barbosa de 
Brito, José de Sousa Rezende e Palmeiras do Norte 
do município de Araguaína – TO, sobre a adoção 
das Práticas Integrativas Complementares em 
Saúde (PICS). 

 
3. MÉTODOS 

 
O presente estudo trata-se de uma 

pesquisa na área de conhecimento em ciências da 
saúde; de finalidade básica pura, de caráter 
bibliográfico, do tipo exploratório e descritivo, 
quanti-qualitativa e pesquisa ação, no qual foi 
realizado um trabalho de campo juntamente com 
os enfermeiros que constituem as equipes das 
Unidades Básicas de Saúde Albeny Soares de 
Paula, Araguaína Sul, Avany Galdino da Silva, Dr. 
Francisco Barbosa de Brito, José de Sousa Rezende 
e Palmeiras do Norte, observando os 
conhecimentos sobre Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde que estes profissionais 
possuem. 

Em geral somou-se a participação de 
quinze (15) enfermeiros totalizando 71,4%. 

A coleta de dados foi realizada pelas 
pesquisadoras de acordo com os critérios de 
inclusão da amostra e perante a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
pelos participantes da pesquisa.  

A pesquisa se efetuou com a coleta de 
dados através da aplicação de um questionário 

para os enfermeiros das seis Unidades Básicas de 
Saúde envolvidas na pesquisa, contendo 13 
questões diretas sobre conhecimentos acerca das 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.  

Esta coleta de dados teve início no mês de 
março de 2014, obedecendo à disponibilidade dos 
profissionais. Foi aplicado em cada uma das UBS 
por vez, estipulando-se um tempo de no máximo 
30 minutos para que os enfermeiros entregassem o 
questionário devidamente respondido.  

Marconi e Lakatos (2009) 
definem questionário como sendo: 

 
 “um instrumento de coleta de dados, 
constituído por uma série ordenada de 
perguntas, que devem ser respondidas por 
escrito e sem a presença do entrevistador” 
(MARCONI; LAKATOS. 2009. p. 255). 
 

Ainda conforme Marconi e Lakatos (2009) 
pode-se elencar as vantagens: atinge grande 
número de pessoas simultaneamente; abrange 
uma extensa área geográfica; economiza tempo e 
dinheiro; não exige o treinamento de aplicadores; 
garante o anonimato dos entrevistados, com isso 
maior liberdade e segurança nas respostas; 
permite que as pessoas o respondam no momento 
em que entenderem mais conveniente; não expõe 
o entrevistado à influência do pesquisador; obtém 
respostas mais rápidas e precisas; possibilita mais 
uniformidade na avaliação, em virtude da 
natureza impessoal do instrumento; obtém 
respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

Ainda na percepção dos autores 
supracitados as desvantagens do uso de 
questionários são: pequena quantidade de 
questionários respondidos; perguntas sem 
respostas; exclui pessoas analfabetas; impossibilita 
o auxílio quando não é entendida a questão; 
dificuldade de compreensão pode levar a uma 
uniformidade aparente; o desconhecimento das 
circunstâncias em que foi respondido pode ser 
importante na avaliação da qualidade das 
respostas; durante a leitura de todas as questões, 
antes de respondê-las, uma questão pode 
influenciar a outra; proporciona resultados críticos 
em relação à objetividade, pois os itens podem ter 
significados diferentes para cada sujeito. 
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4. RESULTADOS 
 

A coleta de dados foi realizada após a 
aprovação pelo CEP com parecer nº 534.759 e 
CAAE: 25922313.1.0000.0014, por meio da 
aplicação de um questionário com os enfermeiros 
das Unidades Básicas de Saúde de acordo com os 
critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Os 
questionários foram aplicados de forma 
individual, e distribuídos 100 folders para cada 
participante repassar para sua equipe. 

A coleta iniciou-se, no dia 31 de Março de 
2014, começando pela Unidade Básica de Saúde 
Araguaína Sul, seguida pela Unidade Avany 
Galdino da Silva e Dr. Francisco Barbosa de Brito. 
Nas três unidades, os participantes foram 
receptivos e acolhedores. E não houve nenhum 
problema em relação às tarefas de trabalho dos 
participantes, visto que o movimento das 
unidades estava calmo. 

O segundo dia de coleta foi realizado no 
dia 02 de Abril de 2014 nas Unidades Básicas de 
Saúde José de Sousa Rezende, Albeny Soares de 
Paula e Palmeiras do Norte. Nestas Unidades os 
funcionários também foram receptivos e 
acolhedores. Na primeira tinham poucos 
participantes, portanto deu-se de forma rápida. 
Nas demais havia uma quantidade maior de 
participantes então, os mesmos se revezaram de 
acordo com sua disponibilidade, para não 
comprometer suas tarefas de trabalho. 

Para ter uma maior margem de 
participantes, retornamos no dia 07 de Abril de 
2014 nas Unidades Básicas de Saúde José de Sousa 
Rezende e Francisco Barbosa de Brito, finalizando, 
portanto a coleta de dados. 

De forma geral a coleta de dados deu-se de 
forma rápida e não houve resistência dos 
participantes em se envolver com a pesquisa, que 
por sua vez, acharam o trabalho proveitoso e 
demonstraram satisfação e interesse pelo tema 
proposto. 

