
E-mail para contato: chacarcb@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Carollyne Bessa Guedes Chácar; Robério Virgens Aires Filho; Thais Xavier de Souza; Matheus Burigo Oliveira; Tácio 
Frigulha

Palavra(s) Chave(s): PICS;atencaobasica;

Título: CONHECIMENTO, PRÁTICA E PERCEPÇÃO DE USUÁRIAS DO CSE LAPA/POLICÍNICA RONALDO GAZOLLA SOBRE O USO DE 
ACUPUNTURA, FITOTERAPIA E HOMEOPATIA

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

As Práticas Integrativas Complementares (PICs), segundo a Organização Mundical da Saúde (OMS), são um conjunto diversificado de ações 
terapêuticas que diferem da biomedicina ocidental e representam uma associação à alopatia para o tratamento de doeças. No Brasil, foram 
integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do ano de 2006 e atualmente oferece 29 tipos de procedimentos na Atenção Primária à 
Saúde, fato que elege o país como líder na oferta dessa modalidade. Existem poucos estudos que indiquem o quanto essas práticas são realizadas 
sob supervisão médica e sobre sua   capacidade resolutiva sobre o paciente.O presente trabalho tem como objetivos avaliar se as usuárias da 
Unidade Básica de Saúde Centro de Saúde Escola Lapa (CSE LAPA) e da Policlínica Ronaldo Gazolla conhecem as principais práticas integrativas e 
complementares de saúde. Se as mesmas fazem uso de tais práticas e quais são as percepções sobre os efeitos provenientes das mesmas. O 
método aplicado no estudo foi descritivo, transversal e a população alvo foi exclusivamente feminina cadastrada no CSE-LAPA e usuárias da 
Policlínica Ronaldo Gazolla, ambos localizados no bairro Centro da cidade do Rio de Janeiro – RJ.A pesquisa foi executada através de um 
questionário com 19 perguntas fechadas e abertas. Até o momento, os resultados obtidos foram com 51 mulheres entrevistadas. O número de 
mulheres que desconhecem as terapias complementares estudadas (homeopatia, acupuntura e fitoterapia) é 3 (6%) e 26 (51%) conhecem as três. 
Cerca de 21 (41,2%) usuárias das unidades de saúde fizeram uso dessas práticas da medicina complementar nos últimos 10 anos e 20 (95%) 
disseram estar satisfeitas com o efeito do tratamento. Entre as entrevistadas, 37 mulheres (73%) referem não saber sobre as PICs ofertadas pelo 
SUS. E 32 (63%) mulheres referem não ter o serviço na UBS que frequentam. Entre as 51 mulheres entrevistadas, 45 (88%) gostariam as PICS 
fossem oferecidas na UBS que frequentam. As conclusões obrigadas foram que a acupuntura, a fitoterapia e a homeopatia são conhecidas. 
Poucas mulheres fizeram uso de tais práticas nos últimos 10 anos, todavia as que fizeram ficaram satisfeitas com o efeito. As mulheres 
desconhecem a oferta das PICs pelo SUS e grande parte gostaria que o serviço fosse oferecido na UBS que frequenta. O conhecimento e acesso à 
Medicina Complementar e Alternativa pode ser ampliado se houver o investimento em informação sobre as práticas e a oferta destas na UBS, 
assim as mulheres terão mais propriedade para falar sobre as percepções em relação ao tema.
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