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Dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Práticas
Integrativas  e  Complementares  (PEPIC)  no
âmbito da Rede de Serviços do Sistema Único
de Saúde (SUS) no Estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica criada a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PEPICS,
instituindo-se as diretrizes para organização de seu modelo de atuação no âmbito do Estado de Mato Grosso
por meio das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS em todos os níveis de atenção à
saúde.

Art. 2º Consideram-se práticas integrativas e complementares em saúde, para efeitos desta Lei, tratamentos
que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças, promoção e recuperação da
saúde, por meio de tecnologias leves e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, na horizontalidade no
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com sua história, ancestralidade,
espiritualidade, com o meio ambiente, cultura e a sociedade.

Parágrafo único: A tecnologia de tratamento empregada para implantação das práticas integrativas e
complementares ao SUS instituídas por esta Lei, deve ser multidimensional, aplicadas nas dimensões físico,
mental, social e espiritual de maneira integrada.

Art. 3º São diretrizes da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Estado
de Mato Grosso - PEPIC/MT:

I - estruturação e fortalecimento da atenção em PICS no SUS (Estado e municípios), mediante:

a) o incentivo à publicação (confecção) de suas políticas municipais;

b) o desenvolvimento do caráter multiprofissional ao nível de atenção específico, resguardando a atuação de
cada profissão, conforme o Código Brasileiro de Ocupação (CBO) e seu conselho de classe próprio;

c) o aumento da resolubilidade do Sistema Estadual de Saúde e ampliação do acesso a tais práticas,
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garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança ao usuário;

d) a promoção à racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras, socialmente
contributivas e com o uso da humanescência ao desenvolvimento sustentável de comunidades dos
municípios de Mato Grosso;

e) o estímulo de ações referentes ao controle, através da participação social, promovendo o envolvimento
responsável e continuado dos usuários, gestores e demais profissionais em saúde nas diferentes instâncias
de efetivação das políticas;

f) a elaboração de normas técnicas e operacionais para a ideal implantação e desenvolvimento dessas
abordagens em saúde no Estado de Mato Grosso;

g) a articulação prioritária com as Redes de Atenção à Saúde (RAS): Materno e Infantil, Atenção Psicossocial
e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas;

h) a valorização dos saberes tradicionais e populares nas 16(dezesseis) regiões de saúde de Mato Grosso;

II – Desenvolvimento de Ações de Educação Permanente, com oferta formativa e de qualificação profissional
em PICS por meio da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso;

III - articulação com as instituições de ensino, devidamente registradas em seu órgão competente para
qualificação e formação em PICS em conformidade com os princípios e as diretrizes estabelecidos para
Educação Permanente no SUS;

IV - incentivo à pesquisa em PICS com vistas ao aprimoramento da Atenção à Saúde Estadual;

V - divulgação e informação dos conhecimentos básicos das PICS para trabalhadores de saúde, gestores e
usuários do SUS em Mato Grosso, se utilizando, inclusive dos Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador - CEREST-s;

VI - para efeitos dessa Lei, deverão ser divulgados e ampliados os saberes científico, popular e tradicional
em relação ao tema abordado por meio da troca de experiências, divulgação e informação dos
conhecimentos básicos das Práticas Integrativas e Complementares e das Praticas Tradicionais Populares
para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS no Estado de Mato Grosso, considerando as
metodologias participativas e o saber popular e tradicional, por meio das Conferencias de Saúde, Encontros,
Simpósio, feiras, oficinas, roda de conversas, etc;

VII - provimento do acesso a medicamentos, produtos e insumos específicos das PICS com qualidade e
segurança das ações conforme diretrizes do SUS:

a) promoção do uso racional de plantas medicinais, florais e dos fitoterápicos no SUS de Mato Grosso,
fortalecendo as cadeias produtivas e de inovação em saúde, os saberes populares, tradicionais e seus
praticantes;

b) a política do uso racional de medicamentos deve ser considerada, assim como condutas baseadas em
evidências;

c) a título de financiamento, cada município lançará em sua relação de medicamentos municipal (REMUME)
o seu rol taxativo.
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d) de ato contínuo, os critérios de rateio e financiamento deverão ser pautados de instâncias colegiadas
respeitando a hierarquia de tais instituições (Câmaras Técnicas, Comissão Intergestores Regional- CIR,
Comissão Intergestores Bipartite-CIB);

d) deliberação junto aos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde;

VIII - desenvolvimento de ações de monitoramento, controle e avaliação das PICS, para instrumentalização
em apoio aos processos de gestão do SUS em Mato Grosso;

IX - promoção e cooperação nacional e internacional das experiências das PICS nos campos da pesquisa e
educação permanente em saúde.