 
 
 
 
 

TABELA 01: Distribuição das respostas dos 
participantes do estudo quanto ao tempo de atuação na 
Atenção Básica. 

Tempo de 
Atuação na 
Atenção Básica 

N % 

 
1 a 2 anos 
 
3 a 4 anos 
 
5 a 6 anos 
 

 
07 
 
05 
 
03 
 

 
46,6 
 
33,3 
 
20,1 
 

Total 15 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 

 
De acordo com a Tabela 01, que 

corresponde à distribuição dos participantes do 
estudo quanto ao tempo de atuação na Atenção 
Básica, 46,6% dos profissionais responderam que 
tem entre 1 a 2 anos, 33,3% atuam de 3 a 4 anos e 
20,1 estão na área de 5 a 6 anos. 

Segundo dados do IBGE (2006) verifica-se 
que 57,3% dos profissionais de enfermagem são 
mais absorvidos nas instituições públicas de 
saúde, à exceção dos técnicos, que são mais 
absorvidos no setor privado.  

Püschel, Inácio e Pucci (2009) referem que 
embora ao longo dos anos tenha crescido a 
participação dos enfermeiros na equipe, estes 
profissionais ainda representam um pequeno 
percentual de participação na força de trabalho de 
enfermagem.  

Taylor (citado por Villela et. al., 2011) refere 
que a atuação no mercado de trabalho por 
enfermeiros imediatamente após a sua graduação, 
ocasiona um decréscimo da força de trabalho nos 
dez primeiros anos de formação. Refere ainda que 
estudos demonstram que o tempo de serviço do 
enfermeiro à partir do ingresso na profissão está 
reduzido e com isso há uma consequente perda 
social e econômica, pois a maturidade profissional 
é essencial para que o enfermeiro compreenda o 
processo de trabalho e contribua para a melhoria 
da saúde da população.  

A Tabela 01 demonstra que os enfermeiros 
possuem pouco tempo de atuação profissional, 
pois há um número significativo de profissionais 
que referiram possuir de 1 a 2 anos de tempo de 
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trabalho. Uma vez que a bibliografia remete que a 
experiência profissional é de suma importância 
para que as atividades executadas pela 
enfermagem tenham êxito, os profissionais de 
enfermagem participantes do estudo englobam 
um grupo de profissionais classificados como 
jovens e com pouco tempo de formação e trabalho, 
porém, não é possível conceituar a qualidade da 
assistência prestada por estes profissionais apenas 
pelo tempo de experiência profissional, pois 
existem outros fatores determinantes para que se 
possa analisar a qualidade, habilidades e 
conhecimento destes trabalhadores. 

 
TABELA 02: Distribuição das respostas dos 
participantes do estudo sobre o conhecimento das leis e 
diretrizes do SUS que regulamentam o exercício das 
PICS pelos enfermeiros. 

Respostas N % 

 
SIM 
 
NÃO 
 

 
07 
 
08 

 
46,6 
 
53,4 

Total 15 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 

 
A Tabela 02, referente à distribuição das 

respostas dos participantes do estudo sobre o 
conhecimento das leis e diretrizes do SUS que 
regulamentam o exercício das PICS pelos 
enfermeiros mostra que 53,4% dos enfermeiros 
que participaram da pesquisa não conhecem as 
leis e diretrizes do SUS que regulamentam o 
exercício das PICS pelos enfermeiros enquanto 
46,6% dizem possuir conhecimento dessas leis e 
diretrizes. 

Segundo Gavin, Oliveira e Gherardi-
Donato (2010) o enfermeiro nos serviços de saúde 
exercem papel fundamental, uma vez que está em 
contato direto com a população, assim tem a 
oportunidade de orientá-la e esclarecê-la quanto 
ao uso das práticas naturais.  

O Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), no Parecer Informativo 004/95, 
reconhece a fundamentação da profissão de 
Enfermagem, na visão holística do ser humano, o 
crescente interesse e utilização das práticas 
naturais no cuidado ao cliente e os aspectos do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
que permitem a utilização das terapias naturais. 
Finalmente, em 19/3/1997, o COFEN, por meio 
da Resolução 197 "Estabelece e reconhece as 
Terapias Alternativas como especialidade e/ou 
qualificação do profissional de Enfermagem". 

A maior parte dos enfermeiros relatam não 
ter consciência da existência de leis e diretrizes do 
SUS que respaldam os enfermeiros para o 
exercício legal das PICS, as autoras ressaltam que 
essa lacuna na formação de conhecimento trazem 
prejuízo no seu desempenho profissional, 
principalmente na assistência à população. 
 
TABELA 03: Distribuição das respostas dos 
participantes do estudo quanto à obtenção de 
conhecimentos sobre as PICS durante a formação 

acadêmica. 
Respostas N % 

 
SIM 
 
NÃO 
 

 
06 
 
09 

 
40 
 
60 

Total 15 100 

Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
 

A Tabela 03, referente à distribuição das 
respostas dos participantes do estudo quanto à 
obtenção de conhecimentos sobre as PICS durante 
a formação acadêmica. 60% referem a não 
obtenção de conhecimentos sobre as PICS durante 
a formação acadêmica, em contrapartida 40% 
referem terem adquirido conhecimento das 
mesmas na graduação. 

