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RESUMO

Introdução: A atenção básica é caracterizada por um conjunto de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, cujo objetivo é implementar uma atenção integral que atue na condição de
saúde e na autonomia das pessoas. As PICS no SUS, garantem o fortalecimento da participação
social, através de ações de avaliação da saúde. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo
entender a relevância das PICs em saúde como objeto real do cuidado da população portadora de
obesidade, contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos portadores da doença na
comunidade. Métodos: Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão de literatura, sobre as
contribuições das Práticas Integrativas Complementares em Saúde na redução da ansiedade em
portadores de obesidade. As bases de dados utilizados foram MEDLINE (National Libary of Medicine),
BIREME (Biblioteca Regional de MedicinaI), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe e m
Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online) entre os anos de 2011 a 2016.
Resultados: Segundo os autores, a pessoa em sofrimento psíquico pode demonstrar um alto grau de
ansiedade, que na maioria das vezes provoca agitação, impaciência e medo, os quais funcionam
como bloqueadores das possibilidades de aproveitamento de ajuda em terapia. Foram avaliados os
benefícios dos florais de Bach na redução da ansiedade, depressão e distúrbios emocionais. A
relação das PICs em saúde com a enfermagem é o cuidar holístico, desenvolvendo os princípios da
hemodinâmica, em que o homem é um todo unificado, o indivíduo e o ambiente. Conclusão: Tais
práticas representam estratégias que buscam o estímulo ao autocuidado através de terapias
específicas que promovem o equilíbrio energético, auxiliando na prevenção ou tratamento das
enfermidades, tornando o sujeito responsável por sua saúde.

Palavras-chave: Práticas Integrativas Complementares. Atenção Básica. Enfermagem. Qualidade de
vida.

ABSTRACT

Introduction: Basic care is characterized by a set of health promotion, protection and recovery
actions, whose objective is to implement integral care that acts on the condition of health and the
autonomy of the people. The PICs in the SUS, guarantee the strengthening of social participation,
through health assessment actions. Objective: This study aims to understand the relevance of PICs in
health as a real object of the care of the population with obesity, contributing to improve the health and
quality of life of patients with the disease in the community. Methods: This is a bibliographical study of
the type literature review, about the contributions of Complementary Integrative Practices in Health in
the reduction of anxiety in people with obesity. The databases used were MEDLINE (National Libary of
Medicine), BIREME (Regional Medicine LibraryI), LILACS (Latin American and Caribbean Literature in
Health Sciences) and SciELO (Scientific Electronic Library Online) between the years of 2011 to 2016.
Results: According to the authors, the person in psychic suffering can demonstrate a high degree of
anxiety, which in most cases causes agitation, impatience and fear, which act as a blocker of the
possibilities of taking advantage of help in therapy. The benefits of Bach flowers in reducing anxiety,
depression and emotional disturbances were evaluated. The relationship of PICs in health with nursing
is holistic care, developing the principles of hemodynamics, in which man is a unified whole, the
individual and the environment. Conclusion: These practices represent strategies that seek to
stimulate self-care through specific therapies that promote energy balance, aiding in the prevention or
treatment of diseases, making the subject responsible for their health.

Palavras-chave: Complementary Integrative Practices. Basic Attention. Nursing. Quality of life.

INTRODUÇÃO

A atenção básica é caracterizada por um conjunto de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, cujo objetivo é implementar uma atenção integral que atue na condição de saúde e na
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autonomia das pessoas. Dessa forma, o enfermeiro como um ator que se faz presente na equipe e
que tem um contato íntimo com a comunidade, desenvolve um novo fazer em saúde, ao inserir
estratégias que permeiem suas ações na comunidade (SANTOS; MIRANDA, 2007).

