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Práticas integrativas e complementares na 
Atenção Básica de SC

• O Estado de Santa Catarina incentiva a implementação

das PICs no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e

da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na

Atenção Básica, voltada para o cuidado continuado,

humanizado e integral em saúde, contribuindo para o

aumento da resolutividade do sistema e ampliação de

acesso.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EM PIC

• As PICs, denominadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) como medicinas tradicionais
e/ou complementares, foram institucionalizadas
no SUS, por meio da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC), aprovada
pela Portaria GM/MS nº 971/2006.

• Tal política prioriza a inserção das PIC na AB, com
diretriz e ações para a inserção e oferta de
serviços e produtos:

• Homeopatia,

• Medicina Tradicional Chinesa/acupuntura,

• Plantas medicinais/fitoterapia,

• Termalismo social

• Medicina Antroposófica

http://telessaude.ufsc.br/
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OFERTA DE NOVAS DE PICS NO SUS

• PORTARIA No- 849, DE 27 DE MARÇO DE 2017: Inclui a
Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação,
Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia,
Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária
Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares.
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• PORTARIA Nº - 633, DE 28 DE MARÇO DE 2017: Atualiza o serviço
especializado 134 Práticas Integrativas e Complementares na tabela de
serviços do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES).

• PORTARIA Nº 145, DE 11 DE JANEIRO DE 2017: Estabelece novos
procedimentos de práticas integrativas e complementares em
saúde na tabela de procedimentos do SUS para atendimento na
Atenção Básica: Tratamento naturopático, osteopático, quiroprático,
reiki, arteterapia, meditação e musicoterapia

OFERTA DE PICS NO SUS
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Novidades para as PICS – Março 2018

1 - Inclusão de novas práticas da PNPIC 

Apiterapia – método que utiliza produtos produzidos pelas abelhas nas colmeias
como a apitoxina, geléia real, pólen, própolis, mel e outros.

Aromaterapia – uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais, os óleos 
essenciais promovem bem estar e saúde.

Bioenergética – visão diagnóstica aliada à compreensão do 
sofrimento/adoecimento, adota a psicoterapia corporal e exercícios 
terapêuticos. Ajuda a liberar as tensões do corpo e facilita a expressão de 
sentimentos.

Constelação familiar – técnica de representação espacial das relações familiares 
que permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da 
família.

Cromoterapia – utiliza as cores nos tratamentos das doenças com o objetivo de 
harmonizar o corpo.

1º Intercongrepics e 3º Congresso Ayuerveda
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Novidades para as PICS – Março 2018

1 - Inclusão de novas práticas da PNPIC

Geoterapia – uso da argila com água que pode ser aplicada no corpo. Usado em 
ferimentos, cicatrização, lesões, doenças osteomusculares. 

Hipnoterapia – conjunto de técnicas que pelo relaxamento, concentração induz 
a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado que permite alterar 
comportamentos indesejados.

Imposição de mãos – cura pela imposição das mãos próximo ao corpo da pessoa 
para transferência de energia para o paciente. Promove bem estar, diminui 
estresse e ansiedade.

Ozonioterapia – mistura dos gases oxigênio e ozônio por diversas vias de 
administração com finalidade terapêutica e promove melhoria de diversas 
doenças. Usado na odontologia, neurologia e oncologia.

Terapia de Florais – uso de essências florais que modifica certos estados 
vibratórios. Auxilia no equilíbrio e harmonização do indivíduo
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Novidades para as PICS – Março 2018

O Glossário reúne os principais vocábulos 
utilizados na linguagem do campo de atuação 
dessa área técnica. 

Entre os objetivos estão fornecer referências para 
a compreensão de termos e conceitos, 
além de proporcionar a exatidão conceitual 
e definir a atuação de  cada termo em seus 
diferentes contextos institucionais.

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/12/glossario-tematico.pdf
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Novidades para as PICS – Março 2018

* Estabelecimento na esfera federal da Coordenação Nacional PICS 
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Novidades –– março 2018

Apoio Institucional da Referência Estadual PICS SC à 
Gestão Regional e Municipal;

Criação de email específico*;

Link na página SES*;

Monitoramento estadual a partir de abril/2018
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Fases de Implantação e Desenvolvimento 
das PICS no SUS

1 - Definição da Proposta: Projeto a ser apresentado e pactuado na rede

de serviços

Levantamento dos atores responsáveis: mapeamento de profissionais
capacitados em PICS, serviços, estabelecimentos; profissionais interessados ;
definir núcleo responsável;

Diagnóstico Situacional: necessidades locais, vulnerabilidades, condições de
saúde, perfil epidemiológico, conhecimentos tradicionais da população,
pesquisa de opinião; entre outros dados;

Análise organizacional: incluir no Plano Municipal de saúde e na LDO,
apresentar no CMS

