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RESUMO: 
A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) tem como 
fundamento a busca por uma democratização da saúde pública, o grande problema é que 
nem todos os municípios brasileiros estão sendo beneficiados por essa política, nesse 
contexto, o município de Campina Grande ainda está incluído, apesar de avanços 
significativos até o momento na esfera da legislação e de busca por infraestrutura para 
funcionar a política. Enquanto esta infraestrutura não está implantada, esta pesquisa teve 
como objetivo avaliar a situação das práticas integrativas e complementares (PICs) nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Campina Grande - PB. Para efetivar esta pesquisa 
foram realizados os seguintes procedimentos: levantamento de referências, levantamento 
documental e trabalho de campo (aplicação de formulários junto a terapeutas e usuários, 
registro fotográfico e anotações na caderneta de campo). Como resultados parciais observou-
se que a quantidade de profissionais que realizam essas práticas diminuiu nas UBS da cidade, 
não há condições físicas para a maioria dessas práticas funcionarem e, em alguns casos, 
nem mesmo as condições mínimas para fornecer a atenção básica. 
 
Palavras-chave: PNPIC, Campina Grande, UBS, aceitabilidade. 

 

INTRODUÇÃO: 

Ao longo da história, cada cultura desenvolveu hábitos e técnicas de cura para 
seus doentes. No caso brasileiro essas formas de cura tem forte vínculo com os saberes 
indígenas que foram fundidos com técnicas de seus colonos e outros povos que passaram a 
viver no país. 

Porém, nem todas as relações sociais são pacíficas. Dentro do contexto histórico 
da saúde brasileira, inicia-se no século XIX um forte conflito devido a política nacional que se 
modificou com a chegada da família real fugida de Portugal. Uma das mudanças foi 
estabelecer a medicina científica como o modo de cura oficial, sendo até a atualidade a forma 
de cura predominante, enquanto as outras se transformaram em ilegais, passíveis de 
criminalização (CHALHOUB; MARQUES; SAMPAIO; GALVÃO SOBRINHO, 2003). 

Entretanto, com o passar dos anos, alguns problemas com a medicina científica 
foram observados e um deles foi a incapacidade de curar todas as morbidades, acumulando 
dúvidas sobre sua real capacidade, tendo como consequência a aceitação de outros tipos de 
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formas de cura ou o retorno de formas de cura que ficaram trabalhando quase na invisibilidade 
no país (ROSENFELD, 1999). 

Essas práticas passam a ter maior visibilidade após a Conferência Internacional 
de Atenção Primária em Saúde em 1978 em Alma-Ata, na então URSS (União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas). No ano de 2006, após exemplos internacionais a favor dessas formas 
de cura, foi estabelecida a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Essa 
política está integrada no Sistema Único de Saúde (SUS), porém, apesar da política federal 
estar sendo executada, há a necessidade das unidades federativas e municípios brasileiros 
aderirem e instituírem suas políticas locais (BRASIL, 2006, p. 1-2). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Os procedimentos para a realização desta pesquisa foram os seguintes: a) 
levantamento de referências; b) levantamento documental; c) trabalho de campo (aplicação 
de formulários junto a terapeutas e usuários, registro fotográfico e anotações na caderneta de 
campo). 

Em relação às referências, para a problemática foram utilizadas principalmente as 
relacionadas ao entendimento de cada prática integrativa, complementar ou alternativa. Com 
relação à fundamentação teórica, foram utilizados principalmente os textos de Pereira (2018), 
Antonio, Tesser e Moretti-Pires (2013), Souza (2015) e Santos (1997). 

No que diz respeito ao levantamento documental, foram pesquisadas as políticas 
relacionadas, sendo possível realizar um breve resgate histórico. (OMS, 2002; BRASIL, 2002, 
2006, 2008, 2011, 2017, 2018b). 

No trabalho de campo estava previsto aplicar os formulários nos locais que 
realizam a prática anteriormente já mencionado (quadro 1 e 2), realizar registros fotográficos 
e anotações do caderno de campo. 