Art. 4º São consideradas as modalidades de Práticas Integrativas e Complementares a Saúde (PICS) no
SUS em Mato Grosso, aquelas reconhecidas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS, e/ou reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como medicina
tradicional e complementar, devidamente aprovadas em Portaria pelo Ministério da Saúde:

I - Apiterapia;

II - Aromaterapia;

III - Auriculoterapia;

IV - Arteterapia;

V - Ayurveda;

VI - Biodança;

VII - Bioenergética;

VIII - Constelação Familiar;

IX - Cromoterapia;

X - Dança Circular;

XI - Geoterapia;

XII - Hipnoterapia;

XIII - Homeopatia;

XIV - Imposição de Mãos;

XV - Medicina Antroposófica e Antroposofia Aplicada à Saúde;

XVI - Medicina Tradicional Chinesa;

XVII - Meditação;

XVIII - Musicoterapia;
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XIX - Naturopatia;

XX - Osteopatia;

XXI - Ozonioterapia;

XXII - Plantas Medicinais e Fitoterapia;

XXIII - Quiropraxia;

XXIV - Reflexologia;

XXV - Reiki;

XXVI - Shantala;

XXVII - Terapia Comunitária Integrativa;

XXVIII - Terapia de Florais;

XXIX - Termalismo Social e Crenoterapia;

XXX -  Práticas Corporais Transdisciplinares;

XXXI - Vivências Lúdicas Integrativas;

Art. 5º Fica revogada a Lei nº 9.567, de 29 de junho de 2011.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Há uma demanda significativa de pacientes que retornam às Unidades Básicas de Saúde, e nas Unidades
de Urgência, relatando pouca melhora do quadro clínico decorrente da proposta terapêutica indicada pelo
ambulatório de especialidades. Situação mais prevalente quando os pacientes se encontram na faixa etária
acima dos 50 anos e com importantes comprometimentos do sistema osteoarticular somados a doenças
crônicas não transmissíveis e doenças mentais. Dessa forma, o Programa das Práticas Integrativas e
Complementares no cuidado a estes pacientes se torna de grande relevância para melhoria da qualidade de
vida dos mato-grossenses.

O Contexto atual agrava ainda mais a situação de saúde da população em geral, diante das sequelas físicas
e psicológicas geradas pela Pandemia causada pelo COVID-19. Estudos já apontam para o agravamento da
situação de adoecimento mental desde o início da pandemia que assolam o país é o mundo desde início de
2020. O medo de ser infectado e de suscetibilidade à morte, somados à rapidez de disseminação, à história
natural e ao curso da doença pouco conhecidos, tornam os impactos na saúde mental evidentes, o que
suscita maior atenção às intervenções e à avaliação de resultados direcionados ao enfrentamento do medo e
seus impactos. Na população em geral, os níveis de ansiedade e o estresse de indivíduos saudáveis se
tornam elevados e, por outro lado, potencializam os  sintomas  já existentes  em  pessoas  com  transtornos 
psíquicos pregressos, aumentando o risco de suicídio.
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Além disso, destacou-se o medo da população geral de ser contaminada pelo novo Coronavírus e de se
tornar potenciais contaminadores(as) dos membros da família, comprometendo a saúde das pessoas que
compõe a sua rede afetiva. Nesse sentido, é relevante traçar estratégias de prevenção e enfrentamento dos
fatores que intensificam o medo, a fim de atuar ante sua fisiologia, diminuir os níveis de ansiedade e
aumentar a vigilância e proteção face ao comportamento suicida.

