
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARY CARMEM FRÓES RIBEIRO 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: BARREIRAS E FACILITADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP 

2022 



 
 

MARY CARMEM FRÓES RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: BARREIRAS E FACILITADORES 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Pública do Departamento de Medicina Social 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo como parte das exigências 

para a obtenção do título de Doutora em Saúde 

Pública. 

 

Área de concentração: Saúde Pública 

 

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Dias de Souza  

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP 

2022 



 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste 

trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para 

fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

Catalogação da Publicação 

Serviço de Documentação Científica 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

 

Ribeiro, Mary Carmem Fróes 

Implementação de práticas integrativas e complementares na atenção primária 

à saúde: barreiras e facilitadores/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / 

Universidade de São Paulo. 

Ribeirão Preto, São Paulo, 2022. 

87 f.: il. 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. Departamento de Medicina Social. Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Pública.  

      Orientador: Prof. Dr. João Paulo Dias de Souza 

  

      1. Medicina Tradicional 2. Terapias Complementares. 3. Atenção Primária. 4. Ioga 

 

 

 



 
 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

Aluna: Mary Carmem Fróes Ribeiro 

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Dias de Souza 

Tese: Implementação de práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde: 

barreiras e facilitadores. 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Pública do Departamento de Medicina 

Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo como parte das 

exigências para a obtenção do título de Doutora em 

Saúde Pública 

 

Aprovação em: ___/ ___ / ___. 

 

Membros da banca:  

1. João Paulo Dias de Souza (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP) 

Julgamento: _______________________ 

2. Maria Paula Panuncio Pinto (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP)  

Julgamento: _______________________ 

3. Edilaine C. Silva Gherardi Donato (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP) 

Julgamento: _______________________ 

4. Ana Tereza Gomes Guerrero (Fiocruz) 

Julgamento: _______________________ 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Primeiramente gostaria de agradecer ao Prof. João Paulo, meu orientador, pelos 

inúmeros aprendizados e oportunidades durante essa linda e desafiadora jornada acadêmica.  

Agradeço à CAPES pela bolsa concedida que viabilizou a realização deste trabalho. 

Agradeço imensamente aos meus pais, Cândida e José Carlos, meus exemplos de 

carácter, honestidade, compaixão e respeito ao próximo.  

Agradeço às minhas irmãs, Ana Carla e Ana Carolina, pelo amor, amizade, respeito e 

cuidado.   

Agradeço ao meu filho Caíque por ser meu oásis em meio ao deserto. Sua doçura, 

companheirismo e alegria são incentivo e combustível frente os obstáculos e desafios.   

Agradeço a todos os professores que contribuíram para a minha formação. 

Agradeço aos meus amigos de vida pelo incentivo e parceria e aos meus amigos 

espirituais por estarem sempre comigo, provendo forças quando as minhas se esvaíam. 

E enfim, agradeço à Deus, que incondicionalmente se mantém ao nosso lado sem nunca 

nos desamparar.   

  

 

 

 



 
 

Resumo 

RIBEIRO MCF. Implementação de práticas integrativas e complementares na atenção primária 

à saúde de Ribeirão Preto: barreiras e facilitadores. [Tese] – Ribeirão Preto: Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2021. 

 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) regulariza e 

incentiva a implementação de 29 práticas no Sistema Único de Saúde (SUS). Essas práticas 

ofertadas pelo SUS representam a ampliação da integralidade da atenção e o acesso a saúde. 

No entanto alguns obstáculos e desafios na implementação dessas práticas se fazem presentes. 

Com o intuito de descrever o processo de implementação das Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs) na Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Ribeirão Preto - 

SP e identificar suas barreiras e facilitadores, este trabalho vem apresentar dois estudos. O 

primeiro foi realizado com trabalhadores na atenção clínica direta que possuíam capacitação 

em alguma Prática Integrativa e Complementar (PIC) e com os gerentes das unidades básicas 

de saúde do município. O segundo estudo foi realizado com usuárias que participaram de uma 

intervenção de Ioga oferecida em uma dessas unidades.  

O processo de implementação das PICs se encontra incipiente e centralizado no médico. 

A alta medicalização, o interesse de pacientes e profissionais pelas PICs e o descontentamento 

com o atual modelo de saúde representam oportunidades para a implementação das PICs.  As 

barreiras identificadas se referem à falta de incentivo, capacitação, conhecimento e divulgação, 

assim como, a falta de legislação e protocolos claros para a oferta das PICs de forma 

institucionalizada. Embora falte conhecimento adequado sobre as PICs, as mesmas são 

aceitáveis como terapia complementar para os participantes dos estudos. No intuito de diminuir 

os obstáculos de conhecimento e incentivo das PICs, estudos científicos robustos precisam ser 

fomentados.  

 

Palavras-Chave: Terapias Complementares, Atenção Primária a Saúde, Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares. 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

RIBEIRO MCF. Implementation of integrative and complementary practices in the primary 

health care: barriers and facilitators [Thesis] - Ribeirão Preto: University of São Paulo, Faculty 

of Medicine of Ribeirão Preto; 2021. 

 

The National Policy on Integrative and Complementary Practices (PNPIC) regulates and 

encourages the implementation of 29 practices in the Unified Health System (SUS). These 

practices offered by SUS represent the expansion of the integrality of care and access to health. 

However, some obstacles and challenges in the implementation of these practices are present. 

In order to describe the process of implementation of Integrative and Complementary Practices 

(PICs) in the Primary Health Care (PHC) in the city of Ribeirão Preto - SP and identify its 

barriers and facilitators, this paper presents two studies. The first was carried out with frontline 

health workers who were trained in some Integrative and Complementary Practices (PIC) and 

with managers of basic health units in the municipality. The second study was carried out with 

users who participated in a yoga intervention offered in one of these units.  

The process of implementing PICs is incipient and physician-centered. The high 

medicalization, the interest of patients and professionals for PICs and the dissatisfaction with 

the current health model represent opportunities for the implementation of PICs.  The barriers 

identified refer to the lack of incentive, training, knowledge and dissemination, as well as the 

lack of legislation and clear protocols for the offer of PICs in an institutionalized way. Although 

adequate knowledge about PICs is lacking, they are acceptable as complementary therapy for 

the study participants. In order to decrease the obstacles of knowledge and encouragement of 

PICs, robust scientific studies need to be fostered.  

 

 

 

 

 

Keywords: Complementary Therapies, Primary Health Care, National Policy on Integrative 

and Complementary Practices.  
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1. Introdução 

 

 

Na tentativa de se adequar à realidade complexa da existência humana, o conceito de 

saúde vem sofrendo mudanças ao longo da história. As primeiras publicações a condicionavam 

à ausência de doença(1). Porém, essa ideia de oposição foi sendo descartada conforme ficava 

mais evidente que o fato de uma pessoa não apresentar uma doença aparente não significava 

que estivesse saudável. Também se evidenciou que o conceito de saúde podia variar de pessoa 

para pessoa de acordo com sua condição social, econômica, estilos de vida, dentre outros 

fatores(2). Constatou-se então que a condição de saúde de uma população é dinâmica, podendo 

ser constantemente afetada pelos acontecimentos diários, modificando os níveis de saúde ao 

longo do tempo(3).  

Em meio a essa discussão, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou em 1946 a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), no intuito de elevar os padrões mundiais de saúde. Na 

carta de constituição da OMS o conceito de saúde foi apresentado como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades”(4). Embora essa definição amplie o conceito de saúde, foi e ainda é alvo de 

inúmeras críticas, pois alguns autores defendem que este completo bem-estar não existe, e 

criticam sua limitação aos aspectos biopsicossociais(1,5).  

Adicionalmente, na Constituição brasileira de 1988, no artigo 196, a saúde é definida 

como ”um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde”(6). Nesse contexto, a 

pandemia do novo coronavírus, Sars-Cov-2, a qual se instalou em todas as partes do mundo 

desde o primeiro semestre de 2020, pode ser tomada como um exemplo que evidencia o impacto 

direto que ações políticas têm na saúde da população. Desde então o Brasil chegou a apresentar 

em diversos momentos uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 do mundo, sendo 

que, em fevereiro de 2022, os óbitos tinham ultrapassado 632 mil(7). Essa situação parece ter se 

agravado, devido à falta de estratégias eficazes para o enfrentamento da pandemia no país(8).  
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Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.), considerado o pai da medicina, dizia que o ser humano 

é uma parte integral do cosmo e que o equilíbrio e a saúde do corpo estão diretamente ligados 

ao ambiente em que se vive(9). Sendo assim, não se pode pensar em saúde sem levar em conta 

diversos fatores como alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

emprego, religião, relações interpessoais, crenças, valores etc.  

A espiritualidade é um dos aspectos frequentemente ignorados pela medicina 

convencional, mesmo com a orientação da Organização Mundial da Saúde, através de vários 

documentos, recomendando sua a instituição pela ciência médica(10). Contudo, nas últimas 

décadas o número de publicações de estudos acerca da espiritualidade vem aumentando no 

mundo todo, e muitas universidades de medicina passaram a oferecer essa disciplina no seu 

currículo. Victor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, dizia que o que mata o ser humano é o 

sofrimento sem sentido(11). Ele defendia que a pessoa que enfrenta uma dificuldade 

compreendendo que existe um “porque” maior, a enfrenta de forma muito melhor do que aquela 

que não possui essa compreensão. Alguns estudos científicos concluíram que quem acredita em 

Deus, vive mais e melhor, independente da sua religião, reforçando a tese de Victor Frankl(12–

18). A crença em Deus também tem sido considerada como um fator relevante para a recuperação 

de doenças graves(19). Na última década, pesquisas relacionando a qualidade de vida e 

espiritualidade também têm crescido consistentemente em todo o mundo, apresentando 

inclusive, evidências de associação entre elas(20). Outras pesquisas, relatam a importância dos 

profissionais de saúde levarem em conta a dimensão espiritual no cuidado ao paciente e de 

buscarem alternativas terapêuticas que possibilitem o alívio de seu sofrimento espiritual(21).  

Em 2016, a ONU estabeleceu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo o 

terceiro objetivo assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos em todas as 

idades(22). Mas para que a ciência possa progredir e alcançar esse objetivo, alguns paradigmas 

da medicina convencional precisam ser quebrados. É preciso aceitar a ineficiência de um 

modelo de saúde sustentado apenas pelo conhecimento médico e limitado à dimensão biológica 

e curativa de saúde.  

Ao longo do tempo, o modelo biomédico de saúde, passou a tratar o corpo como se este 

fosse uma máquina, subdividindo-o em partes independentes, limitando-se ao cuidado da 

manutenção do biológico e ignorando os demais aspectos que envolvem o ser humano. Também 

construiu muros entre as especialidades e demais profissões, dificultando a comunicação, 

colaboração e troca de saberes como orienta a perspectiva interprofissional(23). O modelo 

biomédico é hegemônico nas práticas de saúde do SUS e teve seu crescimento e 
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desenvolvimento pautado principalmente em alegações matemáticas(24). Dada a relativa 

limitação deste modelo em compreender o ser como um organismo interdependente, que requer 

cuidado integral e interprofissional, surge a necessidade de uma outra ordem de práticas que 

possam contribuir para o preenchimento dessa lacuna.  

A OMS recomenda a implantação de políticas que incentivem práticas da Medicina 

Tradicional Complementar e Integral (MTCI), e nos últimos anos o número de Estados-

Membros que instituíram uma política nacional de MT cresceu consistentemente. Em 2018 

havia 109 países com algum amparo jurídico ou regulamentar para essas práticas (figura 1 - 

Estados Membros com Política Nacional de MTCI em 2018, WHO)(25,26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estados Membros com Política Nacional de MTCI em 2018, WHO(22)
 

No Brasil foi instituída a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC, 2006)(27). Desde então, as Práticas Integrativas e Complementares estão em processo 

de implementação no SUS amparado também pela Portaria nº 849, de 2017(28), e pela Portaria 

nº 702, de 2018(29). A cada nova portaria, novas práticas foram incluídas na PNPIC, e com isso 

29 PICs estão incluídas na PNPIC até o momento para serem ofertadas pelo SUS (Anexo 1 - 

Práticas Integrativas e Complementares incluídas na PNPIC).  

De acordo com o Ministério da Saúde(30), as Práticas Integrativas e Complementares 

estão presentes em 3.024 (53%) dos municípios brasileiros, sendo 78% na Atenção Básica à 

Saúde. Com a publicação da portaria nº145/2017926 em 2017, as práticas integrativas passam 

a ter código próprio para registro no sistema de saúde pública(31).  
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Essas práticas favorecem o cuidado à saúde abrangendo contextos sociais e familiares. 

Apresentam abordagens ampliadas que estimulam a interprofissionalidade e valorizam saberes 

e práticas não-biomédicas, estimulando o autocuidado(32). Promovem a adoção de estilos de 

vida saudáveis, incentivam a solidariedade, o encorajamento pessoal e coletivo e combatem às 

desigualdades sociais(33,34). Representam também a ampliação da integralidade da atenção e o 

acesso a saúde(35).  

Tendo em vista o crescimento do interesse por essas práticas, o apoio da PNPIC para 

que sejam ofertadas no SUS e a escassez de estudos abordando essas variáveis, torna-se 

necessário estudar, avaliar e discutir a implementação dessas práticas na atenção primária como 

uma oportunidade de melhoramento e ampliação do cuidado ofertado a população.    
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2. Justificativa 

 

 

Embora exista o amparo legal regulamentando e incentivando a implementação das 

PICs no SUS, esse processo esbarra em obstáculos e limitações que precisam ser identificados. 

A partir da identificação do atual cenário do processo de implementação das PICs na 

atenção primária a saúde de Ribeirão Preto – SP espera-se possibilitar que estratégias sejam 

traçadas para superar os obstáculos e viabilizar a implementação dessas práticas. 

Assim, os resultados desse estudo podem ser úteis e servir de diretrizes para os gestores 

deste e de outros municípios que buscam implementar as PICs na Atenção Primária à Saúde. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Descrever o processo de implementação das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) na Atenção Primária à Saúde na cidade de Ribeirão Preto - SP. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar as PICs que estão sendo ofertadas e de que forma; 

b) Elencar os profissionais envolvidos e suas percepções sobre a implementação das PICs; 

c) Descrever a percepção de mulheres sobre os efeitos do Ioga no climatério e sua aceitação 

como prática integrativa e complementar na atenção primária;  

d) Identificar barreiras e facilitadores para o processo de implementação das PICs na 

atenção primária a saúde. 
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4. Artigos Científicos 

 

 

De acordo com os objetivos do estudo foi possível desenvolver dois artigos que serão 

apresentados a seguir. Ambos os artigos visam atender ao objetivo geral do estudo. No entanto, 

o artigo 1, corresponde aos objetivos específicos a) Identificar as PICs que estão sendo ofertadas 

e de que forma; b) Elencar os profissionais envolvidos e suas percepções sobre a implementação 

das PICs; e d) Identificar barreiras e facilitadores para o processo de implementação na atenção 

primária a saúde.  

O artigo 2, corresponde ao objetivo específico c) Descrever a percepção de mulheres 

sobre os efeitos do Ioga no climatério e sua aceitação como prática integrativa e complementar 

na atenção primária.  

Os métodos, resultados, discussões e conclusões serão apresentados de forma individual 

em cada artigo.  
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ARTIGO 1 

Percepção de profissionais da saúde sobre a implementação das Práticas Integrativas e 

Complementares na atenção primária: um estudo qualitativo 

 

Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde 

 

Mary Carmem Fróes Ribeiro¹, Ana Clara Resende Gomes¹ João Paulo Souza¹ 

¹ Departamento de Medicina Social, Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Ribeirão Preto - SP, Brasil. 

 

Resumo 

Este estudo descreve a percepção de profissionais da saúde sobre o processo de 

implementação das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) na Atenção Primária à 

Saúde (APS) de uma cidade no interior paulista. Trata-se de um estudo qualitativo realizado 

com 22 gerentes e 13 profissionais de 29 unidades básicas de saúde do Município, através de 

questionários online. Utilizou-se o modelo analítico Framework para guiar o desenvolvimento 

das perguntas, a identificação dos assuntos a serem destacados na revisão da literatura e a 

organização das informações obtidas, assim como a codificação e a análise dos dados. 

Identificou-se que as PICs têm sido ofertadas de acordo com a demanda identificada pelos 

profissionais durante atendimentos de rotina ou encaminhados pela equipe de saúde. O processo 

de implementação das PICs se encontra incipiente e centralizado no médico. A insatisfação com 

a alta medicalização, o interesse de pacientes e profissionais pelas PICs e o descontentamento 

com o atual modelo de saúde representam oportunidades para a implementação das práticas. As 

maiores barreiras se referem à falta de incentivo, capacitação, conhecimento e divulgação, 

assim como a falta de legislação e protocolos claros para a oferta das PICs de forma 

institucionalizada. A identificação dos obstáculos e desafios enfrentados para a implementação 

das PICs, possibilita o estabelecimento de estratégias para superá-los. Acredita-se que os 

resultados deste estudo possam orientar gestores de saúde no desenvolvimento de estratégias 

para a implementação das PICs na Atenção Primária à Saúde nos Municípios brasileiros. 

 

Palavras-Chave: Medicina Tradicional, Terapias Complementares, Atenção Primária, Integralidade em Saúde. 
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Introdução  

 

As Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) compreendem um 

amplo conjunto de práticas de atenção à saúde baseadas em teorias e experiências de diferentes 

culturas, que levam em consideração o ser integral em todas as suas dimensões(1). De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) existe uma crescente adesão global na criação de 

políticas públicas que incentivam essas práticas. Em 2019, havia 109 Estados-Membros com 

alguma ação direcionada à criação dessas políticas(2).  

No Brasil, desde 2006, a “Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC)”(3) normatiza e incentiva essas práticas a serem ofertadas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Através da publicação de duas portarias, sendo, uma em 2017(4) e outra em 2018(5), a 

PNPIC incorporou 23 práticas, totalizando 29 PICs. Em termos de aplicabilidade, as PICs 

podem ser complementares no tratamento de doenças crônicas, atuando na prevenção de 

doenças, promoção e manutenção de saúde(6). Ademais, alinham-se com as diretrizes de saúde 

da OMS, oferecendo abordagens ampliadas que valorizam saberes e práticas não-biomédicas, 

estimulando o autocuidado(7–9). 

Com o incentivo da OMS e o avanço na adoção de políticas públicas, intensificaram-se 

os estudos e as discussões sobre os ganhos substanciais da utilização dessas práticas em saúde 

pública(10). Considerando a inserção sociocultural com ênfase na relação profissional/usuário, 

essas práticas podem contribuir para a humanização da atenção(11). Estudos recentes apontam 

para o aumento da inclusão da MTCI no currículo de escolas de medicina em diversas partes 

do mundo. Nessa perspectiva, graduandos da área médica de países como Alemanha, Uganda 

e China, assim como instituições australianas, declararam interesse e recomendaram a inclusão 

destes princípios nos currículos(12–15). Tal interesse também tem se manifestado pela 

população(16–20) e pelos profissionais médicos(21–24).  Na Tailândia, metade das escolas de 

medicina já ensinam práticas da MTCI, enquanto na Coréia somam-se mais de trinta escolas e 

na África do Sul seis (25–27).  