Esta pesquisa está sendo realizada por alunos PIBIC, PIBIC – EM (alunos do 
Instituto Federal da Paraíba) e por alunos do grupo de pesquisa que voluntariamente auxiliam 
em todas as etapas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

As PICS podem ser entendidas como parte de um jogo escalar de ações que inclui 
a apropriação de ideias existentes, aproveitamento de experiências locais exitosas, 
normatização do território e a formação de territórios-rede (PEREIRA, 2010). Entenda-se 
escala geográfica como “a própria extensão ou magnitude do espaço que se está levando em 
conta” (SOUZA, 2015, p. 181). Para demonstrar, toma-se por base Campina Grande, Paraíba, 
Brasil.                                           

Nesse jogo escalar pode-se entender que a apropriação de ideias existentes 
ocorreu quando houve o processo de apropriação de conhecimentos terapêuticos de outras 
culturas, terapêuticas heterônomas no dizer de Antonio, Tesser e Moretti-Pires (2013) para 
implantação dessas práticas em Campina Grande – PB. É possível observar elementos de 
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uma paisagem do equilíbrio entre corpo e mente. Esta paisagem busca passar ao adepto das 
práticas corporais ou medicinas ACI o máximo de tranquilidade e/ou energia para enfrentar 
os problemas oriundos da cultura ocidental.  

Essa apropriação ocorreu devido a vários relatos de experiências locais 
exitosas como depoimentos de pessoas que conseguiram prevenir, se curar ou pelo menos 
diminuir a gravidade de sintomas de determinadas doenças, no caso de doenças crônicas. 
Exemplos similares são apontados por Rosenfeld (1999) e no caso de Campina Grande, 
apontados por Pereira e Souza Júnior (2015). 

Nesse interim, o Brasil e países membros da Organização Mundial de Saúde - 
OMS, recomendado pela própria OMS (OMS, 1978, 2002), passando a implantar de forma 
gradual esta concepção de medicina. Estas ações podem ser entendidas como normatização 
do território no dizer de Santos (1997). 

Porém esta territorialidade das normas é exercida de maneira desigual no Brasil, 
pois no que se refere às formas de cuidar da saúde a hegemonia das relações de poder sobre 
o território é exercida pela medicina científica desde o século XIX, tendo um reforço 
significativo através do Relatório Flexner4 no ano de 1910 e seus desdobramentos, 
conseguindo superar a cultura tradicional. 

Essa situação é comparável ao que Gramsci afirmou quando abordou à 
hegemonia e cultura. Defendia que a desigualdade social produzida no modo capitalista de 

produção estende-se à vida política e cultural, sendo o peso da opinião singular bem 
diferenciado, pois a depender de quem forma a opinião, passa a ter total poder de difusão, 
irradiação e persuasão e consegue agregar posicionamento de muitos, impondo seu 
posicionamento (SCHELESENER, 2007). 

Por fim, na medida em que há a convivência de vários tipos de medicinas no 
espaço geográfico, estas se organizam formando uma rede de assistência à saúde ou 
territórios-rede. Em Campina Grande – PB seria principalmente no setor privado, porém, 
mesclando entre a medicina científica e dessas outras práticas em saúde (PEREIRA & 
SOUZA JÚNIOR, 2015). 

  

                                                             
4 A publicação do Relatório Flexner, em 1910, introduziu a ideia da especialização médica que valoriza o ensino 
da arte médica por meio da individualização do paciente (CHRISTENSEN & BARROS, 2011). 



 
 

124 
 

CATEGORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS ALTERNATIVAS, COMPLEMENTARES E 
INTEGRATIVAS EM SAÚDE: 

 

Para realizar uma categorização foi necessário pesquisar sobre cada uma das 
práticas aprovadas pela PNPIC à nível nacional, e que são encontradas no município de 
Campina Grande (quadro 3). 

 
QUADRO 3: CATEGORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS ACI. 

Nome da 
Prática 

Informações sobre esta prática 
Referências 
utilizadas 

Acupuntura Essa prática só chegou ao Ocidente no século XX, porém, 
enquanto isso, a Acupuntura já era realidade há muitos anos. 
Como é uma prática muito antiga, existem diversas 
divergências teóricas com relação a datas, as mais aceitas 
presumem que a Acupuntura como conhecimento teórico e 
prático tem mais de 5 mil anos a.C. relatado no livro Nei Jing 
(Os Princípios (ou Clássico) de Medicina Interna do Imperador 
Amarelo). O livro é uma espécie de diálogo entre o imperador e 
um mestre taoista e contém descrições de procedimentos com 
fragmentos de rochas e ossos no formato de agulhas, além de 
técnicas com plantas e fogo, por isso alguns estudiosos relatam 
que o nome correto não é somente Acupuntura, mas sim 
Acupuntura e Moxabustão. Para ser realizada, a prática 
necessita do conhecimento teórico dos pontos, das agulhas e 
das mochas. 

