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DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE 
COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

NOTA TÉCNICA PEPIC-RS / DAS  Nº 01/2017  

ORIENTAÇÕES PARA A INSERÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

 A presente Nota Técnica visa orientar gestores municipais e profissionais da 

saúde do Rio Grande do Sul para a inserção de Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) na Rede de Atenção à Saúde (RAS), especialmente na 

Atenção Básica (AB). Tem como referências as Políticas Nacional e Estadual de PIC, 

a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), orientações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), assim como outras normas e materiais técnicos essenciais para o 

início e a sustentação de um projeto em PIC. 

 As PIC vêm ao encontro da consolidação do princípio da integralidade do SUS, 

na perspectiva da ampliação do acesso, da articulação do conhecimento científico 

com os saberes tradicionais e populares, ancestrais e contemporâneos, da 

diversificação das ofertas de saúde, do cuidado integral a saúde e da ampliação do 

escopo terapêutico. Além disso, promovem a humanização e a maior naturalização e 

ecologia das práticas, bem como a racionalização de custos do sistema, por serem 

práticas com alta densidade em conhecimento humano, que geralmente utilizam 

técnicas pouco densas em materiais e equipamentos, sustentáveis e eficazes para 

promoção, prevenção, recuperação e proteção da saúde.  

 A inserção das PIC deve ser efetuada pelos gestores municipais e equipes de 

saúde considerando que tais práticas são contra-hegemônicas e implicam uma 

mudança significativa nas referências teóricas e práticas convencionais do modelo 

biomédico, ainda prevalentes na formação profissional e regramento do sistema de 

saúde. Neste processo, é fundamental a compreensão da integralidade como 

princípio do SUS em todas as suas dimensões, assim como a ideia de 

complementaridade aos protocolos instituídos, posto que a inserção das PIC deve se 

dar de forma gradual e segura, com indicadores de efetividade e avaliação. 
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 Esta Nota Técnica contempla as seguintes orientações:  

 1) elaboração do Plano de Ação;  

 2) diretrizes para implementação do Plano de Ação;  

 3) financiamento das PIC no SUS; e 

 4) registro das PIC nos sistemas de informação. 

 

ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

 

1. Etapas para elaboração do Plano de Ação: 

Etapas Descrição 

1. Definir um núcleo 
multiprofissional de servidores 
responsáveis pela inserção e 
solidificação das PIC (Núcleo 
Municipal de PIC). 

Constituído preferencialmente por profissionais com 
inserção na AB, nos Núcleos Municipais de 
Educação em Saúde Coletiva (NUMESC), nos 
Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção 
Básica (Nasf-AB) e na Assistência Farmacêutica. 
 

2.  Fazer uso da legislação 
vigente e demais documentos 
pertinentes. 

Políticas Nacional e Estadual de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC e 
PEPIC/RS) e Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), bibliografia técnica da área, artigos 
científicos e publicações de experiências exitosas de 
utilização de PIC. 
 

3. Utilizar o diagnóstico 
situacional da saúde do 
município para subsidiar o 
Plano de Ação em PIC. 

A partir dos instrumentos de gestão (Plano Municipal 
de Saúde, Plano Municipal da Assistência 
Farmacêutica, Pactuação Interfederativa de 
Indicadores, Relatórios de Gestão), das 
recomendações das conferências de saúde e das 
informações de saúde disponíveis nos sistemas de 
informação do SUS, identificar as principais 
necessidades de saúde do território, com vistas a 
estabelecer prioridades, metas, ações e indicadores 
de avaliação do trabalho. 
 

4. Identificar na rede de saúde e 
intersetorial do município 
recursos estruturais, culturais, 
humanos que subsidiem a 
formulação de estratégias e 
ações de implantação de PIC. 
 

Profissionais alocados nos serviços do município 
com habilitação/experiência/interesse de formação 
em PIC, as PIC já ofertadas na rede, as presentes 
nas práticas populares de saúde locais, etc. 
 
 

5. Construir o Plano de Ação 
submetendo-o à apreciação do 
gestor e das instâncias de 
participação e controle social. 

De acordo com as necessidades e características do 
território, tendo a AB como ordenadora do cuidado, 
na lógica das redes de atenção à saúde, em 
consonância com as normas sanitárias vigentes e 
incluindo no Plano Municipal de Saúde. 
 