A coletânea de investigações citadas e realizadas ao redor do mundo reforça a relevância 

da educação interprofissional no processo de implementação das PICs, visando uma possível 

mudança de paradigma e a promoção do conceito ampliado de saúde. Inúmeras situações têm 

reforçado a necessidade dessas mudanças, assim como a pandemia pelo novo coronavírus, 

anunciada em janeiro de 2020, que têm afetado todas as dimensões da vida humana(28). Seus 
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efeitos trazem prejuízos à saúde mental, implicando numa condição preocupante de saúde 

pública(29,30), onde a ausência do Estado, o isolamento, as perdas e as incertezas, impulsionam 

as pessoas a buscarem novas alternativas de enfrentamento(2,31).  

O aumento da procura por tratamentos mais naturais, complementares e integrativos 

parece coincidir com um crescente descontentamento em relação às práticas biomédicas e o 

modelo de medicina convencional que, embora indispensável, não leva em conta toda a 

complexidade do ser humano e suas relações. A insatisfação de pacientes e médicos, os altos 

custos de tratamentos e exames, a formação inadequada de recursos humanos, o mercantilismo, 

a competição entre os próprios profissionais da área, e a precariedade dos programas de saúde, 

são alguns dos problemas que o modelo biomédico vem enfrentando(32).  

Concomitantemente, também se nota um aumento significativo de publicações 

científicas e capacitação dos profissionais de saúde em práticas da MTCI(31,33–39). Essas práticas 

buscam seguir abordagens terapêuticas adequadas em uma parceria ética, respeitosa e eficiente 

entre profissional de saúde e paciente(6).  

Cabe salientar, que alguns fatores favorecem a implementação das PICS, tais como a 

organização das abordagens individuais das práticas em um programa, o  estabelecimento de 

planos estratégicos e comitês de direção, a presença de líderes e profissionais engajados e 

entusiasmados, e o levantamento das evidências de eficácia das PICs(40,41). Em contrapartida, 

os desafios são de âmbitos legais e estruturais somados a fatores culturais e científicos (21,40,42). 

Tendo em vista o avanço significativo na procura e oferta por práticas complementares 

em saúde, compreende-se a importância do levantamento de informações que possam elucidar 

os caminhos percorridos na implementação dessas práticas no âmbito da saúde pública 

brasileira. Para tal, buscou-se descrever a percepção de gerentes e trabalhadores da atenção 

clínica direta sobre esse processo, compreendendo que suas narrativas traduzem parte de sua 

visão da realidade(43).  

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal com análise qualitativa realizado 

em 29 unidades básicas de saúde na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no período 

de abril a julho de 2020.  
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Como critério de inclusão, os trabalhadores da atenção clínica direta deveriam atuar em 

uma unidade básica de saúde e possuir capacitação em alguma PIC. Os gerentes das unidades 

podiam participar do estudo, independentemente de possuírem ou não capacitação em PIC. 

Obrigatoriamente, todos que aceitassem participar do estudo, deveriam ler e concordar com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Participantes afastados de suas funções 

durante o período de coleta de dados ou que desistissem de participar do estudo, seriam 

excluídos.  

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), a coleta de dados não 

pôde ser realizada presencialmente e os métodos foram adaptados para viabilizá-la. Assim, o 

convite para os participantes foi realizado por uma das pesquisadoras por meio de ligação 

telefônica às unidades de saúde. Aqueles que aceitavam participar da pesquisa, informavam o 

endereço de e-mail, para o qual eram enviadas maiores informações sobre o estudo e o “link” 

para acesso do questionário a ser respondido. O questionário virtual foi elaborado na plataforma 

gratuita “Google Forms” - aplicativo de gerenciamento de pesquisas da empresa Google. A 

escolha pelo questionário virtual se deu em razão da grande demanda de trabalho enfrentada 

pelos participantes durante a pandemia, em que se optou por definir a forma mais simples de 

resposta, a fim de aumentar as chances de adesão dos participantes.  

Os questionários possuíam questões relativas a aspectos sociodemográficos e referentes 

à implementação das PICs, sendo um específico para os profissionais (apêndice A - 

Questionário sobre a implementação das PICs em Ribeirão Preto - SP (Profissionais)) e outro 

para os gerentes (apêndice B - Questionário sobre a implementação das PICs em Ribeirão Preto 

- SP (Gerentes)).  

As questões sociodemográficas visavam caracterizar o grupo em relação à idade, estado 

civil, escolaridade, profissão, função/cargo, órgão/unidade de atuação, e religião. As questões 

relativas às PICs buscavam identificar quantos profissionais eram capacitados e em quais PICs 

possuíam capacitação, se estavam atuando e de que forma atuavam no momento do estudo, 

assim como suas percepções sobre a implementação dessas práticas. Para os gerentes, além 

dessas variáveis, também se objetivou saber quais esforços estavam realizando para a 

implementação das PICs. Para ambos, ao final do questionário, foi disponibilizado um espaço 

para acrescentarem, caso desejassem, informações extras, sugestões ou críticas.  

O tamanho da população foi determinado por conveniência, com recrutamento de 

participantes baseado em informantes de interesse e apoiado pela técnica “Bola de Neve” 
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(snowball sampling)(44), em que um participante convida ou indica outros para a pesquisa. Essa 

técnica pode ser útil para pesquisar grupos difíceis de serem acessados, bem como quando não 

há precisão sobre sua quantidade, ou quando requer o conhecimento das pessoas pertencentes 

ao grupo ou reconhecidos por estas para localizar informantes para estudo. 

 A pesquisadora principal foi responsável pela coleta de dados. Não foi estabelecido 

nenhum relacionamento com a maioria dos participantes antes do início do estudo, exceto com 

dois gerentes que haviam sido professores desta na Pós-Graduação. Com os demais 

participantes houve apenas um contato telefônico e a única informação que possuíam em 

relação à pesquisadora era sobre o estudo se tratar de sua tese de doutorado. Como possível 

fonte de viés, tem-se o fato de que a pesquisadora principal, é uma terapeuta holística, 

profissional que atua com as práticas da MTCI no tratamento complementar de doenças e 

distúrbios físicos e/ou psíquicos. Entretanto, esse possível viés foi moderado pela presença de 

outros dois pesquisadores, um médico e uma psicóloga.  

 Para a análise qualitativa dos dados utilizou-se o Método Framework(45), combinando 

a análise indutiva, a partir do relato dos participantes e a análise dedutiva, a partir da literatura 

existente e da árvore preliminar de codificação (Apêndice C - Quadro árvore preliminar de 

codificação). Assim, foi possível dar origem às perguntas, identificar os assuntos a serem 

destacados na revisão da literatura, organizar as informações obtidas, bem como codificar e 

analisar os dados. Foram realizadas leituras recorrentes do material escrito até que se chegasse 

à uma matriz da estrutura final (Apêndice D – Matriz da estrutura analítica). Duas pesquisadoras 

codificaram os dados e a interpretação foi desenvolvida a partir de discussões realizadas por 

toda a equipe de pesquisa.  

Utilizou-se a lista de verificação “Consolidated criteria for reporting qualitative 

Research” (COREQ)(46) para elaboração deste artigo. O COREQ é uma ferramenta específica 

para relatar estudos qualitativos. Trata-se de uma lista de verificação desenvolvida para 

promover relatórios explícitos e abrangentes de entrevistas e grupos focais. Divide-se em três 

Domínios; o Domínio 1 trata de assuntos relativos à equipe de pesquisa e reflexividade, o 

Domínio 2 do Desenho do Estudo e o terceiro da análise e descobertas do estudo. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Saúde Escola da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CAAE 20228219.0.0000.5414) 

(ANEXO 1 – Parecer consubstanciado do CEP), foi conduzido de acordo com a Declaração de 
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Helsinki (2013)(47), e seguiu as normas contidas na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde(48). 

Resultados 

 

A cidade de Ribeirão Preto - SP, possuía 49 unidades básicas de saúde no momento do 

estudo, dentre as quais uma encontrava-se em período de reformas. Algumas unidades tinham 

o mesmo gerente, assim, 38 gerentes estavam responsáveis pelas 49 unidades. O estudo contou 

com 35 participantes, sendo 22 gerentes e 13 profissionais de saúde. No total, foi possível 

contatar e convidar 35 gerentes para participarem do estudo. No entanto, seis não aceitaram 

participar alegando não oferecerem PICs em sua unidade e sete que haviam aceitado participar 

da pesquisa não chegaram a responder o questionário enviado para os endereços de e-mail 

informados por eles. Em relação aos profissionais de saúde, quinze foram contatados, mas, um 

deles não possuía capacitação em PIC e outro não trabalhava em uma unidade básica de saúde, 

portanto não puderam ser incluídos no estudo (Figura 1 - Fluxograma). Especificamente, uma 

das profissionais, fisioterapeuta, relatou atender em três núcleos de saúde da família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Fluxograma 

 

 

 

Convidados para o estudo              n=50 

- Gerentes        n=35 

- Profissionais  n= 15 

Incluídos no estudo                         n= 42 

- Gerentes        n=29 

- Profissionais  n=13 

Concluíram a pesquisa                    n=35 

- Gerentes         n=22 

- Profissionais   n=13 

Não elegíveis                                                      n= 8 

Gerentes n=6 

- Não se interessaram em participar da pesquisa por 

não oferecem PIC na unidade.  

Profissionais n=2 

- Um deles não possuía capacitação em PIC e o outro 

não possuía vínculo com nenhuma unidade básica de 

saúde. 

Perderam Seguimento                                   n=7 

Gerentes 

- Concordaram em participar, mas não 

preencheram o questionário.  
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Constatou-se que cerca de 60% (9/15) dos participantes capacitados em alguma PIC, 

eram espíritas ou umbandistas e 40% (6/15) eram médicos(as). Embora as PICs não se 

relacionem à religião, as crenças espiritualistas, parecem favorecer o olhar holístico sobre as 

causas emocionais e espirituais das doenças(58). O número expressivo de médicos com 

capacitação em PICs demostra o interesse desses profissionais pelas práticas integrativas e 

complementares. Dentre todos os participantes, 80% (28/35) eram mulheres, sendo que dessas, 

46% (13/28) tinham capacitação em alguma PICs. As características sociodemográficas da 

população do estudo estão descritas na Tabela 1 - Características sociodemográficas de 

profissionais e gestores. 

De acordo com os dados levantados, 34% (10/29) unidades possuíam profissionais 

capacitados em alguma PIC, sendo que a maioria 60% (6/10) pertencia ao Distrito Oeste, onde 

se encontram a maioria dos núcleos de saúde da família (NSF). (Apêndice D - Distribuição dos 

profissionais e gestores nos Distritos Sanitários na cidade de Ribeirão Preto, 2020). E das 29 

PICs inseridas na política nacional, nove faziam parte das práticas que os profissionais tinham 

capacitação, sendo que a auriculoterapia foi a que apresentou maior representatividade, dentre 

as PICs - 77% (10/13). Nesse sentido, 92,3% (12/13) dos profissionais eram capacitados em 

alguma prática da medicina tradicional chinesa. Dois gerentes possuíam capacitação em PICs, 

sendo que ambos eram Reikianos. (Apêndice E - Capacitação dos participantes em PICs). O 

local onde os participantes concluíram suas capacitações está disponibilizado no apêndice F – 

Formação dos participantes em PICS.  

Do total, nove participantes declararam atuar com as PICs na sua unidade de saúde, 

sendo que dois atuavam de forma institucionalizada.  

Na análise dos dados coletados, não foram observadas diferenças relevantes entre as 

percepções dos profissionais e dos gerentes, portanto, estes foram agrupados conjuntamente.  

Na matriz completa da estrutura analítica, que se encontra no Apêndice D, as narrativas 

foram organizadas respeitando super temas, temas e subtemas. Nela também é possível 

identificar com que frequência apareceram. 
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Tabela 1 - Características sociodemográficas de profissionais e gestores da saúde na cidade de 

Ribeirão Preto, 2020 

Variáveis Profissionais 

(n=13) 

Gerentes 

(n=22) 

Total 

(n=35) 

Idade M ± DP 35 ±8,9 47 ±9,3  

Sexo % (n)  
  

 Feminino 84,6% (11) 77,3% (17) 80% (28) 

 Masculino 15,4% (2) 22,7% (5) 20% (7) 

Estado Civil % (n)    

 Solteiro (a) 46,2% (6) 

 

27,3% (6) 

 

34,3% (12) 

 Casado(a) 53,8% (7) 

 

63,6% (14) 

 

60% (21) 

 Separado(a)/Divorciado(a) 0 

 

9,1% (2) 

 

5,7% (2) 

Escolaridade % (n)  
  

 ≥ 13 anos (Ensino superior completo) 69,2% (9) 

 

45,5% (10) 

 

54,3% (19) 

 Mestrado Completo 15,4% (2) 

 

27,3% (6) 

 

22,8% (8) 

 Doutorado Completo 15,4% (2) 

 

18,2% (4) 

 

17,2% (6) 

 Pós-doutorado Completo 0 

 

9,1% (2) 

 

5,7% (2) 

Religião % (n)  
  

 Católicos 38,5% (5) 

 

59,1% (13) 

 

51,4% (18) 

 Espíritas 46,1% (6) 

 

27,3% (6) 

 

34,3% (12) 

 Evangélico 0 

 

4,5% (1) 

 

2,8% (1) 

 Umbandista 7,7% (1) 0 2,8% (1) 

 Sem religião / Ateu 7,7% (1) 

 

9,1% (2) 

 

8,6% (3) 

Profissão % (n)    

 Médico(a) 46,2% (6) 27,3% (6) 

 

34,3% (12) 

 Enfermeiro(a) 30,7% (4) 

 

50,1% (11) 

 

71,4% (15) 

 Fisioterapeuta(a) 7,7% (1) 

 

0 

 

2,8% (1) 

 Fonoaudiólogo(a) 7,7% (1) 

 

4,5% (1) 

 

5,7% (2) 

 Assistente Social 7,7% (1) 

 

0 

 

2,85% (1) 

 Cirurgião(ã) Dentista 0 

 

13,6% (3) 

 

8,57% (3) 

 Farmacêutico(a) 0 

 

4,5% (1) 

 

2,85% (1) 

M, média; DP, desvio padrão; (n), número 
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Percepção dos participantes sobre o processo de implementação 

De acordo com as narrativas dos participantes, o processo de implementação das PICs 

é visto pela maioria como incipiente, sendo que a falta de incentivo dos gestores e a 

centralização das PICs seriam os principais motivos. Para esses participantes, somente algumas 

unidades específicas ofertam as PICs e algumas práticas estão restritas aos profissionais 

médicos.  

“Um processo lento, pois no meu ponto de vista, falta interesse e organização dos 

gestores para que a implementação ocorra” (P5). 

“Existe uma proposta, mas a implementação é restrita a algumas unidades” (G9) 

“Lento e com poucas perspectivas. Quando acabei a minha formação em 

auriculoterapia tentei inserir na minha unidade. Os responsáveis pelas PICs no município me 

informaram que a lei que regia esta prática no município estava atrelada a profissionais 

médicos” (P7)  

Contudo, um participante disse ter percebido interesse na implementação por parte de 

coordenadores de núcleos de saúde da família e outro relatou ter sido estimulado pela secretaria 

de saúde a executar e registrar seus atendimentos com PICs.  

“Percebo que há interesse em implantar as PICs nas UBS e USF. Nas reuniões dos 

coordenadores dos NSF houve essa discussão” (G13) 

“Já fomos estimulados pela Secretaria Municipal de Saúde a executar e registrar no E-

SUS” (P9) 

Com poucos estímulos, algumas dificuldades ainda se apresentam nessa conjuntura. 

Outros motivos apresentados pelos participantes para a morosidade foram a falta de 

organização, de divulgação e de capacitação dos profissionais. A percepção é de que não há 

uma sistematização no processo de implementação e que a falta de divulgação dificulta ainda 

mais esse processo, uma vez que o desconhecimento sobre as PICs dificulta sua aceitação e 

apoio dos demais profissionais e usuários do SUS. 

“Na minha UBS, nenhum profissional possui capacitação/formação nessas práticas” 

(G7)  

“Incipiente. Observo que muitos profissionais desconhecem as PiCs” (P3)  
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“Um processo lento, pois no meu ponto de vista, falta de organização dos gestores para 

que a implementação ocorra” (P5) 

Observou-se que a maioria dos participantes vêm a implementação das PICs como “[...] 

práticas adicionais no tratamento e bem-estar dos pacientes. Uma gama maior de serviços que 

melhorem a qualidade de vida da população” (G20), ou seja, uma proposta de “[...] ampliação 

do atendimento coletivo e individual. Oferecer atendimento continuado a longo prazo” (P8), 

reforçando o caráter de cuidado integral possibilitado pelas práticas entendido por eles.  

Nesse sentido, também ressaltaram que a implementação das PICs representa uma 

oportunidade para o combate ao uso abusivo de remédios. Uma vez que se trata de 

“[...]Medicação mais natural que poderia ser usada ao invés da medicalização excessiva que 

se observa hoje” (G16), para a “[...]diminuição da medicalização que se percebe no Brasil” 

(G13), apontamentos que indicam o contraste de valores percebido pelos sujeitos entre as 

esferas biomédica e integrativa/complementar. 

Haja vista a importância de se analisar as oportunidades de se viabilizar a 

implementação das PICs, destacou-se: “O aumento da receptividade da população e interesse 

dos profissionais da saúde, que têm buscado formação especializada” (G13), bem como o fato 

de já haver “[...] vários profissionais da rede com formação” (P6), o que novamente reassegura 

a ascensão das técnicas no contexto brasileiro e de saúde pública. 

Apesar disso, sabe-se que existem barreiras significativas para a implementação das 

práticas, sendo, a de capacitação a mais citada, seguida de outros entraves relativos a questões 

legais e institucionais. Do ponto de vista dos participantes, existem poucos profissionais 

capacitados, embora haja o interesse em se qualificarem. Suas narrativas responsabilizam a 

baixa taxa de capacitação a fatores como: “[...] dificuldade de cursos formadores, cursos com 

alto custo, e horários de cursos que competem com o horário de trabalho” (G1), além da “[...] 

falta estímulo a cursos e formação médica na área” (P1).    

Não menos importante foram apontados de forma enfática entraves que inviabilizam a 

implementação. São questões legais e institucionais, especialmente em termos de organização 

e direcionamento, incluindo “falta protocolos claros de implementação, com metas claras e 

precisas, critérios de avaliação de resultados permanentes e robustos” (G17). 

“Falta de discussão e investimento principalmente para a descentralização das PIC 

para a APS” (G9)  
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“Senti a demanda, mas não tem protocolo do município. Não há protocolo prevendo 

quais PICs serão utilizadas, nem a frequência, condutas, perfil dos pacientes, insumos e 

materiais” (P9) 

“Falta autorização para trabalhar dentro das unidades” P10 

Além disso, foram relatados problemas oriundos do modelo hegemônico de saúde, 

baseado no atendimento médico e tratamento alopático, sendo este um “modelo de atendimento 

tradicional, centralizado no atendimento médico fragmentado por especialidades, focado no 

plano físico.” (G21). 