(CLAUDINO, 2009) 

Arteterapia Dentro do contexto brasileiro, a Arteterapia tem como foco o 
indivíduo em sua necessidade expressiva e nela se busca 
ofertar um ambiente propício ao surgimento de uma 
expressividade espontânea e portadora de sentido para a vida. 
Por exemplo, pessoas com ansiedade, extrema timidez ou até 
mesmo depressão podem ser curadas ou ter forte redução nos 
seus sintomas já que a Arteterapia pode ser uma forma de 
liberar o que muitas vezes está recluso e o melhor é que pela 
versatilidade dos materiais os custos podem ser mínimos. 

(SEI, 2009) 

Ayurveda Ayurveda como doutrina unificada e organizada surge por volta 
do século V a.C. A palavra Ayurveda significa literalmente 
“Conhecimento ou Ciência (veda) da longevidade (ayus). Neste 
período de tempo a Índia se destacava por sua grande potência 
agrícola, já que suas terras eram extremamente férteis, bem 
como pela seda e pelas especiarias, o que chamava atenção 
dos povos inimigos, criando diversas situações de invasão, 
ajudando, assim a espalhar os saberes medicinais da 
Ayurveda. Outro fator chave foi a fuga de diversos monges  por 
motivos religiosos e políticos  para reinos distantes e lá foram 
disseminando os saberes indianos. Para eles,  o processo de 
manifestação das doenças ocorre em seis estágios evolutivos 
que têm início através das manifestações dos humores nos 
seus locais preferenciais no sistema digestório, até sua 
localização com comprometimento de órgãos vitais e ao 
observar esses estágios, é possível identificar a forma 
adequada de tratamento. Para isso, a primeira coisa que se 
busca é entender os mecanismos físicos e mentais que levaram 
os indivíduos a alterarem essas funções e inicialmente corrigir 
a rotina diária (dinacharya) para impedir que novos produtos 
tóxicos (Ama) sejam formados. Ou seja, o contraponto com a 
medicina tradicional é que o foco não é a doença, mas sim o 
que à gerou em aspectos multilaterais. Assim, através da 

(DEVEZA 2013) 
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educação alimentar, emocional e espiritual, é possível corrigir 
aquela falha e prevenir para que outras não aconteçam.  

Fitoterapia O ser humano tem uma íntima relação com as plantas, desde o 
início de tudo foram às plantas que alimentaram nossos 
antepassados, mas não somente isso. Elas foram manipuladas, 
adaptando-se as novas condições que foram impostas pelas 
mais diversas formas de utilização, que podem ser as de suprir 
as necessidades mais urgentes como a fome, mas também na 
magia e medicina. Cada clima limita as espécies de plantas que 
podem ser cultivadas em cada local, o que significa que cada 
região tem potencialidade para algumas e outras não. 

(ALBUQUERQUE, 
2005) 

Homeopatia A Homeopatia começou a se propagar pelo mundo logo após 
sua formulação por Samuel Hahnemann (1755-1843), na futura 
Alemanha, na primeira década do século XIX. Para 
Hahnemann, as causas da doença são de dois tipos: 
predisponentes e excitantes. O primeiro caso poderá ser 
exemplificado assim: uma pessoa diabética se casa com outro 
diabético e nasce um filho, o que indica que geneticamente ele 
é predisposto a ser diabético, mas pode ser evitado/controlado 
com alimentação e exercícios. Todavia, supondo que essa 
criança se alimente mal e seja sedentária, por fatores 
predisponentes ela será mais uma criança diabética. Já 
excitantes, o autor relata uma relação sexual para explicar, 

dizendo que todo ato sexual é um risco a saúde de ambos que 
pode se manifestar de formas diferentes e em partes diferentes 
das pessoas. Ou seja, são riscos/doenças que as pessoas 
adquirem por uma circunstância aleatória a qual foram 
expostas. Sendo assim, como definição, a Homeopatia visa 
fatores não somente biológicos, mas busca ver aspectos da 
vida e das circunstâncias nas quais o paciente está inserido.  