6.  Proceder a avaliação e o 
monitoramento permanente do 
Plano de Ação  

Acompanhar o desempenho das metas, ações e 
indicadores definidos, incluindo a avaliação da 
satisfação dos usuários a cargo do Núcleo Municipal 
de PIC. 
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2. Diretrizes essenciais para o Plano de Ação: 

 

2.1 Promover a inserção das PIC nos serviços de saúde: a inserção das PIC na 

RAS deve ser realizada com ênfase na AB, incluindo no escopo de ações das 

equipes, PIC a serem realizadas em âmbito individual, coletivo ou comunitário, 

a depender dos objetivos e da natureza da prática. Pode-se fortalecer o Apoio 

Matricial, com a inserção de profissionais com formação em PIC como apoiadores 

das Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF); 

 

2.2 Articular as ações em PIC com a Assistência Farmacêutica: o acesso aos 

medicamentos fitoterápicos, chás medicinais, plantas medicinais e medicamentos 

homeopáticos contribui para a promoção do uso racional de medicamentos. 

Pode-se implantar hortos medicinais, Farmácias Vivas (Port. SAS/MS nº886/2010), 

farmácias homeopáticas e/ou ofertar fitoterápicos para dispensação junto às 

farmácias básicas;  

 

2.3 Articular as ações em PIC com a Vigilância em Saúde: informações do perfil 

epidemiológico da população, características ambientais, principais vetores de 

doenças, qualidade da água, nível de agrotóxicos, condições sanitárias dos 

estabelecimentos da rede, entre outros, são importantes para o Plano de Ação em 

PIC. Além disso, pode-se realizar ações em PIC para promoção da saúde dos 

trabalhadores;  

 

2.4 Promover estratégias de Educação Permanente em Saúde (EPS) em PIC para 

trabalhadores e usuários, favorecendo o compartilhamento e intercâmbio de 

experiências, de acordo com o plano de ação estabelecido;  

 

2.5 Promover ações de comunicação em saúde, como a elaboração e distribuição 

de materiais educativos sobre PIC, divulgação das PIC para a comunidade nos 

meios de comunicação locais e regionais, entre outras ações; 

 

2.6 Articular a realização de pesquisas em PIC, institucionalmente ou em 

conjunto com instituições de ensino, pesquisa e serviços do SUS, 

estabelecendo parcerias com órgãos, setores e serviços alinhados com pesquisa. 
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3. Financiamento: 

 

 As PIC podem ser inseridas por meio de financiamentos e cofinanciamentos 

vigentes no SUS. Recursos federais, estaduais e municipais podem ser utilizados no 

financiamento das PIC de acordo com suas especificidades e normas que 

regulamentam a aplicação. Para maiores informações sobre o financiamento da AB 

acesse o site da SES/RS no link: http://atencaobasica.saude.rs.gov.br/financiamento. 

 Estão dispostos a seguir exemplos de financiamentos que podem ser utilizados 

para viabilizar a oferta das PIC, com destaque à AB.  

 

3.1 Financiamento da AB 

 

 PAB Fixo e PAB Variável -  O Piso da Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável é 

financiamento federal destinado à execução de ações da AB e programas como ESF, 

Nasf-AB, Academia da Saúde, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). Os gestores municipais de saúde poderão 

utilizar o financiamento PAB para as ações de PIC, planejando de acordo com os 

instrumentos de gestão. 

 

 Financiamento da Política de Incentivo Estadual à Qualificação da 

Atenção Básica em Saúde (PIES) -  A Secretaria de Estado da Saúde do RS destina 

recursos financeiros com base em critérios de necessidade e equidade, através da 

PIES. Estes recursos devem ser utilizados pelos municípios para despesas de custeio 

e de capital, exclusivamente, para ações no âmbito da AB. 

 

 Financiamentos Estaduais para e ESF Quilombola e ESF Indígena - 

Destinados a municípios que possuem comunidades quilombolas e reservas 

indígenas, podem ser utilizados em despesas de custeio e capital. As PIC podem ser 

ofertadas nestas ESF, conforme as necessidades dessas populações. 

 

 Financiamento da Atenção Básica em Saúde Prisional e Sistema 

Socioeducativo - Municípios que possuem estabelecimentos prisionais e/ou centros 

de atendimento socioeducativo podem planejar ações de PIC para as pessoas 

privadas de liberdade no sistema prisional ou em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

http://atencaobasica.saude.rs.gov.br/financiamento
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 Financiamento Estadual para Oficinas Terapêuticas (OT) e Núcleos de 

Apoio à Atenção Básica (NAAB) - As atividades, tanto das OT quanto dos NAAB, 

podem incluir as PIC e o financiamento pode ser utilizado para o pagamento e 

educação permanente dos profissionais e para a compra dos materiais das 

atividades. 

