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RESUMO 

 

O trabalho constitui-se em um relato de experiência e problematiza o processo de 
construção das práticas complementares de cuidado no espaço institucional da 
Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, articulando-o ao  caminhar da Articulação 
Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde – ANEPS\SE. 
Reflete sobre a proposta pedagógica embutida na proposta a partir do diálogo entre 
os diversos saberes e projetos ao tempo que ressalta a importância do protagonismo 
popular no processo de construção da proposta. 
 
Palavras chave: Práticas Integrativas e Complementares de Saúde; Cuidados em 

saúde; Protagonismo Popular 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The work consists in an experience report discusses the process and construction of 
complementary practices in the institutional care of the Municipal Health Secretariat 
of Aracaju, linking it to walk Joint National Movements and Practices of Popular 
Education in Health - ANEPS \ SE. It reflects on the pedagogical proposal built on the 
basis of dialogue among different knowledge and projects the time it emphasizes the 
importance of popular protagonism in the construction of the proposal 
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1 . Introdução 

 

 A experiência de participação na construção e implementação da Articulação 

Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular de Saúde – ANEPS em 

Sergipe, desde o ano de 2003, permitiu o dialogo, entre tantos outros, com diversos 

trabalhadores da saúde e atores populares que desenvolvem práticas de cuidado 

em saúde e o consequente processo de construção da política municipal de práticas 

complementares de cuidado em saúde de Aracaju. Essa experiência tem contribuído 

para as reflexões construídas sobre a importância dessas práticas enquanto 

mediação pedagógica para a promoção da saúde e está, parcialmente, 

sistematizada neste trabalho.  

               A proposta de Práticas Integrativas e Complementares de Cuidado – PIC’s 

- em Saúde está referendada no programa de Medicina Tradicional da Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2004), nos processos participativos de âmbito nacional 

que resultaram na construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares de Cuidados (Portaria GM Nº 971\MS 2006), na Política Nacional 

de Gestão Estratégica e Participativa (Participa SUS) e na Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde do SUS (PNEPS – SUS), pelo Ministério da Saúde, 

com propostas de práticas que 

 

[...] podem ser designadas, de acordo com a tradição de cada 
local, como ‘medicina tradicional’ em países como a África, 
América Latina e do Sul, Leste Asiático e Ocidente Pacífico, ou 
como ‘medicina complementar alternativa’ na Europa, América 
do Norte e Austrália. (FONTANELLA et al., 2007, p. 2). 

 

As linhas basilares da proposta que surgem enquanto políticas estão 

centradas no propósito de fortalecer os processos de mudança do modelo de 

atenção em saúde hegemônico até então (geralmente denominado de modelo 

médico centrado) e alterar substantivamente os processos de trabalho no SUS, 

justificadas pela necessidade urgente de ampliar os processos participativos através 

do fortalecimento da mobilização e do protagonismo popular e do estimulo ao 
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diálogo entre os diversos saberes – técnico-científicos e populares, especialmente 

nas práticas educativas e complementares de cuidados. 

Estas Políticas, tal qual propostas nos encontros e fóruns que se 

desencadearam especialmente a partir de 2003, propõem uma prática pedagógica e 

clínica que perpassa as ações voltadas para a promoção, prevenção e a 

recuperação da saúde, a partir da integração entre saberes diversos e o dialogo 

entre o saber cientifico e o saber popular. Nesse sentido, valoriza os saberes 

populares, incentiva a produção de conhecimentos pelos diversos sujeitos e o 

fortalecimento da inserção destes saberes no SUS. 

Além, objetivam construir processos pedagógicos que promovam a Integração 

e articulação entre saberes, práticas, vivências e espaços de cuidado ao promover a 

construção dialógica, emancipadora, participativa, criativa nos processos educativos, 

de gestão e cuidado em saúde; propõe a construção compartilhada do saber que 

requer o envolvimento corresponsável de todos os sujeitos na construção, 

apropriação e multiplicação do conhecimento; a valorização da cultura popular ao 

respeitar e reconhecer a cultura local, suas organizações, suas expressões artísticas 

e as possibilidades de envolvimento de outros setores na perspectiva de 

enfrentamento dos problemas cotidianos.  