(FILHO, WAISSE 
2014) 

(DUDGEON, 2011) 

Medicina 
Antroposófica 

Essa prática médica é guiada pela visão de que o ser humano, 
além de seu corpo físico, também é uma realidade psíquica e 
espiritual individualizada, que interage com seu meio ambiente, 
sociedade e cultura. Tem como fundadores originais o trabalho 
conjunto de Rudolf Steiner, cuja formação era de filosofia social 
e Ita Wegman, que tinha formação médica. Seus esforços 
geraram novas visões de saúde, enfermidade e cura. Com base 
nos fundamentos da Antroposofia de Steiner, as medicações 
são para uso injetável subcutâneo, glóbulos sublinguais e 
produtos de uso tópico. 

(GARDIN, e 
SCHLEILER, 2009) 

Meditação Na história da humanidade, diversos homens e mulheres se 
dedicaram a buscar a evolução, seja através dos meios técnico-
científicos ou dos religiosos. Nesta visão, buscou-se avançar o 
entendimento e as capacidades da mente e da consciência, 
principalmente no Oriente. A história nos conta que na Índia foi 
onde essa prática teve início, há cerca de 1.500 anos a.C. em 
registros que deram origem ao Hinduísmo. Porém, existem 
registros na China que estão datados nesta mesma época que 
indicaram práticas adaptadas aos hábitos locais que se 
assemelhariam às meditações. Para quem não busca as 
questões religiosas, a meditação é benéfica no que se refere a 
aspectos de concentração, alívio de ansiedade, de estresse, 
postura e respiração. 

(MURPHY ET AL, 
1997) 

Naturopatia  O objetivo da medicina é trazer a cura, e o objetivo das práticas 
alternativas também. Ou seja, ambas trabalham pelo mesmo 
propósito, mas, com metodologias diversas. Todos sabem que 
o “pai” da medicina é Hipócrates, mas desconhecem que ele 
também é o pai da Naturopatia. Uma das frases mais célebres 

(PATRICIO, 2016) 
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de Hipócrates é “Que o teu alimento seja o teu medicamento e 
que o teu medicamento seja o teu alimento”, é inegável que a 
evolução da tecnologia permitiu que a espécie humana tivesse 
mais controle sobre a natureza, porém, essa mesma tecnologia 
acaba condenando diversas pessoas ao sedentarismo e 
envenenamento por agrotóxicos. Por exemplo, o primeiro 
contraste é que os sintomas para a medicina são sinais de 
doenças, já na Naturopatia os sintomas são sinais que o corpo 
dá para que percebamos um desequilíbrio no que chamamos 
de saúde. Na medicina, se o paciente se queixa de dor de 
cabeça, lhe é prescrito um remédio X sem que haja a atenção 
necessária para possíveis danos ao estômago, por exemplo. 
Em contrapartida, a Naturopatia se utiliza dos bens naturais 
para restaurar o equilíbrio do indivíduo, tais como: o sol, o ar, 
os alimentos, etc. 

Quiropraxia A história conta que a Quiropraxia surge de forma inusitada, na 
cidade de Davenport em Lowa no ano de 1895, pelo doutor 
Palmer. Nesta época, ele trabalhava como terapeuta magnético 
e dentro do seu consultório havia um funcionário que era surdo 
há 17 anos devido um acidente. Palmer pediu para analisar a 
coluna dele e logo mais percebeu uma vértebra fora do lugar, 
então, usando as mãos, colocou-a no lugar e contam que o 
homem voltou a ouvir como antes. Assim, Palmer levanta a 
hipótese de que ossos fora dos locais corretos podem causar 
diversos problemas de saúde. 