 

3.2 Financiamento da Educação Permanente em Saúde (EPS) - O financiamento 

da Educação Permanente em Saúde (EPS) pode ser utilizado para ações de 

educação permanente envolvendo as PIC, com objetivo de qualificar e transformar o 

processo de trabalho. 

 

3.3 Financiamento da Assistência Farmacêutica (AF) - Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF) - Destina-se à aquisição de medicamentos e 

insumos constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), 

que contempla plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos e matrizes 

homeopáticas. É possível utilizar até 15% (quinze por cento) dos recursos financeiros 

do CBAF para: adequação de espaço físico, aquisição de equipamentos e mobiliário 

e educação continuada para a AF. Pode-se planejar ações de PIC que envolvam a AF. 

 

3.4 Financiamento da Vigilância em Saúde - O financiamento da Vigilância em 

Saúde pode ser utilizado para ações que envolvam PIC, como ações em Saúde do 

Trabalhador. 

 

3.5 Financiamento da Média e Alta Complexidade (MAC) - As PIC podem ser 

realizas nos serviços de MAC, como hospitais, centros de especialidades, Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), entre outros. O registro da produção dos 

procedimentos de PIC é importante para dar visibilidade às demandas de 

financiamento das PIC na atenção secundária e terciária.  

 

 

4. Registro das PIC no sistema de informação 

 

 Registre e torne visíveis as PIC realizadas, colaborando para seu 

fortalecimento e consolidação, bem como para o monitoramento e avaliação das 
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ações. Mesmo para as PIC que não apresentam código de procedimento específico 

no SIGTAP, orienta-se o registro das atividades realizadas. 

 

4.1 Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) 

 

 O registro no SCNES deve se dar conforme as características específicas 

de cada serviço e nível de atenção. 

 A oferta de PIC na AB pode ser realizada por profissionais já existentes nas 

equipes ou novos profissionais, os quais deverão ser incluídos no SCNES, com o 

Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), nos respectivos cadastros dos 

estabelecimentos/equipes em que forem trabalhar (Unidades de Saúde, ESF, Nasf-

AB), de acordo com o Anexo da Port. MS/SAS nº 145/2017. 

 Com relação às “farmácias vivas” e/ou “farmácias homeopáticas”, a 

implantação das mesmas também implicará o cadastramento no SCNES. Neste caso, 

acesse o estabelecimento que funcionará como farmácia viva ou homeopática na 

base local do SCNES, no módulo conjunto, e na aba “Serviços Especializados”, inclua 

o serviço 125 – Farmácia e selecione uma ou mais da(s) classificação(ões) 

existente(s): 003 – Farmácia com manipulação homeopática; 007 – Farmácia Viva. 

 No caso de criação de um centro especializado em PIC, será necessário 

cadastrar o serviço e os profissionais de práticas integrativas no SCNES como 

“serviço especializado”. Acesse http://scnes.datasus.gov.br e inclua o 

estabelecimento na base local do SCNES, no módulo conjunto, e na aba “Serviços 

Especializados” inclua o serviço 134 (Práticas Integrativas e Complementares) e 

selecione uma ou mais da(s) classificação(ões) existente(s): (1) Acupuntura; (2) 

Fitoterapia; (3) Homeopatia; (4) Medicina Antroposófica; (5) Outras técnicas em 

Medicina Tradicional Chinesa; (6) Práticas corporais/atividade física; (7) 

Termalismo/Crenoterapia. Além de cadastrar o serviço, será igualmente necessário 

cadastrar os profissionais que comporão a equipe do serviço com o CBO e de acordo 

com normas vigentes.  

  

4.2 Registro no e-SUS AB 

 

 Os registros das ações de PIC, no âmbito da AB, devem ser enviados ao 

Sistema de Informação à Saúde para a Atenção Básica (SISAB) por meio do 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), preenchendo a página de Atividades 

http://cnes2.datasus.gov.br/
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Coletivas (Figura 1) e de Atendimento Individual (Figura 2), conforme estabelece a 

Res. CIT nº 7 de 24/11/2016, ou através de prontuário eletrônico próprio/privado. 