A universidade tem um papel relevante 
na formação dos profissionais para atuarem 
com competência nos serviços de saúde pública 
e privada, cabendo à instituição formadora dar 
sustentação para o desenvolvimento de 
uma formação generalista que contemple 
a integralidade da assistência. É preciso que 
os acadêmicos tenham acesso a formas 
alternativas de assistência, de modo que eles 
possam ampliar o agir social em saúde e conhecer 
terapias complementares, dado o relevante papel 
que têm as instituições formadoras na 
implementação e continuidade do SUS. (GAVIN, 
OLIVEIRA E GHERARDI-DONATO, 2010).  
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DELL’ACQUA; MIYADAHIRA (2002) 
refere que o ensino de enfermagem acompanhou 
um processo histórico até a publicação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação a qual, no artigo 
53, inciso II, adota diretrizes curriculares, ao invés 
de currículo mínimo. Com isso, foi possível 
flexibilizar a organização e a operacionalização do 
currículo pleno de graduação, permitindo às 
instituições de ensino superior que componham 
seu próprio projeto pedagógico, de acordo com a 
sua realidade. 

A área da educação em enfermagem no 
Brasil, ao longo de sua existência, vem passando 
por transformações frente às exigências de seu 
papel na formação de recursos humanos com 
perfil adequado às necessidades de saúde da 
população e à legitimidade de seu papel na 
produção de conhecimentos inovadores e de 
utilidade para a sociedade. (ERDMANN; 
FERNANDES; TEIXEIRA, 2011). 

Visto que, durante o período de graduação 
em enfermagem é que se adquire os 
conhecimentos básicos necessários sobre o 
processo saúde — doença e se desenvolve o 
interesse pela futura área de atuação as autoras 
observam que a maior parte dos participantes da 
pesquisa não tiveram acesso à informação sobre as 
PICS durante a formação acadêmica e acreditam 
que nesse momento de transformações e 
aberturas, as PICS deveriam ser inseridas, de 
forma mais efetiva, nos currículos dos cursos de 
graduação, visto tratar-se de métodos que, se 
utilizados de maneira crítica e reflexiva, poder· 
contribuir com a resolução de agravos de doenças 
na vivência profissional. 
 
TABELA 04: Distribuição das respostas dos 
participantes do estudo quanto à obtenção de 
capacitação sobre as PICS após a formação acadêmica. 

Respostas N % 

 
SIM 
 
NÃO 
 

 
- 
 
15 

 
- 
 
100 

Total 15 100 

Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
Nota: Para a padronização das respostas 
inexistentes considerou-se o uso do traço (-) 

 
A Tabela 04 mostra a distribuição das 

respostas dos participantes do estudo quanto à 
obtenção de capacitação sobre as PICS após a 
formação acadêmica, onde 100% dos entrevistados 
relatam que não tiveram acesso à educação 
continuada sobre as PICS. 

Para Teixeira et. al. (2009) o aumento de 
oferta de vagas vêm exigindo novos saberes que, 
por sua vez, exigem novos perfis para os 
profissionais, o que implica em mudanças na 
natureza e no processo de trabalho, além de 
indicar a necessidade de maior embasamento 
educacional dos trabalhadores, com ênfase não 
apenas no conhecimento técnico-científico, mas 
também no ético, no social, no político e no 
cultural, como requisitos e atributos de 
qualificação profissional. 

Uma grande dificuldade para efetivação da 
PNPIC é que no país existem poucas instituições 
estabelecidas que oferecem capacitações e 
especialidades que formem profissionais 
praticantes de outras formas de racionalidades 
médicas ou tradições de cura em sintonia com os 
princípios do SUS e da Saúde Coletiva, uma vez 
que a grande maioria das graduações em saúde 
ainda pratica o modelo biomédico de formação. 
(TESSER e BARROS, 2008). 

Dias e Silva (2009) referem que é de suma 
importância que a enfermagem adquira 
competências e habilidades para atender as 
necessidades da população, apoiada no seu 
próprio saber, construindo seu lugar no processo 
de produção e manutenção da saúde.  

As autoras observam a importância de um 
processo educativo baseado nas diretrizes do SUS 
e os princípios da Saúde Coletiva a fim de 
preparar os profissionais de saúde a trabalhar com 
as PICS para uma melhor atuação dentro da 
realidade do sistema, despertando para um 
potencial que revitalize as discussões da Saúde 
Coletiva e estimule as mudanças no padrão 
biológico e do cuidado e da promoção da saúde. 

 
TABELA 05: Distribuição das respostas dos 
participantes sobre quais PICS conhecem. 