(NEVES, 2016) 

Reiki O Reiki como ato religioso e o Reiki como ato em busca de cura 
física. Como religião, o Reiki é uma das ramificações budistas 
do Qigong chinês e possui também influência do Xintoísmo 
japonês. Porém, a história do Reike em si foi perdida durante a 
Segunda Guerra Mundial e o que sabemos atualmente, 
sabemos através de relatos dos mestres do Reike. O médium 
Laurel Steinhice, em estado de transe, afirmou ser a energia do 
Reiki originária de outro planeta: trazida à terra por deuses e 
deusas, sua cultura-raiz tornou-se a Índia pré-patriarcal. O 
Reike como prática no Oriente devido aos acontecimentos da 
guerra, envolve muito mistério, mas a ideia mais aceita é a de 
que um homem chamado Usui, professor da universidade no 
Japão, um dia cansado de se questionar revolveu dividir sua 
pergunta com a turma, e o mesmo indagou sobre o motivo pelo 
qual Jesus curava, mas a sua igreja nos tempos atuais não 
cura. Os alunos não sabendo a resposta, deixaram Usui mais 
incomodado e assim fizeram com que ele se demitisse e 
viajasse atrás da resposta. Em sua viagem, encontrou 
discípulos de Buda que lhe contaram sobre o Reike e as 
imposições de mãos para cura pela energia universal.  A partir 
disto, o Reiki atua através das mãos que permitem que a 
energia universal flua para o corpo como forma de tratamento. 

(TEXEIRA, 2009) 

Yoga  Algumas pessoas consideram o Yoga como uma filosofia de 
vida e não somente um exercício. Então, pensando na filosofia, 
o Yoga é um estilo de vida no qual se busca o estar de bem 
com a vida e com nós mesmos. De forma histórica, deriva-se 
nas tradições hindus e no sânscrito que é a língua datada de 5 
mil anos a.C. nos mantras e nos textos sagrados. Dentro desse 
contexto, o Yoga está extremamente ligado a questões 
religiosas, porém se os usuários não quiserem se envolver com 
tais práticas, o corpo continuará sendo beneficiado com os 
exercícios que estimulam a elasticidade, controle da respiração, 
ajudando no alívio de estresse, por exemplo. 

(VEIGA, 2016) 

Refere-se às atividades mencionadas em Dantas (2017). Fonte: SOUTO; PEREIRA (2019). 
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS EM CAMPINA GRANDE – PB: TERAPEUTAS E 
USUÁRIOS DAS PICS 

A UBS é um tipo de infraestrutura do serviço de saúde que se constitui como o 
local mais próximo da população considerado a “porta de entrada e centro de comunicação 
com toda a Rede de Atenção à Saúde” (BRASIL, 2018c, p. 1). 

A UBS comporta a política Estratégia Saúde da Família - ESF, que é composta 
por equipe multiprofissional, que minimamente possui um médico generalista ou especialista 
(Saúde da Família ou Médico da Família e Comunidade), auxiliar ou técnico de enfermagem 
e agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2012). 

A ESF é considerada um modelo assistencial da Atenção Básica, que é baseado 
no trabalho de equipes multiprofissionais em um território adscrito e suas ações de saúde têm 
por base o conhecimento da realidade local (BRASIL, 2018a). 

Das 96 UBS no município de Campina Grande (BRASIL, 2018a), havia 17 (17,7%) 
que possuíam alguma atividade envolvendo as Práticas Integrativas e Complementares no 
ano de 2017 (DANTAS, 2017). 

O trabalho de campo realizado tinha como expectativa que essa porcentagem 
tivesse aumentado desde julho de 2017, quando o documento citado foi entregue à Comissão 
Intersetorial de PICS do Conselho Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande. 

O trabalho de campo foi realizado nas unidades básicas de saúde na zona urbana 
de Campina Grande, totalizando 20 UBS visitadas até o momento (março de 2019). 

A partir do trabalho de campo, até o momento foi encontrada apenas uma UBS 
com práticas integrativas e complementares em atividade (UBS José Aurino de Barros Filho 
– DS IV – plantas medicinais no espaço livre do peridomicílio). E foi informado em duas das 
UBS que havia a atividade (USF Wilson Furtado – a dentista fazia auriculoterapia) e UBS Vila 
Cabral (sem informação da prática), mas deixou de ocorrer. Dessa forma, devido essa 
atividade ter se retraído nas UBS, foram observados aspectos relevantes em relação à 
estrutura das UBS que serão relatadas no item a seguir. 
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UBS DE CAMPINA GRANDE 

Elegeram-se elementos da paisagem a serem observados na parte externa e 
interna das UBS. Essas observações serão apresentadas através das sínteses elaboradas a 
partir da caderneta de campo. 