Citados em números menores, porém não insignificantes, os participantes apontam não 

haver infraestrutura para que a oferta ocorra, divido a “Dificuldade de salas nas unidades de 

saúde para prestação do serviço” (G20), “Falta de materiais e horários previstos na agenda” 

(G8), “Não flexibilização na agenda do médico da APS para PIC, falta de estoque de agulhas 

acupuntura sistêmica (consta na lista insumos, mas não é entregue)” (P1) e “As agulhas só 

são liberadas para o NGA.” (P9). 

Apenas um participante considerou a falta de remuneração específica para PIC como 

uma barreira. 

   Percebe-se também, que mesmo parecendo haver aceitação e o interesse nas PICs, o 

preconceito e a falta de conhecimento sobre elas são barreiras relevantes nesse processo. A falta 

de divulgação se torna um possível fator contribuinte desse cenário. 

“A visão preconceituosa da mídia, das faculdades e dos profissionais sobre os 

benefícios que as PICs proporcionam na Saúde `Pública, no campo da promoção da saúde.” 

G13 

“Preconceito por parte de alguns profissionais e falta de incentivo dos gestores, 

principalmente.” P13 

“Falta de conhecimento sobre as vantagens das PICs” G11  

“Pacientes não conhecem sobre as PICs. Falta de divulgação” P10 
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Características da oferta das PICs 

Verificou-se nesse estudo que a oferta de PICs é incipiente assim como a implementação 

dessas práticas. Poucos participantes ofertam as PICs, sendo que apenas dois as ofertam de 

forma institucionalizada. Dentre os que ofertam voluntariamente, a maioria a faz de acordo com 

a demanda. Já dentre os institucionalizados, o pré agendamento e o encaminhamento são as 

formas mais frequentes de atendimento com as PICs.    

“Atendo de acordo com a demanda, mas os pacientes que já me conhecem pedem para 

que eu os atenda com auriculoterapia.” (P10) 

“São encaminhados após discussões dos casos nas reuniões de equipes da unidade ou 

quando chegam no acolhimento com as auxiliares de enfermagem” (P12) 

“Agendados exclusivamente para auriculoterapia. Nesse caso, foi algum profissional 

que avaliou que se beneficiaria e indicou, ou outro paciente” (P3) 

Não existe uma padronização na oferta das PICs em relação à quantidade de horas ou 

de pacientes que serão atendidos. A duração da consulta e o tempo que o paciente será exposto 

ao tratamento, depende da disponibilidade dos profissionais ou necessidade do paciente. Mas 

também foi identificado como fator determinante, a falta de materiais, sendo que alguns 

profissionais utilizam materiais próprios para viabilizar o atendimento.    

“Atendo três pacientes por semana. Não atendo mais pois todo o material é próprio e 

além disso os atendimentos precisam ter continuidade de 10 semanas consecutivas com 

intervalo médio de 7 a 10 de cada aplicação” (P9)  

“12 horas mensais (30/40 pacientes)” (P11) 

Uma fonoaudióloga relatou utilizar Reiki em pacientes com “[...] queixas de ansiedade 

e esgotamento” (P5) e uma médica da família afirmou utilizar a cranioacupuntura, o 

agulhamento a seco, e a liberação miofascial em pacientes “[...] que chegam com dor aguda” 

(P4).  

 

Ações direcionadas à implementação 

Para melhor organização desta categoria, os temas foram divididos em ações realizadas, 

percebidas e sugeridas. Assim, as ações que os gerentes declararam realizar no momento do 
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estudo, foram agrupadas em “realizadas”. As ações identificadas pelos participantes, mas que 

não são de suas autorias, foram agrupadas em “percebidas” e as ações que os participantes 

consideram que deveriam ser adotadas, foram agrupadas em “sugeridas”.  

De acordo com as narrativas, quase metade dos gerentes relataram não operar nenhuma 

ação. A falta de profissionais capacitados, a inexistência de unidades que ofertem as PICs e a 

existência de demandas maiores foram algumas das justificativas para não direcionamento de 

ações voltadas à implementação. 

“Como não realizamos essas práticas na nossa UBS devido à falta de RH capacitado, 

nenhuma ação está sendo realizada no momento” (G7) 

 “[...] as demandas têm se sobreposto à oportunidade de implantar” (G15) 

“Nenhuma, pois não temos estes serviços em unidades próximas” (G20) 

Alguns gerentes afirmaram realizar ações de incentivo como: “Propus uma discussão 

entre meus pares para definirmos uma orientação para os Núcleos e foi deliberada a formação 

de um Grupo de Trabalho para discutir o tema no DMS” (G9), e “Incentivar os profissionais 

que têm formação em PICs a utilizar as práticas nos atendimentos.” (G11). Essas ações foram 

percebidas por alguns participantes que alegam perceber que “[...] há interesse em implantar 

as PICs nas UBS e USF. Nas reuniões dos coordenadores dos NSF houve essa discussão.” 

(G13), e que “no atual momento está sendo discutido no cap (dep. de medicina social) se vão 

liberar” (P8).  

Alguns gerentes afirmaram “[...] solicitar materiais do almoxarifado e promover 

agenda maleável” (G1), assim como, “abrir portas para iniciativas voluntárias bem 

delineadas, responsáveis” (G17). E segundo foi relatado por alguns participantes existem “30 

medicamentos homeopáticos dispensados pelo SUS em Ribeirão Preto + agulhas acupuntura 

sistêmica na lista de insumos disponibilizados para APS” (P1), e “a nova resolução que tornou 

várias PICs em Ribeirão Preto multiprofissional já foi um grande avanço” (P12) 

As ações mais sugeridas foram: incentivo e estímulo à capacitação, descentralização e 

institucionalização das PICs, regulamentação e estabelecimento de protocolos para 

atendimento, disponibilização de materiais e espaços, e a flexibilização das agendas dos 

profissionais.    

“Formação do profissional que tenha interesse no tema e tempo permitido na agenda 

do profissional para desenvolver” (G1) 
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“Descentralizar a implantação e dar condições para que as equipes possam executar 

as PIC de forma institucionalizada” (G9) 

“Acho importante a existência de protocolos clínicos de regulação para o 

encaminhamento de pacientes a unidades/ambulatórios que realizam práticas integrativas” 

(G19) 

 

Discussão 

 

Nossos achados sugerem que o processo de implementação das PICs no município de 

Ribeirão Preto se encontra incipiente, desorganizado e centralizado no profissional médico e 

em unidades de saúde específicas. O uso excessivo de medicamentos, a insatisfação com o atual 

modelo de saúde e o crescente interesse da população e dos profissionais de saúde em PICs, 

representam oportunidades para a sua implementação. As principais barreiras estão 

relacionadas à capacitação, infraestrutura, modelo de saúde e à falta de incentivo, divulgação, 

legislação e protocolos claros para a oferta das PICs. 

Alguns estudos da literatura também identificaram que a insatisfação com tratamentos 

convencionais abriram as portas para práticas integrativas e complementares sendo apontada 

como um dos principais motivos para os participantes se interessarem pelas PICs (21,23,41). Com 

o aumento do interesse em tratamentos menos invasivos e mais naturais(49), alguns participantes 

se mostraram preocupados, alertando para que sejam utilizados com parcimônia. O consumo 

desenfreado de alguns produtos e sem orientação e acompanhamento de um profissional 

capacitado também podem gerar graves problemas para a saúde(25). É preciso conhecimento em 

relação às interações, toxicidade, procedência e doses para o uso de diversas substâncias 

naturais(50). Assim em conjunto com a divulgação e disseminação dessas práticas, esse cuidado 

também deve ser reforçado.  

A maioria dos participantes desse estudo relatou ser favorável à implementação das 

PICs como práticas complementares à medicina convencional. O interesse dos profissionais em 

se capacitarem e da população em receber atendimento em PICs, também foram apontados 

como oportunidades para sua implementação em outros estudos(18–20,22,23). No entanto, mesmo 

havendo a demanda e o interesse dos profissionais, a falta de incentivo, divulgação e 

conhecimento sobre as PICs representam barreiras para a sua implementação. Pesquisas 

nacionais e internacionais mostram que profissionais de saúde e especificamente os médicos, 
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mesmo possuindo interesse nas PICs, não possuem conhecimento sobre elas(21,51). O 

desconhecimento dos profissionais da saúde sobre essas práticas pode ser responsável por 

conceitos equivocados sobre as mesmas fortalecendo o preconceito. O que pode justificar o fato 

de mesmo aceitando as PICs, os gerentes restringem esforços para a sua implementação.  

Um estudo americano e outro croata abordaram a importância em se registrar o 

atendimento com PICs nos sistemas de informação(24,40), fato que aparece nesse estudo como 

um obstáculo para alguns profissionais que alegam não haver possibilidade para o registro. A 

falta de espaço físico, de materiais e de tempo na agenda para atender com as PICs também 

foram registrados em estudos similares (21,40,52), sendo que o tempo insuficiente para 

atendimento com as PICs apareceu como a principal barreira para a implementação na clínica 

de rotina prática de profissionais em Ohio, EUA(51).  

Aspectos relacionados à capacitação também são vistas pela maioria dos participantes 

como uma barreira para a implementação das PICs. A maioria critica a falta de cursos 

capacitadores e educação continuada. Esse problema se repete até em países onde a MTCI é 

popularmente utilizada, como o caso da Tailândia(26). Outros aspectos citados nesse estudo e 

que se repetem em estudo similares tratam sobre a dificuldade de acesso aos cursos existentes 

devido ao horário ou custo dos mesmos(18,24) e falta de abordagem na graduação e na APS(21,23). 

No Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza cursos gratuitos pelo “Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AvaSUS” (Apêndice H - Cursos disponibilizados no Ambiente virtual de 

Aprendizagem do SUS (AvaSUS), outubro de 2021). Contudo o único curso disponibilizado a 

nível de formação é o de Auriculoterapia, sendo que os demais possuem apenas módulos 

introdutórios. Talvez isso justifique o fato da auriculoterapia ser a PIC com maior 

representatividade neste estudo, sendo que 70% (7/10) dos profissionais se capacitaram através 

deste curso. Fato este que diverge de grande parte da literatura, em que as PICs predominantes 

são Homeopatia e Acupuntura(21–23,52). Essa divergência pode estar relacionada ao fato de não 

haver cursos gratuitos capacitadores nessas práticas no contexto nacional, mas também pode 

estar associada ao fato de tanto a Acupuntura como a Homeopatia serem consideradas 

erroneamente como práticas restritas aos médicos. Deve-se salientar que a lei federal nº 

5.991/1973, capítulo 3º, artigo 13, versa exclusivamente que sobre a homeopatia tóxica 

necessitar ser ministrada com receita médica, ficando então as demais livres para prática de 

outros profissionais devidamente capacitados(53).  

Identificou-se nesse estudo que dentre os profissionais capacitados, os médicos tinham 

mais formações em PICs, representando 40% (06/15) dos participantes. Trata-se de um dado 



34 
 

significativo que pode estar relacionado à criação da residência multiprofissional em atenção 

básica com ênfase em práticas integrativas e complementares da saúde, pela Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo em 2016. Mas também pode se justificar pelo fato da 

acupuntura e homeopatia serem práticas restritas a essa classe facilitando a formação desses 

profissionais, uma vez que todos possuem capacitação em pelo menos uma dessas PICs.  

Assim como neste, em outros estudos também se identificou que os participantes 

sugerem mais práticas baseadas em evidências como facilitador da implementação (18,40,41,54,55). 

Entretanto, é urgente discutir sobre a forma de legitimação deste conhecimento adotando 

métodos que levem em conta a natureza complexa do ser, assim como os sistemas de 

diagnósticos de determinação de padrões de desarmonias em que os terapeutas se baseiam, 

como por exemplo a interpretação de sinais na língua e no pulso utilizados na Acupuntura(56).  

Estudos relatam a importância de se organizar um Programa com abordagens 

individuais de PICs para favorecer sua implementação(18,40). Em Ribeirão Preto, embora o 

ProPic(57), programa regulamentado em 2018, represente avanço tornando as PICs uma prática 

multiprofissional e incluindo as 29 PICs da PNPIC, seu conteúdo não apresenta protocolos 

individuais e claros para a oferta dessas PICs.  

De acordo com a distribuição dos profissionais capacitados em PICs nos distritos 

sanitários do município, identificou-se uma concentração no distrito oeste. Em 2017, esse 

distrito era o mais populoso (180.847 habitantes) seguido do distrito leste (178.122). Apesar da 

semelhança populacional, o distrito oeste conta com 20 unidades básicas de saúde, sendo que 

seis são núcleos de saúde da família (NSF), enquanto o distrito leste possui apenas sete 

unidades. Do total de gerentes, 50% (11/22) pertenciam ao distrito oeste e do total de 

profissionais, 46% (6/13) atuavam em algum NSF desse distrito. A proximidade e influência 

da Universidade de São Paulo pode ter alguma relação com esses dados. Por outro lado, também 

é possível que a formação em Medicina de Família e Comunidade e o fortalecimento das 

estratégias de saúde da família, possam implicar nesses resultados, uma vez que parece haver 

uma afinidade entre as PICs e essas estratégias. 

Algumas limitações e fontes de viés podem ter interferido nos resultados deste estudo 

e, portanto, procurou-se identificá-los, analisá-los e traçar estratégias para minimizar seus 

impactos. Este estudo incluiu a percepção de pelo menos um profissional de saúde de 29 

unidades, abrangendo 59% (29/49) das unidades do Município. Devido ao tipo de estudo não 

foi possível estabelecer causalidades, contudo foi possível identificar as barreiras de 
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implementação das PICs permitindo que estratégias possam ser traçadas para combatê-las. O 

estudo apresenta limitações decorrentes da ferramenta utilizada para a coleta de dados, uma vez 

que a situação de pandemia obrigou a equipe a optar um questionário estruturado e online que 

não favoreceu uma investigação mais profunda e detalhada. Por outro lado, foi realizado um 

pré-teste dos questionários para garantir a minimização destas limitações. Este tipo de estudo 

não pode ser usado para analisar o comportamento ao longo do tempo, porém, o problema de 

não longitudinalidade não impactou no objetivo geral do estudo. Ao contrário, como não há 

considerações de longo prazo, os pesquisadores tiveram um controle melhor sobre o processo 

de averiguação. Também não devemos descartar a hipótese das respostas dos participantes, 

principalmente dos gerentes, estarem enviesadas, devido a notoriedade que as PICs ganharam 

nos últimos anos. Esta hipótese se reforça pelo fato de apesar das respostas incentivadoras, raras 

ações estão efetivamente sendo realizadas para a implementação das PICs. Quando comparado 

com os demais estudos da literatura, percebe-se que há coerência nesses achados.   

Desse modo, torna-se necessária a realização de ações direcionadas para a 

implementação das PICs neste município. São ações de nível macro à micro, tais  como: a 

inclusão de protocolos claros para a oferta das PICs no Programa Municipal de PICs (Propic), 

o desenvolvimento de planos estratégicos, a criação de comitês de direção, eleição de líderes e 

o comprometimento de profissionais engajados e entusiasmados, fomentar pesquisas em PICs, 

inclusão de princípios da medicina tradicional e complementar nos currículos das faculdades 

em áreas da saúde desde o primeiro ano de formação, estimular capacitações, facilitar o acesso 

dos profissionais à cursos capacitadores, adequar os processos de informação das PICs nas 

unidades de saúde para que os profissionais possam registrar os atendimentos, disponibilizar 

espaços adequados, materiais e tempo de agenda, realizar reuniões regulares com os 

profissionais das unidades de saúde estabelecendo uma conexão entre a PICs e 

interprofissionalidade, divulgar PICs para pacientes e profissionais, assim como estimular 

palestras, debates e cursos sobre o assunto.    

 

Conclusão 

 

Os achados desse estudo apontam para uma sensibilização e aceitação das PICs na 

Atenção Primária à Saúde. Os participantes vêm as PICs como práticas complementares às 

convencionais e acredita-se que integrar outras racionalidades médicas e diferentes práticas 

terapêuticas possa melhorar a relação médico-paciente e estimular mecanismos de autocura. A 
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falta de uma política municipal com protocolos claros de implementação e oferta das PICS, 

assim como a falta de apoio e incentivo institucional e de divulgação das PICs, podem justificar, 

em parte, a baixa expressividade das PICs na atenção primária a saúde deste município. 

Contudo, a identificação destes obstáculos e desafios torna possível que sejam traçadas 

estratégias para superá-los. Assim sendo, este estudo pode servir de diretriz para gestores deste 

e de outros municípios que desejam implementar as PICs. A realização de mais estudos como 

este ampliariam a visão da real situação das PICs no Brasil, orientando as políticas e projetos 

dessas práticas em outras cidades do país. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Questionário sobre a implementação das PICs em Ribeirão Preto-SP 

(Profissionais) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) Pesquisa: “Caracterização da implementação das 

Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária a Saúde (SUS).  Pesquisador Principal: Mary Carmem Fróes 

Ribeiro. Orientador: Prof. Dr. João Paulo Dias de Souza. Instituição a que pertencem: Departamento de Medicina Social da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) Telefone para contato: (16) 3602-2536 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14049-900, Ribeirão Preto – SP Prezado(a) senhor(a), você está sendo convidado(a) 

a participar da pesquisa “Caracterização da implementação das Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária 

a Saúde (SUS)”. O principal objetivo do estudo é caracterizar a implementação das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) na Atenção Primária à Saúde na cidade de Ribeirão Preto - SP. Sua participação consistirá em (a) preencher um 

questionário para obtenção de características/informações pessoais e comportamentais, (b) responder aos questionários 

sobre seu conhecimento e vivência em relação às práticas integrativas e complementares oferecidas no SUS. A sua 

participação nesta pesquisa é voluntária, tendo o (a) senhor (a) liberdade de se recusar a participar. Caso aceite participa r, 

seu nome ficará em segredo, não aparecendo em qualquer etapa da análise dos dados assim como nos resultados da pesquisa, 

de forma a manter seu sigilo e privacidade. Caso concorde em participar, você também poderá desistir a qualquer momento 

e retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Para manter sua privacidade e anonimato, os materiais e documentos 

de pesquisa serão armazenados em computadores protegidos por senha e de posse dos pesquisadores deste estudo, com 

acesso restrito a estes, não sendo divulgado a outras pessoas. Os questionários serão guardados em uma sala do 

Departamento de Medicina social – USP por um período de cinco anos e depois serão incinerados. A sua participação poderá 

contribuir para caracterizar a implementação das PICs no SUS em Ribeirão Preto - SP. Os resultados da pesquisa serão 

divulgados em publicações e eventos científicos, bem como para instituições relacionadas à saúde. Os pesquisadores do 

presente estudo se responsabilizam por qualquer dano causado decorrente desta pesquisa. Você tem direito à indenização 

conforme as leis vigentes no país caso ocorra dano decorrente da sua participação nesta pesquisa. Essa pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que tem como função defender os interesses dos participantes da pesquisa dentro de 

padrões éticos, de acordo com as disposições da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. 

