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RESUMO 

Introdução: As manifestações fisiológicas próprias da gestação podem produzir 

desconfortos, que, frequentemente, são interpretados como manifestações patológicas. O 

manejo não farmacológico destes desconfortos e a atenção humanizada e integral à mulher 

são necessidades da assistência pré-natal. As Práticas Integrativas em Saúde (PIS) são 

recursos terapêuticos de baixo custo e de alta eficácia, que surgem como resposta ao modelo 

biomédico hegemônico. O presente estudo busca verificar a interface entre as PIS e o cuidado 

à gestante. Objetivo: Verificar como as Práticas Integrativas em Saúde estão 

operacionalizadas na busca pela humanização e integralidade da assistência pré-natal. 

Metodologia: Estudo descritivo de abordagem qualitativa, sendo utilizado como método de 

coleta de dados, a pesquisa documental. Para a interpretação dos dados foi utilizada a Análise 

de Conteúdo (AC) segundo os preceitos de Bardin (2009). Resultados: Foram analisados 

dados referentes a 11 das 14 práticas previstas pela Política Distrital de Práticas Integrativas 

em Saúde. Das 11 modalidades consideradas, oito apresentam conceituação, justificativa e 

benefícios gerais, em algum documento analisado. Por outro lado, três práticas não possuem 

referência em nenhum documento. Seis práticas referem benefícios ou particularidades da 

prática para gestantes. Apenas uma PIS apresenta protocolo de facilitação no serviço de saúde 

público. Conclusões: A busca pela interface entre a assistência à gestante e as Práticas 

Integrativas em Saúde apresentada por este estudo, demonstra que estas são recursos eficazes 

no manejo das manifestações fisiológicas próprias da gestação, podendo contribuir para as 

necessidades de mudanças do atual modelo biomédico de assistência pré-natal.  

 

Palavras-chaves: Práticas de Saúde Complementares e Integrativas, Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, Cuidado Pré-Natal, Gestação, Enfermagem. 
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ABSTRACT 
Introduction: The physiological manifestations of pregnancy can produce discomforts, 

which are often interpreted as pathological manifestations. The non-pharmacological 

management of these discomforts and the humanized and integral attention to women are 

prenatal care needs. The Integrative Practices in Health (PIS) are low-cost, high-efficacy 

therapeutic resources that emerge as a response to the hegemonic biomedical model. The 

present study seeks to verify the interface between PIS and care for pregnant women. 

Objective: To verify how the Integrative Practices in Health are operationalized in the search 

for the humanization and integrality of prenatal care. Methodology: Descriptive study of a 

qualitative approach, being used as method of data collection, documentary research. For the 

interpretation of the data was used Content Analysis (CA) according to the precepts of Bardin 

(2009). Results: We analyzed data on 11 of the 14 practices foreseen by the District Policy on 

Integrative Practices in Health. Of the 11 modalities considered, eight present 

conceptualization, justification and general benefits, in some document analyzed. On the other 

hand, three practices have no reference in any document. Six practices refer to benefits or 

particularities of the practice for pregnant women. Only one PIS presents a facilitation 

protocol in the public health service. Conclusions: The search for the interface between the 

assistance to the pregnant woman and the Integrative Practices in Health presented by this 

study, demonstrates that these are effective resources in the management of the physiological 

manifestations of pregnancy and can contribute to the changing needs of the current 

biomedical care prenatal model. 

 

Key-words: Complementary and Integrative Health Practices, Integral Attention to Women's 

Health, Prenatal Care, Pregnancy, Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestação é um evento fisiológico, sendo enquadrada em uma experiência de vida 

saudável que inclui mudanças físicas, socioculturais e emocionais particulares (BRASIL, 

2012).  

Segundo Aguiar (2013), as transformações no organismo da mulher produzem 

sensibilizações anátomo-fisiológicas intensas e constantes que podem representar 

desconfortos, a depender da tolerância de cada organismo. Muitas dessas alterações 

fisiológicas são percebidas como manifestações patológicas pelas gestantes. 

Na busca pelo manejo do desconforto, a assistência pré-natal, mostra-se como 

estratégia fundamental no que tange ao reconhecimento de eventos que se enquadram como 

fisiológicos, bem como a conscientização materna-familiar desses eventos e a adoção de 

métodos de prevenção e alívio. A assistência pré-natal, portanto, deve levar em conta a 

integralidade do cuidado para apoiar a família na adaptação e reorganização interpessoal, 

intrapsíquica e social, no que se refere às mudanças de papéis, com a expectativa de um novo 

integrante familiar (BRASIL, 2012; AGUIAR, 2013). 