Na paisagem externa, os elementos seriam: iluminação pública, ruído, 
estacionamento, acesso à parada de ônibus, acesso da UBS a grandes avenidas, acesso 
para UBS, acessibilidade para cadeirantes, jardim, sinalização, sensação de segurança, 
saneamento da rua, esgotamento sanitário, encanação, espaço externo para atividades 
coletivas, manutenção (quadro 4). 

Na paisagem interna ao estabelecimento a partir dos seguintes elementos: 
iluminação predominante, ruído, flora, música ambiente; presença de funcionários, acesso na 
UBS/ Divisão de cômodos, espaço interno para atividades coletivas, banheiro, sinalização, 
atendimento/ sala de recepção, abastecimento de água, encanação, esgoto, espaço de 
recepção, manutenção/instrumentos/reformas (quadro 5). 

No que diz respeito à iluminação, externamente, predominou uma boa presença 
de iluminação pública nos arredores da UBS, internamente, houve maior evidência da 
iluminação artificial. 

Com relação ao ruído, tanto no ambiente externo quanto interno foi observado que 
este seria predominantemente mediano ou flutuante. Ainda em relação ao tema, quando se 
trata da presença de música ambiente, a maioria não tinha nenhum tipo de música, com 
exceção de uma UBS em que o morador estava tocando uma música bem agitada em seu 
celular e ninguém reclamou. 

Em relação ao estacionamento na parte externa, tanto há os estacionamentos 
onde há reserva de espaço para isso quanto os que os carros estacionam na rua. No que diz 
respeito à proximidade à parada de ônibus, percebeu-se que a maioria estava medianamente 
perto da UBS. Quanto à distância da UBS para grandes avenidas, elas estão ou muito perto 
ou medianamente perto. Já com relação à acessibilidade à UBS, esta foi observada como 
regular ou ruim. Em relação à acessibilidade para cadeirantes em geral ela foi observada 
como boa. 

No que diz respeito à flora, procurou-se observar a existência de jardins na parte 
externa e de plantas naturais na parte interna. Na parte externa foram encontradas 
principalmente plantas, mas não organizadas em jardim. E na parte interna havia ou a planta 
natural ou simplesmente não existia plantas no local, sendo encontrado apenas um caso de 
plantas artificiais. 

Quanto à sinalização, na maioria dos casos era facilmente perceptível que 
estávamos chegando a UBS, apesar de em outros casos haver algo que atrapalhasse a visão. 
Na parte interna, a sinalização foi observada apenas em duas UBS. 

No que diz respeito à sensação de segurança, foi observado que na maioria das 
UBS a sensação de segurança era presente, ainda que com pouco fluxo de pessoas.  

Com relação à rua, foi observado que a maioria tinha calçamento. Quanto ao 
esgotamento, percebeu-se que a maioria escoa pela rede geral, porém foi observada uma 
UBS que parece ter a presença de fossas e duas tendo esgoto a céu aberto. Porém dentro 
da Unidade todo o esgoto parecia estar sendo escoada de maneira adequada.  

No que diz respeito à tubulação, seja de água ou esgoto, chamou a atenção do 
grupo de trabalho o caso de três UBS, em que a encanação estava exposta fora da unidade, 
não sendo observado esse elemento da paisagem dentro da UBS. 
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QUADRO 4 – CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE EXTERNO 

DS/BAIRRO/ UBS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Campos Sales 

A C A A A A A C A A A A A B B 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Antônio Brasileiro 

A A B A A A A B A A A A A C C 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Antônio Arruda 

A C A A A A A B B A A A A A A 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Plínio Lemos (antiga UBS 

José Pinheiro I) 
A A B B A C A B A A A A A C A 

I/ Monte Castelo/UBS 
Antônio Mesquita de 

Almeida 
C A A B A B B C B A B A A C A 

I/ Monte Castelo/UBS 
Monte Castelo, atual UBS 

Horacina de Almeida 
C A A B A A C A B A B A A B A 

I/Nova Brasília/ UBS Jardim 
América I 

A A B B A A A C A A A A A C B 

I/Nova Brasília/ UBS Jardim 
América II 

A A B C A A A C A A A A A C B 

I/Nova Brasília/ UBS 
Wesley Cariri Targino 

A B B B A A A B A A A A A A A 

I/Alto Branco/ UBS Jardim 
Tavares 

A A B A A A B C A B A A A C B 

III/Jeremias/ UBS Jeremias 
2 

C A B C C B B B A A A A A C B 

III/ Monte Santo/ UBS 
Monte Santo 

A C C A B A C C B A A A A C B 

III/ Jeremias/ UBS Inácio 
Mayer 

A A B A C C A B B A A A A C C 

III/Araxá/ UBS Araxá A A B B C C C B A A A C B A B 

IV/ Estação Velha/ UBS 
Estação Velha 

B A B C B C C C B C C C B C C 

IV/ Catolé/ UBS José 
Aurino de Barros Filho. 