Mediante a alta demanda das ações nas unidades, sendo tema presente e constante nas
Conferências Nacionais de saúde e recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), foi
implantada a PNPIC no SUS (Sistema Único de Saúde), contemplando as áreas da homeopatia,
plantas medicinais e fitoterapia, medicina tradicional, termalismo social/crenoterapia, promovendo a
institucionalização dessas práticas no sistema único de saúde. Sua introdução veio para resgatar e
legalizar uma realidade que já se fazia presente na UBS (Unidade Básica de Saúde), porém, foi
desacelerada pelo modelo biomédico, centrado nas prátcas científicas, com o objetivo de incorporar e
aplicar as Práticas Integrativas Complementares (PICs) no SUS, na perspectiva da prevenção dos
agravos e da promoção e recuperação da saúde.

Assim, foi aprovada pelo Ministério da Saúde a inclusão das terapias alternativas com o objetivo de
desenvolver uma medicina preventiva, regulamentada pela portaria 971/2006. O campo das PNPIC
contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são denominados pela
OMS de MTC/MCA – Medicina Tradicional Chinesa e Medicina Complementar Alternativa (BRASIL,
2012). É então, constituída por objetivos e diretrizes que buscam interligar o indivíduo com a
comunidade e a rede de serviços, propondo um cuidado holístico continuado e humanizado, com
prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, contribuindo, assim, para a resolutividade
das ações, especialmente às voltadas para a ESF (Estratégia de Saúde da Família), atuando na
promoção do cuidado (BRASIL, 2006).

O presente trabalho tem como objetivo entender a relevância das práticas integrativas
complementares em saúde como objeto real do cuidado da população portadora de obesidade,
contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos portadores da doença e comunidade.

Essa política associada à educação popular em saúde fez com que a ESF se aproxima da população
de forma ais intrínseca e extensa, buscando promover o cuidado de forma holística e multidisciplinar,
destacando o incentivo ao autocuidado, em uma linguagem mais aproximada da cultura local,
promovendo a estruturação e fortalecimento das PICs no SUS, garantindo o fortalecimento da
participação social, assim como o desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação da PIC
(BRASIL, 2014).

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura, sobre as contribuições das Práticas Integrativas
Complementares em Saúde na redução da ansiedade em portadores de obesidade. Para alcançar os
objetivos, optou-se por este tipo de estudo, devido às inúmeras catalogações de artigos que forma
necessárias para a pesquisa e forneceram ideias que permearam a construção da pesquisa, além de
permitir chegar à conclusão do tema desenvolvido.

Considerando o tipo de estudo de revisão bibliográfica de literatura, foram escolhidas bases de dados
nacionais, com o objetivo de analisar os aspectos relacionados ao uso das práticas integrativas
complementares no controle da ansiedade e obesidade. Tais bases de dados justifica a relevância
dos dados coletados para a temática, pois tem alcance nacional, trazendo estudos na íntegra, atuais e
com resultados e discussões que possibilitam alcançar os objetivos propostos inicialmente.

As bases de dados utilizados foram MEDLINE (National Libary of Medicine), BIREME (Biblioteca
Regional de MedicinaI), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe e m Ciências da Saúde) e
SciELO (Scientific Eletronic Library Online). A pesquisa foi realizada com base na coleta de dados
definida por uma amostra final de 13 artigos, selecionados nas bases de dados da plataforma da
Biblioteca Virtual em Saúde e EBSCOhost.
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Ao selecionar a amostra, forma utilizados os seguintes fatores de inclusão: surgimento do estudo a
partir do uso dos descritores de ciências da saúde, artigos publicados entre os anos de 2011 e 2016,
links para texto completo, estudos publicados na língua portuguesa. Os fatores de exclusão
referem-se a artigos públicos com ano inferior a 2011, estudo que não atendem os objetivos
propostos ao tema e aqueles que não se incluem no método de inclusão.

A pesquisa levou em consideração as questões éticas na fidedignidade às ideias dos autores e no
respeito à autenticação de suas definições, conceitos, ideias e princípios nos artigos científicos
analisados. Foram utilizadas para as citações e referências dos autores as Normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e consultas em Manuais do Ministério da Saúde, segundo todo
conteúdo encontrado. Salienta-se, a respeito da lei nº 12853, de 2013 que entrou em vigor alterando a
lei nº 9610/1998, referente aos direitos autorais das pesquisas coletadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1: Dados referentes aos temas para a realização da pesquisa intitulada práticas Integrativas
e Complementares, 2017.