Em relação aos riscos que os participantes estão sujeitos, cabe destacar a possibilidade de: invasão de privacid ade; perda 

do autocontrole e integridade ao revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; discriminação e estigmatização a partir 

do conteúdo revelado; divulgação de dados confidenciais (registrados no TCLE); tomar o tempo do participante ao 

responder o questionário; e o surgimento de emoções durante o preenchimento do questionário, em decorrência de potenciais 

dificuldades que esteja passando durante o período da pandemia. Frente a esses riscos, garantimos que os dados coletados, 

pelo questionário, serão utilizados anonimamente para o relatório final da pesquisa e publicação dos resultados em 

periódicos científicos, o nome do participante não será divulgado em qualquer fase da pesquisa, mantendo assim seu sigilo 

e privacidade; garantimos também que o estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou danos à saúde do 

participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no termo de consentimento; e asseguramos a inexistência de 

conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto. Se desejar informações 

adicionais, você poderá contatar os pesquisadores através dos dados acima, ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Saúde Escola FMRP/USP pelo telefone (16) 3315-0009 E-mail: cep.cse@fmrp.usp.br. Horário de atendimento: 

de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, das 8 às 12 e das 13 às 17h. Endereço: Rua Teresina, 690, 1° andar – Sala 44 Ribeirão Preto 

-SP CEP: 14055-380 * 

Li e declaro que aceito os termos aqui estabelecidos  

Nome Completo * 

endereço de email * 

Sexo * 

Idade * 

Estado Civil * 
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CONT. Apêndice A - Questionário sobre a implementação das PICs em Ribeirão Preto-SP 

(Profissionais) 

 

Escolaridade * 

Religião * 

Profissão * 

Cargo / Função * 

Unidade em que atua * 

Qual vínculo * 

Possui formação / capacitação em alguma Prática Integrativa Complementar? * 

Se sim, qual (is) PIC(s)? * 

Está atuando com alguma PIC no atual momento na sua unidade de trabalho? * 

Se sim, de que forma? 

Pode nos dar mais detalhes, como por exemplo, quantidade de horas que atua, quantidade de pacientes, como os pacientes 

são encaminhados a você etc? 

Onde concluiu sua formação / capacitação em PIC? * 

Como você percebe o processo de implementação das PICs nas unidades públicas de saúde de Ribeirão Preto? * 

Quais oportunidades e vantagens você identifica? * 

Quais barreiras você identifica? * 

Você considera importante estendermos esta pesquisa aos usuários? * 

Se sim, de que forma você sugere que isso seja feito? 

Você tem conhecimento de outros profissionais que possuem formação / capacitação em PICs na sua unidade ou em 

outras unidades de Ribeirão Preto? * 

Pode nos informar nome(s) e unidade(s) a que pertence(m) este(s) profissional (is)? * 

Gostaria de acrescentar mais alguma informação ou deixar sugestões? Se sim, utilize o espaço abaixo. 

Sua resposta 

Enviar 
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Apêndice B – Questionário sobre a implementação das PICs em Ribeirão Preto-SP (Gestores) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) Pesquisa: “Descrição da implementação das Práticas 

Integrativas e Complementares na Atenção Primária a Saúde (SUS)” Pesquisador Principal: Mary Carmem Fróes Ribeiro. 

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Dias de Souza. Instituição a que pertencem: Departamento de Medicina Social da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) Telefone para contato: (16) 3602-2536 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14049-900, Ribeirão Preto – SP Prezado(a) senhor(a), você está sendo convidado(a) 

a participar da pesquisa “Descrição da implementação das Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária a 

Saúde (SUS)”. O principal objetivo do estudo é descrever a implementação das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) na Atenção Primária à Saúde na cidade de Ribeirão Preto - SP. Sua participação consistirá em (a) preencher um 

questionário para obtenção de características/informações pessoais e comportamentais, (b) responder aos question ários 

sobre seu conhecimento e vivência em relação às práticas integrativas e complementares oferecidas no SUS. A sua 

participação nesta pesquisa é voluntária, tendo o (a) senhor (a) liberdade de se recusar a participar. Caso aceite participar , 

seu nome ficará em segredo, não aparecendo em qualquer etapa da análise dos dados assim como nos resultados da pesquisa, 

de forma a manter seu sigilo e privacidade. Caso concorde em participar, você também poderá desistir a qualquer momento 

e retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Para manter sua privacidade e anonimato, os materiais e documentos 

de pesquisa serão armazenados em computadores protegidos por senha e de posse dos pesquisadores deste estudo, com 

acesso restrito a estes, não sendo divulgado a outras pessoas. Os questionários serão guardados em uma sala do 

Departamento de Medicina social – USP por um período de cinco anos e depois serão incinerados. A sua participação poderá 

contribuir para caracterizar a implementação das PICs no SUS em Ribeirão Preto - SP. Os resultados da pesquisa serão 

divulgados em publicações e eventos científicos, bem como para instituições relacionadas à saúde. Os pesquisadores do 

presente estudo se responsabilizam por qualquer dano causado decorrente desta pesquisa. Você tem direito à indenização 

conforme as leis vigentes no país caso ocorra dano decorrente da sua participação nesta pesquisa. Essa pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que tem como função defender os interesses dos participantes da pesquisa dentro de 

padrões éticos, de acordo com as disposições da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. 

Em relação aos riscos que os participantes estão sujeitos, cabe destacar a possibilidade de: invasão de privacidade; perda 

do autocontrole e integridade ao revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; discriminação e estigmatização a partir 

do conteúdo revelado; divulgação de dados confidenciais (registrados no TCLE); tomar o tempo do participante ao 

responder o questionário; e o surgimento de emoções durante o preenchimento do questionário, em decorrência de potenciais 

dificuldades que esteja passando durante o período da pandemia. Frente a esses riscos, garantimos que os dados coletados, 

pelo questionário, serão utilizados anonimamente para o relatório final da pesquisa e publicação dos resultados em 

periódicos científicos, o nome do participante não será divulgado em qualquer fase da pesquisa, mantendo assim seu sigilo 

e privacidade; garantimos também que o estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou danos à saúde do 

participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no termo de consentimento; e asseguramos a inexistência de 

conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto. Se desejar informações 

adicionais, você poderá contatar os pesquisadores através dos dados acima, ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Saúde Escola FMRP/USP pelo telefone (16) 3315-0009 E-mail: cep.cse@fmrp.usp.br. Horário de atendimento: 

de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, das 8 às 12 e das 13 às 17h. Endereço: Rua Teresina, 690, 1° andar – Sala 44 Ribeirão Preto 

-SP CEP: 14055-380 * 

Li e declaro que aceito os termos aqui estabelecidos  

Nome Completo 

Email * 

Sexo * 

Idade * 

Escolaridade * 

Religião * 

Estado Civil * 
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CONT Apêndice B – Questionário sobre a implementação das PICs em Ribeirão Preto-SP 

(Gestores) 
 

Profissão * 

Unidade em que atua * 

Cargo que ocupa * 

Qual vínculo? * 

Possui alguma formação em alguma das Práticas Integrativas e Complementares? Se, sim, qual (is)?  

Está atuando com alguma PIC no atual momento na sua unidade de trabalho?  

Se sim, de que forma? 

Pode nos dar mais detalhes, como por exemplo, qual (is) PIC(s), quantidade de horas, quantidade de pacientes, como os 

pacientes são encaminhados a você? 

Como você percebe o processo de implementação das PICs nas unidades públicas de saúde de Ribeirão Preto?  * 

Quais fatores você considera mais importantes nesse processo? * 

Quais barreiras você identifica para o sucesso e ampliação da implementação das PICs? * 

Como gestor quais ações você tem tomado para superar essas barreiras? * 

Quais vantagens / oportunidades você identifica com a implementação das PICs? * 

Você tem conhecimento de profissionais ou outros gestores que possuem formação / capacitação em PICs em unidades 

básicas de Ribeirão Preto? * 

Se sim, pode nos informar nome(s) e unidade(s) a que pertence(m) este(s) profissional (is)? 

Gostaria de acrescentar mais alguma informação ou deixar sugestões? Se sim, utilize o espaço abaixo.  

Enviar 

 

 

 

 

 
Apêndice C – árvore de codificação 

 

Quadro 1 - árvore de codificação 

 

 

 

 

Descrição da implementação 

das PICs na APS 

 

Oferta de PICs na APS Onde e como são ofertadas 

Quem está ofertando 

PICs ofertadas 

Processo de 

implementação 

Percepção dos Participantes 

Oportunidades  

Barreiras 

Ações para implementação 

das PICs 

Atores  

Estratégias 
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Apêndice D – Distribuição dos profissionais e gestores nos Distritos Sanitários na cidade de 

Ribeirão Preto, 2020 

 

29 unidades básicas de saúde Profissionais Gerentes 
Total unidades 

por distrito %(n) 

Distrito Norte  (1) (7) 27,6% (8) 

 USF Jardim Heitor Rigon (1) 
0 

 

 UBS Jardim Aeroporto 0 
(1)  

 UBS Marincek 0 (1) 
 

 UBS Ribeirão Verde 0 
(1) 

 

 UBS Vila Mariana (aapalma) 0 
(1)  

  UBS Simioni (estação alto) 0 (1)  

 USF Avelino Alves Palma 0 (1)  

 USF Estação do Alto  0 (1)  

Distrito Oeste  (11) (11) 38% (11) 

 UBS Vila Albertina (1) 
(1)  

 USF Núcleo 1 0 (1) 
 

 USF Núcleo 2 (mesmo sumarezinho) (2) 
(1)  

 USF Núcleo 3 (3) 
(1)  

 USF Núcleo 4 (mesmo gestor Nasf 5) 0 
(1) 

 

 USF Núcleo 5 (mesmo gestor Nasf 4) (1) 
(1)  

 USF Núcleo 6 (2) 
(1)  

 USF Paulo Gomes Romeo (2) (1) 
 

 UBDS Sumarezinho (mesmo nasf2) 0 (1)  

 CMSC Vila Lobato 0 (1)  

 UBS Jd Presidente Dutra 0 (1)  

Distrito Leste  (1) (5) 17,24% (5) 

 UBS Jardim Juliana (1) (1) 
 

 UBDS Castelo Branco 0 (1)  

 UBS São José 0 (1)  

 UBS Vila Abranches 0 (1)  

 USF Jardim Zara  0 (1)  

Distrito Sul  (1) (1) 6,9% (2) 

 UBDS Jd Maria das Graças 0 (1)  

 UBDS Vila Virgínia (1) 0  

Distrito Central (1) (3) 10,34% (3) 

 CSE Vila Tibério (mesmo ubs v.tibério) (1) (1)  

 UBS Campos Elíseos 0 (1)  

 UBS Vila Tibério 0 (1)  

    n, número 
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Apêndice E – Capacitação dos participantes em PICs na cidade de Ribeirão Preto-SP, 2020 

 

Tipos de PICs que os participantes eram capacitados  
Nº Profissionais 

por PIC (13) 

Nº Gerentes  

por PIC (22) 

 

Medicina Tradicional Chinesa 

- Acupuntura (3) 

- Auriculoterapia (10) 

- Cranioacupuntura (2) 

- Liberação Miofascial (1) 

- Agulhamento a seco (1) 

 

 

 

(12/13) 

 

 

0 

 Homeopatia (3/13) 0 

 Reiki (1/13) (2/22) 

 Terapia Comunitária Integrativa (2/13) 0 

 Imposição de mãos (1/13) 0 

 Plantas medicinais – fitoterapia (1/13) 0 

 Terapia de florais 0 (1/22) 

 Yoga (1/13) 0 

 Terapia Comunitária (1/13) 0 

    

n,número 

 

Apêndice F – Formação dos participantes em PICs   

Instituição         PIC Participantes 

Instituto Homeopático François Lamasson Homeopatia P1; P2 

IBRAM Auriculoterapia P1; P12 

Instituto Ananda de Yoga Yoga P1 

Núcleo de Formação Terapia comunitária Terapia comunitária P3 

Preceptor de residência Cranioacupuntura, Agulhamento 

a seco, liberação miofascial 

P4 

SENAC Reiki P5 

IPES 

 

Acupuntura P8 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (Polo 

Campinas) 

 

Auriculoterapia P5; P6; P7; 

P12 

Centro de estudos da consciência Imposição de Mãos P8 

Una SUS Auriculoterapia P3; P10; P12 

Pós graduação Fiocruz gestão na inovação de fito 

medicamentos 

Gestão PICs P11 

Curso de acupuntura médica – AMBA Acupuntura P13 
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Apêndice G – Matriz da estrutura analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 1 – Implementação das PICs na APS  

Super 

Tema 

Tema Sub Tema Respostas dos Participantes Freq. 

P
er

ce
p

çã
o

 d
o

s 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s 
so

b
re

 a
 i

m
p

le
m

en
ta

çã
o
 d

as
 P

IC
s 

  

P
ro

ce
ss

o
 i

m
p

le
m

en
ta

çã
o

 

  
Incipiente / Lento  “Ainda de maneira tímida, com poucas citações em reuniões da SMS sobre o tema...” 

G1; “tímido” G3; “Muito devagar ainda” G6; “lento...” P1; “Acredito que ainda está em 

passos lentos” P4; “Um processo lento” P5; “lento e com poucas perspectivas” P7; 

“Ainda muito longe do esperado, poucas unidades oferecem algum tipo de PIC” G5; 
“Insatisfatório” G8; “Distante da realidade atual” G18; “Insuficiente. Incompleto. Falta 

muito para a efetiva implementação.” P10; “Incipiente.” G16; “Vejo o processo como 

embrionário” G17; “Percebo como incipiente” G21; “Incipiente” P3  

 
15 

Centralizado “Na realidade somente centrado nos médicos e em serviços especializados (NGA)” P9; 
“Acho que o processo de implementação das PICS tem sido feito de maneira individual, 

ou seja, dependendo do profissional e sem uma sistematização do processo.” G2; 

“Centralizado” G4; “Existe uma proposta, mas a implementação é restrita a algumas 
unidades” G9; “ainda bem centrada ao profissional médico” P12 

5 

Pouco conhecido/ 

divulgado 

“Observo que muitos profissionais desconhecem as Pics” P3; “ainda muito pouco 

conhecido e divulgado” G10 
“Não tenho conhecimento” G11; “Ainda pouco divulgado” G12; “Desconheço como 

está sendo feito.” G19 

5 

Sem incentivo / 

interesse 

“Falta interesse e organização dos gestores para que a implementação ocorra” P5; “Não 

existe processo de implementação e nem incentivo para tal” G14; “com pouco estímulo 
para implementação” P1; “quase nulo por falta interesse da gestão” P11; “Não noto 

incentivo por parte da administração da saúde básica de RP” P13 

5 

Desorganizado / 
confuso 

“Vejo o processo confuso e desmotivador...” P8; “Necessita ser organizado e 
estruturado” P6 

2 

F
ac

il
it

ad
o

re
s 

/ 
O

p
o

rt
u
n

id
ad

es
 

Ampliação do 

cuidado 

“acredito como tratamento complementar” G4; “tratamento complementar” G12; 

“percebo como práticas adicionais para tratamento e bem estar dos pacientes. uma gama 
maior de serviços que melhorem a qualidade de vida da população.” G20; “Acesso a 

terapia adjuvantes, promoção de saúde, cuidado em saúde mental, outras possibilidades 

de terapias” G2; “adoção de estilos de vida saudáveis pela comunidade, melhoria no 
autocuidado dos pacientes” G7; “Ampliação da visão de Promoção de saúde, integração 

comunidade/unidade de saúde, entre outras” G5; “Considero de grande valia como 

aliado no seguimento da saúde em sua integralidade” G15; “Entendo que aumentamos 
nossa capacidade de oferta em direção à integralidade da atenção” G9; “auxílio na 

prevenção de doenças e promoção de saúde” G18; “Forma alternativa de tratamento” 

G19; “identifico como uma oportunidade para melhores tratamentos” G20; “Oferecer 
diferentes opções para os usuários do SUS, personalizar e humanizar o atendimento” 

G21; “Integralidade da Assistência à saúde dos usuários” G22; “Ampliação do 

atendimento coletivo e individual. Oferecer atendimento continuado a longo prazo.” P8; 
“oferecer uma terapia alternativa aos meus pacientes na sua unidade de saúde mais 

próxima de seu lar.” P12; “ampliação da integralidade da atenção.” G7; “Quando a 

medicina convencional não é suficiente.” P10; 

17 

Desmedicalização “Medicação mais natural que poderia ser usada ao invés da medicalização excessiva que 
se observa hoje.” G16; “diminuição da medicalização que se percebe no Brasil.” G13; 

“Diminuição de uso de fármacos de forma desnecessária;” G1; “a melhoria da saúde 

coletiva, diminuindo a medicalização.” G3; “diminuição da utilização de medicamentos” 
G11; “diminuição da intensa medicalização da população” G13; “Desmedicalização” 

G14; “Forma alternativa de tratamento de pacientes que não aquela apenas 

medicamentosa” G19; “Quando o paciente está tendo que tomar muitas medicações.” 
P10; “tratamento não medicamentoso com boas respostas terapêuticas” P13 

10 

Aceitação da 

população e 
profissionais da saúde 

“O aumento da receptividade da população às PICs.” G13; “amplitude de pensamentos” 

G14; “Existe uma demanda com relação a população” P2; “Percebo a população aberta e 
com desejo de utilizar” P3; “O apoio da equipe e a melhora perceptível dos usuários” P5 

“Quando o paciente aceita e está aberto para as PICs.” P10; “O interesse dos 

profissionais da saúde, que têm buscado formação especializada.” G13; “Acredito que 
com a formação de novos médicos residentes em Medicina da família possa ter cada vez 

mais abertura para esse tipo de complemento ao tratamento.” P4; “Existem vários 

profissionais da rede com formação” P6 

6 

Baixo custo  “os custos para implantação são baixos” P2; “Baixo custo” P13 2 
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Continuação - Categoria 1 – Implementação das PICs na APS  

Super 

Tema 

Tema Sub Tema Respostas dos Participantes Freq. 
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as
 P
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s 

  

B
ar

re
ir

as
 

Capacitação / 

Recursos 
Humanos 

“falta de profissionais e cursos na área” G5; “falta de capacitação dos profissionais, RH 

reduzido” G7; “Falta de formação clínica específica dos médicos prescritores.” G16; 
“Contratação de profissionais e capacitação teórica e prática.” G22; “a quantidade de 

profissionais da rede que atuam nesta área” G20; “contratação de profissionais habilitados” 

G19; “ausência de especialistas nestas áreas” G18; “Falta de profissionais” G15; “falta de 
RH” G12; “pouca oferta” G10; “Falta de especialização de profissionais” G8; “Falta RH” 

