Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT

Núcleo de Pesquisa – NUPES

PROJETO DA LINHA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Título da Linha de Iniciação Científica:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES EM SAÚDE
RESPONSÁVEL:
Curso: Farmácia
Docente: Profa. Dra. Fatima Chechetto
Titulação: Doutora
E-mail: fatimachechetto26@yahoo.com.br

PARECER DO NUPES:

(

) deferido

(

) indeferido

_________________________
Assinatura
Data: ___________________
Obs:

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros km 420, via de acesso a Garça km 1, CEP 17400-000
www.grupofaef.edu.br / neacof@faef.br / (14) 3407-8000 / 0800-7248070

Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT

Núcleo de Pesquisa – NUPES

TÍTULO DA LINHA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
CURSO(S) ENVOLVIDO(S):
Farmácia
DOCENTE RESPONSÁVEL E PARTICIPANTES:
Docente responsável: Profa. Dra. Fatima Chechetto.
Docentes colaboradores:
 Profa. Esp. Francine Campolim Moraes.
 Profa. MSc. Tatiana Tatit de Fázio Bergamo.
 Profa. MSc. Vivian Ferrari Lima Scaranello Machado.
 Profª Esp. Lair Bianchi de Melo.
Alunos: a partir do 4º período do Curso de Farmácia.

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA:
As Práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) são recursos terapêuticos,
de caráter inter-transdisciplinar, que buscam estimular os mecanismos naturais de
prevenção de doença e promoção da saúde. Representam recursos terapêuticos
diferenciados, que valorizam a escuta acolhedora. Fazem um contraponto à fragmentação
do cuidado à saúde humana, pois observam a pessoa integralmente e em conjunto com o
meio ambiente e a sociedade.
As PICS representam ainda novas possibilidades de oferta de cuidado, partindo-se do
pressuposto de olhar para as necessidades individuais de cada usuário. No Brasil, foram
reconhecidas em 2006, com aumento na oferta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em
2017 e, novamente, em 2018. Atualmente, totalizam 29 práticas reconhecidas e
fomentadas em nosso país.
Esta linha de pesquisa, portanto visa promover e estimular ideias fomentadoras do
cuidado e autocuidado à saúde, por meio do uso das PICS na qualidade de vida das
pessoas. Logo, oferecê-las como uma das linhas de pesquisa do Curso de Farmácia, da
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, representa inovar e multiplicar
opções de terapêuticas não convencionais além de contemplar os objetivos da Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. As pesquisas realizadas nesta linha
poderão se tornar um ponto de conhecimento para diversas áreas de estudo, além de
possibilitar a promoção de cooperação regional e nacional das experiências das PICS nos
campos da atenção e da educação permanente em saúde.
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CONTRIBUIÇÃO PARA O PERFIL DO EGRESSO:
Pretende-se, com a proposição de projetos a partir desta linha de pesquisa, o
fortalecimento das PIC na região, à criação de um espaço inter-transdisciplinar que
possibilite um olhar mais aprofundado do egresso quanto a produção do conhecimento
nesta área, em consonância com o projeto político pedagógico do curso de Farmácia.
Projeto este que tem como objetivo geral formar o profissional farmacêutico para atuar
como profissional da área de saúde, considerando seus aspectos políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, visando a atender as
demandas da sociedade local e regional, de acordo com as expectativas do setor saúde,
nos diversos níveis de complexidade, bom como as novas demandas apresentadas pelo
mundo do trabalho, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade.
Neste sentido, o espaço que se pretende ampliar, será um importante instrumento
educativo e transformador no cuidado e autocuidado à saúde humana, bem como um
local de referência no desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão sobre as
PICS na região de Itapeva.
OBJETIVO(S):


Realizar diagnóstico sobre a implementação das PIC no SUS, na região de Itapeva
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.



Promover a discussão sobre o aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do
acesso à PNPIC, e garantia da qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso.



Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras
e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades.



Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o
envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas
diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde.



Identificar os benefícios das PIC junto a usuários do SUS e população em geral



Gerar subsídios a partir da construção do conhecimento básico e aplicado das PICS
para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as
metodologias participativas e o saber popular e tradicional.



Proporcionar o incentivo à pesquisa em PICS com vistas ao aprimoramento da
atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados
prestados e desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação da PICS,
para instrumentalização de processos de gestão.



Estimular estudos de avaliação do conhecimento dos profissionais, gestores e
usuários sobre os programas das PICs (de fitoterapia) no SUS.



Promover estudos em PICs com interação serviço/instituição de pesquisa;



Realizar levantamento dos profissionais da rede com formação em práticas
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Integrativa e complementares.


Estimular pesquisas com espécies vegetais nativas e de uso tradicional;



Estimular pesquisas sobre custo – efetividade na utilização de PICs nos serviços de
saúde;



Realizar pesquisas de impacto junto aos usuários das PICs (satisfação, autonomia,
auto-cuidado etc..).
INSERÇÃO REGIONAL:

O município de Itapeva, desde 2012, vem desenvolvendo ações de promoção ao cultivo e
uso de plantas medicinais, através de projetos aprovados pelo Ministério da Saúde, que
possibilitaram a articulação de parcerias entre governo local e agricultores familiares,
instituições de pesquisa e ensino superior, levantamento do uso tradicional, sensibilização
de gestores e população, capacitação de profissionais de saúde e agricultores e
estruturação da área destinada ao cultivo de plantas medicinais.
Ao longo destes anos, convém destacar a criação da Lei Municipal n°3.782/15 que
instituiu o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e a
Política Intersetorial de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares e de
Medicamentos Fitoterápicos.
Em 2016, através do projeto “Consolidação do Arranjo Produtivo Local de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos”, estabeleceu-se a parceria entre a Prefeitura Municipal de
Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e a Faculdade de Ciências Sociais e
Agrárias de Itapeva (FAIT), para reestruturação da Farmácia Ensino da FAIT, com a
finalidade de realizar a manipulação e dispensação de plantas medicinais de fitoterápicos
para o SUS.
Desde então, o conjunto de ações realizadas representa uma conquista significativa para
o município, permitindo a integração do sistema de saúde local com a Instituição de
Ensino e articulação entre alunos, docentes e profissionais do SUS.
Através desta linha de pesquisa pretende-se ampliar a construção de conhecimentos da
área de plantas medicinais e fitoterápicos, que já representa uma referência para a região,
bem como ampliar este leque pesquisando-se sobre as demais práticas integrativas
propostas na Politica Nacional de Práticas Integrativas e Complementares para o SUS.
PARCERIA / APOIO:
Secretaria da Saúde de Itapeva (Farmácia Viva, NASF). COPERATIVA COOPLANTAS,
FIOCRUZ, UNESP BOTUCATU.
Itapeva, 30 de agosto de 2019.
Profa. Dra. Fátima Chechetto
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