Autor/Ano Origem da
Publicação Título Tipo de Pesquisa Objetivo Geral

SILVA;
MOREIRA et al.,
2012

Contextos
Clínicos
5(2)88-99,
julho-dezembro
2012

A música para
indução do
relaxamento na
terapia de integração
pessoal pela
abordagem direta do
inconsciente.

Revisão de Literatura
explicitando-se a
história da utilização da
música com fins
terapêuticos, seus
efeitos sobre os estados
fisiológicos e as
emoções.

Discutir sobre a
utilização da
música para
indução do
relaxamento.

SALLES;
SILVA, 2012

Acta Paul
Enferm.
2012;25(2):
238-42

Efeitos das essências
florais em indivíduos
ansiosos.

Estudo de natureza
quantitativa, ensaio
clínico randomizado,
duplo cego.

Investigar os
efeitos dos florais
Impatiens, Cherry
Plum, White
Chestnut e Beech
em pessoas
ansiosas.

KUREBAYASHI
et al., 2016

Rev. Esc Enferm
USP 2016;
50(5): 855-862

Fitoterapia chinesa
para redução do
estresse, ansiedade e
melhoria de
qualidade de vida;
Ensaio clínico
Randomizado.

Ensaio clínico
randomizado
controlado, paralelo e
duplo cego.

Avaliar os efeitos
da fitoterapia
chinesa, na
redução do
estresse, ansiedade
e melhora da
qualidade de vida.

NIELSON;
FREITAS, 2013

Estudos Giânia,
v v 40, n. 1,p.
199-207,
jan./mar. 2013.

Homeopatia e
obesidade: uma
prática alternativa na
saúde.

Revisão bibliografia de
literatura.

Discutir a eficácia
dos medicamentos
hemeopáticos em
pacientes
portadores de
depressão de
obesidade.

Rev. Eletrônica Fatores psicológicos Estudo qualitativo e

Avaliar a relação
entre a perda de
peso e
pensamentos
disfuncionais,
baixa autoestima,
manutenção do
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LIMA;
OLIVEIRA,
2016

Mudanças –
Psicologia da
saúde, 24(1),
jan-jun.

na obesidade e alguns
apontamentos sobre e
terapia cognitiva
comportamental.

quantitativo com uso de
questionário e
entrevistas.

peso a longo
prazo, assim como
em
autocontrolar-se
diante de
alimentos, além de
sentimentos de
ansiedade e
sintomas de
estresse.

AMORIM;
COUTINHO;
PALMEIRA et
al., 2016

Rev. De Enf.
UFPE online,
Recife, 10 (supl.
6): 4788-96, dez.

Adesão ao tratamento
de pessoas com
excesso de peso.

Estudo
descritivo-exploratório,
com abordagem
quantitativa, realizado
em um ambulatório de
referência em
obesidade, com 88
pessoas de ambos os
sexos com excesso de
peso.

Identificar os
fatores que
influenciam a
adesão ao
tratamento de
pessoas com
excesso de peso.

CRUZ, Pérola
Liciane Batista;
SAMPAIO, Sueli
Fátima, 2013

Rev. APS, 2012,
out-dez; 15(4):
486-495.

O uso de Práticas
Complementares por
uma equipe de saúde
da família e sai
população.

Trata-se de uma
pesquisa com
abordagem qualitativa,
por meio de entrevistas
individuais com a
aplicação de
questionários.

Investigar o uso
de Práticas
Complementares.

BORGES, Talita
Pavarini et al.,
2012

Acta Paul
Enf/2012, 25(5):
694-700.

Eficácia da
aurículoterapia para
estresse segundo
experiência do
terapeuta: ensaio
clínico.