Em todas as sociedades, da antiguidade à modernidade, surgiram indivíduos ou sistemas propondo
intervenções terapêuticas face ao adoecimento humano. Intervenções, frutos de momentos culturais
diferentes com influências sociais, políticas, ambientais e espirituais diversas. Num retrospecto de pelo
menos 2.500 anos, nota-se uma polarização de dois paradigmas acerca do binômio saúde-doença: um
oriental bioenergético, teoria vitalista como a Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurvedica e a
Homeopatia (essa ocidental, porém vitalista); e outro ocidental biomecânico, teoria da causalidade
representada pelo atual modelo biomédico (CARILLO, 2008).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a busca por tratamentos tradicionais como a Medicina
Tradicional Chinesa, Medicina Ayurvédica, Homeopatia, terapias corporais, energéticas, etc. estão
aumentando anualmente (OMS, 2013-2014). Baseado nessa nova demanda e atualizando o último texto
publicado em 2002 sobre este tema, a OMS lança em 2013 um novo texto "Estratégia da OMS sobre
Medicina tradicional "(OMS, 2014-2023), um texto atualizado propondo ajudar as autoridades sanitárias a
encontrar soluções que propiciem uma visão mais ampla em relação ao melhoramento na saúde e na
autonomia dos pacientes apoiando os Estados membros a aproveitarem a contribuição que a Medicina
Tradicional pode dar a saúde, ao bem estar e a atenção centrada na pessoa. Promovendo a utilização
segura e eficaz da medicina tradicional mediante a regulamentação de produtos, práticas e profissionais.

No Brasil, com o esforço em padronizar as experiências já em curso nos Municípios e Estados nas áreas
integrativas e para garantir a integralidade e acessibilidade na Atenção Básica, o Ministério da Saúde define
e incorpora no âmbito do SUS o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)
(BRASIL, 2015).

Os benefícios das PICs estão relacionados com a redução da dor, melhora da qualidade do sono, diminuição
da tensão muscular, melhora da imunidade e redução do estresse. Na esfera psíquica, há uma importante
redução da ansiedade e melhora de quadros depressivos. Enfatiza-se a necessidade de uma mudança no
estilo de vida, prática de atividades físicas e uma atenção na escolha nutricional.

O uso das PICS, torna-se uma oportunidade para o paciente participar e ser o co- responsável no processo
de melhora do seu quadro clinico, com a possibilidade de reduzir medicações e evitar efeitos colaterais.

A construção da PNPIC iniciou no Brasil em 2003, a partir das diretrizes e recomendações da OMS. O
trabalho foi coordenado pelo Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção a Saúde e pela
Secretaria Executiva, com a participação de representantes da Secretaria de Ciências, Tecnologias e
Insumos Estratégicos e de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/MS; Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa); e Associações Brasileiras de Fitoterapia, Homeopatia, Acupuntura e Medicina
Antroposófica, para discussão e implementação das ações no sentido de elaborar a PNPIC. (BRASIL, 2008).

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC foi aprovada através da Portaria nº
971, de 3 de maio de 2006, trazendo diretrizes norteadoras para Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura,
Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina Antroposófica e Termalismo Social/Crenoterapia no
âmbito do Sistema Único de Saúde. A Portaria nº 849, de 27 de março de 2017 e inclui  a Arteterapia,
Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia,
Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga. A Portaria n° 702, de 21 de março
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de 2018, insere novas práticas de PICS, sendo: Apiterapia, Aromaterapia, Bioenergética, Constelação
familiar, Cromoterapia, Geoterapia,  Hipnoterapia,  Imposição  de  mãos,  Ozonioterapia, Terapia de Florais e
biomagnetismo, homeopatia Popular, barra de acess, e outras técnicas energeticas/vibraconais quanticas,
Praticas Tradicionais e Populares , tais como benzedeiras, raizeiros, rezadeiras, paje, parteiras, banho de
ervas medicionais, e outras praticas culturais da comunidade.

Este projeto tem por objetivo propor um programa para implantar as práticas integrativas e complementares
ao SUS nas unidades de saúde públicas do Estado em parceria com os municípios, com a Escola de Saúde
Pública do Estado, firmando outras parcerias com instituições de ensino para implantação das PICS e à
qualificação dos profissionais de saúde, a partir da demanda dos gestores municipais e da necessidade
urgente em buscar alternativas que possam dar respostas à alta demanda de atendimentos médicos
referentes a enfermidades crônicas não transmissíveis e, principalmente, de quadros álgicos resultantes de
doenças osteoarticulares degenerativas e do aumento de casos de doenças psíquicas.

Ante o exposto, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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