B A B B A B B B A A A A A  A A 

IV/ Vila Cabral/UBS Wilson 
Furtado 

B B B C B B C C B C A A A A C 

VI/ Malvinas/ UBS Malvinas 
1 

B C B A B B A C C B A B A C B 

VI/ Malvinas/ UBS Malvinas 
2 

B A A B A A B C B B A A B B C 

VI/ Malvinas/ UBS Malvinas 
3 

B A A B B B B B B A A A A B B 

Total 
6.A 
2.B 

9.A 
4.C  

6A 
6.B 

3.A 
7.B 
1.C 

2.A 
2.B 

1.A 
3.B 
3.C 

7.A  
2.B  
3.C 

9.B 
3.C 

9.A 
8.B 

4.A 
2.B 
1.C 

7.A 
2.B 
1.C 

5.A 
1.B 
2.C 

3.B 
3.A 
2.B 

3.C 

 
1. Iluminação pública (a. boa; b. regular; c. ruim); 2. Ruído (a. flutuante ou mediano; b. ausente ou; c. contínuo); 3. 
Estacionamento (a. presente, com planejamento; b. presente, na rua; c. ausente); 4. Acesso à parada de ônibus (a. próxima; 
b. medianamente perto; c. longe); 5. Acesso da UBS à grandes avenidas (a. sim; b. em parte; c. não); 6. Acesso para UBS 
(a. fácil; b. regular; c. ruim); 7. Acessibilidade para cadeirantes (a. presente; b. presente, mas inadequada; c. ausente); 8. 
Jardim (a. presente; b. tem plantas; c. ausente); 9. Sinalização (a. boa; b. regular; c. ausente); 10. Sensação de segurança (a. 
presente, com pouco fluxo de pessoas; b. presente devido o alto fluxo de pessoas; c. ausente); 11. Rua (a. com calçamento; b. 
misto [parte calçada, parte sem calçamento]; c. sem calçamento); 12. Esgotamento sanitário (a. rede geral; b. fossa; c. à céu 
aberto); 13. Encanação (a. embutida; b. exposta, podendo ocasionar acidentes; c. inexistente); 14. Espaço externo para 
atividades coletivas (a. bom; b. regular; c. ausente); 15. Manutenção (a. boa; b. regular; c. ruim). Os que estão em tracejado 
são os itens que não foram observados. 
FONTE: Trabalho de campo realizado entre janeiro e março de 2019. 
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QUADRO 5 – CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE INTERNO 

DS/ 

BAIRRO/ UBS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Campos Sales 

C C D B A C C B A B A A A B B 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Antônio Brasileiro 

C A D B A B C B A B A A A B C 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Antônio Arruda 

B B C B A A C B A B A A A B B 

IV/ José Pinheiro/ UBS 
Plínio Lemos (antiga UBS 

José Pinheiro I) 
B A C B A A C B A A A A A A A 

I/ Monte Castelo/UBS 
Antônio Mesquita de 

Almeida 
A A D C A A C B A A A A A A B 

I/ Monte Castelo/UBS 
Monte Castelo, atual UBS 

Horacina de Almeida 
B B A B A A C B A A A A A A B 

I/Nova Brasília/ UBS 
Jardim América I 

C B A B B C C A A A A A A B A 

I/Nova Brasília/ UBS 
Jardim América II 

C B D B A C C B A B A A A B C 

I/Nova Brasília/ UBS 
Wesley Cariri Targino 

A A D B A A A A A A A A A A A 

I/Alto Branco/ UBS Jardim 
Tavares 

B B A B A B B A A A A A A B B 

III/Jeremias/ UBS 
Jeremias 2 

B A A B A A C B A A A A A C B 

III/ Monte Santo/ UBS 
Monte Santo 

C C C C C A B A A B A A A A A 

III/ Jeremias/ UBS Inácio 
Mayer 

B B B B A B A A A A A A A A A 

III/Araxá/ UBS Araxá B A D B A B A A A B A A A A A 
IV/ Estação Velha/ UBS 

Estação Velha 
C A C C C C C C B C A A B C C 

IV/ Catolé/ UBS José 
Aurino de Barros Filho. 