Estudo randomizado em
três grupos: grupo 1
(controle), grupo 2
(terapeutas menos
experientes) e grupo 3
(terapeutas mais
experientes). Os sujeitos
receberam oito sessões
nos pontos Shen Men,
Rim e Tronco Cerebral.

Avaliar a eficácia
da aurículoterapia
com agulhas
semipermanentes
sobre níveis de
estresse.

ORNELA, R.G;
OBA, M.V;
KINOUCHI, F.L
et al., 2016

Rev. Do Instituto
de Ciências da
Saúde.

Acupuntura no
tratamento da
obesidade.

Pesquisa de iniciação
científica com estudo
clínico Randomizado
com abordagem
qualiquantitativa.

Analisar o efeitos
da estimulação
dos pontos de
acupuntura no
tratamento da
obesidade.

TURRINI, RNT
et al., 2016.

Rev. Latino-Am.
Enfermagem,
2016; 24 e 2834.

Massageem e Reiki
para redução do
estresse e ansiedade:
ensaio clínico
randomizado.

Ensaio clínico
controlado randomizado
paralelo com amostra
inicial de 3 grupos.

Avaliar a
efetividade da
Massagem e Reiki
na redução de
estresse e
ansiedade em
clientes do
Instituto de
Terapia Integrada
e Oriental, em São
Paulo (Brasil).
Apresentar e
discutir resultados
de um pesquisa
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LIMA, KMSV et
al., 2014

Interface.
Comunicação,
saúde educação.
18(49): 261-72

Práticas Integrativas
e Complementares e
relação com
promoção de saúde:
experiência de um
serviço municipal de
saúde.

Estudo descritivo e
exploratório com aporte
na abordagem
qualitativa, cujo
referencial é a dialética.

que analisou a
organização das
PICs
desenvolvidas em
um serviço de
referência em PIC,
na região
metropolitana de
BH.

FERREIRA, J.A
et al., 2017

Rev Online de
Pesquisa
Cuidado e
Fundamental
jan/mar. 9(1):
200 – 207/ UERJ
– Esc de Enf.
Alfredo Pinto.

Práticas não
convencionais em
saúde por familiares
e vínculos afetivos de
pacientes críticos.

Estufo descritivo
quantitativo, realizado
nos ambientes de
atendimento ao paciente
crítico do Hospital
Estadual de Emergência
e Trauma, na cidade de
João Pessoa – Paraíba.

Averiguar a
aplicabilidade das
práticas não
convencionais na
saúde realizadas a
visitantes com
vínculos afetivos
e/ou familiares de
pacientes críticos.

GNATTA, J.R et
al., 2011

Acta Paulista de
Enf. Vol 24 nº 2
São Paulo, 2011.

O uso da
aromaterapia no
alívio da ansiedade.

Estudo de campo,
experimental, com
abordagem quantitativa.

Verificar como o
uso dos óleos
essenciais (OE) de
Lavanda e
Gerâneo alteram a
percepção da
ansiedade e
comparar sua
eficácia.

Fonte: Elaboração do autor, 2017.

Iniciando a análise dos artigos, Silva et al (2012) trazem que a utilização da música como ferramenta
terapêutica é diversa, pois é capaz de estimular o surgimento de emoções positivas, que
proporcionam sensações de prazer e tranquilidade, além de desencadear respostas hormonais, como
o aumento de endorfinas, capaz de reduzir o estresse e tensão e induzir ao relaxamento. Assim,
utilizada no contexto psicoterapêutico, na música pode ser um importante auxiliar para redução da
ansiedade e do estresse, além propiciar conforto e prazer, propiciando maior equilíbrio para a saúde
do indivíduo.

Segundo os autores, a pessoa em sofrimento psíquico pode demonstrar um alto grau de ansiedade,
que na maioria das vezes provoca agitação, impaciência e medo, os quais funcionam como
bloqueadores das possibilidades de aproveitamento de ajuda em terapia. A música, nessa situação,
pode provocar o rebaixamento da ansiedade e do medo, e, consequentemente, da agitação e
impaciência, remetendo a pessoa a um estado de equilíbrio necessário ao aproveitamento dos
recursos de ajuda nas práticas terapêuticas trabalhadas.

