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OBJETIVO 

Conhecer as expectativas dos profissionais enfermeiros com atuação da ESF, sobre a 

aplicação das Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PICs) e a motivação para a 

inserção das terapias complementares na rede básica de saúde, visando ao cuidado integral na 

assistência e à ampliação do acesso à saúde com garantia de eficácia e eficiência no 

atendimento. 

 

RESUMO 

As Práticas Integrativas Complementares (PICs) são um estímulo aos mecanismos naturais de 

Saúde no SUS; favorecem princípios fundamentais como: universalidade, acessibilidade e 

contribuem para uma visão ampliada do processo saúde-doença e promoção global do cuidado 

especialmente do autocuidado. Essas PICs buscam estimular os mecanismos naturais de 

prevenção de agravos e promoção da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com 

ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 

humano com o meio ambiente e a sociedade. A saúde da família torna-se, então, a estratégia 

para realizar essa missão. No geral constatam que no Brasil ainda são poucas as experiências 

exitosas da evolução das PICs no SUS, com base na literatura desde a implantação da PPIC, 

em 2006. Na trajeoria na docência e experiência no serviço de saúde da rede do SUS, no Estado 

do Pará, pouco ainda se debatem as Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único 

de Saúde (SUS), tendo como estímulo os resultados de publicações de experiências exitosas, 

sobre o uso das PIC na saúde. A clareza do conhecimento que os enfermeiros da ESF têm sobre 

as PICs com possibilidade de inserção na atenção básica de saúde, como prátiacas aleternativas 

e complemnatares, representa o desafio da pesquisa. 
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