Sugestão do Manual de Implantação de Serviços de PCIS no SUS/MS/DAB/2018
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Fases de Implantação e Desenvolvimento 
das PICS no SUS

2- Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Implantação das PICS:

 Regulação da oferta da PICS: norma do serviço, ato institucional do gestor
municipal, política municipal;

 Capacitação dos profissionais: atividades de educação permanente em saúde,
sensibilização dos trabalhadores e gestores por meio de cursos de formação
universitária, Telessaúde SC, AVASUS entre outros ;

 Apoio matricial: profissionais de um serviço apóiam um conjunto de
profissionais;

 Cooperação horizontal: troca de experiência entre municípios e profissionais;

 Criação de serviços na AB: as ações podem ser realizadas em qualquer ponto da
rede, sugere-se que as ofertas de PICS sejam feita por meio dos programas e
ações da AB

Sugestão do Manual de Implantação de Serviços de PCIS no SUS/MS/DAB/2018
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Fases de Implantação e Desenvolvimento 
das PICS no SUS

2- Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Implantação das
PICS:

 Criação de serviços especializados em PICS;

 Criação de serviços hospitalares e serviços ligados as redes temáticas;

 Cadastro dos serviços em PICS no SCNES: registro do serviço e do profissional
no SCNES

 Divulgação do plano: mídia, folders, cartazes, blog, Comunidade de Práticas,
Revista Catarinense de Saúde da Família, entre outros.

Sugestão do Manual de Implantação de Serviços de PCIS no SUS/MS/DAB/2018
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Avaliação e Monitoramento

1 - e-SUS/SISAB; SIA e CNES;

2- PMAQ/AB;

3- SIA-TABWIN;

4 – Outros que o município possuir;

Sugestão do Manual de Implantação de Serviços de PCIS no SUS/MS/DAB/2018
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Financiamento das PICS

• 2 Blocos de Financiamento: Custeio e Investimento (Pt 3.992/2017);

• Os serviços de AB não possuem financiamento específico: as PICS são financiadas 
pelo PAB fixo e variável

• Os serviços de Média e Alta Complexidade – MAC são financiados: sessão de 
acupuntura com inserção de agulhas; sessão de eletroestimulação e sessão de 
acupuntura com aplicação de ventosa/moxa;

• Os procedimentos de consulta médica ou de profissional de nível superior (exceto 
médico) são financiados e devem ser registrados nas consultas. Ex.: Quando for 
realizada alguma PICS – consulta em fitoterapia – deve ser registrada como 
consulta médica ou consulta de profissional de nível superior, EXCETO médico a 
depender do profissional que realizar a consulta.

Manual de Implantação de Serviços de PCIS no SUS/MS/DAB/2018
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Financiamento das PICS

• Medicamentos fitoterápicos que constam na 
RENAME  e todos os medicamentos homeopáticos 
podem ser financiados a partir do componente da 
assistência farmacêutica básica.

Manual de Implantação de Serviços de PCIS no SUS/MS/DAB/2018
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Orientações por Skype, sala virtual ou telefone sobre o preenchimento de 
ficha CDS (atendimento individual) e PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) 

do e-SUS AB no campo de Racionalidade em Saúde e os códigos dos 
procedimentos correto

Orientação para qualificação do registro da 
produção de PIC das equipes da AB no e-SUS AB

Help Desk e-SUS AB

Tema do Fórum do dia  17/04 às 15hs
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Articulação da SES com Telessaúde Núcleo SC 
para oferta de Educação Permanente em 
Práticas Integrativas e Complementares
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Curso Introdutório em Práticas Integrativas e Complementares: Práticas Corporais e Mentais da 
Medicina Tradicional Chinesa /https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=79

Curso Introdutório em Práticas Integrativas e Complementares: Medicina Tradicional Chinesa 
/https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=78

Curso Introdutório em Práticas Integrativas e Complementares: Antroposofia Aplicada à Saúde 
/https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=24 

Uso de Plantas Medicinais e Fitoterápicos para Agentes Comunitários de Saúde (Comunidade de 
Práticas – CdP)/https://cursos.atencaobasica.org.br/courses/7802

Gestão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS (Comunidade de Práticas – CdP) 
/https://cursos.atencaobasica.org.br/courses/7803

Formação em Auriculoterapia para Profissionais de Atenção Básica 
http://auriculoterapiasus.ufsc.br/inscricoes

Divulgação de Cursos de PICS, disponíveis no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS –
AVASUS, ofertados pelo DAB
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Avalie a fórum de discussão de 
hoje:

https://goo.gl/forms/xSMaKlFM6l
9IFS652

http://telessaude.ufsc.br/
https://goo.gl/forms/xSMaKlFM6l9IFS652


Fórum de discussão