Salles; Silva (2012) avaliam os benefícios dos florais de Bach na redução da ansiedade, depressão e
distúrbios emocionais. Para o autor, a ansiedade é um dos comportamentos mais relacionados às
doenças psicossomáticas, e as essências florais, feitas a partir de plantas silvestres, flores e árvores
do campo, tratam as desordens de personalidade e comportamento. Nesta pesquisa, para
intervenções no comportamento ansioso, são trabalhadores, especificamente, as essências florais
Impatiens, White Chestrut, Cherry, Plum e Beech.

A essência floral Impatiens ajuda a quietar a alma e desenvolver mental, a paz interior e,
consequentemente, a clareza das ideias e a consciência dos seus sentimentos. A essência White
Chestrut ajuda o indivíduo a recuperar o repouso mental, a paz interior e, consequentemente, a
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clareza das ideias e a consciência dos seus sentimentos. A Cherry Plum faz o indivíduo encorajar-se
e acreditar ser capaz de lidar com os desafios da vida, superando a tensão e os medos extremos.
Dessa forma, os autores enfatizam que elas têm o propósito de harmonizar o corpo etéreo, emocional
e mental do indivíduo.

Kurebayashi et al (2016) avaliam a eficácia da fitoterapia, sua segurança e controle de qualidade.
Assim, as preparações de fórmulas chinesas têm seguido o padrão de Boas Práticas em Medicina
Chinesa. Os resultados apresentados sugerem que os níveis de estresse foram reduzidos com o uso
da fórmula GMDZ. A decocção Gan Mai Da Zao (GMDZ) é uma fórmula chinesa amplamente utilizada
para depressão na Ásia Oriental e tem sido comumente reconhecida como uma prescrição segura e
efetiva no tratamento dessas desordens mentais na China, demonstrando, também, ter um efeito
protetor sobre alterações bioquímicas no estresse crônico.

Nielson; Freitas (2013), através de seu estudo, chegam à conclusão que a obesidade se reflete no
indivíduo através de seu contexto biopsicossocial, tendo curso e característica específicos de cada
caso. Assim, para obter resultados mais duradouros nos tratamentos comportamentais para a perda
de peso, é necessário levar em consideração que a doença é complexa e de origem fisiológica,
psicológica, social e situacional e pode ser tratada através do fortalecimento da autoestima do
paciente e motivação para seguir propostas de tratamento, além de trabalhar o indivíduo como um
todo, proporcionando reequilíbrio psíquico e emocional.

Dessa forma, Nielson; Freitas (2013) apresentam que a homeopatia auxilia no tratamento utilizando
medicamento de forma a favorecer o doente em direção à harmonia, com melhoria global e
consequente desaparecimento das suas doenças. No estudo de Lima et al (2016), a obesidade é uma
síndrome multifatorial que envolve fatores genéticos, ambientais, comportamentais e emocionais. O
autor traz que pensamentos e crenças disfuncionais atrapalham tanto o engajamento quanto a
continuidade da dieta, pois eles são semelhantes às armadilhas cognitivas. Assim, deve ser tratada
de forma holística, envolvendo práticas alternativas que contribuam para uma melhoria na qualidade
de vida, associada às terapias cognitivas e mudanças do estilo de vida.

Amorim, Coutinho, Palmeira et al (2016), em seu estudo, discutem as dificuldades enfrentadas pelo
portador de obesidade durante seu tratamento. Nesse contexto, a obesidade é influencia por fatores
psicossociais, econômicos, endócrinos e metabólicos, portadores, a prevenção e tratamento condição
de saúde devem ser multiprofissionais para garantir, além da redução do peso, mudança no estilo de
vida. Para os autores, a eficácia do tratamento depende da adesão ao tratamento, que pode ser
definida pelo comportamento do paciente diante das recomendações do profissional quanto ao uso
dos medicamentos, adoção de dietas ou mudanças no estilo de vida. Dessa forma, a adesão está
relacionada ao papel ativo do paciente que participa e assume responsabilidades sobre seu
tratamento.

