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Apresentação 

 

Neste ano de 2017, marcamos 10 anos de CONBRANATU, 
uma década empenhada em construir saberes de uma 
visão complexa e integrativa do ser humano. 
 Os saberes cultivados pela Naturologia embasam a estrutura 
desta 10ª Edição, tornando-a tão especial quanto desafiadora no 
contexto contemporâneo. 
 Em meio a uma crise de valores, nosso país vive um 
momento delicado de transformação em todos os níveis. A saúde 
apresenta-se num rumo incerto em que muitas conquistas históricas 
estão sob ameaçada pela corrupção, ao mesmo tempo em que 
movimentos contra hegemônicos, de revisão do paradigma atual, 
ganham força como nunca antes. 
 A valorização dos alimentos orgânicos, a importância 
do estilo de vida para a saúde, o movimento da saúde 
integrativa mundial, e todos os seus desdobramentos, fazem interface 
com a união de atores e entidades em favor da expansão e 
fortalecimento da Política Nacional de Praticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC). 
 A população tem envelhecido, o estilo de vida tem-se tornado 
o grande calcanhar de Aquiles da saúde, enquanto o modelo 
econômico pressiona na direção de um crescimento contínuo e sem 
limites, levando o organismo Terra, do qual somos parte, ao 
gradual esgotamento.  Já vivemos os impactos da mudança 
climática, do modelo de agricultura hiperprodutivo e baseado em uma 
visão reducionista, que desconsidera a complexidade em prol 
do lucro e de resultados imediatos. 
 A abordagem em saúde, por décadas, seguiu a mesma 
trajetória.  O próprio sistema começa a entrar em colapso ante o 
aumento exponencial dos gastos e da insustentabilidade gerada pelo 
uso abusivo da tecnologia em detrimento de uma visão vitalista que 
propicia a capacidade de manter e restabelecer a saúde. 
 A Prática Clínica em Saúde Integral, tema do X 
CONBRANATU, abre espaço para a construção do saber 
complexo, transdisciplinar e compatível com os desafios 
contemporâneos da saúde. Assim, compreender que complexidade 
leva à simplicidade é a proposta do CONBRANATU 2017. 
 Palestrantes nacionais e internacionais de diversas 
áreas, com extensa experiência clínica, compõem o campo de 
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diálogo a ser aberto nesta edição que conta com Apresentação de 
Trabalhos Científicos, Mostra de Experiências e Exposição de 
Trabalhos Artístico-Culturais. O convite ao X CONBRANATU é 
extensivo a profissionais da saúde, acadêmicos, professores e 
pesquisadores, cuja presença representa a coautoria nesse novo 
paradigma que precisa de força para nascer e se desenvolver. 
 Esse é o grande desafio do X CONBRANATU: dar voz ao 
debate sobre a emergência de um 
paradigma interdisciplinar/transdisciplinar indispensável à efetividade 
da prática do conhecimento em saúde. Desafio de que 
a Naturologia tornou-se coautora desde a sua origem. 

 
Comissão Organizadora X Conbranatu 
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Palestrantes e mediadores 
 

 

Adriana Elias Magno da Silva é graduada em Ciências 
Sociais (UFS), mestra e doutora em Antropologia (PUC-
SP), professora do curso de Naturologia da UAM, 
coordenadora do NEPECS, pesquisadora associada do 
grupo de pesquisa Itinerários Intelectuais, Imagem e 
Sociedade (UFS), e editora associada da revista Cadernos 
de Naturologia e Terapias Complementares. 

 

Alan da Silva Menezes de Assis é naturólogo pela 
UAM. Atua como acupunturista e reikiano desde 2011. É 
supervisor de estágio de naturologia na Casa do 
Adolescente de Pinheiros e no Núcleo Assistencial 
Caminho e Vida - Casa do Idoso. Tem experiência na área 
de Saúde Coletiva, com ênfase em Práticas Integrativas e 
Complementares, atuando principalmente nos temas de: 
saúde coletiva, saúde pública, plantas medicinais, 
adolescência e saúde integrativa. Atualmente realiza 
pesquisas científicas sobre os benefícios da meditação na 
saúde. 

 

Alessandro de Lima Francisco é professor da Pós-
Graduação da COGEAE- PUC/SP, do Saint Paul Institute e 
Professor Convidado da SBPA, é Bacharel em Ciências 
Econômicas, com Pós-Graduação em Educação Superior 
pelo COGEAE/SP-PUC/SP. Mestre em Filosofia pela 
PUC/SP. É doutorando em Filosofia na PUC/SP, em co-
tutela com a Université Paris VIII. Atualmente é 
Chercheur Attaché do Laboratoire d'Études et de 
Recherches sur les Logiques Contemporaines de la 
Philosophie da Université Paris VIII. 

 

Alexandre Aldred é médico pela Universidade de São 
Paulo, especialista em Acupuntura pelo IOT-HCFMUSP. 
Especialista em Termologia e Termografia Médica pelo 
HC-FMUSP. E também formado em Medicina 
Antroposófica pela Associação Brasileira de Medicina 
Antroposófica. 
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Alicio José Gobis é psicólogo com formação 
organizacional e clínica há mais de 30 anos. Desenvolveu 
sua carreira profissional com o olhar centrado no 
desenvolvimento humano, quer seja no cenário 
empresarial, familiar ou individual. Atualmente é 
Psicoterapeuta e Consultor Empresarial para Negócios 
Familiares. Especializou-se em Gestão Empresarial e 
Desenvolvimento de Liderança, Constelação Sistêmica 
empresarial, familiar e individual, Psicologia ampliada pela 
Antroposofia, Abordagem Corporal Reichiana, 
Bioenergética, Análise Transacional, Psicologia Junguiana 
e Coaching com abordagem Sistêmica. 

