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Uma Nova Cultura de Novos Cuidados  
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Da terminologia: 

As práticas integrativas e complementares – PIC, assim denominada no Brasil a partir da publicação da PNPIC, contempla sistemas 
médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de medicina 
tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA). 

Sobre a abordagem: 

Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação 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 consigo, com o meio ambiente e com a sociedade. 

O diferencial: 

Outros pontos compartilhados  nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global/integral do cuidado 
humano, especialmente do autocuidado. 
 
 
 
 



Política Nacional - PNPIC 

Fale Conosco: 

pics@saude.gov.br 

Cadastre-se aqui: (Cadastro Nacional de PICS) 
  
 

 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/folder_pnpic2015
mailto:pics@saude.gov.br
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=29/08/2013&jornal=3&pagina=126&totalArquivos=248
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php


Nossa Logomarca-Nacional e Local 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cartaz_pic
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/folder_medicina_chinesa2015
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/folder_homeopatia2015
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/folder_fitoterapia2015
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cartaz_pnpic
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/folder_pnpic


                   PIC em João Pessoa – PB 

                 (Panorama Inicial- Espaços Físicos) 

NuPIC 

Cinco Elementos 

CPIC 

Canto da Harmonia 

CPIC 

Equilíbrio do SER 



PIC em João Pessoa - PB 

 

Núcleo Cinco Elementos – Jardim Zoológico/Centro 



PIC em João Pessoa - PB 

 

CPIC – CANTO DA HARMONIA – BAIRRO/ VALENTINA 



PIC em João Pessoa - PB 

CPIC – EQUILÍBRIO DO SER- BAIRRO/ BANCÁRIOS  



Panorama atual das PIC em João Pessoa - PB 

NuPIC 

e 

CPIC 

A.E. 

 

Sala Portal do 
Sol 

SMS 

PIC nas USF, 
Academias da 
Saúde e Lagoa 

A.B. 

Coord. PIC 

NUFOP-PIC 

NUIDI-PIC 

 

Espaço 
Florescer e 

Ter. 
Comunitária 

A.H. 



Serviços Ofertados pelas PIC 

• Acupuntura                                                                                         Homeopatia 

• Auriculoterapia                                                                                    Fitoterapia 

• Reflexologia                                                                                         Yoga 

• Ventosa                                                                                                Biodança 

• Moxa                                                                                                    Meditação 

• Massoterapia                                                                                        Arte terapia 

• Terapia Floral                                                                                       Terapia Comunitária 

• Reiki                                                                                                     Cuidando do Cuidador/Resgate da Auto estima 

• Argiloterapia                                                                                        Tai Chi Chuan                                                                              

• Cromoterapia                                                                                       Permacultura 

• Aromoterapia                                                                                       Constelação Familiar 

• Grupo de Gestantes/Familia                                                                Alimentação Saudável   ( dentre outras) 



Perspectiva para esta Nova Área 

*2016...............................................10 Anos da PNPIC 

   ( Durante todo mês de maio, a área Técnica de PIC desenvolveu uma programação 
participativa, incluindo todos os Núcleos, Centros, Espaços e  Parceiros para celebrar a 
primeira década desta Política, comemoração que aconteceu em todo País). 

 

*2017................................................Início da segunda década da PNPIC 

   ( Participando da Rede Nacional-PIC, a área Técnica executa ações com foco em: 
Captação de Financiamento, Formação e Divulgação das PIC no município de João 
Pessoa-PB). 



Estratégia para 2017 

• A Coordenação de PIC pensando em FORMAÇÃO, criou um Núcleo de Formação e Produção em PIC 
(NUFOP-PIC) no município de João Pessoa, em parceria com: A GES, TELESAÚDE, UFPB, PÓS 
GRADUAÇÃO ESTRATEGO, SEMAM os CPICS e outros parceiros que estão sendo contatados para que 
se Integrem a este grandioso Projeto de Formação  e Educação Continuada. 

• Sobre Divulgação, a criação de um Núcleo Itinerante e de Divulgação (NUIDI-PIC) 

      que se  responsabilizará pela visibilidade das PIC do nosso Município e por  ter também  o objetivo de ser 
Itinerante atenderá ás ações de Saúde e da comunidade levando práticas a esses eventos e espaços mapeando 
os profissionais e pessoas que desenvolvem  ações de PIC. 

• Sobre financiamento para PIC, enquanto o M.S. monitora as demandas de PIC no território Nacional e 
estabelece o retalho financeiro para os municípios que desenvolve ações de PIC, a Coordenação da Área 
junto às suas gerencias faz as devidas captações de recursos possíveis dentro da realidade local, garantindo 
assim as equipes necessárias ao bom funcionamento dos Centros e Núcleos e os insumos que demandam os 
serviços. 

 

 

 

 



 

                                                         

 

Reflexão... 

 

 

 

                                                 

 

 

  

Quando tocar alguém: 

 

Com o olhar 

Com a palavra ou 

Com as mãos... 

Lembre-se que esta tocando 

 

       UM TEMPLO. 

 

E essa é uma das bases desta 

nova forma de cuidado. 

 

Mônica Maria da Silva 

Matrícula: 84.274-5 

Coordenadora da Área Técnica de 

PIC/DAS/SMS 

João Pessoa - PB 


