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Homenagem

• Giovanni Maciocia: maior Acupunturista do 
Século. 



Ações nos últimos doze anos

Portaria 971 de Maio de 2006



Ampliações de PICs

Portaria 145\2017



Nova Portaria: inclusão de mais 10 
Práticas Integrativas e 

Complementares



Ações nos últimos doze anos

Portaria 971 de Maio de 2006



Portaria 971- 2006

*Acupuntura
*Fitoterapia

*Homeopatia
*Antroposofia

*Termalismo e Crenoterapia



Mais 13 Práticas no SUS !
Arterapia

Musicoterapia

Tratamento Naturopático

Tratamento Osteopático

Tratamento Quiropratico

Reike

Terapia Comunitária



Mais 13 Práticas no SUS !

Dança Circular

Yoga

Oficina de Massagem e Auto Massagem

Auriculoterapia

Massoterapia 

Meditação



Agora mais 10 Práticas Integrativas

• 29 Práticas Integrativas ofertadas no SUS 
• 9350 Estabelecimentos de Saúde oferecem 

algum tipo de PICs
• 3173 Municípios oferecem PICs
• 1Milhão e Quatrocentos Mil Pacientes 

Assistidos individualmente
• 5 Milhões de Pessoas envolvidas com as PICs.



10 NOVAS PICs
• Apiterapia
• Aromoterapia
• Bioenergética
• Costelação Familiar
• Cromoterapia
• Geoterapia
• Hipnoterapia
• Imposição de Mãos
• Ozonioterapia
• Terapia Floral



Acupuntura - MTC

• Entre as PICs Acupuntura é 
a mais difundida.



• 707 Mil atendimentos
• 277 mil consultas individuais



• Segundo lugar em oferecimentos 
estão as Praticas Corporais 
Chinesas com 151 mil 
atendimentos em Taichi-Chuan e 
Liangong



•Auriculoterapia com 
142 mil procedimentos



• Yoga 35.000
• Dança Circular 23.000
• Terapia Comunitária 23.000



AS PICs

• 78% na atenção básica;
• 18% atenção especializada
• 4% na atenção hospitalar
• Mais de 30 % da UBS oferecem alguma PICs
• Mais de 30% dos municípios brasileiros 

oferecem alguma PICs
• 27 Estados e no Distrito Federal



AVANÇOS



Ações: ainda isoladas

• Aumento no número de procedimentos em 
PICS;

• Cursos de Capacitação em Auriculoterapia
• Cursos Introdutórios em: Acupuntura-MTC, 

Fitoterapia, Plantas Medicinais, Praticas 
Corporais, Gestão em PICs.

• Criação de Centro de Referências em PICS em 
Municípios: exemplo Uberlândia

• Implementação de Práticas em UBS e PSF (NASF)
• Grande Interesse da População pelas PICs



Dificuldades e Obstáculos

• Falta de Financiamento Próprio para as PICS 
em âmbito Federal, Estadual e Municipal **

• Ausência de Políticas Estaduais em alguns 
Estados;

• Quase que inexistência de Políticas 
Municipais de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde.

• Ausência de rubrica especifica nos 
orçamentos para as  PICs.



Dificuldades e Obstáculos

• Ainda é pequeno o número de profissionais 
capacitados em Práticas Integrativas nos 
diversos municípios;

• Dificuldade e ações para sensibilização dos 
gestores;



Sugestões

• Incentivar e Criação rubrica específica em 
âmbito dos Estados e Municípios;

• Alternativa ( alocar recursos);
• Criação de rubrica especifica no orçamento 

da União
• Campanha em veículos de comunicação 

esclarecendo a população sobre as Práticas e 
como e onde encontra-las



Acupuntura-MTC

• A Acupuntura-MTC em conjunto com a 
Auriculoterapia e Prática mais exercidas entre 
os municípios que oferecem algum tipo de 
PICs;

• A Regulamentação da Acupuntura com a 
aprovação do PL 1549-2003



Acupuntura-MTC

• Realização de PPP- Parcerias Públicos Privadas 
para ampliar a Capacitação de Profissionais em 
PICS.

• Realização de Convênio com Instituições de 
Formação-Graduação e ou Especialização em 
PICs para através de Estágios Supervisionados 
ampliar o acesso a População

• Realização de contratação para que de forma 
multiprofissionais Acupunturistas possam atuar 
todo o tempo dedicados as PICS



Destacar

• Interesse crescente da população;
• PICs forma de atenção humanizada de 

cuidado singular;
• Iniciado e aumentando o desenho de uma 

nova cultura de saúde, focada na saúde e não 
na doença;

• Ampliação da oferta na rede pública;



• Crescimento tem sido exponencialmente
• Ampliação da abordagem clinica e das opções 

terapêuticas de cuidados, ofertada aos 
usuários;

• Podem ser utilizadas como primeira opção, 
ou de forma complementar, na referencia e 
contra referencia no SUS, respeitando as 
particularidades de cada caso.



• Procura tem aumentado, em função da eficácia 
terapêutica

• Pelas evidências científicas;
• Efetividade pragmática verificável pelos 

benefícios;
• Esta crescendo o numero de profissionais 

qualificados no SUS;
• Valorização dos conhecimentos tradicionais, de 

onde originam as maior parte das PICs;
• Movimento tem apoio da OMS, que incentiva os 

países a inserir cuidados complementares com 
foco na saúde.



•Alguns dados do 
Ministério da Saúde











Questionamentos

• Qual o meu papel !!!!!
• Como posso fazer algo para 

implementar as PICs em meu 
meio social!!!!



Exemplos