Assim, as dificuldades no seguimento da dieta, questões financeiras para a aquisição dos alimentos e
horário para preparação dos mesmos e realizar as seis refeições, incluindo os lanches nos intervalos
surgiram como as principais barreiras a serem enfrentadas e superadas no estudo analisado. As
dificuldades para a prática de atividade física regular ficaram por conta dos problemas físicos,
principalmente os osteomusculares, da falta de tempo, de motivação e autodisciplina, e ainda
relacionados à infraestrutura do bairro.

Em Cruz et al (2012), as propostas e vantagens das terapias alternativas complementares relatam a
concepção de saúde ao bem-estar físico, mental, social e espiritual, estimulando também que cada
sujeito assuma responsabilidades pelo seu cuidado em saúde, com estímulo à autoestima e vendo
técnicas naturais, medicamentos ou procedimentos harmonizantes e estimulantes do potencial de
reequilíbrio do doente. Considerando o exposto, a PNPIC é vista pelos autores como um grande
ganho e avanço na luta para a melhoria da atenção primária à saúde, acreditando que o
conhecimento e a incorporação desses outros saberes só vêm contribuir com a construção de um
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cuidado integral, que busca um aumento da autonomia do indivíduo e contribua para a
desmedicalização e desconstrução desse modelo biologicista, centrado em tecnologias duras e
produtor de procedimentos.

Em Borges et al (2012), o estresse pode desencadear inúmeras doenças e propiciar prejuízo para a
qualidade de vida e produtividade do indivíduo. Nesse estudo, a aurículoterapia mostrou-se similar em
eficácia, quando comparada ao efeito do midazolam para ansiedade, mostrando-se positiva também
para estresse, assim como sua aplicação com acupunturistas mais experientes trouxeram resultados
mais significativos. No seu estudo, Ornela et al (2016) relata que o ser humano vive em um mundo
repleto de ofertas de promessas e de satisfação, que muitas vezes estão vinculadas a alimentos
apetitosos e ideias de felicidade, de ser amado e de ser aceito.

Turrini et al (2016), em seu estudo, afirmam que, na sociedade pós-moderna os altos níveis de
estresse se tornaram um problema de saúde muito comum e se percebe que o efeito excessivo e
contínuo pode comprometer a saúde, desencadeando no desenvolvimento de inúmeras doenças.
Dente as PICs (Práticas Integrativas Complementares) que podem contribuir para prevenir tais
doenças e reduzir os níveis de estresse e ansiedade, encontram-se a massagem e o reiki, que tem
sido pesquisada como uma terapia energética complementar, que pode ajudar a fortalecer a
capacidade do corpo de se curar.

Dessa forma, os autores destacam que a utilização das práticas tem se demonstrado importante, para
a harmonia das repercussões físicas, mentais e espirituais, bem como na resposta ao tratamento de
diversas enfermidades. O estudo ainda traz que a meditação e a terapia floral que induzem a
diminuição do estresse, ansiedade, falta de atenção, melhorando a qualidade de vida e contribuindo
para o aumento dos afetos, da capacidade de atenção, do bom humor e da confiança. Assim, as
práticas não convencionais proporcionam um cuidado integral ao indivíduo e familiares, promovendo a
construção afetiva de vínculos. Esse conjunto formado pelos familiares e vínculos construídos
transmite uma confiabilidade destas práticas, reconhecendo-as e integrando-as ao contexto cotidiano
dos indivíduos.