 

Atividades Coletivas 

 

 No campo “TEMAS PARA SAÚDE”, há a opção de PIC: 08. Plantas 

medicinais/fitoterapia. No campo “PRÁTICAS EM SAÚDE”, há a opção de PIC: 05. 

Práticas corporais e atividade física. Para os procedimentos de PIC não 

contemplados na ficha, deve-se utilizar o campo “outro procedimento coletivo" e 

selecionar o procedimento correspondente. 

 

Figura 1 - Atividades Coletivas 

 

  Fonte: Ministério da Saúde 

 

 Atendimento Individual 

 

 Para atividades individuais, deve-se utilizar o Prontuário de Atendimento 

Individual. Dentro desse prontuário há o campo do SOAP, onde é possível inserir a 

"Racionalidade em Saúde", que contempla as Práticas Integrativas e 
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Complementares. Para as demais PIC não contempladas no prontuário, deve-se 

utilizar o campo “outra". 

 

Figura 2 – Atendimento Individual 

 

Folha 1 

 

           Fonte: Ministério da Saúde, 2017 

 

 

 Cadastro Individual 

 

 Ao cadastrar o usuário, o profissional deve abordar o tema "usa plantas 

medicinais" e "usa outras PIC" e registrar a informação no “Questionário Autorreferido 

de Condições/Situações de Saúde” na Ficha de Cadastro Individual (Figura 3). 

Também é possível registrar, na parte das informações sociodemográficas deste 

instrumento, se a pessoa "frequenta cuidador tradicional". 

 

 



9 

 

Figura 3 – Cadastro Individual 

Folha 1 

 

 Fonte: Ministério da Saúde, 2017 

 

Folha 2 

 

 Fonte: Ministério da Saúde, 2017 
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4.3 Cadastro do Plano de Ação  

 

 Visando um consolidado dos Planos de Ação de PIC dos municípios do RS, 

solicita-se o envio do Plano, após ter sido aprovado, para o responsável pela Política 

Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC/RS) da Coordenadoria 

Regional de Saúde de referência, para fins de cadastro.  

 

5. Registros científicos:  

 

 É importante que o processo de inserção das PIC do ponto de vista da gestão 

e da clínica, seja acompanhado da devida observação e registros, a fim de compor 

banco de dados, informações, problemas e hipóteses para projetos de pesquisa e 

para subsídio aos processos decisórios das políticas de saúde e da gestão.  

 

6. Publicações de apoio: 

 

 Caderno de Atenção Básica nº 31, Ministério da Saúde, 2012; 

 PNPIC: atitude de ampliação do acesso, Ministério da Saúde, 2014. 
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APÊNDICE 1 

 

Procedimentos de PIC, códigos SIGTAP e descrições 

 

PIC Código SIGTAP Descrição 

Acupuntura com 

aplicação de 

ventosas/moxa 

03.09.05.001-4 Aplicação de ventosas para estimular pontos de 
acupuntura. 

Acupuntura com 

inserção de agulhas 

03.09.05.002-2 Agulhamento seco em zonas neurorreativas (pontos 
de acupuntura). 

Acupuntura com 

eletroestimulação 

03.09.05.003-0 Estímulos elétricos de baixa voltagem e 
amperagem em pontos de acupuntura. 

Arteterapia 01.01.05.006-2 Práticas que utilizam a arte como base do processo 
terapêutico, faz uso de diversas técnicas 
expressivas no cuidado à saúde. Pode ser realizada 
de forma individual ou em grupo 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309050014/09/2017
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309050022/09/2017
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309050030/09/2017
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Auriculoterapia 03.09.05.004-9 Aplicação de esferas (sementes e outros materiais) 
ou agulhas em pontos específicos do pavilhão 
auricular. 
 

Ayurveda Não possui código de 

procedimento 

específico no 

SIGTAP. 

Filosofia médica oriental voltada para a promoção e 
recuperação da saúde com base nos elementos e 
doshas. 

Biodança/ Dança 

Circular 

01.01.05.003-8 Práticas realizadas em grupo que utilizam 
abordagens específicas com movimentos corporais 
e música na atuação terapêutica. 
 

Dietoterapia Não possui código de 

procedimento 

específico no 

SIGTAP. 

Prática oriunda da Medicina Tradicional Chinesa, 
baseada em yin e yang no preparo e na escolha 
dos alimentos. 

Homeopatia Não possui código de 

procedimento 

específico no 

SIGTAP. 