Como resaltado, em movimento ascendente, processos nacionais e locais de 

construção da proposta de resgate do debate e construção de políticas das práticas 

integrativas e complementares de cuidado em saúde foram se constituindo, tais 

como a experiência de Aracaju. 

 

2. A Experiência de Aracaju: os passos iniciais para a construção da proposta 

 

Desde 2003, a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação 

Popular e Saúde\SE, através do seu núcleo estadual,  tem problematizado sobre os 

modelos técnicos assistenciais que tem sido construídos no âmbito do SUS e sobre 

as formas dessas construções, que geralmente privilegiam o saber técnico em 

detrimento do saber popular e reforçam o foco nos aspectos biológicos, ainda que 

anunciem a necessidade de ruptura com essa forma de processar a saúde. 

Como acúmulo dessa experiência, no ano de 2006, em Aracaju, foi realizado 

o II Encontro Nacional da ANEPS com o tema “A Educação Popular e o 

fortalecimento do SUS: por onde andam as nossas trilhas”, com a participação de 
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mais de 600 pessoas, quando foi discutida a importância da ANEPS e sua 

estruturação em nível nacional e quando foi  impulsionada sua ação no nível local, 

em estreita articulação com a Universidade Federal de Sergipe e com os 

movimentos populares. Nesse Encontro, ficou visível a grande participação de 

cuidadores populares de saúde e as verbalizações sobre a importância de espaços 

de encontros entre os diversos saberes. 

O caminhar da ANEPS em Sergipe tem evidenciado forte tradição dos 

cuidados populares baseado nas plantas medicinais. As causas para esse fato 

podem ser encontradas se considerarmos que, em Sergipe, tem sido recorrente a 

afirmação dos pesquisadores e historiadores sobre a grande tradição do uso de 

plantas medicinais, talvez decorrente da característica agrária desse estado e a 

hegemônica composição de pequenos arranjos produtivos, com ênfase para os 

arranjos familiares. Essa característica também marca a capital do estado – Aracaju 

– no que pese a predominante caracterização urbana.  Aracaju, com uma população 

em torno de 600 mil habitantes, também se caracteriza pela existência de pequenos 

arranjos produtivos familiares em algumas atividades marcadamente agrícolas 

compondo diversos dos seus cenários. 

Essas características, aliadas à crescente produção do saber sobre o uso de 

plantas medicinais e fitoterápicas enquanto projetos terapêuticos e a edição da 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas têm impactado a forma de 

construção do modelo assistencial de saúde e a produção de projetos terapêuticos e 

de cuidado em Aracaju.  

Assim, com a ANEPS a servir como elemento impulsionador e aglutinador, o 

que se assiste é o crescer dos debates e reflexões sobre as práticas integrativas e 

complementares de cuidado em saúde dando visibilidade aos trabalhadores e 

populares que já desenvolviam tais práticas, além do crescente interesse desses 

sujeitos pelo tema. 

Exemplo de tal afirmativa foi quando, na oficina sobre plantas medicinais 

realizada na Semana de Extensão da Universidade Federal de Sergipe, em 2007, 

coordenadas pelo Movimento Popular de Saúde (MOPS) e ANEPS\SE, surgiu a 

proposta de organização de atividade de extensão, através de oferta do “Curso de 

Extensão Popular em Fitoterapia”, que está na segunda edição, para os 

trabalhadores e atores dos movimentos populares, construído através da articulação 

com a Pró Reitoria de Extensão da UFS. 
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No espaço institucional da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, para 

coordenar as crescentes demandas e articular essa frente de trabalho, o gestor 

municipal criou a referencia técnica das Práticas Integrativas e Complementares de 

Cuidado, que tem estruturado sua ação em estreita articulação com as instituições 

formadoras dos trabalhadores da saúde, especialmente com a Universidade Federal 

de Sergipe, fruto também da qual se estruturou a proposta do Pró-Saúde e pesquisa 

a ser realizada por docentes e discentes do curso de Serviço Social através do 

PIBIC 2012 (em análise). Além da articulação com as IFES, também tem sido cada 

vez mais estreita a aproximação com os atores dos movimentos populares, 

especialmente com a Articulação dos Movimentos e Práticas de Educação Popular – 

ANEPS\SE e com o Movimento Popular de Saúde – MOPS\SE.  