Finalmente, Gnatta et al (2011), em seu estudo, confirmam a relevância dos óleos essenciais no que
tange à redução dos estresse e ansiedade. Relata que são substâncias empregadas com a finalidade
de equilibrar as emoções, melhorar o bem-estar físico e mental e que atuam de diversas formas no
organismo, podendo ser absorvidas por meio de inalação, por uso tópico ou ingestão. Quando
inaladas, uma porcentagem mínima do óleo essencial (OE) ativa o sistema do olfato pelo bulbo e
nervos olfativos, que propiciam uma ligação direta com o Sistema Nervoso Central, levando o
estimulo ao Sistema Límbico, responsável pelo controle da memória, emoção, sexualidade, impulsos
e reações instintivas. O restante da quantidade inalada trafega pelo sistema respiratório e chega à
corrente sanguínea.

A relação das PICs (Práticas Integrativas Complementares) em saúde com a enfermagem é o cuidar
holístico. Martha Rogers, em sua teoria, afirmou que as pessoas são campos de energia em
constante interação com o ambiente e o universo. Dessa forma, desenvolveu os princípios da
hemodinâmica, com os pressupostos básicos da teoria: o homem é um todo unificado, o indivíduo e o
ambiente trocam continuamente energia e matéria um com o outro. Esses são basicamente os
princípios das PICs, desenvolver estratégias que promovam o equilíbrio biopsicossocial do indivíduo
(SANTOS E MIRANDA, 2007).

Dessa forma, o uso das PICs, como auxiliar o tratamento da obesidade, busca reduzir as
comorbidades presentes no adoecimento e reequilibrar o indivíduo, a fim de que possa atingir as
metas pré-estabelecidas no tratamento (ORNELA et al., 2016). A obesidade é um problema de saúde
pública que atinge mais da metade da população brasileira, sendo um grande desafio para os
profissionais de saúde, pois a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis cada vez mais têm
atingido números crescentes, provocando uma reflexão na área sobre quais medidas, em curto,
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médio e longo prazo, deverão ser aplicadas para reduzir o problema (BRASIL, 2006).

O modo de viver da sociedade moderna tem determinado um padrão alimentar que, aliado ao
sedentarismo, em geral, não é favorável à saúde da população. A política nacional de alimentação e
nutrição tem entre seus propósitos a promoção da práticas alimentares e modos de vida saudáveis, e,
neste contexto, a prevenção e o tratamento da obesidade configuram-se grandes desafios (BRASIL,
2006). Assim, o Ministério da Saúde conceitua, resumidamente, a obesidade como o grau de
armazenamento da gordura no organismo associado a riscos de saúde, devido à sua relação com
várias complicações metabólicas (FERREIRA, J.A et al., 2017).

CONCLUSÃO

Considerando os aspectos desse estudo, foi possível esclarecer que a ansiedade é fisiológica e está
presente no cotidiano, sendo necessário para manter em alerta nos momentos de perigo ou que seja
necessário para manter o indivíduo atento, porém, esse estímulo de maneira exacerbada e continua
termina provocando alterações imunológicas que desregulam a homeostase corpórea,
especificamente os eixos neuroendócrino e adrenal.

A obesidade resume-se em um acúmulo excessivo de tecido adiposo, associada a múltiplos fatores
causais, decorrendo em desequilíbrio fisiológicos, provocando inúmeras doenças, estando associada
a alterações endócrinas, cardiovasculares, psíquicas e emocionais. As Práticas Integrativas
Complementares em saúde representam estratégias que buscam o estímulo ao autocuidado através
de terapias específicas que promovem o equilíbrio energético, auxiliando na prevenção ou tratamento
das enfermidades, tornando o sujeito responsável por sua saúde.

Associada às terapias, a educação popular em saúde representa importante estratégia para gerar
uma boa aceitação na inserção das práticas nas comunidades, uma vez que auxilia na prevenção e
reabilitação dos portadores de sobrepeso e obesidade, pois pode contribuir para desenvolver no
sujeito uma autorreflexão, gerando novos hábitos no seu estilo de vida. As limitações encontradas nos
artigos referem-se, ainda, às poucas publicações que estavam diretamente relacionadas à associação
da obesidade e aplicação das terapias complementares, assim como o cruzamento dos problemas
envolvidos na obesidade, ansiedade e as práticas alternativas, porém, sem grandes impactos nesta
pesquisa.
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