Respostas N(*) % 

 
Acupuntura 

 
14 

 
18,9 
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Homeopatia 
 
Fitoterapia 
 
Crenoterapia 
 
Cromoterapia 
 
Meditação 
 
Argiloterapia 
 
Toque 
Terapêutico 
 
Outras (**) 
 
Nenhuma 
 

 
14 
 
11 
 
01 
 
05 
 
11 
 
05 
 
09 
 
03 
 
- 

 
18,9 
 
14,8 
 
1,3 
 
6,7 
 
14,8 
 
6,7 
 
12,1 
 
5,4 
 
- 

Total 74 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
(*) N° corresponde ao número de respostas e não de 
participantes. 
(**) PICS citadas em outros: musicoterapia, grupos de 
apoio, Florais de Bach, Reiki. 
Nota: Para a padronização das respostas inexistentes 
considerou-se o uso do traço (-) 
 

A Tabela 05, referente à distribuição das 
respostas dos participantes sobre quais PICS 
conhecem demonstra que acupuntura e 
homeopatia se sobressaem às demais práticas com 
18,9% cada, seguidas por fitoterapia e meditação 
com 14,8% cada, o toque terapêutico representa 
12,1% na pesquisa, crenoterapia com 1,3% da 
pesquisa, cromoterapia com 6,7% e argiloterapia 
também com 6,7%. Nas PICS apontadas em 
outros, representadas por 5,4%, foram citadas as 
práticas de musicoterapia, grupos de apoio, 
Florais de Bach e Reiki. 

KUREBAYASHI; FREITAS; OGUISSO 
(2009) referem que a acupuntura é uma técnica 
antiga que objetiva diagnosticar doenças e 
promover a cura pela estimulação da força de 
autocura do corpo. Esse processo se dá pelo 
realinhamento e redirecionamento da energia, por 
meio da estimulação de pontos de acupuntura por 
agulhas finas metálicas, laser, pressão e outras 

formas de abordagem. O serviço de acupuntura 
tem grande importância no setor secundário e na 
atenção básica e primária quando se atrela os 
resultados obtidos à diminuição dos custos de 
medicação, principalmente em relação aos anti-
inflamatórios. 

A PNPIC (2006) define a homeopatia 
sistema médico complexo de caráter holístico, 
baseada no princípio vitalista e no uso da lei dos 
semelhantes enunciada por Hipócrates no século 
IV a.C. Uma das práticas mais procuradas é a 
homeopatia, que para Monteiro (2012) se dá ao 
fato de ser a prática reconhecida há mais tempo 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), por 
oferecer alternativa de tratamento com baixo custo 
e sem psicotrópicos, o que diminui os efeitos 
colaterais. Ressalta-se, também, que a utilização 
destas formas terapêuticas pode estar relacionada 
ao fato de que muitos estão insatisfeitos ou pouco 
satisfeitos com a medicina convencional. 

A Terapia Floral apropria-se do princípio 
vitalista, baseado na arte de curar indivíduos 
doentes, recuperando a sua vitalidade. Ao 
contrário da medicina convencional, não 
fragmenta ou se utiliza de métodos invasivos para 
obter resultados. As doenças são expressões 
sintomáticas visíveis do desequilíbrio da vida, e a 
terapêutica volta-se para o indivíduo no sentido 
de reparar-lhe a energia vital. Desde a descoberta 
das essências florais e a sistematização da terapia 
floral feita pelo Dr. Bach, na década de 1930, 
milhões de pessoas foram beneficiadas pelo seu 
uso. A terapia floral de Bach é hoje 
reconhecidamente uma forma terapêutica e uma 
ciência bem fundamentada e sistematizada, que 
proporciona reequilíbrio emocional, mental e 
comportamental para as pessoas, de forma 
simples, precisa e suave. (NEVES; SELLI, 
JUNGES; 2010). 

Grupo de apoio ou grupo de ajuda são 
vários tipos de grupos de ajuda mutua, para lidar 
com cada problema da sociedade: doença, mal-
estar, discriminação, solidão. Servem para 
compensar carências, reconquistar força e energia 
e vincar um rumo para a mudança de vida. O 
modelo foi adaptado dos Alcoólicos Anônimos, 
criado nos anos 30 do Século XX. Existem grupos 
físicos normalmente salvaguardando o anonimato 
dos seus membros que funcionam em regime 
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aberto ou fechado (não admitindo novas 
entradas), quase todos com um líder ou 
moderador (alguém que superou o problema ou é 
um exemplo de recuperação) e grupos online 
cujos membros podem ser anônimos ou com uma 
identidade conhecida.  

As autoras, acadêmicas de enfermagem, 
perceberam, através dos dados obtidos que as 
práticas mais conhecidas pelos enfermeiros são as 
divulgadas pela mídia, a saber: fitoterapia, 
acupuntura, homeopatia e argiloterapia. Porém, 
existe um gama muito maior de práticas que 
podem variar com a cultura do local. As que estão 
citadas na portaria PNPIC são: Medicina 
Tradicional Chinesa – Acupuntura, Homeopatia, 
Fitoterapia, Cromoterapia, Medicina 
Antroposófica e as práticas corporais como 
meditação, entre outras. 

Contudo, embora citado na pesquisa, os 
grupos de apoio não são considerados uma PICS e 
sim uma intervenção para apoio e suporte 
emocional. 

 
TABELA 06: Distribuição das respostas dos 
participantes sobre quais PICS acreditam. 

Respostas N(*) % 

 
Acupuntura 
 
Homeopatia 
 
Fitoterapia 
 
Crenoterapia 
 
Cromoterapia 
 
Meditação 
 
Argiloterapia 
 
Toque 
Terapêutico 
 
Outras (**) 
 
Nenhuma 

 
14 
 
08 
 
10 
 
01 
 
03 
 
05 
 
03 
 
05 
 
03 
 
01 

 
25,9 
 
14,8 
 
18,5 
 
1,8 
 
5,5 
 
9,2 
 
5,5 
 
9,2 
 
7,4 
 
1,8 

 

Total 54 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
(*) N° corresponde ao número de respostas e não de 
participantes. 
(**) PICS citadas em outros: musicoterapia, grupos de 
apoio, Florais de Bach, Reiki. 
 