G6; “Falta de profissionais/cursos na área” G5; “RH escasso” G4; “Dificuldade de cursos 

formadores; Cursos com custo alto; Horários de cursos que competem com o horário de 
trabalho” G1; “não estímulo a cursos e formação médica na área” P1; “Outra barreira é não 

ter supervisores com formação para os que não são contratados.” P8; “Não há educação 

continuada” P10 

18 

Institucionais / 

Legais 

“falta um direcionamento institucional sobre implementação das PICs e sua organização da 

prática. Algumas unidades oferecem e outras não oferecem, sendo difícil o manejo dessa 

situação (...) se um profissional de saúde que oferecia as práticas muda de unidade, os 
usuários ficam sem a longitudinalidade desse cuidado, desse manejo.” G2; “Modelo de 

atendimento tradicional, centralizado no atendimento médico fragmentado por 

especialidades, focado no plano físico” G21; “falta protocolos claros de implementação, 
com metas claras e precisas, critérios de avaliação de resultados permanentes e robustos” 

G17; “produção, distribuição e controle de qualidade dos fitoterápicos” G16; “falta 

legislação vigente em RP onde apenas o médico pode atuar nas PICs” G14; “Modelo de 
saúde baseado na medicalização.” G11; “Falta de discussão e investimento principalmente 

para a descentralização das PIC para a APS” G9; “Financeira” G3; “necessidade de 

protocolos ou "autorizações" municipais quando há um direcionamento do MS já 
estabelecido” P3; “Falta de organização por parte da gestão” P6; “Falta Legislação e 

protocolos estabelecidos para a realização das PICs” P7; “Alguns trabalhos de residentes 

eram sobre as PICs e iriam beneficiar várias unidades de saúde, mas com a questão do 
CNES, eles mudaram o trabalho ou local do trabalho.” P8; “Senti a demanda, mas não tem 

protocolo do município. Não há protocolo prevendo quais PICs serão utilizadas, nem a 

frequência, condutas, perfil dos pacientes, insumos e materiais.” P9; “Falta autorização para 
trabalhar dentro das unidades.” P10; “foco na alopatia, falta de tempo destinado a prevenção 

e promoção da saúde” P11  

15 

Estruturais 

(espaço físico, 

agenda e 

materiais) 

“dificuldade de salas nas unidades de saúde para prestação do serviço” G20; “restrição de 

espaço físico em muitas unidades” G17; “falta de infraestrutura nas Unidades de Saúde, seja 

de espaço ou de horário” G15; “falta de estrutura e processo” G12; “Falta de materiais e 

horários previstos na agenda” G8; “Material necessário no almoxarifado para implantação 
das práticas;” G1; “Não flexibilização na agenda do médico da APS para PIC, falta de 

estoque de agulhas acupuntura sistêmica (consta na lista insumos mas não é entregue)” P1; 

“As agulhas só são liberadas para o NGA.” P9; “Não possui insumos, nem remuneração.” 
P10 

9 

Aceitação / 

Incentivo / 

Preconceito  

“A aceitação das pessoas frente a algo novo” G6; “Falta de incentivo, apoio” G14; “A visão 

preconceituosa da mídia, das faculdades e dos profissionais sobre os benefícios que as PICs 

proporcionam na Saúde `Pública, no campo da promoção da saúde.” G13; “Identifico 
resistência de muitos profissionais para acreditar no resultado das PICs.” G11; 

“Sensibilização para o interesse dos profissionais sobre o tema” G1; “Conscientização dos 
gestores e dos profissionais que atuam na área da saúde” P2; “Falta de incentivo e a 

resistência de muitos docentes e profissionais que não conhecem as PICs” P8; “falta 

interesse da gestão” P11; “Preconceito por parte de alguns profissionais e falta de incentivo 
dos gestores, principalmente.” P13 

9 

Divulgação / 

conhecimento 

“Falta de divulgação” G14; “o desconhecimento da população” G20; “Falta de 

conhecimento da comunidade sobre as vantagens das PICs.” G11; “pouca divulgação” G10; 

“falta ações de incentivo à comunidade para participação e entendimento da importância 

dessas práticas” G7; “O não diálogo do gestor com a equipe, pois as práticas são realizadas, 

no entanto são feitas de forma velada.” P5; “Pacientes não conhecem sobre as PICs. Falta de 

divulgação” P10; “falta de conhecimento da população com as práticas” P13 

8 
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Categoria 2 – Características da oferta de PICs na APS 

Super 

Tema 

Tema Sub tema Respostas dos Participantes Freq. 

 

O
fe

rt
a 

d
e 

P
IC

S
 V

o
lu

n
tá

ri
a 

Durante a consulta / de 
acordo com a demanda 

“Durante atendimentos médicos em saúde da família, quando surge demanda durante a 
consulta, utilizo PIC como ferramenta na prática clínica em Medicina de Família e 

Comunidade” P1; “Atuo de acordo com a necessidade dos pacientes que atendo” P4; 

“Atendo no assentamento de acordo com a demanda.” P10 

 
3 

Pré agendamento / 

encaminhamento 

“A equipe realiza os encaminhamentos” P5; “Atendo 3 pacientes por semana” P9 2 

 
 

 

 
PICs ofertadas 

“Auriculoterapia” P1, P5, P6, P9, P10 5 

“Homeopatia” P1, P11 2 

“Terapia Comunitária” P11 1 

“Acupuntura” P11 1 

“Cranioacupuntura” P4 1 

“Acupuntura auricular” P9 1 

“Liberação miofascial” P4 1 

“Agulhamento a seco” P4 1 

“Fitoterapia” P11 1 

“Reiki” P5 1 

In
st

it
u

ci
o
n

al
iz

ad
a 

Pré agendamento / 
encaminhamento 

 

“São encaminhados após discussões dos casos nas reuniões de equipes da unidade ou 
quando chegam no acolhimento com as auxiliares de enfermagem” P12; “agendados 

exclusivamente para Auriculoterapia. Nesse caso, foi algum profissional q avaliou que 

se beneficiaria e indicou ou outro paciente” P3 

2 

Durante a consulta / de 

acordo com a demanda 

“Os pacientes agendados para rotina que apresentam demanda ofereço a 

Auriculoterapia como apoio ao tratamento convencional” P3 

1 

PICs ofertadas “Auriculoterapia” P3, P12 2 

“Terapia Comunitária” P3 1 

“Acupuntura Sistêmica” P12 1 
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Categoria 3 – Ações direcionadas para a implementação das PICs na APS 

Super 

Tema 

Tema Sub Tema Respostas dos Participantes Freq. 
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Nenhuma 
ação 

“no momento nenhuma ação” G6, “como não realizamos essas práticas na nossa UBS devido à 

falta de RH capacitado, nenhuma ação está sendo realizada no momento.” G7; “no momento 
nenhuma” G8, “estas barreiras são decididas a nível central, não local” G10, “Infelizmente, as 

demandas tem se sobreposto à oportunidade de implantar” G15, “Eu como gestor tenho feito 

muita pouca coisa. Já fiz mais no passado” G16, “no momento nenhuma” G19, “nenhuma no 
momento, pois não temos estes serviços em unidades próximas” G20, “nenhuma” G22 

9 

Ações de 

incentivo 

“sugeri que fosse criado um conselho que discutisse a implementação das PICS e a criação de um 

serviço centralizado por distrito ou por município para a realização das PICs.” G2; “motivação 

junto a divisão medica” G4; “Propus uma discussão entre meus pares para definirmos uma 
orientação para os Núcleos e foi deliberada a formação de um Grupo de Trabalho para discutir o 

tema no DMS.” G9; “tento identificar oportunidade de acesso aos pacientes” G12; “tenho como 

primeira ação estimular os profissionais da Unidade e da secretaria para capacitação” G21; 
“Incentivar os profissionais que têm formação em PICs a utilizar as práticas nos atendimentos.” 

G11; 

6 

Ações de 
viabilização 

“Solicito materiais do almoxarifado e promovo agenda maleável” G1; “Faço parte de um grupo, 
juntamente com a secretaria do meio ambiente estatual, que trabalha na implantação de hortas 

medicinais” G5; “abri portas para iniciativas voluntárias bem delineadas, responsáveis” G17 

3 

Ações de 

Divulgação 

“Divulgação das PICs para os profissionais de saúde.” G11; “divulgação” G14; “ajudo na 

divulgação dos serviços oferecidos pelo município.” G3 

3 

A
çõ

es
 p

er
ce

b
id

as
 

p
el

o
s 

p
ar

ti
ci

p
an

te
s Ações de 

incentivo  

“Já fomos estimulados pela Secretaria Municipal de Saúde a executar e registrar no E-SUS” P9; 

“percebo que há interesse em implantar as PICs nas UBS e USF. Nas reuniões dos coordenadores 

dos NSF houve essa discussão.” G13; “no atual momento está sendo discutido no cap (dep. de 
medicina social) se vão liberar.” P8;  

3 

Ações de 

viabilização 

“30 medicamentos homeopáticos dispensados pelo SUS em Ribeirão Preto + agulhas acupuntura 

sistêmica na lista de insumos disponibilizados para APS” P1, “A nova resolução que tornou 
várias PICs em RP multiprofissional já foi um grande avanço” P12 

 

2 

A
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 p
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p
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Ações de 

viabilização 

“formação do profissional que tenha interesse no tema e tempo permitido na agenda do 

profissional para desenvolver.” G1; “Descentralizar a implantação e dar condições para que as 
equipes possam executar as PIC de forma institucionalizada.” G9; “Implementação nas Políticas 

Públicas e contratação de profissionais” G15; “priorização de recursos” G17; “Acho importante a 

existência de protocolos clínicos de regulação para o encaminhamento de pacientes a 
unidades/ambulatórios que realizam práticas integrativas” G19; “capacitação de profissionais de 

saúde para reconhecer e encaminhar os pacientes que de fato possam se beneficiar de tais 

práticas.” G19; “otimizar implantação das hortas comunitárias de plantas medicinais, oferecendo 
ampliação de conhecimento técnico sobre estas plantas e suas limitações de uso.” P11; “criar um 

serviço centralizado por distrito que oferecesse as ações de maneira equânime para todas as 

unidades de saúde” G2; “Aumento de oferta” G4; “capacitação do RH” G7; maior 
disponibilidade aos profissionais e usuários” G10; “Formação dos profissionais em PICs, vagas 

específicas na agenda dos profissionais que têm formação para atendimento” G11; Capacitação 

de profissionais, mudanças nos modelos de agendas” G21; “capacitação teórica e prática” G22 

14 

Ações de 

Divulgação 

“maior divulgação aos profissionais e usuários” G10; “Melhor divulgação das vantagens das 

PICs para a comunidade” G11; “priorização de divulgação social” G17; “divulgação para os 

demais profissionais das unidades” G18 

4 

Ações de 
incentivo 

“Apoio da gestão” G1; “ações de incentivo à comunidade para participação e entendimento da 
importância dessas práticas.” G7; “as PICs necessitam ser incentivadas principalmente na 

atenção básica à saúde” G11 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Apêndice H – Cursos disponibilizados no Ambiente virtual de Aprendizagem do SUS (AvaSUS),  

outubro de 2021. 
CURSO NÚMERO DE 

MATRICULADOS 

Introdução às Práticas Integrativas e Complementares: Medicina Tradicional Chinesa 22367 

Introdução às Práticas Integrativas e Complementares: Práticas Corporais e Mentais 

da Medicina Tradicional  

17964 

Qualificação em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica - Módulo I 25339 

Introdução às Práticas Integrativas e Complementares: Antroposofia Aplicada à Saúde 11443 

Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para Agentes Comunitários de Saúde 81086 

Formação em Auriculoterapia para profissionais de saúde da Atenção Básica 5984 

Gestão de Práticas Integrativas e Complementares 15019 

* Número de matriculados em cada curso no momento em que a pesquisa foi realizada 
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ARTIGO 2 

 

Percepção de mulheres sobre o Ioga no climatério e sua aceitação como prática 

integrativa e complementar na atenção primária: um estudo qualitativo 

 

Ioga como Prática Integrativa e Complementar no período do climatério 

 

Mary Carmem Fróes Ribeiro¹, Ana Clara Rezende Gomes¹, Giordana Campos Braga3, Mariana Fernandes2, 

João Paulo Souza¹ 

 
¹ Departamento de Medicina Social, Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Ribeirão Preto - SP, Brasil. 

2 Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas, Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, Ribeirão Preto - SP, Brasil. 

3 Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Ribeirão Preto - SP, Brasil. 

Resumo  

Este estudo descreve a percepção de dezoito mulheres no climatério sobre nove semanas 

de aulas de Hatha Ioga ofertadas em uma unidade básica de saúde no interior paulista. Os 

encontros foram gravados e os áudios transcritos e analisados tematicamente por meio de uma 

abordagem qualitativa. As aulas aconteceram na própria unidade de saúde e esse foi o fator 

mais citado como facilitador para que pudessem participar do programa. Já as barreiras 

encontradas referiam-se a limitações físicas devido à dores no corpo, falta de equilíbrio e 

flexibilidade. Limitações essas que, segundo as participantes, foram amenizadas ao longo do 

período em que participaram das aulas de Ioga. As participantes também perceberam melhoras 

de dores crônicas, ansiedade, irritabilidade, fogachos, insônia, autoestima e autocuidado. No 

geral, o Ioga se mostrou uma prática segura, benéfica e aceitável para essa população que 

demonstrou grande interesse na continuidade do programa sendo ofertado pela atenção primária 

à saúde. 

Palavras-chave: Terapias Complementares, Atenção Primária, Ioga. 
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Introdução 

O cuidado com a saúde da mulher requer atenção especial, principalmente, durante o 

período do climatério, que compreende à faixa etária entre 40 e 65 anos de vida. Esse período, 

caracterizado por transformações biopsicossociais, representa quase um terço da vida das 

mulheres. Parte dessas transformações, ocorrem devido a mudanças na função ovariana com a 

redução da produção de hormônios sexuais femininos. Estes hormônios estão associados a 

diversos aspectos positivos na vida de uma mulher, e sua diminuição pode ocasionar 

desconfortos capazes de afetar negativamente a qualidade de vida e autoestima(1). Ondas de 

calor, ansiedade, irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração, dores de cabeça, 

insônia, perda da libido e secura vaginal são sintomas frequentemente relatados por mulheres 

no climatério(2). 

A terapia de reposição hormonal (TRH), tem sido o tratamento de referência para 

amenizar sintomas do climatério. Porém, algumas ressalvas em relação à TRH se apresentam, 

uma vez que algumas mulheres não se adaptam ao tratamento e outras não podem utilizá-lo 

devido às suas contraindicações (3). Além disso, alguns estudos sugerem possível associação 

entre o uso de TRH e o aumento do risco de câncer de mama(4–7). Assim, muitas mulheres têm 

evitado esses tratamentos e buscado terapias mais naturais e não farmacológicas para a redução 

desses sintomas(8).  

No Brasil, algumas dessas terapias naturais foram instituídas por meio da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)(9) a serem ofertadas no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Atualmente a PNPIC possui 29 práticas integrativas e complementares 

(PICs), sendo o Ioga uma delas, incluído em 2017 através da Portaria nº849 (Ministério da 

Saúde)(10).  

Acredita-se que a pratica de Ioga possa promover benefícios tanto físicos quanto 

mentais e emocionais, favorecendo o bem estar geral do ser humano(11). 

Atualmente, existe um significativo número de publicações científicas a respeito dos 

benefícios da prática de Ioga para mulheres no período do climatério. Em alguns desses estudos 

após a prática do Ioga identificou-se a diminuição dos níveis de estresse, ansiedade e depressão, 

e o aumento da qualidade de vida das participantes(12–14). Outras investigações sugerem que a 

prática de Ioga promove a redução de outros sintomas característicos do climatério, como 

fogachos e insônia(15–26). Mulheres praticantes de Ioga por mais de cinco anos, iniciando a 

prática na pré-menopausa, apresentaram resultados mais satisfatórios na frequência e 
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intensidade dos sintomas climatéricos e qualidade de vida em comparação ao grupo de não 

praticantes de Ioga(27).   

Compreendendo que o Ioga pode oferecer benefícios às mulheres no período do 

climatério, e que essa prática pode ser ofertada na atenção primária à saúde, o fomento de 

pesquisas envolvendo essas questões se fazem necessárias. Assim, o presente estudo teve como 

objetivo descobrir a percepção de mulheres sobre os efeitos do Ioga em sintomas do climatério 

e sua aceitação como prática integrativa e complementar, sendo ofertado na Atenção Primária.  

 

Métodos 

Este artigo é resultado do projeto de pesquisa “Estresse, ansiedade e depressão no 

climatério: Ioga como terapia alternativa complementar”, realizado no Centro Médico Social 

Comunitário (CMSC) Vila Lobato em Ribeirão Preto – SP Brasil, no período de julho a 

novembro de 2016. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, onde utilizou-se Análise 

Temática (28) para interpretação dos dados. 

Como critério de inclusão na pesquisa, as mulheres deveriam ter entre 40 e 65 anos, 

faixa etária que compreende o período do climatério. Como critério de exclusão, as mulheres 

não poderiam residir fora de Ribeirão Preto, estar em fase aguda de qualquer condição clínica, 

grávidas, ou ter praticado Ioga nos últimos seis meses. A divulgação e o recrutamento foram 

realizados durante dois meses. Através de cartazes e panfletos, as interessadas eram orientadas 

a procurar a sala de serviço social da unidade de saúde para manifestarem seu interesse em 

participar da pesquisa. Ao final do período de recrutamento, seguindo a ordem de manifestação 

de interesse, as mulheres foram contactadas por telefone para confirmar sua elegibilidade. 

Nesse momento também receberam todas as informações relativas à participação no programa 

e puderam esclarecer possíveis dúvidas. 

O número de participantes das aulas de Ioga foi estabelecido por conveniência, levando 

em consideração a infraestrutura e os recursos disponíveis no momento da realização do estudo. 

O espaço para realização das práticas (sala de recepção da unidade), com capacidade para 20 

tapetes de Ioga, foi disponibilizado duas vezes por semana. Portanto, o número máximo de 

participantes para as aulas de Ioga era de 40 mulheres. Para o grupo focal, o número de 

participantes seguiu as diretrizes para a realização de um grupo focal(30) que orienta de seis a 

dez participantes por grupo.  

No primeiro encontro presencial, as participantes leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Também foram solicitadas a 
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preencher o questionário sociodemográfico e de características pessoais e comportamentais 

(Apêndice B) para a caracterização do grupo. Nesse questionário foram avaliadas as seguintes 

variáveis: idade, estado civil, escolaridade, profissão, religião, uso de medicamentos para 

reposição hormonal, uso de tranquilizantes, psicotrópicos e/ou drogas imunossupressoras, 

prática de atividade de lazer e física, uso de cigarros e participação em grupos religiosos, 

psicoterapêuticos, artísticos ou musicais. 

Ao final do programa de Ioga que durou nove semanas, as mulheres foram convidadas 

a participar do grupo focal que originou os dados desse artigo com natureza exploratória e 

abordagem qualitativa. Os grupos focais aconteceram uma semana após a última prática de 

Ioga. Como critério de elegibilidade para participar dos grupos focais, as mulheres tinham que 

ter frequentado pelo menos 80% das aulas de Ioga.  