Assim, a partir dos pressupostos da Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares, a discussão sobre a sua implantação em Aracaju ocorre com 

maior frequência desde 2009 e reafirma que, nesse âmbito, deve-se, 

necessariamente: 

 

� Potencializar, incluir, fortalecer e ampliar as práticas integrativas e 

complementares no SUS Aracaju, voltadas para o cuidado continuado, 

humanizado e integral em saúde; 

� Implementar ações coletivas e individuais de cuidado para os trabalhadores 

da rede municipal  de saúde com base nas praticas integrativas e 

complementares de cuidado em saúde; 

� Garantir o reconhecimento e apoio dos serviços de saúde a outras práticas 

populares e tradicionais existentes  nos territórios como espaços de promoção 

à saúde, prevenção e recuperação de doenças, promovendo o diálogo com 

as experiências dos movimentos em relação à essas práticas; 

 

Para tanto, vem sendo desenvolvidas propostas de qualificação da formação 

continuada dos profissionais de saúde implicadas com a construção permanente de 

processos dialógicos sobre os temas e demandas que surgem no cotidiano de 

consolidação do SUS e que sirvam de apoio aos trabalhadores e aos diversos atores 

sociais que trilham nos seus caminhos.  

Esses processos pedagógicos devem ter como base a análise do contexto 

sociopolítico e cultural onde atuam os trabalhadores e os diversos atores sociais e 
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como pressupostos a aprendizagem significativa, que promove sentidos para a 

ação, que promove o respeito aos diversos saberes e culturas e concebe o cotidiano 

de atuação como um processo de trabalho a ser refletido e problematizado 

(FREIRE, 2000). Processos pedagógicos que problematizam os determinantes da 

política de saúde reconhecem e evidenciam seus tensionamentos e conflitos, 

cartografam as concepções de saúde existentes nas propostas dos diversos 

modelos técnicos assistenciais e assumem como objetivos afirmar o princípio da 

integralidade por meio da articulação entre serviços de saúde e práticas integrativas 

e populares de cuidado, estimulando relações de cooperação mutua e solidárias 

entre gestores, profissionais e usuários. 

 

3. Conclusões 

 

Os caminhos que indicam o processo de resgate das Práticas Integrativas e 

Complementares de Cuidado em Saúde em Aracaju, não constituem processos 

lineares, mas marcados por tensionamentos reveladores de disputas de espaços e 

projetos de concepções e formas de cuidados. Tensionamentos entre o instituído e o 

instituinte, entre o “cientifico e o popular”, entre o agente técnico e o agente popular, 

entre a “desordem” da participação popular e a assepsia dos processos unilaterais. 

Percebe-se que, em Sergipe, é forte a tradição do uso de plantas medicinais 

e das práticas populares de cuidado em saúde, tradição essa  resgatada pelos 

processos participativos desencadeados especialmente a partir de 2003 com a 

criação da ANEPS que, em nosso estado, tem ampliado o debate sobre as 

possibilidades do uso seguro e racional dessas práticas no sistema de saúde. 

Ademais, é possível perceber, ainda, que tem crescido também o debate 

sobre a necessidade de ampliação dos espaços que se caracterizem pelo dialogo e 

encontro desses saberes, a visibilidade cada vez maior dos trabalhadores e atores 

populares que as desenvolvem e a necessidade imperiosa de construção de uma 

política municipal, que garanta e viabilize essas práticas no âmbito do SUS. 
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