No manejo dos sintomas da gestação, a terapia medicamentosa é um recurso muito 

utilizado pela equipe de saúde. Lunardi-Maia (2014) afirma que o diagnóstico de gestação 

está vinculado ao aumento da utilização de medicamentos, devido aos sintomas e prevenções 

de doenças, como a anemia. Os medicamentos mais prescritos são os analgésicos e 

antieméticos. Segundo os autores, o uso de medicamentos durante a gestação pode implicar 

em danos para o binômio mãe-feto. O risco é potencialmente aumentado no primeiro trimestre 

de gestação, pelo fato de ser o momento de maior formação das estruturas anatômicas e 

processos fisiológicos (AGUIAR, 2013). 

Devido ao risco apresentado pela intensa medicalização no período gravídico, 

observa-se a importância de estratégias não farmacológicas no alívio das manifestações de 

desconforto, decorrentes de alterações fisiológicas. Cabral (2016) aponta que na gestação a 

realização de modalidades terapêuticas integrativas faz parte do saber popular a partir de 

práticas que se conservam por gerações, realizadas, muitas vezes, de forma empírica e por 

força da preservação da cultura.  

As PIS são definidas como sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que 

visam 

(...) estimular 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 com meio 

ambiente e a sociedade (BRASIL, 2006, p. 10). 
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Incluem, fortemente, na sua abordagem o princípio da integralidade por meio de uma 

“visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, 

especialmente do autocuidado” (BRASIL, 2006, p.10),  

Em 2006, foi regulamentada pelo Governo Federal, a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC), por meio da Portaria GM/MS No 971, de 3 de maio 

de 2006. O objetivo da PNPIC foi apresentar justificativas de natureza política, técnica, 

econômica, social e cultural, para a implementação das Práticas Integrativas e 

Complementares em nível nacional. A proposta surge da necessidade de transformação do 

modelo tecnicista assistencial, para iniciativas mais humanizadas em saúde (BRASIL, 2006). 

Em 2014, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) publicou a 

Política Distrital de Práticas Integrativas em Saúde (PDPIS), com a missão de planejar, 

acompanhar, monitorar e avaliar as ações em benefício das Práticas Integrativas em Saúde no 

Distrito Federal em conformidade com a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (DISTRITO FEDERAL, 2014). 

A PDPIS abrange 14 abordagens terapêuticas: Acupuntura, Arteterapia, 

Automassagem, Fitoterapia, Hatha Yoga, Homeopatia, Lian Gong, Medicina Antroposófica e 

Terapias Externas, Meditação, Musicoterapia, Reiki, Shantala, Tai Chi Chuan, Terapia 

Comunitária Integrativa. As PIS propostas, apresentam base científica comprovada em 

estudos de evidências no que se refere a benefícios à promoção de saúde e prevenção de 

agravos (DISTRITO FEDERAL, 2014). 

Borges (2011) realizou um estudo no Centro de Referência para o Parto Humanizado - 

Hospital Sofia Feldman, no qual demonstrou os benefícios do uso das Práticas Integrativas em 

Saúde (PIS) por gestantes e puérperas. Considerando a importância da utilização de terapias 

integrativas de baixo custo que visam a promoção em saúde e a prevenção de agravos, o 

presente estudo busca identificar e analisar documentos que abordam o uso potencial de 

Práticas Integrativas em saúde que podem ser direcionadas à assistência pré-natal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. OBJETIVO GERAL:   

 Identificar e analisar documentos que abordam o uso potencial de Práticas Integrativas 

em saúde que podem ser direcionadas à assistência pré-natal.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Explorar documentos nacionais que versam sobre a integralidade e humanização da 

assistência às gestantes. 

2) Explorar documentos distritais que versam sobre a promoção de Práticas Integrativas 

em Saúde. 

3) Analisar o potencial das Práticas Integrativas em Saúde em interface com a assistência 

humanizada e integral às gestantes. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise de documentos que abordam Práticas Integrativas em Saúde permitiu 

identificar que as PIS consistem em um potencial às necessidades de mudanças do atual 

modelo de assistência pré-natal, sendo promotoras da humanização e integralidade do 

cuidado. Os documentos apresentam as PIS como recursos úteis no manejo não farmacológico 

das manifestações fisiológicas próprias da gestação, podendo contribuir para a 

desmedicalização deste período da vida da mulher.   