A Tabela 06 mostra a distribuição das 
respostas dos participantes do estudo quanto às 
PICS que acreditam ter eficácia, onde 26,4% dos 
entrevistados relatam que acreditam na 
acupuntura, 15% na homeopatia, 18,8% em 
fitoterapia, 1,8% em crenoterapia, 5,6% 
cromoterapia, 9,4% meditação, 5,6% argiloterapia, 
9,4% toque terapêutico, 5,6% responderam que 
creem em outras (na qual incluem: musicoterapia, 
grupos de apoio, Florais de Bach, Reiki), ainda 
1,8% disseram que não acreditam em nenhuma.  

Neves, Selli e Junges (2010) apontam que 
estudos realizados em alguns municípios 
mostram a crescente busca pelos profissionais de 
saúde e da população em geral por estas práticas. 
Porém, o desconhecimento e a descrença ainda 
circundam as práticas em si, principalmente no 
que diz respeito à eficácia que as PICS vêm 
trazendo para a saúde.  

Gomes, Silva e Araújo (2010) referem que o 
toque terapêutico tem se revelado um excelente 
meio não-invasivo de que o enfermeiro e outros 
profissionais da saúde lançam mão para promover 
relaxamento, reduzir a ansiedade, controlar a dor 
e outros efeitos. Em resultados de estudos, 
concluíram que o toque terapêutico mostra-se 
uma importante ferramenta para o planejamento e 
implementação da assistência de enfermagem a 
ser prestada pelo enfermeiro ao paciente, com o 
intuito de alcançar uma melhor qualidade de vida 
deste e assim reagir com uma melhor condição de 
saúde.  

Levine (2000, apud Menezes e Dell'aglio, 
2009) afirma que a meditação é uma prática muito 
antiga, com origem nas tradições orientais, 
estando especialmente relacionada às filosofias do 
yoga e do budismo. Referem ainda que tendo em 
vista a relevância do estudo científico da 
meditação e de suas diversas facetas, sugere-se 
que esse é um campo a ser explorado nos centros 
de pesquisa do Brasil e à medida que os 



MMiillhhoommeemm,,  eett  aall..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IISSSSNN  11998833--66770088 
 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.11, n.1, Pub.3, Fevereiro 2018 -  Pág.28 

 

resultados forem se tornando mais conclusivos, a 
sua inserção e disseminação torna-se relevante na 
prática clínica para que a validação do uso da 
meditação, a fim de ser tornar uma ferramenta 
destinada a promover a qualidade de vida nas 
suas diversas dimensões. 

Cunha, Arruda e Silva (2010) referem que a 
musicoterapia é um campo de conhecimento que 
estuda o ser humano, suas manifestações sonoras 
e os fenômenos que decorrem nas interações entre 
pessoas, ritmos, melodias, e harmonias. 

A enfermagem e a musicoterapia possuem 
interfaces que se relacionam com a visão integral 
do cliente e a busca por promover uma assistência 
holística que atenda aos aspectos físicos, 
emocionais e sociais deste, estimulando que 
expresse seus desejos e subjetividades e que 
exerça seu direito de escolha. (BERGOLD, ALVIM, 
2009) 

As autoras notaram que as crenças em 
algumas práticas se sobressaem a outras, no caso a 
acupuntura, homeopatia e fitoterapia, obtiveram 
destaque devido a questões tradicionais e 
culturais, que são mais divulgadas e pela fácil 
acessibilidade no que comparada às demais, daí a 
necessidade de se discutir a implementação de 
recursos tecnológicos voltado para as relações 
humanas, além de se observar que essa deficiência 
pode trazer implicações para o relacionamento 
enfermeiro-paciente e para o futuro do cuidado e 
da assistência ao indivíduo.  

 
TABELA 07: Distribuição das respostas dos 
participantes sobre quais PICS utiliza/utilizou para 
tratamento pessoal. 

Respostas N(*) % 

 
Acupuntura 
 
Homeopatia 
 
Fitoterapia 
 
Crenoterapia 
 
Cromoterapia 
 
Meditação 

 
02 
 
04 
 
08 
 
- 
 
- 
 
01 

 
8 
 
16 
 
32 
 
- 
 
- 
 
4 

 
Argiloterapia 
 
Toque 
Terapêutico 
 
Outras (**) 
 
Nenhuma 
 

 
01 
 
01 
 
02 
 
06 

 
4 
 
4 
 
8 
 
24 

Total 25 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
(*) N° corresponde ao número de respostas e não de 
participantes. 
(**) PICS citadas em outros: musicoterapia, grupos de 
apoio, Florais de Bach, Reiki. 
Nota - Para a padronização das respostas inexistentes 
considerou-se o uso do traço (-) 
 

Com base nos dados fornecidos pelos 
participantes da pesquisa, a Tabela 07 mostra que 
a maioria (32%) relatam já terem usado a 
fitoterapia em seu tratamento pessoal, seguido 
pela homeopatia (16%), acupuntura (8%), 
meditação (4%), argiloterapia (4%), toque 
terapêutico (4%) ou outras (8%). Porém um 
número considerável (24%) também afirmam 
nunca ter utilizado nenhuma prática. 