O grupo focal foi escolhido como ferramenta de coleta de dados por ser indicado no 

entendimento de diferentes percepções e atitudes acerca de um fato, prática, ou vivência(29). A 

coleta dos dados seguiu as “Diretrizes para a realização de um grupo focal(30)” e aconteceu na 

própria unidade de saúde. Assim, foi preparado para as participantes um ambiente privativo, 

silencioso, acolhedor e amigável, e os assentos foram organizados em círculo favorecendo essa 

atmosfera. Um roteiro de perguntas norteadoras foi previamente estabelecido. Não havia 

respostas certas ou erradas e o intuito das perguntas era apenas estimular as participantes a 

expressarem suas opiniões.  

Antes de introduzir a primeira pergunta, a moderadora fez uma breve introdução dando 

as boas-vindas e apresentou uma visão geral do tópico, bem como as regras básicas. Apenas 

uma assistente auxiliou a moderadora, ficando responsável por acompanhar as gravações - 

realizadas com um gravador digital portátil - e realizar anotações cuidadosas sobre aspectos 

considerados relevantes. As sessões tiveram duração média de 60 minutos e não ultrapassaram 

o limite de 10 participantes por grupo. As participantes não haviam estabelecido nenhum tipo 

de relacionamento com a moderadora e a assistente antes do início do estudo.  

As aulas de Ioga foram ofertadas de forma gratuita e presencial, no salão da recepção 

da unidade de saúde da qual as participantes eram usuárias. Todas as aulas foram acompanhadas 

por uma assistente social da unidade e aconteciam às 17h, horário em que as atividades 

regulares da unidade já haviam se encerrado. As aulas eram semanais com duração de 90 

minutos, sendo 50 minutos de Aquecimento e Posturas Psicofísicas (posturas que trabalham 

corpo e mente), e 40 minutos de Técnicas de Respiração, Meditação e Relaxamento (Apêndice 

C).  
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Dentre as diferentes modalidades de Ioga, optou-se pela Hatha Ioga, que compreende 

um conjunto de práticas e disciplinas físicas, mentais e espirituais. A escolha baseou-se no fato 

desta modalidade se mostrar segura e mais adequada às características da população do estudo 

permitindo que um protocolo coerente e reprodutível fosse desenvolvido respeitando as 

orientações do “Guidelines for Developing Yoga Interventions for Randomized Trials”(31).  No 

apêndice D encontram-se informações sobre a filosofia do Ioga, a modalidade Hatha Ioga e 

suas características. 

Para minimizar fontes de viés, algumas estratégias foram adotadas. Os grupos focais 

foram realizados uma semana após a última aula de Ioga para que os possíveis efeitos da prática 

não interferissem nas respostas das participantes. Outras estratégias foram garantir que o 

pesquisador que ministrou as aulas de Ioga não participasse dos grupos focais, e que os 

moderadores fossem imparciais e capacitados para a condução dos grupos. Para a 

confiabilidade dos dados, as gravações de áudio foram transcritas por duas pesquisadoras 

diferentes e os resultados comparados. As transcrições foram então compiladas e analisadas em 

conjunto e as falas foram resumidas a trechos através de um processo sistemático e verificável.  

Para a análise dos resultados do questionário socioeconômico foram estudadas, 

distribuição de frequências, média e desvio-padrão.  

Para a análise dos grupos focais utilizou-se a Análise Temática, que iniciou-se com a 

realização de leituras exaustivas e detalhadas da transcrição das gravações e das anotações das 

assistentes por duas pesquisadoras. Os trechos relevantes foram destacados ao mesmo tempo 

em que se anotavam possíveis temas, palpites, interpretações e ideias. A formação das 

categorias se alinhou aos objetivos do estudo (método de codificação dedutivo). Codificando 

os dados foi possível identificar os pontos de interesse analisados nas gravações e os possíveis 

temas e subtemas. As duas pesquisadoras, revisaram os extratos codificados nos dados, e o 

refinamento dos temas, dando origem ao mapa temático que se encontra no apêndice E.  

Para garantir que todos os componentes necessários estivessem descritos e que aspectos 

importantes fossem relatados pela equipe de pesquisa, utilizou-se o checklist Consolidated 

criteria for reporting qualitative research (COREQ)(32). Essa ferramenta oferece uma lista de 

verificação para relatar estudos qualitativos que abrange assuntos relativos à equipe de pesquisa 

e reflexividade, desenho do estudo, e análise e descobertas do estudo. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Saúde Escola da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - CAAE: 55264616.0.0000.5414 
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E 

(anexo 1), está de acordo com a Declaração de Helsinque (2013) (33), e segue as normas contidas 

na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde(34). 

Resultados 

Um total de 78 mulheres manifestaram interesse em participar das aulas de Ioga. Dessas 

mulheres, 67 preencheram os critérios de elegibilidade, sendo que 40 foram convidadas a iniciar 

o programa de acordo com a ordem de manifestação de interesse. No primeiro encontro cinco 

convidadas não compareceram. Assim, o programa deu início com 35 mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma 

Ao longo das nove semanas, cinco participantes perderam seguimento: duas não 

puderam dar continuidade devido ao horário das aulas, uma mudou de cidade, outra precisou 

realizar cirurgia e a última parou para cuidar do irmão que foi hospitalizado. Nenhuma dessas 

participantes deixou o estudo por motivos de insatisfação ou algo relacionado ao programa. 

Assim, 30 mulheres concluíram a etapa de intervenção com frequência média de participação 

de 8.25 ± 0.76 encontros. As 30 participantes atenderam ao critério de elegibilidade e foram 

convidadas a participar dos grupos focais. No entanto 27 compareceram para a dinâmica e 

Recrutadas para as aulas de Ioga n=40 

Concluíram a etapa de intervenção de 

Ioga                                          n = 30 

Recrutadas para o grupo focal    n = 30  

PERDERAM SEGUIMENTO                     n = 10       

- Não compareceram no primeiro dia n=5 

- Indisponibilidade de horário n=2 

- Mudou-se de cidade n=1 

- Precisou fazer uma cirurgia n =1 

- Precisou cuidar do irmão no hospital n=1 

 

PERDERAM SEGUIMENTO                         n=3                      

- Não compareceram para a participação no grupo 

focal  

Manifestaram interesse em participar 

do programa de Ioga                 n=78 

Concluíram a participação no grupo 

focal                                         n=27 

Total de participantes                n = 18 

NÃO ELEGÍVEIS                                         n=11 

- Não possuíam idade entre 40 e 65 anos  

ELEGÍVEIS, MAS NÃO RECRUTADAS  n= 27 

- Devido ao número limitado de vagas  

EXCLUÍDAS DO ESTUDO                           n=9 

- Problemas técnicos com a gravação de um dos 

grupos focais   
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foram divididas em três grupos focais diferentes. Problemas técnicos com a gravação de um 

dos grupos focais, deixou a população final com 18 participantes (Figura 1 - Fluxograma).  

Tabela 1 - Características sociodemográficas e de características pessoais e comportamentais de 

mulheres climatéricas em Ribeirão Preto, setembro de 2016 

Variáveis Total (n=18) 

Idade M (DP) 54 ± 8,0  

Estado Civil % (n)   

 Solteira 5,5% (1) 

 Casada 72,3% (13) 

 Separada/Divorciada 5,5% (1) 

 Viúva 16,7% (3) 

Escolaridade % (n)   

 Até 4 anos (Ensino fundamental I) 5,5% (1) 

 De 5 a 8 anos (Ensino fundamental II) 11% (2) 

 De 9 a 12 anos (Ensino médio) 66,7% (12) 

 ≥ 13 anos (Ensino superior completo) 16,7% (3) 

Profissão % (n)   

 Atividade remunerada 55,5% (10) 

 Atividade não remunerada 44,4% (8) 

Religião % (n)   

 Com religião 100% (18) 

 Sem religião 0 

Reposição Hormonal % (n)   

 Sim 0 

 Não  100% (18) 

Atividades de Lazer % (n)   

 Sim 66,7% (12) 

 Não   33,3% (6) 

Atividades Física % (n)   

 Sim 38,8% (7) 

 Não  61,2% (11) 

Fumantes % (n)   

 Sim 5,5% (1) 

 Não  94,5% (17) 

Participação grupos religiosos, psicoterapêuticos, artísticos ou musicais % (n)   

 Sim 0 

 Não 100% (18) 

Uso de Psicotrópicos % (n)   

 Sim 5,5% (1) 

 Não 94,5% (17) 

M, média; DP, desvio padrão; N, número 

 

No formulário de características sociodemográficas e de características pessoais e 

comportamentais todas as participantes afirmaram possuir alguma religião, porém nenhuma 

estava participando de grupos religiosos no momento do estudo. Nenhuma delas fazia uso de 

TRH e apenas uma estava tomando psicotrópicos. O resultado completo do formulário 

encontra-se na Tabela 1 - Características sociodemográficas e de características pessoais e 

comportamentais de mulheres climatéricas.  
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No quadro 1 encontra-se uma síntese do mapa temático (apêndice E- Mapa temático 

completo).    

Quadro 1 – Síntese do mapa temático  

Temas Subtemas Citações Freq. 

 

 

 

 

Queixas 

principais 

Dores (P2), (P4), (P7), (P8), (P1), (P10), (P12), (P3), 

(P13), (P12), (P17) 

11/18 

Ansiedade e 

irritabilidade 

(P1), (P2), (P3), (P4), (P9), (P6), (P7), (P8), 

(P14) 

9/18 

Flexibilidade (P1), (P2), (P4) 3/18 

Insônia (P1), (P5), (P9) 3/18 

Fogachos (P13), (P17) 2/18 

Falta tempo 

autocuidado 

(P2), (P1) 2/18 

 

 

Benefícios 

percebidos 

após o 

Ioga 

Ansiedade e 

irritabilidade  

(P6), (P4), (P5), (P3), (P9), (P1), (P2), (P8), 

(P14), (P7), (P15), (P16), (P11), (P18) 

14/18 

Dores (P3), (P2), (P8), (P4), (P1), (P12), (P13), (P10), 

(P17), (P7) 

10/18 

Autoestima (P5), (P3), (P2), (P1), (P9), (P8), (P7), (P11) 8/18 

Insônia  (P1), (P5), (P9), (P18) 4/18 

Flexibilidade (P1), (P2), (P4), (P7) 4/18 

Fogachos (P13), (P17), (P15) 3/18 

 

Facilidades 

Local (P6), (P7), (P2), (P8), (P3), (P4), (P9), (P1), 

(P11), (P13), (P14) 

11/18 

Gratuito (P4), (P5), (P11), (P17), (P18) 5/18 

Horário  (P2), (P3), (P12), (P15), (P16) 5/18 

 

Barreiras 

Dores físicas (P18), (P2), (P1), (P3), (P5), (P12), (P10) 7/18 

Equilíbrio (P17), (P14), (P11) 3/18 

Questão familiar (P6), (P3) 2//18 

 

 

Ioga como 

PIC 

Satisfação e 

aceitabilidade 

todas  18/18 

Diminuição 

medicamentos 

(P11), (P12), (P15), (P13), (P17)  5/18 

Prevenção de 

doenças 

(P11), (P12), (P15) 3/18 

PIC; práticas integrativas e complementares 

 

Queixas das participantes antes do programa de Ioga 

Nas falas das participantes surgiram algumas queixas que, segundo os relatos, as 

incomodavam antes de iniciar o programa de Ioga. A queixa mais comum foi em relação a 

algum tipo de dor, sendo que 61% (11/18) das mulheres afirmaram sentir dores como “(...)dor 

no corpo” (P2), “dor na coluna” (P4), “dor no ciático (...)” (P1), “(...) dor no joelho” (P3), 

“dor na lombar” (P13), “dor nos braços” (P12), “dor de cabeça” (P17). 
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No período do climatério, a ansiedade frequentemente se manifesta pela irritabilidade 

constante (35–37). As narrativas das participantes reforçam esse entendimento pois a maioria 

delas, expressou o sentimento de ansiedade acompanhado da irritabilidade e vice-versa.  

“(...)sou muito nervosa, sofro por antecipação” (P9) 

“(...)sou muito ansiosa e nervosa” (P8) 

“(...)muito ansiosa, muito nervosa” (P14) 

Outras queixas como insônia, fogachos e falta de flexibilidade apareceram com menor 

frequência, porém referem-se a sintomas que podem afetar negativamente a qualidade de vida 

dessas mulheres. Uma delas relatou que a “(...)cada cinco minutos tinha calor” (P13), outra 

afirmou que “(...) estava com insônia” (P5) enquanto outra relatou que “Não ficava com a 

perna esticada” (P1). 

 

Principais benefícios percebidos com o programa de Ioga  

Após as aulas de Ioga, as participantes relataram melhora em alguns sintomas 

principalmente diminuição da ansiedade e irritabilidade. Apesar de nem todas as participantes 

terem relatado esses sintomas antes de iniciar o programa, 89% (16/18) das mulheres disseram 

ter percebido a diminuição dos mesmos após a sua conclusão. Algumas delas perceberam essa 

melhora ainda durante o programa: “Eu chegava aqui estressada, nervosa, e saía daqui 

relaxada” (P15), “(...) traz uma harmonia, a gente fica bem a semana inteira, a gente sai daqui 

renovada” (P2). Outras perceberam essa melhora em situações do dia a dia: “Ela (Ioga) me 

ajudou a ser uma pessoa mais calma... não me estressar com ele (marido)... hoje eu não discuto 

mais” (P3), “Segunda feira me roubaram no ônibus, mas não perdi o controle. Antes eu ia 

chorar... a pressão ia lá em cima... eu fiquei mal, mas não tive aquela ansiedade como antes” 

(P4) 

 A narrativa das participantes em relação às dores físicas se mostrou muito relevante, 

uma vez que além de ser uma das principais queixas, foi também uma das principais barreiras 

para que elas participassem do programa de Ioga. Metade das mulheres disseram ter percebido 

o alívio das dores físicas (9/18). Uma participante relatou ter problema de “síndrome da pata de 

ganso” disse que “agora, mesmo dobrando o joelho, a dor é passageira, não é aquela dor 

constante que ficava” (P3). Outra com artrose comentou: “tinha dores na coluna muito fortes... 

tinha dia que chegava até a queimar, mas através desse programa, senti uma melhora tão 
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grande que as vezes, nem lembro mais que tinha essas dores” (P8). Relatos adicionais 

mostraram uma percepção dos benefícios do Ioga em dores relativas à tendinite e hérnia de 

disco. 

“Eu tinha umas dores no braço que era da tendinite. E agora a dor no braço 

praticamente sumiu” (P12) 

“Eu fiquei travada três meses, não andava, com hérnia de disco. Nossa! Eu estou 

andando agora (...)” (P10) 

Um outro aspecto foram os relatos sobre a melhora da autoestima, pois nenhuma havia 

referido algo sobre isso antes do início do programa. Quase metade das participantes (8/18) 

disseram ter melhorado a autoestima após o programa. Assim, pode-se entender que essa foi 

uma percepção advinda com a prática de Ioga. Foram relatos de percepção na melhora 

individual “(...) aprendi a me amar também, porque antes primeiro era a pessoa e depois que 

era eu” (P5), “eu comecei a dar mais valor em mim, eu aprendi a gostar mais de mim...” (P3), 

“aprendi a cuidar de mim” (P2), “Despertou o cuidado. Se cuidar. Olhar para o meu interior. 

Agora estou pensando em mim” (P7), mas também de percepção de melhora coletiva: 

“Autoestima! Pelo que percebo de todo mundo... começando pela minha... me incentivou até a 

fazer uma dietinha... perder um pouco peso... sabe, quando você se sente melhor... Percebo 

todo mundo mais alegre” (P1), “Eu percebei que melhorou a autoestima de maneira geral. 

Tanto minha como das outras(...)” (P9).  

Ainda de acordo com as queixas, as participantes também perceberam o alívio da insônia 

“eu não dormia, hoje eu deito e ronco (Risos)” (P1), “Me ajudou muito no sono” (P18) e de 

fogachos “a cada cinco minutos tinha crises de calor. Agora parece que eu nem lembro mais” 

(P13), “Melhorou o calorão, aliviou” (P17), “O que mais melhorou foi o calor” (P15).  

 

Facilidades para participar do programa 

Quando as participantes pontuaram as facilidades para aderir ao programa de Ioga, o 

principal fator apontado foi o local onde as aulas aconteceriam. Do total de participantes, 61% 

(11/18) disseram que as aulas terem acontecido na unidade de saúde favoreceu sua participação. 

Elas consideraram uma facilidade “por ser um lugar que eu estou acostumada” (P6), “porque 

aqui a gente se sente em casa” (P2), “por causa do ambiente... lugar acolhedor” (P8). Mas 

também por ser “perto de casa” (P1, P11, P13). Assim, entende-se que existem dois fatores 

que as fizeram considerar o local como uma facilidade; um deles está relacionado à segurança 
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e bem-estar que o ambiente proporciona e o outro diz respeito à proximidade e facilidade de 

acesso.  

Algumas participantes ressaltaram que “o horário também facilitou” (P2), assim como 

o fato de “ser gratuito” (P4). 

Os fatores que tornam essas variáveis relevantes podem estar relacionados ao contexto 

social e econômico das participantes. 

 

Barreiras para participar do programa 

A maioria das participantes 67% (12/18) não identificou barreiras para participação no 

programa, sendo que as barreiras relatadas pela minoria, restringiam-se às limitações físicas 

devido à dores que sentiam. 

“para me sentar, pra me movimentar, meu joelho doía bastante” (P3) 

“Eu tinha umas dores no braço... eu não ia nem começar(...)” (P12) 

“No começo a gente estava travada porque estava todo mundo com dor” (P10).   

O único aspecto relatado que não se relacionou à limitação física foi a dificuldade de 

sair de casa para o programa devido a questões familiares. 

“eu tenho um marido muito difícil... quando falei que eu ia fazer, ele já ficou bicudo, 

mas eu vim assim mesmo (P3) 

“Eu tenho irmão especial de 44 anos e minha mãe que tá naquela fase que já usa 

bengala, não faz mais nada, então eu que faço tudo em casa” (P6). 

