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RESUMO - Introdução: Cuidar do ser humano de forma integral é um dos grandes enfoques 

e desafios da humanização em todo o ciclo da vida. E as Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS), seguem esta mesma linha de atenção, permitindo um 

olhar holístico sobre o indivíduo e de todo seu processo de saúde-doença (BRASIL, 2015; 

FERRAZ et al., 2020; HABIMORAD et al., 2020; MONTEIRO, MENDES e BECK, 2020). 

Este movimento começou a ser debatido na década de 1990, e em 2002 ganhou força com o 

apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) que regularizou esta prática nos serviços de 

saúde. A nível mundial, o Brasil foi um dos países pioneiros a reivindicar a inclusão desta 

prática no sistema público durante a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, contudo, 

somente em 2006 o Ministério da Saúde integrou, através da Portaria nº 971/2006, as terapias 

no Sistema Único de Saúde (SUS) por intermédio da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC), legalizando assim diversas práticas para serem 

aplicadas com enfoque na atenção primária (FERRAZ et al., 2020; RUELA et al., 2019; 

SILVA et al., 2020). Diante da variedade de opções de tratamentos existente nas PICS, com 

enfoque para a integralidade do ser humano, o alívio da dor, promoção da qualidade de vida 

por meio de cuidados nas esferas biopsicossocial e da espiritualidade, algumas abordagens 

terapêuticas praticadas incluem a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, 

fitoterapia, medicina antroposófica e termalismo/ crenoterapia. E baseando-se na visão 

ampliada do processo saúde-doença, é possível realizar a promoção do autocuidado por meio 

de uma escuta ativa e acolhedora, estabelecimento do vínculo terapêutico com acolhimento, 

justificando a aplicabilidade destes tratamentos frente ao paciente em cuidados paliativos, o 

qual surge como uma potencialidade para fornecer uma finitude de vida digna, acolhedora, 

humanizada, com amor e de forma leve incluindo aqueles que estão acompanhando este 

momento (BRASIL, 2015; MONTEIRO, MENDES e BECK, 2020). A partir da reflexão e 

compreensão da potencialidade das PICS como prática complementar a medicina tradicional, 

este estudo se justifica pela necessidade percebida durante a construção do TCC da autora, em 

encontrar artigos que destaquem a relevância clínica destas práticas no cuidado paliativo com 

enfoque na Enfermagem. Objetivo do trabalho: Evidenciar a relevância clínica do 

conhecimento da Enfermagem acerca dos benefícios da adoção de práticas integrativas e 

complementares no cuidado ao paciente em abordagem paliativa de cuidados. Metodologia: 

Utilizou-se o método de Revisão Integrativa, permitindo, por intermédio deste, a síntese de 

conhecimento através de um processo sistemático e rigoroso. As etapas incluíram a 

elaboração da pergunta da revisão utilizando como instrumento a estratégia PICO, (SANTOS, 

PIMENTA e NOBRE, 2007), tendo como pergunta de pesquisa: “Qual a relevância clínica do 

conhecimento da enfermagem acerca dos benefícios da adoção de práticas integrativas e 



complementares no cuidado ao paciente em abordagem paliativa de cuidados?”. A segunda 

etapa da revisão integrativa é a busca e seleção dos estudos primários, seguido da extração de 

dados dos estudos, bem como avaliação crítica dos estudos primários incluídos na revisão, a 

síntese dos resultados da revisão e, por fim, a apresentação do método (MENDES, SILVEIRA 

e GALVÃO, 2019). Resultados: As bases de dados escolhidas para a busca de artigos foram 

a Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, PubMed e SciELO. A busca de artigos foi realizada no 

dia 04 de julho de 2021, utilizando como critérios de inclusão: artigos relacionados ao tema 

com os descritores (Complementary Therapies) AND (Nursing Care) AND (Palliative Care), 

nos idiomas inglês, português e espanhol, e abrangendo um período de publicação entre 

janeiro de 2016 a junho de 2021. Os critérios de exclusão utilizados foram: Teses e 

Dissertações, artigos não disponíveis, outros idiomas que não os definidos, período anterior a 

2016 e posterior a junho de 2020, artigos redundantes e não relacionados ao tema. Ao término 

de todas as etapas de busca nas bases de dados, utilizou-se o Diagrama de PRISMA para 

elucidar o caminho percorrido até a seleção final dos 12 artigos incluídos para análise e 

construção da revisão integrativa da literatura. Para facilitar a análise dos estudos capturados, 

foi elaborado um quadro contendo dados relacionados ao Digital Object Identifier System 

(DOI), ano de publicação, autores, título original e traduzido dos artigos, tipo de estudo, 

participantes e resultados e/ou desfecho da pesquisa. Após a leitura e primeira análise dos 

artigos selecionados foi possível levantar que, quanto ao recorte temporal utilizado, 1 (8,3%) 

dos estudos capturados foram publicados no ano de 2016, 3 (25%) no ano de 2018, 2 (16,6%) 

no ano de 2019, 5 (41,6%) no ano de 2020 e 1 (8,3%) no ano de 2021. Quanto ao idioma, 3 

(25%) dos estudos capturados foram publicados no idioma português e inglês, e 9 (75%) 

somente em inglês. Conclusões: Atualmente observa-se a necessidade da inserção de novas 

abordagens de saúde que utilizem da visão holística de cuidados, principalmente frente ao 

prognóstico de vida limitado. Sendo assim, apesar da escassez de estudos determinantes na 

área, a oferta das terapias integrativas e complementares em saúde no cuidado paliativo se 

torna um instrumento complementar potencialmente relevante da medicina convencional, o 

qual promove a autonomia do indivíduo por oferecer uma gama de práticas, possibilitando a 

escolha baseando-se em preferências individuais, atuando na promoção do bem-estar por 

intermédio do cuidado holístico, criando um ambiente de finitude de vida mais confortável, 

digno, com a criação de vínculo, confiança, e, acima de tudo, respeito com a individualidade, 

autonomia, crenças e valores, atendendo-se à todas as necessidades do paciente e da família 

neste processo de finitude. Cabe destacar que o enfermeiro possui um papel de relevância 

para favorecer a aplicabilidade das PICS, bem como esclarecer e desmistificar informações a 

respeito dessas práticas, empoderando o paciente e dando embasamento científico para os 

mesmos visando a tomada de decisão acerca de seu próprio tratamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos, Terapias Complementares e Cuidados de 

Enfermagem. 
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