Desde a antiguidade as pessoas utilizam 
plantas com a finalidade de tratar e curar 
enfermidades. A fitoterapia vem sendo a medicina 
integrativa que mais cresce ao logo dos anos. O 
fator mais relevante para tal crescimento se 
resume na evolução dos estudos científicos, em 
destaque a descoberta da eficácia de plantas 
medicinais, principalmente as utilizadas pela 
população com finalidade terapêutica, através dos 
estudos químicos e farmacológicos. (FRANÇA et. 
al., 2008) 

Conforme a OMS, para grande parte da 
população o uso de plantas medicinais é visto 
como uma integrativa histórica à utilização de 
medicamentos sintéticos, visto que os últimos são 
considerados mais caros e agressivos ao 
organismo. A disseminação do uso de plantas 
medicinais, assim como a automedicação deve-se 
principalmente ao baixo custo e fácil acesso à 
grande parcela da população. 
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O Termalismo compreende as diferentes 
maneiras de utilização da água mineral e sua 
aplicação em tratamentos de saúde, seja para 
recuperar ou tratar a saúde, assim como preservá-
la. A Crenoterapia consiste na indicação e uso de 
águas minerais com finalidade terapêutica 
atuando de maneira complementar aos demais 
tratamentos de saúde. (MS, 2006) 

Para Paranaguá et. al. (2009) a não 
utilização das práticas integrativas no âmbito da 
ESF é relevante, uma vez que é comprovada a sua 
eficácia na promoção de saúde e/ou prevenção e 
tratamento de doenças, além de configurar uma 
forma de ampliar as práticas do cuidar e oferecer 
ao usuário a possibilidade de escolha do 
tratamento que julgar melhor para promoção da 
sua saúde. Por ser um recurso de baixo custo para 
os serviços públicos, sua utilização poderia 
contribuir para melhor redistribuição do 
orçamento destinado às Secretarias de Saúde. 

As pesquisadoras observaram que apesar 
de que muitos profissionais já tenham tido 
contado pessoal com as PICS, uma quantidade 
considerável não tiveram esse contato e que esse 
fator pode estar relacionado ao despreparo dos 
profissionais para a efetivação das práticas, para o 
alcance da qualidade frente aos usos das PICS 
recomenda-se planejamento de ações para 
capacitação dos mesmos uma vez que visando o 
custo de desenvolvimento dessa categoria de 
produtos, o Brasil oferece recursos promissores 
para a população já que o país é visto em destaque 
por possuir um terço da flora mundial, além de 
ser a Amazônia a maior reserva de produtos 
naturais com ação fitoterápica do planeta. 
 
TABELA 08: Distribuição das respostas dos 
participantes sobre quais PICS utiliza/utilizou no 
cuidado de enfermagem a pacientes/usuários. 

Respostas N(*) % 

 
Acupuntura 
 
Homeopatia 
 
Fitoterapia 
 
Crenoterapia 

 
03 
 
- 
 
05 
 
- 

 
16,6 
 
- 
 
27,7 
 
- 

 
Cromoterapia 
 
Meditação 
 
Argiloterapia 
 
Toque 
Terapêutico 
 
Outras (**) 
 
Nenhuma 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
01 
 
01 
 
08 

 
- 
 
- 
 
- 
 
5,5 
 
5,5 
 
44,4 

Total 18 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
(*) N° corresponde ao número de respostas e não de 
participantes. 
(**) PICS citadas em outros: musicoterapia, grupos de 
apoio, Florais de Bach, Reiki. 
Nota: Para a padronização das respostas inexistentes 
considerou-se o uso do traço (-) 
 

Com base nos dados fornecidos pelos 
sujeitos da pesquisa, a Tabela 08 mostra que a 
maioria (44,4%) relata não utilizam/utilizaram 
nenhuma das PICS no cuidado de enfermagem 
aos pacientes/usuários, seguido pela fitoterapia 
(27,7%), acupuntura (16,6%), toque terapêutico 
(5,5%), ou outras (5,5%). As demais, homeopatia, 
crenoterapia, cromoterapia, meditação e 
argiloterapia não foram citadas.  

Para Gnatha et. al. (2011), sendo os 
enfermeiros os profissionais que estabelecem 
vínculos mais profundos com a comunidade onde 
atuam e por terem na sua formação as bases do 
princípio holístico, as terapias alternativas / 
complementares representam a oportunidade de 
mais uma área de atuação. Com as Terapias 
Alternativas / Complementares, é possível tratar 
os indivíduos na causa primeira de seus males 
(SCHEFFER, 2011), e não apenas tratar os 
sintomas. 
 Segundo Wentz, Goulart e Salinet (2013) a 
cromoterapia pode ser utilizada como ferramenta 
estratégica para formação de um ambiente mais 
acolhedor, proporcionando conforto e segurança 
aos usuários do SUS. As cores exercem grande 
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influência no ambiente modificando-o, animando-
o e assim podendo alterar a comunicação, atitudes 
e percepção das pessoas presentes, pois todos tem 
reações frente às cores. 