 

Ioga como prática integrativa e complementar na atenção primária a saúde 

Para algumas das participantes o Ioga ser oferecido na atenção primária à saúde, pode 

significar uma medida de prevenção de doenças (3/18) e de combate ao uso abusivo de 

medicamentos (5/18). A satisfação com o programa e a aceitabilidade do Ioga como prática 

integrativa e complementar ofertada pela atenção primária foi unânime. Isso é explicado nas 

falas das participantes:  
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“se vocês conseguissem inserir o Ioga para a gente no posto seria maravilhoso... não 

só para a gente... para a comunidade... porque o benefício que trouxe para todas nós aqui... a 

gente só ganhou” (P1)  

“Seria bom se pudesse continuar porque foi muito bom para a gente... não só para 

mim... porque fez bem pra todo mundo. Eu gostei muito” (P5) 

“A gente viu que quem deixou de vir foi porque realmente teve algum problema de saúde 

ou outro e justificou... tinha aquela preocupação de quem precisava faltar” (P4)  

 

Discussão  

O Ioga se mostrou uma prática aceitável para a população do estudo que relatou melhora 

significativa em alguns sintomas do climatério como ansiedade, irritabilidade, dores físicas, 

fogachos e insônia. As participantes também perceberam melhora da autoestima e o despertar 

para o autocuidado. O local onde as aulas aconteceram foi o fator mais citado como facilitador 

para que participassem do programa. As participantes disseram que a maior barreira foi relativa 

a limitações próprias devido a dores físicas. A satisfação com o programa de Ioga foi unânime 

e as mulheres manifestaram o desejo de que as aulas não só continuassem, como também 

fossem ofertadas aos demais usuários.  

Estudos sugerem que o Ioga promove alterações psicofisiológicas positivas em 

mulheres no período do climatério e pode ser recomendado preliminarmente como uma terapia 

complementar para queixas psicológicas associadas à menopausa (12,24). Nesse estudo, os 

benefícios relatados pelas participantes também sugerem que a prática de Ioga pode favorecer 

tanto aspectos físicos quanto psicológicos melhorando a qualidade de vida dessas mulheres. O 

Ioga se apresenta como potencial ferramenta de enfrentamento para mulheres no climatério que 

querem melhorar sua saúde e/ou melhorar sua capacidade de gerenciar os estressores da vida(15). 

Segundo Dalgalarrondo(37), do ponto de vista psicológico, a ansiedade está relacionada à 

apreensão negativa em relação ao futuro(38). No período do climatério, a ansiedade se manifesta 

de diversas formas, sendo a mais comum, a irritabilidade constante. Dentre as participantes do 

estudo, 78% (14/18) afirmaram sentir melhora da ansiedade e irritabilidade após as nove 

semanas de Ioga. 

O climatério também pode significar uma fase dolorosa, sendo que, essas mulheres têm 

quase duas vezes mais chances de terem dores crônicas(39); os locais de maior acometimento 
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são a coluna vertebral (71%), os joelhos (58%) e os ombros (47%)(40). Na Suíça, o Ioga foi um 

dos tratamentos de medicina complementar mais frequentemente considerado útil pelos 

médicos de cuidados primários no tratamento da dor lombar crônica ou recorrente(41). Os 

resultados de uma revisão sistemática levaram os pesquisadores a recomendarem o Ioga como 

uma terapia adicional para pacientes com dor lombar crônica(42). Mais da metade, ou seja, 67% 

(12/18) das nossas participantes relataram dores físicas antes de iniciarem as aulas de Ioga e ao 

final 55% (10/18) afirmaram notar uma melhora significativa dessas dores. Além da percepção 

na diminuição de dor, o Ioga pode melhorar o equilíbrio(43), fator também percebido por 

algumas das participantes nesse estudo. 

Ondas de calor e/ou suores noturnos são sintomas frequentemente associados à 

menopausa, podendo ser vivenciados por quase 80% das mulheres durante o climatério(44). Duas 

revisões sistemáticas identificaram que o Ioga possui benefícios na diminuição desses sintomas 

vasomotores (45,46). Três participantes desse estudo também perceberam a diminuição das ondas 

de calor. Em outro estudo com duração de 12 semanas, o Ioga não pareceu diminuir as ondas 

de calor, porém foi associado a uma melhora nos sintomas de insônia(47). E quando comparado 

com o grupo controle, o grupo de Ioga apresentou escores de pós-tratamento significativamente 

menores para gravidade da insônia(48). Além disso, uma revisão sistemática com meta-análise 

demonstrou que a intervenção do Ioga em mulheres pode ser benéfica quando comparada às 

condições de controle não ativas em termos de gerenciamento de problemas de sono(49). 

A autodepreciação e autodesvalorização são outros pontos muito comuns durante o 

climatério. A manutenção da autoestima está intimamente relacionada à qualidade de vida. Ter 

esse aspecto fragilizado pode dificultar o enfrentamento das adversidades características desse 

período da vida(50). As severas mudanças hormonais ocasionam ressecamento natural da pele e 

das mucosas, a redução no metabolismo e a retenção de líquidos fazendo com que muitas 

mulheres sintam insatisfação com sua aparência, queda da libido, mau humor e outros 

sentimentos que levam à baixa autoestima(51). Os benefícios relacionados a autoestima também 

foram observados a longo prazo (52). Nesse estudo 44% (8/18) das mulheres perceberam 

melhora na autoestima após nove semanas de aulas de Ioga.  

Apesar da semelhança nos resultados deste estudo em comparação com a literatura 

existente, nota-se que não há padronização entre os estudos no que diz respeito à quantidade de 

participantes, duração e frequência das aulas de Ioga, programa escolhido e nem na forma de 

coleta e análise dos dados. Outra limitação é que ao longo das nove semanas de aulas de Ioga, 

as participantes criaram um certo vínculo, que pode as ter levado a dar respostas socialmente 
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desejáveis na presença das colegas. Existe também a possibilidade de que as participantes não 

se lembrem exatamente como os “eventos” aconteceram ou que apresentem respostas de uma 

forma romantizada, embora algumas medidas para minimizar esses efeitos tenham sido 

tomadas. Outro ponto a ser considerado foi a indisponibilidade de se incluir no estudo um dos 

grupos focais contendo as percepções de mais nove participantes. Embora o tamanho da 

população atendesse aos objetivos do estudo, um número maior de participantes poderia ter 

trazido resultados adicionais.  

Frente à regulamentação do Ioga como PIC a ser oferecida no SUS através da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)(9), este estudo também buscou 

compreender a aceitabilidade do Ioga na atenção primária à saúde. As participantes foram 

unânimes em demostrarem a satisfação com o programa e o desejo de que ele continuasse e 

fosse estendido aos demais usuários. Isso sugere uma boa receptividade e aceitabilidade do Ioga 

como prática integrativa e complementar entre as mulheres climatéricas usuárias do SUS. Neste 

estudo, não foram identificados efeitos adversos significativos associados à prática de Ioga.  

Um dos diferenciais desse estudo consiste na sua realização dentro de uma unidade de 

saúde. Existem poucos estudos sobre os efeitos do Ioga realizados na atenção primária à 

saúde(53–57) e nenhum havia ainda estudado seus benefícios no período do climatério. Dentre as 

participantes do presente estudo, 61% (11/18) relatou que o fato de o programa de Ioga ter sido 

ofertado na unidade de saúde foi um aspecto facilitador para que participassem. Outros pontos 

positivos se destacam em relação à viabilidade dessa oferta, tais como, os baixos custos para 

sua implementação. Nossos custos se resumiram à compra dos tapetes de Ioga que foram 

doados a cada participante como estímulo para que dessem continuidade a essa prática após o 

término do programa. Para a reprodução deste estudo, deve se levar em conta a possibilidade 

de custo com o instrutor de Ioga.  

 

Conclusão 

Considerando a percepção das mulheres que participaram do estudo, as tendências 

atuais da literatura e os baixos riscos e custos referentes à prática de Ioga, entende-se que a 

adoção do Ioga pode ser incentivada como prática integrativa e complementar na atenção 

primária à saúde. Estudos de implementação da prática de Ioga na comunidade deveriam ser 

desenvolvidos para avaliar a efetividade desta PIC na atenção primária. 
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Anexos 

Anexo 1 – Protocolo de aprovação do comitê de ética 
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Apêndices 

Apêndice A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: “Estresse, ansiedade e Depressão no climatério: Ioga como terapia alternativa complementar” 

Pesquisadora Principal: Mary Carmem Fróes Ribeiro. Orientador: Prof. Dr. João Paulo Dias de Souza. 

Pesquisadores Associados: Prof. Dr. João Mazzoncini de Azevedo Marques, Giordana Campos Braga e 

Mariana Fernandes. 

Instituição a que pertencem: Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (USP)  

Telefone para contato: (16) 3602-2536  

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14049-900, Ribeirão Preto – SP  

 

Prezada senhora, 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Estresse, ansiedade e Depressão no climatério: Ioga como 

terapia alternativa complementar”. O principal objetivo do estudo é avaliar o impacto de um programa de Hatha 

Ioga na redução de estresse, ansiedade e depressão em mulheres climatéricas na cidade de Ribeirão Preto - SP. A 

pesquisa será desenvolvida no período de dez semanas e incluirá encontros semanais, com duração de noventa 

minutos cada. No programa, você vivenciará práticas de Hatha Ioga nos encontros presenciais e nos períodos que 

não ocorrerão os encontros presenciais, você será orientada a realizar práticas relativas ao programa no ambiente 

doméstico (na sua casa). Sua participação consistirá em (a) preencher um formulário para obtenção de 

características/informações pessoais e comportamentais, (b) responder aos questionários de avaliação do nível de 

percepção de estresse, ansiedade e depressão, e de qualidade de vida, que serão disponibilizados em dois momentos 

do programa (início e final), (c) escolher se aceita participar do grupo focal (final). A sua participação nesta 

pesquisa é voluntária, tendo a senhora a liberdade de se recusar a participar. Caso aceite participar, seu nome ficará 

em segredo, não aparecendo em qualquer etapa da análise dos dados assim como nos resultados da pesquisa, de 

forma a manter seu sigilo e privacidade. Caso concorde em participar, você também poderá desistir a qualquer 

momento e retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Para manter sua privacidade e anonimato, os 

materiais e documentos de pesquisa serão armazenados em computadores protegidos por senha e de posse dos 

pesquisadores deste estudo, com acesso restrito a estes, não sendo divulgado a outras pessoas. Os formulários 

serão guardados em uma sala do Departamento de Medicina social – USP por um período de cinco anos e depois 

serão incinerados. A sua participação poderá contribuir para avaliar se praticar Hatha Ioga pode melhorar aspectos 

funcionais da sua vida, reduzir níveis de estresse, ansiedade e depressão e melhorar a qualidade de vida de mulheres 

no climatério. Os resultados da pesquisa serão divulgados em publicações e eventos científicos, bem como para 

instituições relacionadas à saúde. Os pesquisadores do presente estudo se responsabilizam por qualquer dano 

causado decorrente desta pesquisa. Você tem direito à indenização conforme as leis vigentes no país caso ocorra 

dano decorrente da sua participação nesta pesquisa. As possibilidades de risco do presente estudo podem abranger 

desencadeamento de processos psicológicos que podem gerar algum tipo de sofrimento à participante, quedas ou 

pequenas lesões decorrentes de movimentos corporais. Esse termo será assinado pela pesquisadora responsável e 

por você, em duas vias, sendo que uma via assinada ficará com você. Se desejar informações adicionais, você 

poderá contatar os pesquisadores através dos dados acima, ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Saúde Escola FMRP/USP pelo telefone (16) 3315-0009.  

Eu,____________________________________________________________, RG__________________, 

declaro ter lido o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e recebido uma cópia deste documento. Declaro 

ainda ter sido informada sobre os aspectos e dúvidas referentes à pesquisa, e concordo em participar como 

voluntária da pesquisa. 

Ribeirão Preto, _______ de ___________________ de __________. 

 

 



74 
 

 Apêndice B – Formulário Sociodemográfico e de Características pessoais e 

comportamentais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário 

 
 
1. Qual é a sua idade?  

__ 

2. Qual é o seu estado civil? 

(  ) Solteira     (  ) Casada     (  ) Divorciada / Separada     (  ) Viúva  
3. Qual é o seu nível de escolaridade? 

(  ) Ensino fundamental I (Básico – até quarta série/quinto ano) 

(  ) Ensino fundamental II (até oitava série/nono ano) 

(  ) Ensino médio (Colegial/ 2º grau)  

(  ) Ensino superior completo  
4. Qual é a sua atual profissão? 

 
5. Qual é a sua religião?  

(  ) Católica   (  ) Evangélica  (  ) Umbanda/ Candomblé  (  ) Espírita  (  ) Sem 

religião 

(  ) Outra _________________________  
6. Faz tratamento de reposição hormonal? 

(  ) Sim    (  ) Não  
7. Possui alguma atividade de lazer? 

(  ) Sim    (  ) Não  
8. Pratica alguma atividade física? 

(  ) Sim    (  ) Não  
9. Faz uso de cigarros? 

(  ) Sim    (  ) Não  
10. Participa de algum grupo: religioso, psicoterapêutico, artístico ou 

musical? 

(  ) Sim    (  ) Não  
11. Faz uso de psicotrópicos? 

(  ) Sim, qual? 

(  ) Não  
12. Sobre o psicotrópico? 

Frequência _________________________ 

Dosagem ___________________________ 
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Apêndice C – Programa de Hatha Ioga utilizado na Intervenção 

Programa da 1ª a 5ª semana  Programa da 6ª a 9ª semana 

Sequência de Posturas (Asanas)  

Vrksasana – (postura da árvore)  

Konasana – (postura do ângulo)  

Uttanasana – (postura do alongamento 

intenso) 

Janusirsasana – (postura do joelho na 

cabeça) 

Setubandhasana – (postura da ponte)  

Viparita Karani – (postura da foice)  

Ardha Matsyendrasana – (meia postura 

do “senhor dos peixes”)  

Balasana – (postura da Criança)   

Savasana – (postura do Cadáver)  

 

Sequência de Posturas (Asanas) 

Navasana – (postura do Barco)  

Baddha Konasana – (postura do ângulo 

fechado) 

Parsvakonasana – (postura do ângulo 

lateral estendido)  

Prasarita Padottanasana – (postura de 

alongamento intenso com os pés afastados) 

Bhujangasana – (postura da Cobra)  

Balasana – (postura da criança)  

Jathara Parivartanasana – (postura do 

abdômen torcido) 

Supta Baddha Konasana (com 

mulabandha) ativo - (postura deitada do 

ângulo fechado (com ativação da região 

pélvica))  

Savasana – (postura do cadáver)  

Exercício de Respiração (Pranayamas) 

Chandra Bedhana Pranayama 

(respiração da lua) 

Exercícios de Respiração (Pranayamas) 

Adham Pranayama 4X4X6X2 (respiração 

baixa consciente) 
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Apêndice D - Informações relevantes sobre Ioga 

O Ioga tem suas raízes na Índia e há evidências de que exista há alguns milênios(58). 

Originalmente o Ioga é uma filosofia que busca orientar o indivíduo como um todo, 

equilibrando aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais, para se alcançar um estado de 

profunda paz interior. 

Nas últimas décadas a prática de Ioga se tornou muito conhecida no Ocidente e ganhou 

inúmeros adeptos. Contudo, os ensinamentos do Hatha Ioga, modalidade que busca a 

integração e equilíbrio entre corpo, mente e espírito, sofreu algumas distorções devido ao 

surgimento de algumas “linhagens” que se distanciaram da tradição, criando conceitos e 

práticas que não correspondem aos objetivos tradicionais desta modalidade, valorizando 

demasiadamente os benefícios para o corpo.  

A base dos ensinamentos do Hatha Ioga está contida no “Ioga Sutras” de Patanjãli, texto 

clássico do Ioga, onde estão descritos oito passos (Yamas, Nyamas, Asanas, Pranyamas, 

Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhy) que todo praticante deve seguir para alcançar o 

autoconhecimento e o domínio sobre o seu próprio ser(59). Os Yamas compreendem cinco 

condutas para se viver bem em sociedade: não violência (Ahimsa), não mentir (Satya), não 

cobiçar/roubar (Asteya), não sucumbir aos impulsos (Bramacharya) e não ter apegos 

(Aparigraha). Os Nyamas referem-se às cinco observâncias necessárias para viver bem consigo 

mesmo: limpeza/pureza (saucha), contentamento (santosha), disciplina (tapas), 

autoestudo/autoconhecimento (Swadyaya) e conhecimentos superiores/fé (Ishwara 

Pranidhana). Os Asanas são as posturas psicofísicas e devem ser realizados com o mínimo 

esforço e máximo relaxamento para obtenção de seus efeitos terapêuticos. Os Pranayamas, são 

exercícios respiratórios cujos fins auxiliam no equilíbrio do corpo e da mente. Pratyahara, 

abstração dos sentidos, conduz o praticante à Dharana que é o estado de absoluta concentração. 

Quando Pratyahara e Dharana estão fortalecidos o praticante entra em Dhyana, que é o estado 

de meditação, em que o praticante consegue se ater a um único “objeto” de observação por vez, 

cessando assim as flutuações da mente. O oitavo passo, Samadhy, é quando o praticante atinge 

a equanimidade, ou seja, a paz interior pura e verdadeira(60).  

O Ioga não é uma religião, mas uma ciência que remete o praticante a vivenciar o 

presente, sem devaneios e ilusões, alcançando níveis superiores de consciência e a evolução 

integral do ser(61). Com a ampliação do número de estudos científicos sobre o Hatha Ioga, é 

possível desmistificar alguns aspectos sobre seus mecanismos de ação, compreendendo melhor 

sua influência no funcionamento do corpo e da mente.  

Sabe-se que o sistema nervoso transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena 

as ações voluntárias e involuntárias do organismo humano. Formado por um conjunto de órgãos 

do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens e estímulos do ambiente, o 

sistema nervoso, forma uma rede complexa de comunicação do organismo(62). Devido a essa 

extensa rede, diversas situações, como estresse, alegria, ou até mesmo a prática de exercícios 

físicos ou o estado de relaxamento profundo, podem fazer com que o sistema nervoso altere o 

funcionamento do corpo. Por exemplo, quando um Asana é realizado respeitando os limites das 

articulações e dos músculos, promove estímulos de relaxamento ao sistema nervoso(61). Outro 

exemplo acontece quando a compressão seguida do relaxamento de determinadas áreas do 

corpo durante a execução das posturas, otimizam o suprimento sanguíneo dessas áreas 

promovendo benefícios ao sistema nervoso autônomo. (63).    
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Apêndice E - Mapa temático completo 

Tema  SubTema  Citações 

 

 

 

Principais 

queixas antes do 

início do 

programa de 

Ioga  

Dores “Eu estava com muita dor, muuuita dor no corpo” (P2), “dores na 

coluna” (P4), “Eu gosto muito de me deitar de bruços e eu não 

podia porque doía muito parecia que as minhas costas estavam 

virando” (P7), “dores na coluna muito fortes... eu tenho artrose” 

(P8), “dor no ciático, eu sentava com dificuldade” (P1), “muita dor, 

coluna. Eu fiquei travada três meses, não andava, com hérnia de 

disco” (P10), “Eu estava sentindo muitas dores” (P12), “Eu tenho 

problema no joelho... eu tenho síndrome da pata de ganso” 

(explicando as dores no joelho) (P3), “dores que eu tinha na 

lombar” (P13), “dores nos braços” (P12), “uma dor de cabeça no 

período menstrual que me matava” (P17). 

