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RESUMO: É através da Atenção Primária no SUS que é ofertado aos usuários a prevenção de doenças e
promoção de cuidados contínuos em saúde. A busca pelas práticas terapêuticas não-convencionais
(acupuntura, ﬁtoterapia, homeopatia etc) possibilita estabelecer um diálogo construtivo entre a
medicina tradicional e a moderna, resultando em melhor saúde e qualidade de vida para os pacientes.
Há poucas experiências descritas sobre as ações sociais com utilização de práticas integrativas e
complementares (PICS) aliada aos cuidados clínicos farmacêuticos. Percebe-se ainda a necessidade de
divulgar e capacitar os alunos deste curso, os proﬁssionais da saúde e a população sobre a ação
terapêutica das PICs para que essa modalidade de atendimentos possa ser desenvolvida efetivamente
nos Serviços públicos de saúde no município do Recife. Este projeto busca realizar ações para a
promoção de saúde com as PICs aos pacientes portadores de transtornos mentais, além daqueles que
possuam doenças crônicas não transmissíveis, através de cuidado clínico farmacêutico desenvolvido
de maneira mais holística, com mais humanização e individualização da atenção; fortalecimento dos
vínculos terapêuticos; incremento da qualidade e aprofundamento nas inter-relações entre os
membros participantes; cultivo da autoestima do paciente e seu comprometimento com o
autocuidado. Outro viés é promover a aproximação dos alunos do curso de Farmácia da UFPE com as
PICs, favorecendo a ampliação dos conhecimentos através de atividades experienciais extraclasse de
aprofundamento na temática com execução prática das atividades. Espera-se assim obter a prevenção
de agravos e promover saúde aos usuários do SUS municipal através de tratamentos com Práticas
Integrativas e Complementares.