Bessa e Oliveira (2013) citam que o Reik é 
definido como um sistema natural de equilíbrio e 
de reposição energética que contribui para a 
produção de um relaxamento profundo, para o 
desbloqueio energético, harmonização interior e 
resgate da saúde.  Citam ainda que o Reiki pode 
ser incluído como uma modalidade de terapia 
energética, podendo contribuir para o tratamento 
de estresse, fadiga, depressão, ansiedade e 
burnout. Os profissionais de saúde e enfermeiros 
são cada vez mais vulneráveis a essas condições, 
podendo essa terapia contribuir para a 
recuperação da saúde do profissional e dos 
clientes.  

O uso da argila em tratamentos estéticos 
vem ganhando espaço na ultima década. É um 
dos medicamentos mais antigos conhecidos pelo 
homem e provavelmente um dos mais efetivos, 
pois a maioria das doenças podem ser tratadas 
com o uso desta substância; tal fato só é possível 
devido a grande quantidade de minerais presentes 
em sua composição, que se assemelham aos 
presentes no corpo humano. (ABEL, 2009) 

As autoras acreditam que vários são os 
fatores que podem afetar diretamente na oferta 
desses serviços, como por exemplo: a 
disponibilidade dos profissionais de saúde e a 
capacidade dos serviços para absorver a 
população. Ainda existem profissionais que 
apesar de conhecer as práticas acham que 
precisam de cautela em encaminhar seus usuários 
para fazer uso das PICS. Percebeu-se também que 
a cultura profissional depende em grande parte 
do interesse e consciência daqueles que atuam e 
estão envolvidos no saber e fazer que caracterizam 

a profissão. 
 

TABELA 09: Distribuição das respostas dos 
participantes sobre a que acreditam estar relacionado o 
não exercício das PICS pelos enfermeiros. 

Respostas N(*) % 

 
Falta de tempo 
 
Falta de 

 
05 
 
15 

 
22,7 
 
68,1 

conhecimento 
adequado 
 
Falta de interesse 
 

 
 
02 

 
 
9 
 

Total 22 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
(*) N° corresponde ao número de respostas e não de 
participantes. 
Nota - Para a padronização das respostas inexistentes 
considerou-se o uso do traço (-) 
 

A Tabela 09, referente à distribuição das 
respostas dos participantes da pesquisa sobre a 
que acreditam estar relacionado o não exercício 
das PICS pelos enfermeiros mostra que a maior 
parte dos entrevistados (68,1%) relacionam tal 
fator à falta de conhecimento adequado; outros 
22,7% relacionaram à falta de tempo e somente 9% 
disseram estar relacionado à falta de interesse. 

Monteiro (2012) defende a possibilidade de 
um amplo processo, que estimule e facilite a 
formação, ou especialização, dos profissionais de 
saúde em uma das práticas ou em outras 
racionalidades médicas, estimulando um novo 
campo de pesquisa científica, contribuindo, assim, 
para que se tornem mais conhecidas e praticadas 
pelos profissionais do SUS, em especial os 
profissionais da atenção básica.  Desta forma, as 
práticas tornam-se mais respeitadas e conhecidas, 
menos elitizadas e mais disponíveis para toda 
população, ampliando e fortalecendo a PNPIC. 

As autoras ressaltam que a publicação da 
portaria nº 971/2006/MS é uma conquista para a 
saúde pública, porém, não garante o acesso efetivo 
a essas práticas de saúde. Muitos são os elementos 
que se apresentam como limites na inserção de 
PICS no conjunto das terapêuticas adotadas pelos 
enfermeiros. Para efetivar as estratégias de 
promoção do acesso e uso racional das PICS é 
importante que os enfermeiros adequem o uso das 
PICS à sua rotina de assistência, buscando 
primeiramente alicerce de conhecimento na área. 

 
TABELA 10: Distribuição das respostas dos 
participantes do estudo em relação a 
adquirir/aperfeiçoar seus conhecimentos sobre as 
PICS. 

Respostas N % 
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SIM 
 
NÃO 
 

 
15 
 
- 

 
100 
 
- 

Total 15 100 
Fonte: ICD – Questionário 1/2014. 
Nota - Para a padronização das respostas inexistentes 
considerou-se o uso do traço (-) 
 

A Tabela 10, referente à distribuição das 
respostas dos participantes do estudo no que diz 
respeito em adquirir/aperfeiçoar seus 
conhecimentos sobre as PICS mostra que 100% 
dos participantes demonstram interesse em 
receber mais instruções sobre as PICS. 

O interesse pelas PICS vem aumentando 
gradativamente por diferentes razões, entre estas, 
por influências culturais, econômicas e 
ideológicas, por representar uma alternativa às 
terapêuticas convencionais, próprias do modelo 
biomédico, ou, mesmo, por questões de modismo. 
(ALVIM et. al., 2013) 

Monteiro (2012) acredita que as 
perspectivas do crescimento das PICS são muito 
grandes, pois são atividades que trazem 
benefícios, com custos relativamente baixos. E traz 
oportunidade de uma maior promoção da saúde e 
da qualidade de vida, integração social, busca da 
autonomia, em que o usuário é sujeito ativo, 
cuidando e sendo responsável pelo seu 
tratamento. Diminuindo o afastamento do 
trabalho por doenças oportunistas; de uso 
excessivo de medicamentos; e nas práticas 
corporais se tem um empoderamento de continuar 
praticando só, com autonomia, podendo se tornar 
mais um multiplicador destas práticas.  