Como limitações do estudo, observou-se a escassez de documentos que promovem a 

interface entre as PIS e a atenção pré-natal. No Distrito Federal, dois documentos oficiais 

abordam as PIS voltadas para as gestantes do ponto de vista conceitual, apresentando os 

benefícios de forma geral, sem desenvolver as especificidades de cada prática, quando 

realizada por gestantes. 

Os desafios para o desenvolvimento das modalidades integrativas no SUS/DF estão 

centrados na promoção das práticas em nível geral. Orientações mais bem definidas, através 

de diretrizes, protocolos e normativas técnicas das PIS ao grupo populacional em questão, 

ainda estão em fase de implementação no Distrito Federal. Os documentos apresentados no 

estudo que se referem aos benefícios das PIS na atenção pré-natal são fundamentais para a 

promoção em saúde e prevenção de agravos, que oneram o sistema e prejudicam o serviço ao 

cidadão. 
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A enfermagem, neste contexto, tem papel fundamental, tanto no que se refere à gestão 

em saúde, como no cuidado pré-natal. O enfermeiro tem a visão micro e macrossistêmica, 

estando em contato direto com as gestantes, através do acompanhamento pré-natal na 

Estratégia de Saúde da Família, formação de grupos de gestantes, dentre outras iniciativas, 

além de ter a visão multidisciplinar como gestor da equipe de saúde. Os grupos de gestantes 

são cenários apropriados para implementados das PIS como estratégias de cuidado ampliadas. 

Outro fator importante é a educação voltada para um modelo que considere a 

multidimensionalidade. Profissionais em saúde que sejam formados dentro dessa visão, têm 

maior possibilidades de serem agentes de mudança. Dessa forma, iniciativas ministeriais 

como o Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia 

(ApiceOn) possibilitam mudanças nas práticas formativas de atenção e de gestão, que 

produzem nos serviços de atenção obstétrica. 
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5. APÊNDICES: 

Apêndice I - Sistematização dos documentos pré-selecionados (BRASÍLIA, 2018) 

 Título do Documento Tipo de 

Documento 

Ano de 

Publica

ção 

Órgão 

Competente 

Teor do documento 

1 Artigo 207 do capítulo 

2 da Lei Orgânica do 

Distrito Federal de 8 de 

junho de 1993 

Lei distrital 1993 Governo do 

Distrito 

Federal 

Destaca a competência do 

SUS/DF como promotor e 

provedor dos meios para o 

desenvolvimento das práticas 

integrativas em saúde, de 

comprovada base científica, 

desde o diagnóstico à 

terapêutica. 

2 Programa de 

Desenvolvimento de 

Terapias não 

Convencionais no 

Sistema de Saúde do 

Distrito Federal 

(PDTNC/DF)  

Histórico / 

Relatório de 

atividades 

1995 Secretaria de 

Estado de 

Saúde do 

Distrito 

Federal - 

Fundação 

Hospitalar do 

Distrito 

Federal. 

Relata as atividades de 

planejamento, execução, 

supervisão e avaliação, 

realizadas pela coordenação do 

PDTNC/DF entre os anos 1989 

e 1994. Bem como as bases 

históricas de implementação 

das terapias não convencionais 

na rede de saúde pública do 

DF. 

3 Parto, aborto e 

puerpério: assistência 

humanizada à mulher 

Manual de 

diretrizes 

conceituais 

e técnicas 

2001 Ministério da 

Saúde - 

Secretaria de 

Políticas de 

Saúde - Área 

Técnica da 

Mulher 

Apresenta conceitos e práticas 

da assistência ao parto, 

integrando a capacitação 

técnica à necessária 

humanização do processo de 

atenção à mulher durante a 

gestação e o parto.  

4 Programa Nacional de 

Humanização do Pré-

Natal e Nascimento 

Manual de 

diretrizes 

conceituais 

e técnicas 

2002 Secretaria 

Executiva do 

Ministério da 

Saúde 

Instituído pela Portaria/GM n.o 

569, de 1/6/2000, tem como 

objetivo a adoção de 

estratégias para redução das 

altas taxas de 

morbimortalidade materna e 

para a melhoria da cobertura, 

acesso e qualidade do 

acompanhamento pré-natal.  
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5 Política Nacional de 

Atenção Integral à 

Saúde da Mulher - 

Princípios e Diretrizes 

Política 

Nacional 

2004 Ministério da 

Saúde. 

Secretaria de 

Atenção à 

Saúde. - 

Departament

o de Ações 

Programática

s 

Estratégicas.  