Ansiedade e 

irritabilidade  

“Sou muito ansiosa e nervosa” (P1), “Eu sou muito ansiosa 

também” (P2), “Eu sou ansiosa” (P3), “Eu sou bem, assim... 

nervosa” (P4), “Sou muito nervosa, sofro por antecipação” (P9), 

“Ansiosa” (P6), “Eu sou ansiosa” (P7), “Eu sou muito ansiosa e 

nervosa” (P8), “Sou muito ansiosa, muito nervosa” (P14) 

Fogachos “cada cinco minutos tinha calor” (P13), “estou entrando no 

climatério. Sinto calores” (P17). 

Insônia “Eu não dormia” (P1), “Eu estava com insônia” (P5), “Eu não 

dormia” (P9) 

 

 

 

Benefícios 

percebidos após 

o programa de 

Ioga 

Ansiedade e 

irritabilidade 

“antes eu ficava nervosa agora eu estou me controlando um pouco 

mais” (P6), “mais tranquila...” (P4), “estou sabendo me policiar... 

me controlar mais” (P1), “Então de uma maneira geral, a gente 

desestressa mesmo. A gente relaxa” (P5), “antes eu chegava em 

casa já ficava tensa, agora não” (P3), “aprendi a relaxar. Aprendi 

a me controlar” (P9), “aprendi a me controlar” (P1), “parece que 

é assim um tratamento espiritual... porque traz uma harmonia, a 

gente fica bem a semana inteira, a gente sai daqui renovada” (P2), 

“trouxe uma consciência de se manter mais calma” (P8), “Hoje eu 

me peguei calma, numa situação de aluno... sala de aula vocês 

sabem como é... E eu resolvi tudo com calma e pensei: “Uai, gente! 

Mas o que é isso?! Sou eu mesma?!”” (P14), “a gente sai daqui 

como se tivesse perdido 30 quilos.... flutuando” (P2), “estou bem 

menos ansiosa” (P6), “percebo todo mundo mais leve” (P1), “De 

se conter... quando você vai explodir... você pensa isso é tão 

pequeno...” (P7), “Eu chegava aqui estressada, nervosa, e saía 

daqui relaxada” (P15), “estou conseguindo controlar. Segunda 

feira me roubaram no ônibus, mas não perdi o controle. Antes eu ia 

chorar... a pressão ia lá em cima ... fiquei mal, mas não tive aquela 

ansiedade como antes... qualquer coisinha eu ficava ansiosa...” 

(P4), “eu sou muito ansiosa... nervosa... o que veio para nós foi a 

calmaria” (P1), “Melhorou muito a ansiedade. O Ioga ensinou a 

gente a respiração. Quando você vê que você já está ficando meio 

em pânico, você já começa a respirar. Isso daí ajudou demais! 

Muito!” (P14), “fica calminha” (P16), “Vindo para cá, passei por 

uma situação de Stress, mas eu consegui silenciar... A boca e a 

mente” (P11), “Ela (Ioga) me ajudou a ser uma pessoa mais 

calma... não me estressar com ele (marido)... hoje eu não discuto 

mais” (P3), “Filho está brigando, discutindo, eu nem “tchum” 

(P18).  
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Dor 

“agora, mesmo dobrando o joelho, a dor é passageira, não é 

aquela dor constante que eu ficava” (P3), “me ajudou muito 

melhorando as dores” (P2), “tinha dores na coluna muito fortes... 

tinha dia que chegava até a queimar, mas através desse programa, 

eu senti uma melhora tão grande que as vezes, eu nem lembro mais 

que eu tinha essas dores” (P8), “as dores sumiram... 

principalmente na coluna, que eu não podia nem me virar” (P4), 

“eu chegava em casa que delícia... Ficou tudo aqui ... (risos)... 

minhas dores... deixei tudo no tapete... (risos)” (P3), “eu senti que 

melhorou bastante (falando das dores devido a artrose)” (P8), ”eu 

senti que melhorou muito muito muito (falando de dores). Eu não 

sinto mais nada nas costas... eu não sinto mais dor no ciático” (P1), 

“meu joelho doía bastante... não melhorou 100% porque também 

não deu tempo. Mas 60% já está melhor” (P4), “melhoraram as 

dores” (P12), “Eu não conseguia agachar sem dor... Agora, eu já 

percebo que se cai alguma coisa no chão, eu vou, abaixo e não 

sinto mais aquelas dores” (P13), “Eu tinha umas dores no braço 

que eu achava que era tendinite. E agora a dor no braço 

praticamente sumiu” (P12), “Eu fiquei travada três meses, não 

andava, com hérnia de disco. Nossa! Eu estou andando agora... Dá 

para ir até na USP (se referindo a universidade que fica bem 

distante dali) a pé, sendo que eu não ia daqui até ali no “Gricki” 

(se referindo a um supermercado bem próximo)” (P10), “Minhas 

dores eram bem mais intensas...” (P10), “Eu gosto muito de me 

deitar de bruços e eu não podia porque parecia que as minhas 

costas estavam virando. Agora eu me deito de bruços, e durmo bem. 

Eu senti superação dos limites físicos de cada ombro” (P7) 

Autoestima “eu aprendi muito... a me amar também ... porque antes primeiro 

era a pessoa e depois que era eu” (P5), “eu comecei a dar mais 

valor em mim, eu aprendi a gostar mais de mim...” (P3), “aprendi a 

cuidar de mim. No comecinho do relaxamento que já faz a 

meditação tudo, eu choro um pouco... porque eu estou cuidando de 

mim” (P2), “Autoestima! Pelo que percebo de todo mundo... 

começando pela minha... me incentivou até a fazer uma dietinha... 

perder um pouco peso... sabe, quando você se sente melhor... 

Percebo todo mundo mais alegre” (P1), “Eu percebei que melhorou 

a autoestima de maneira geral. Tanto minha como das outras 

pessoas (se referindo às participantes) ... Conversa daqui e ali... 

todas sempre comentando que estavam se sentindo muito bem... 

então de uma maneira geral, deu para perceber isso” (P9), “Eu 

aprendi pra gente se amar... se dar mais valor... isso me ajudou 

muito” (P8), “Despertou o cuidado. Se cuidar. Olhar para o meu 

interior. Agora estou pensando em mim” (P7), “Demorou umas 

duas semanas a melhorar, a me sentir mais feliz... Comecei a 

querer mudar, passear... Antes ficava mais em casa” (P11).  

Insônia “eu não dormia. Hoje eu deito e ronco. (Risos)” (P1), “o dia que 

tinha aula eu chegava em casa e dormia assim, tranquila” (P5), 

“dormia muito bem depois da aula” (P9), “Me ajudou muito no 

sono” (P18). 

Flexibilidade “No início dos exercícios eu me sentava com dificuldade... agora 

consigo me sentar no chão... estou mais flexível... já consigo ficar 

com a perna esticada. Tinha exercícios que elas todas iam até o 

chão e eu só na metade. Mas essas duas últimas semanas eu já fui 

com a mão lá pra baixo” (P1), “flexibilidade voltou ... quando eu 
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era mais magra eu tinha. depois engordei e perdi...  com o Ioga eu 

notei que voltou” (P2), “estou mais flexível... assim, para sentar, 

pra se movimentar” (P4), “parece que a gente ganha flexibilidade” 

(P7). 

Fogachos  “a cada cinco minutos tinha crises de “calor” (se referindo ao 

fogacho).  Agora assim, oh... Parece que eu nem lembro mais” 

(P13), “Melhorou o calorão, aliviou” (P17), “o que mais melhorou 

foi o calor” (P15). 

Facilidades para 

participar do 

programa de 

Ioga 

Gratuito “ser gratuito né?” (P4), “é... por ser gratuito também” (P5), 

“gratuito” (P11), “E gratuito também” (P17), “gratuito também” 

(P18). 

Local “por ser um lugar que eu estou acostumada” (P6), “aqui estou em 

casa” (P7), “aqui a gente se sente em casa” (P2), “ambiente... 

lugar acolhedor” (P8), “aqui é como se fosse nossa casa” (P3), “é 

meu quintal” (P4), “eu nasci aqui dentro... elas aqui me conhecem 

desde bebezinha... aqui me sinto em casa” (P9), “perto de casa foi 

o principal” (P1), “moro dois quarteirões... proximidade, 

facilidade” (P8), “pertinho de casa” (P11), “Perto de casa” (P13), 

“Morar perto” (P14). 

Horário “o horário também facilitou” (P2), “é o horário facilitou bastante” 

(P3), “O horário” (P12), “O horário foi bom” (P15), “Horário foi 

muito bom” (P16). 

Barreiras para 

participar do 

programa de 

Ioga 

 

Dores no corpo 

 

“as costas doíam” (P18), “nos primeiros dias, era “ai ai ai”, todo 

mundo me ouvia falar “Ai ai ai ai ai”... (risos)” (referindo-se às 

dores que sentia) (P2), “no início dos exercícios eu me sentava com 

dificuldade” (P1), “para me sentar, pra me movimentar... meu 

joelho doía bastante” (P3), “no começo é muito difícil... era o 

ciático né... o joelhinho” (referindo-se as dores) (P5), “Eu tinha 

umas dores no braço que eu achava que era tendinite. Aí, eu não ia 

nem começar. No dia de começar eu falei paras as minhas amigas: 

“Ah... Eu não vou não porque com essa dor no braço não vai dar”” 

(P12), “no começo a gente estava meio travada porque estava todo 

mundo com dor” (P10). 

Equilíbrio “eu não conseguia ficar num pé só” (P17), “O equilíbrio, né? O 

equilíbrio” (P14), “Eu acho que foi o equilíbrio” (P11) 

Problemas 

familiares 

“eu tenho um marido muito difícil e quando falei que eu ia fazer, 

ele já ficou bicudo, mas eu vim assim mesmo.” (P3), “Eu tenho 

irmão especial de 44 anos e minha mãe que tá na fase que já usa 

bengala, não faz mais nada, eu faço tudo em casa” (P6). 

Ioga como PIC Diminuição do 

uso abusivo de 

medicamentos 

“A gente deixa de tomar muito remédio. Quanto menos remédio, 

menos dinheiro gasto! (P11), “Sim! (concorda com a fala da P11)” 

(P12), “É, eu também acho!” (P15), “Verdade. O governo tem que 

investir mais nisso” (P17)  

Prevenção “É uma prevenção!” (P11), “É prevenção!” (P15), “Prevenção” 

(P12) 
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Aceitabilidade “se vocês conseguissem inserir o Ioga para a gente no posto seria 

maravilhoso... não só para a gente... para a comunidade... porque o 

benefício que trouxe para todas nós aqui... a gente só ganhou” 

(P1), “Seria bom se pudesse continuar porque foi muito bom para a 

gente. não só para mim... porque fez bem pra todo mundo. Eu gostei 

muito” (P5), “precisa continuar para a gente melhorar mais” (P2), 

“melhorei metade, agora precisa continuar para melhorar tudo” 

(P9), “A gente viu que quem deixou de vir foi porque realmente teve 

algum problema de saúde ou outro e justificou. tinha aquela 

preocupação de quem ia faltar” (P4), “poderia ser oferecido para 

mais pessoas porque eu acho que faz falta” (P10), “Seria bom se 

continuasse pro ano que vem” (P17), “Éh... que continuasse” 

(P13), “A gente quer que todo mundo que a gente conhece venha 

fazer” (P15). Nesse momento todas concordaram umas com as 

outras.  
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5. Considerações Finais 

 

 

Esse trabalho foi desenvolvido visando estudar, avaliar e discutir a implementação de 

PICs na atenção primária. Para tal, levou-se em consideração duas óticas distintas que 

resultaram em dois artigos. A primeira buscou identificar a percepção de profissionais e 

gerentes das unidades de saúde sobre o processo de implementação das PICs no município de 

Ribeirão Preto. A segunda visou identificar a percepção de usuárias, sendo essas, mulheres no 

período do climatério, sobre a experiência de nove semanas de Ioga ofertado dentro da unidade 

de saúde.  

A partir da percepção dos profissionais e gerentes, identificou-se que o processo de 

implementação parece distante do esperado por eles que o consideram incipiente e centralizado 

no profissional médico e em algumas unidades específicas. Ainda segundo os achados, as 

principais barreiras para a implementação estão relacionadas à capacitação, infraestrutura, 

modelo de saúde e à falta de incentivo, divulgação, legislação e protocolos claros para a oferta 

das PICs. Contudo, identificou-se também que o uso excessivo de medicamentos, a insatisfação 

com o atual modelo de saúde e o crescente interesse da população e dos profissionais de saúde 

em PICs possam representar oportunidades para a sua implementação.   

Segundo a percepção das usuárias, a prática de Ioga pareceu melhorar sintomas do 

climatério como ansiedade, irritabilidade, dores físicas, fogachos e insônia. Além disso, 

também perceberam melhora da autoestima e o despertar para a importância do autocuidado. O 

fato de as aulas serem ofertadas na unidade de saúde foi para elas o maior facilitador para que 

participassem do programa, sendo que a maior barreira foram as dores físicas. A satisfação com 

o programa de Ioga foi unanime e as participantes manifestaram o desejo de que as aulas não 

só continuassem, como também fossem ofertadas aos demais usuários. 

Levando em conta esses achados que compõem a presente tese, conclui-se que as PICs 

são práticas aceitáveis pelos participantes dos dois estudos podendo proporcionar benefícios 

aos usuários e fortalecendo a integralidade no sistema público de saúde.   
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7. Anexos 

 

Anexo 1 – Informações sobre as PICs incluída na PNPIC 

Apiterapia: Prática terapêutica que consiste em usar produtos derivados de abelhas – como apitoxinas, mel, pólen, geleia real, 

própolis. 

Aromaterapia: Prática terapêutica que utiliza as propriedades dos óleos essenciais, para recuperar o equilíbrio e a harmonia 

do organismo.  

Arteterapia: Utiliza instrumentos como pintura, colagem, modelagem, poesia, dança, fotografia, tecelagem, expressão 

corporal, teatro, sons, músicas ou criação de personagens, usando a arte como uma forma de comunicação entre profissional e 

paciente. 

Ayurveda: Os tratamentos ayurvédicos consideram a singularidade de cada pessoa, e utilizam técnicas de relaxamento, 

massagens, plantas medicinais, minerais, posturas corporais (ásanas), pranayamas (técnicas respiratórias), mudras (posições e 

exercícios) e cuidados dietéticos.  

Biodança: Prática expressiva corporal que promove vivências integradoras por meio da música, do canto, da dança e de 

atividades em grupo. 

Bioenergética: Trabalha o conteúdo emocional por meio da verbalização, da educação corporal e da respiração, utilizando 

exercícios direcionados a liberar as tensões do corpo e facilitar a expressão dos sentimentos. 

Constelação familiar: A constelação familiar é uma terapia breve que pode ser feita em grupo, durante workshops, ou em 

atendimentos individuais, abordando um tema a cada encontro. 

Cromoterapia: Prática terapêutica que utiliza as cores do espectro solar – vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta 

– para restaurar o equilíbrio físico e energético do corpo.  

Dança circular: Prática expressiva corporal, geralmente realizada em grupos, que utiliza a dança de roda – tradicional e 

contemporânea –, o canto e o ritmo. 

Geoterapia: Terapêutica natural que consiste na utilização de argila, barro e lamas medicinais, assim como pedras e cristais 

(frutos da terra). 

Hipnoterapia: Conjunto de técnicas que, por meio de intenso relaxamento, concentração e/ou foco, induz a pessoa a alcançar 

um estado de consciência aumentado. 

Homeopatia: Método terapêutico que envolve três princípios fundamentais: a Lei dos Semelhantes; a experimentação no 

homem sadio; e o uso da ultra diluição de medicamentos.  

Imposição de mãos: Prática terapêutica que implica um esforço meditativo para a transferência de energia vital (Qi, prana) 

por meio das mãos. 

Medicina antroposófica/antroposofia aplicada à saúde: Integra as teorias e práticas da medicina moderna com conceitos 

específicos antroposóficos, os quais avaliam o ser humano a partir da trimembração, quadrimembração e biografia.  

Medicina Tradicional Chinesa – acupuntura: A medicina tradicional chinesa (MTC) é uma abordagem terapêutica milenar, 

que tem a teoria do yin-yang e a teoria dos cinco elementos como bases fundamentais para avaliar o estado energético e orgânico 

do indivíduo, na inter-relação harmônica entre as partes. 

A auriculoterapia é uma técnica de estímulos nos pontos energéticos localizados na orelha por meio de agulhas, esferas de 

aço, ouro, prata, plástico, ou sementes de mostarda, previamente preparadas para esse fim. 
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CONT. ANEXO 1 – Informações sobre as PICs incluída na PNPIC 

 

Meditação: Prática mental individual, que consiste em treinar a focalização da atenção de modo não analítico ou 

discriminativo, a diminuição do pensamento repetitivo e a reorientação cognitiva.  

Musicoterapia: Prática expressiva integrativa conduzida em grupo ou de forma individualizada, que utiliza a música e/ou seus 

elementos – som, ritmo, melodia e harmonia. 

Naturopatia: Prática terapêutica que adota visão ampliada e multidimensional do processo vida-saúde-doença e utiliza um 

conjunto de métodos e recursos naturais. 

Osteopatia: Prática terapêutica que adota uma abordagem integral no cuidado em saúde e utiliza várias técnicas manuais para 

auxiliar no tratamento de doenças. 

Ozonioterapia: Prática que utiliza a aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio, por diversas vias de administração, 

com finalidade terapêutica.  

Plantas medicinais – fitoterapia: As plantas medicinais contemplam espécies vegetais, cultivadas ou não, administradas por 

qualquer via ou forma, que exercem ação.  

Quiropraxia: Prática terapêutica que atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das disfunções mecânicas do sistema 

neuromusculoesquelético e seus efeitos na função normal do sistema nervoso e na saúde geral.  

Reflexoterapia: Prática terapêutica que utiliza estímulos em áreas reflexas – os microssistemas e pontos reflexos do corpo 

existentes nos pés, mãos e orelhas – para auxiliar na eliminação de toxinas, na sedação da dor e no relaxamento. 

Reiki: Prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital.  

Shantala: Prática terapêutica que consiste na manipulação (massagem) para bebês e crianças pelos pais, composta por uma 

série de movimentos que favorecem o vínculo entre estes e proporcionam uma série de benefícios decorrentes do alongamento 

dos membros e da ativação da circulação.  

Terapia Comunitária Integrativa: Prática terapêutica coletiva que atua em espaço aberto e envolve os membros da 

comunidade numa atividade de construção de redes sociais solidárias para promoção da vida e mobilização dos recursos e 

competências dos indivíduos, famílias e comunidades.  

Terapia de florais: Prática terapêutica que utiliza essências derivadas de flores para atuar nos estados mentais e emocionais. 

Termalismo social/crenoterapia: Prática terapêutica que consiste no uso da água com propriedades físicas, térmicas, 

radioativas e outras – e eventualmente submetida a ações hidromecânicas – como agente em tratamentos de saúde.  

Yoga: Prática corporal e mental de origem oriental utilizada como técnica para controlar corpo e mente, associada à meditação.  
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Anexo 2 – Aceite Comissão de Avaliação de Projeto de Pesquisa 

 