Para as autoras, diante do exposto, fica 
claro que os enfermeiros da Atenção Básica 
demonstram interesse em utilizar as práticas no 
cuidado à população, assim uma das ações para 
efetivar e ampliar a implementação das PICS é 
incrementar a oferta de cursos de formação na 
área em sintonia com a proposta do SUS. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As PICS recusam o uso de substâncias 
químicas que não existam na natureza. 
Fundamentam-se através de abordagem integral 
do processo saúde-doença, buscando estimular 
mecanismos naturais de prevenção de agravos à 
saúde com ênfase na escuta acolhedora e 
integração do ser humano com o meio ambiente e 
a sociedade. Logo, não se preocupam 
restritamente com a doença e o corpo do doente, 
mas se revestem de interesse e incentivo ao 
desenvolvimento comunitário, à solidariedade e à 
participação social. 

As autoras consideram a realização deste 
trabalho extremamente importante e classificam o 
desenvolvimento do mesmo como produtivo e 
prazeroso. No presente estudo foi realizada uma 
pesquisa de caráter bibliográfico, exploratória, 
quanti-qualitativa, pesquisa ação e de campo. 
Onde, foi aplicado um questionário com questões 
objetivas de múltipla escolha aos Enfermeiros das 
Unidades Básicas de Saúde Albeny Soares de 
Paula, Araguaína Sul, Avany Galdino da Silva, Dr. 
Francisco Barbosa de Brito, José de Sousa Rezende 
e Palmeiras do Norte, averiguando os 
conhecimentos sobre Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde que possuíam estes 
profissionais. 

Ao abordar o presente tema em seu 
Trabalho de Conclusão de Curso, os autores 
objetivaram verificar o conhecimento dos 
participantes do estudo sobre Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde, uma vez que por se 
tratar do campo da atenção básica, estes 
profissionais possuem um contato íntimo com a 
população, podendo inteirar-se das condições de 
vida dos sujeitos, adequando e direcionando o 
cuidado de Enfermagem. 

Em relação ao primeiro objetivo, concluiu-
se que o mesmo foi contemplado, pois através da 
coleta e análise dos dados foi possível observar o 
perfil dos profissionais das Unidades Básicas de 
Saúde participantes do estudo concluindo que os 
mesmo são relativamente jovens e recém 
formados, com pouco tempo de atuação na 
Atenção Básica.  

O segundo objetivo foi alcançado, através 
do questionário aplicado e da análise de dados foi 
possível, observar que a maior parte dos 
enfermeiros sabem o que significa PICS porém, 



MMiillhhoommeemm,,  eett  aall..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IISSSSNN  11998833--66770088 
 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.11, n.1, Pub.3, Fevereiro 2018 -  Pág.32 

 

não tem conhecimento aprofundado sobre o cada 
uma delas, nem das leis e diretrizes que 
regulamentam o exercício das PICS pelos 
enfermeiros e por isso não as utilizam na 
assistência de enfermagem da Atenção Básica. 
Sendo assim, o resultado foi satisfatório, pois foi 
possível observar o conhecimento dos 
participantes a respeito da temática abordada.  

Da mesma forma que o segundo, o terceiro 
objetivo foi alcançado, pois todos os profissionais 
participantes do estudo se mostraram receptivos à 
estratégia de sensibilização que foi a distribuição 
de folhetos educativos para o profissional e sua 
equipe. Por meio deste método sobre o tema foi 
possível haver uma troca de informações entre os 
participantes e os autores do trabalho a respeito 
da utilidade das PICS, e quais os direitos dos 
profissionais na qualidade de atuantes na atenção 
primária.  

De acordo com o estudo realizado o 
problema de pesquisa foi respondido, visto que os 
profissionais referiram ter conhecimento sobre 
algumas PICS como acupuntura, homeopatia, 
meditação, toque terapêutico, dentre outras. Essas 
PICS foram apontadas pelos participantes do 
estudo como as mais conhecidas.  

Assim como problema de pesquisa, a 
hipótese norteadora foi confirmada. Visto que, 
segundo as respostas dos profissionais 
participantes do estudo, os enfermeiros das 
equipes de Estratégia Saúde da Família não 
utilizam as Práticas Integrativas Complementares 
em Saúde porque não possuem conhecimento 
sobre a sua utilização e não recebem capacitação 
adequada destas, tanto na graduação quanto na 
educação continuada. 

Tendo em vista que as PICS têm uma 
grande contribuição a ser dada à promoção a 
saúde, pois através de suas práticas ela estimula 
seus usuários a uma forma de viver mais 
saudável, buscando um equilíbrio entre o corpo, 
mente e espírito, é importante que novos estudos 
sobre o tema sejam desenvolvidos, abordando o 
estimulo aos profissionais para que ampliem a 
divulgação do conhecimento sobre as PICS. 
 As perspectivas do crescimento das PICS 
na área da enfermagem são muito grandes, pois 
são atividades que trazem benefícios, com custos 
relativamente baixos. Trazendo também 

oportunidades para maior promoção da saúde e 
da qualidade de vida, integração social, busca da 
autonomia, em que o usuário é sujeito ativo, 
cuidando e sendo responsável pela sua saúde. 
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