Sistema médico complexo de caráter holístico, 
baseado no princípio vitalista e no uso da lei dos 
semelhantes de Hipócrates (séc. IV a.C). 

Massoterapia 03.09.05.005-7 Consiste na aplicação de técnicas de massagem 
relativas à do-in, shiatsu, massoterapia, 
reflexologia, massagem ayurvédica. 
 

Medicina 

Antroposófica 

Não possui código de 

procedimento 

específico no 

SIGTAP. 

Método de conhecimento que aborda o ser humano 
em seus níveis físico, vital, anímico e espiritual. 

Meditação 01.01.05.007-0 Prática presente em diversas culturas e tradições, 
que por meio de um conjunto de técnicas visa 
harmonizar o estado de saúde da pessoa. Pode ser 
realizada de forma individual ou em grupo. 
 

Musicoterapia 01.01.05.008-9 Prática que utiliza a música e seus elementos (som, 
ritmo, melodia e harmonia), num processo para 
facilitar e promover os objetivos terapêuticos 
relevantes, no sentido de alcançar necessidades 
físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. 
Pode ser realizada de forma individual ou em grupo. 
 

Naturopatia 03.09.05.007-3 Consiste na orientação de tratamento Naturopático, 
por meio de métodos e recursos naturais, para 
apoio e estimulo a capacidade intrínseca do corpo 
de recuperação da saúde 
 

Oficina de 

Massagem/Automas

sagem 

01.01.05.005-4 Práticas realizadas em grupo que utilizam 
abordagens de massagem relativo à do-in, shiatsu, 
massoterapia, reflexologia, massagem ayurvédica. 

Osteopatia 03.09.05.008-1 Consiste em um método diagnóstico e terapêutico 
manual das disfunções de mobilidade articular e 
teciduais em geral. 
 

Quiropraxia 03.09.05.009-0 Abordagem de cuidado que utiliza de elementos 
diagnósticos e terapêuticos manipulativos, visando 
o tratamento e a prevenção das desordens do 
sistema neuro-músculo-esquelético e dos efeitos 
destas na saúde em geral. 
 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0101050054/09/2017
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Plantas Medicinais e 

Fitoterapia 

08 (Ficha de 

atividades coletivas) 

Utilização terapêutica de plantas medicinais e 
fitoterápicos em suas diferentes formas 
farmacêuticas. 

Práticas Corporais 

em Medicina 

Tradicional Chinesa 

01.01.05.001-1 Procedimentos realizados em grupo relativos à Lian 
Gong, Tai Chi Chuan, Lein Chi, Tui-Na. 

Reflexoterapia Não possui código de 

procedimento 

específico no 

SIGTAP. 

Técnica terapêutica da Reflexologia. Tratamento 
dos órgãos por meio de estímulos em uma área 
reflexa de plexos nervosos: as mãos, o nariz, os pés, 
o crânio e as orelhas. 

Reiki 03.09.05.010-3 Prática de imposição de mãos que usa a 
aproximação ou o toque sobre o corpo do sujeito 
com a finalidade de estimular os mecanismos 
naturais de recuperação da saúde. 

Shantala 05 (Ficha de 

atividades coletivas) 

Técnica de massagem que consiste em um 
momento de afeto entre mãe e bebê/criança 

Terapia Comunitária 

Integrativa 

01.01.05.002-0 Procedimento realizado em grupo que consiste em 
abordagem específica para construção de laços 
sociais, apoio emocional, troca de experiências e 
prevenção ao adoecimento. 

Terapia Floral  Não possui código de 

procedimento 

específico no 

SIGTAP. 

Técnica de abordagem holística, integrativa e 
complementar que utiliza essências florais para 
promover a harmonização física e emocional. 

TratamentoTermal/ 

Crenoterápico 

03.09.05.006-5 Consiste na orientação de tratamento termal e/ou 
crenoterápico. 

Yoga 01.01.05.004-6 Práticas de origem indiana realizadas em grupo, 
composta por práticas corporais, meditativas e 
respiratórias. 

Fonte: SIGTAP/Ministério da Saúde, 2017 e fichas de procedimentos do e-SUS. 

 

Obs. Para atividades em grupo informar o número de atividades realizadas por mês. 
 
 

 
 

 

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2017 

 

 

 

                Silvia Czermainski                                                         Elson Farias  

                Coord. PEPIC/RS                                                       Diretor do DAS 
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