B B B B A A A A A A A A A A B 

IV/ Vila Cabral/UBS 
Wilson Furtado 

C C D C C A B A B A A A A B C 

VI/ Malvinas/ UBS 
Malvinas 1 

C C D B B B C B B A A A A B B 

VI/ Malvinas/ UBS 
Malvinas 2 

C A D B C C B A A A A A A B A 

VI/ Malvinas/ UBS 
Malvinas 3 

C A C B C C C B B B A A A B B 

Total 
2.A 
7.B  
9.C 

8.A 
4.B 
2.C 

4.A 
1.C 
4.D 

13
B 
1C 

9.A 
1.B 
4.C 

5.A 
2.B 
4.C 

--- 
1.A 
1.C 

2.A 
5.A 
2.B 
1.C 

11.
A 

 9.A  
1.B 
2.C 

 
1. Iluminação predominante (a. natural; b. mista; c. artificial); 2. Ruído (a. flutuante; b. ausente ou; c. contínuo); 3. Flora (a. 
natural; b. mista; c. artificial; d. inexistente); 4. Música ambiente (a. tranquila; b. ausente; c. agitada); 5. Presença de 
funcionários (a. suficiente; b. regular; c. insuficiente); 6. Acesso na UBS/ divisão de cômodos (a. boa; b. regular; c. ruim); 7. 
Espaço interno para atividades coletivas (a. bom; b. regular; c. ausente); 8. Banheiro (a. em condições de uso; b. regular; c. 
péssimo); 9. Sinalização (a. boa; b. regular; c. ausente); 10. Atendimento/ sala de recepção (a. bom; b. regular; c. ruim); 11. 
Abastecimento de água (a. rede geral; b. armazenamento no local; c. ausente); 12. Encanação (a. embutida; b. exposta); 13. 
Esgoto (a. adequado; b. existente e com refluxo; c. inadequado); 14. Espaço de recepção coletiva (a. bom; b. regular; c. 
ausente); 15. Manutenção/ Instrumentos/ Reformas (a. boa; b. regular; c. ruim). Os que estão em tracejado são os itens que 
não foram observados. 
FONTE: Trabalho de campo realizado entre janeiro e março de 2019. 
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Em relação ao banheiro, chamou a atenção apenas duas unidades, em um caso 
por estar em boas condições, em outro, por estar em péssimas condições. 

No que diz respeito ao abastecimento d’água foi observado que todas eram 
abastecidas pela rede geral. 

Quanto ao espaço para atividades coletivas, foi observada que em 3 unidades, há 
uma área externa boa para fazer este tipo de atividade, não sendo observado nenhum espaço 
apropriado internamente nas UBS visitadas. 

A manutenção foi observada como precária em pelo menos três UBS na área 
externa e em duas unidades na área interna. 

Na sala de recepção, em pelo menos cinco unidades o atendimento foi 
considerado bom pelos sujeitos pesquisadores a partir da observação, sendo duas com 
atendimento regular e uma com um atendimento ruim. 

Dentro da UBS, percebeu-se que em cinco UBS a divisão de cômodos era boa, 
porém, pelo menos em quatro Unidades a divisão era ruim. Não foi observado se havia ou 
não espaços para atividades coletivas dentro da UBS. Na maioria das UBS a quantidade de 
funcionários pareceu suficiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Estes são os resultados parciais do trabalho de campo realizado entre janeiro e 
março de 2019. Os resultados da pesquisa inicial foram incipientes, o que já indica um 
resultado, a retração das práticas integrativas e complementares no setor público de maneira 
espontânea, devido o receio de problemas protocolares com a Unidade ou a Secretaria de 
Saúde, ou mesmo da demanda da comunidade ter diminuído. Mas surgiram outros tipos de 
resultados que podem apontar para possibilidades de se trabalhar com essas práticas no 
futuro. 

São muitas as variáveis e indicadores a serem analisados para concluir algum 
diagnóstico, o que deve ser realizado mediante a espacialização do conjunto destes 
resultados até o final da pesquisa. 
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