Busca as bases para a 

implementação de ações de 

saúde que contribuam para a 

garantia dos direitos humanos 

das mulheres e reduzam a 

morbimortalidade por causas 

preveníveis e evitáveis. Tem 

como princípios norteadores o 

enfoque de gênero, a 

integralidade e a promoção da 

saúde. 

6 Manual de Normas e 

Procedimentos das 

Atividades do Núcleo 

de Medicina Natural e 

Terapêuticas de 

Integração Numenati 

Manual de 

normas e 

procediment

os 

2005 Governo do 

Distrito 

Federal – 

Secretaria de 

Saúde do 

Distrito 

Federal – 

Subsecretaria 

de Atenção à 

Saúde –

Diretoria de 

Promoção e 

Assistência à 

Saúde  

Manual elaborado por grupo de 

trabalho para esse fim 

designado conforme ordem de 

serviço oficial, tem como 

objetivo estabelecer normas, 

diretrizes e rotinas 

consolidadas para garantir o 

desenvolvimento de qualidade 

das PIS no SUS/DF. 

7 Portaria Nº 971 de 3 de 

maio de 2006 

Portaria 

distrital 

2006 Governo do 

Distrito 

Federal 

Aprova a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no 

Sistema Único de Saúde. 

8 Política Nacional de 

Práticas Integrativas e 

Complementares no 

SUS 

Política 

Nacional 

 2006 Secretaria de 

Estado de 

Saúde do 

Distrito 

Federal 

Subsecretaria 

de Atenção 

Primária à 

Saúde 

Diretoria de 

Ciclos de 

Vida e 

Práticas 

Integrativas 

em Saúde 

Gerência de 

Práticas 

Integrativas 

em Saúde 

Apresenta justificativas de 

natureza política, técnica, 

econômica, social e cultural, 

para a implementação das 

Práticas Integrativas e 

Complementares a nível 

nacional.  

 

9 Cadernos 

HumanizaSUS: 

Manual de 

diretrizes 

 2012 Ministério da 

Saúde. 

Volume 4 dos Cadernos 

HumanizaSUS, apresenta 
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Humanização do Parto 

e Nascimento 

conceituais Secretaria de 

Atenção à 

Saúde. 

Departament

o de Atenção 

Básica. 

Política 

Nacional de 

Práticas 

Integrativas e 

Complementa

res no SUS 

experiências efetivas na 

qualificação da assistência 

perinatal e que culminaram no 

plano de elaboração da Rede 

Cegonha  

10 Protocolo para 

Implantação da 

Automassagem na 

Rede Cegonha  

Protocolo 

local 

2012 NUMENAPI

S/GERPIS/D

CVPIS/SAPS

/SES/GDF 

 

Apresenta os princípios que 

fundamentam a automassagem. 

Contextualiza historicamente o 

desenvolvimento da 

automassagem na SES/DF. 

Discute os aspectos técnicos 

para implementação da 

automassagem em grupos de 

gestantes e parturientes e 

apresenta diretrizes para tal. 

11 Documento Técnico: 

Práticas Integrativas 

em Saúde na Rede 

Cegonha 

Manual de 

diretrizes 

conceituais 

e técnicas 

2012 Secretaria de 

Estado de 

Saúde do 

Distrito 

Federal - 

Subsecretaria 

de Atenção 

Primária à 

Saúde - 

Diretoria de 

ciclos de vida 

e práticas 

integrativas 

em saúde. 

Aborda os benefícios das PIS 

na atenção perinatal, em 

conformidade com as diretrizes 

da Rede Cegonha. Cita 

algumas orientações em 

relação a 10 PIS previstas pela 

política distrital. 

12 Política Distrital de 

Práticas Integrativas 

em Saúde (PDPIS) 

Política 

distrital 

 2014 Secretaria de 

Estado de 

Saúde do 

Distrito 

Federal.  

Lança as bases para o 

planejamento, 

acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das 

ações em benefício das Práticas 

Integrativas em Saúde no 

Distrito Federal em 

conformidade com a PNPIC. 

13 Nota técnica: Plantas 

Medicinais de uso 

popular e/ou tradicional 

no Distrito Federal 

contraindicadas na 

gestação e/ou lactação 

Nota 

técnica 

local 

2014 Secretaria de 

Estado de 

Saúde do 

Distrito 

Federal - 

Diretoria de 

Assistência 

Farmacêutica 

- Núcleo de 

Farmácia 

Viva 

Apresenta as plantas 

medicinais de uso popular que 

são contraindicadas na fase da 

gestação e da lactação, justifica 

a contraindicação e cita 

referências bibliográficas. 
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