 

Aline Tarraga é naturóloga pela Universidade Anhembi 
Morumbi. Doula (GAMA- Cais do Parto), Praticante de 
Watsu, Educadora Perinatal, Consultora de Amamentação 
e futura Parteira (cursando Enf. Obstétrica). Idealizadora 
da Empresa Gestar Natural e do Projeto Social Grávidas 
na Água. 

 

Amancio Friaça é bacharel em Física pela USP, 
mestrado e doutorado em Astronomia pela USP. 
Atualmente é professor associado da USP com dedicação 
exclusiva à docência e pesquisa. Sua área de trabalho 
principal é astrofísica, com ênfase em: cosmologia, 
evolução e formação de galáxias, meio intergalático, 
aglomerados de galáxias, evolução química do universo e 
da complexidade astrobiologia, relação entre astronomia 
e sociedade, transdisciplinaridade. 

 

Ana Claudia Moraes Barros Leite-Mor é bacharel em 
Naturologia Aplicada pela UNISUL. Mestre em Saúde 
Coletiva pela UNICAMP. Hoje, tem foco no estudo de 
práticas corporais, consciência corporal e técnicas de 
auto-desenvolvimento com base nas filosofias e 
medicinas orientais. Cursa especialização em Práticas 
Corporais da MTC, na EACH-USP e SBTCC. Ministra aulas 
de hatha-yoga e realiza atendimentos terapêuticos que 
objetivam o desenvolvimento de consciência corporal, 
autocuidado e autocultivo. 
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Ana Lucia Lumazini de Moraes possui graduação em 
Ciências Biológicas pela Universidade Guarulhos. 
Atualmente é bióloga responsável técnica de setor da 
Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem experiência na 
área de Biologia Geral, com ênfase em Análises Clinicas. 
Formação profissional em Naturopatia, Massoterapia, 
Terapeuta holística (Humaniversidade Holística), reikiana, 
Especialização em Cinesiologia, Coordenadora da 
implantação das práticas Integrativas e Complementares 
do CSEGPS-FSP/USP. 

 

Ana Maria Canejo Zanella é Psicóloga Clínica  atuante 
no município de Embu das Artes desde 1994. 
Desenvolveu projetos pioneiros na rede pública, 
envolvendo as PICs e meditação nas 16 Unidades Básicas 
de Saúde e em escolas do município. Atua hoje 
capacitando funcionários como multiplicadores, abrindo 
grupos de meditação para usuários e para a comunidade 
além de supervisionar os grupos já existentes. 

 

André Hinsberger possui graduação em enfermagem – 
UAM, graduação em Terapias Complementares - Institut 
fuer Phytotherapie e graduação em Pedagogia Social - 
Alice Salomon Fachhochschule. Pós-graduado em 
Fitoterapia pela FACIS-IBEHE e em Acupuntura pelo 
CETN. Atualmente é professor de Fitoterapia, Terapias 
Complementares, Acupuntura, Processos Biológicos e 
Agressão e Defesa da UAM. Professor de fitoterapia 
aplicada no curso de pós-graduação em Fitoterapia pela 
VP Consultoria (SP). Membro do Comité de Ética em 
Pesquisa - UAM. Tem ampla experiência na área de PIC. 
Voluntário há 11 anos no projeto Se Cuida, Zezinho da 
Casa do Zezinho. 

 

Andrea Lucila Lanfranchi de Callis é Bacharel em 
Comunicação Social / Publicidade e Propaganda pela 
FAAP 1989. Especialista em Administração e RH / CEAG – 
FGV. Pós Graduação em Arteterapia e Recursos 
Expressivos pela FACIS – IJEP; Bacharel em Naturologia 
pela UAM; Presidente da APANAT; Diretora de Marketing 
da SBNAT. Certificação como terapeuta floral pela FES. 
Curso de extensão universitária em Iridologia. 
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Ari Raynsford é Doutor em Engenharia Nuclear e Mestre 
em Engenharia Mecânica pelo Massachussets Institute of 
Technology e Engenheiro naval pela POLI-USP. Estudioso 
da obra de Ken Wilber por mais de duas décadas, nos 
últimos 15 anos tem-se dedicado a divulgá-la ministrando 
cursos e palestras, coordenando grupos de estudo e 
traduzindo livros e artigos. 

 

Caio Fábio Schlechta Portella é Professor e 
Naturólogo com formação específica em Fitoterapia pela 
UAM. Mestre em Ciências pela FSPUSP. Coordenador e 
Docente do Curso de Naturologia da UAM. Editor 
Associado da revista CNTC. Sócio Fundador e Diretor de 
Tecnologia da Informação da SBNAT. Sócio Fundador da 
APANAT . Naturólogo no Instituto Transdisciplinar Intedor 
e Espaço Integral Saúde. 

 

Cesar Devesa é Médico (PUC-SP), mestre em Sânscrito, 
Literatura e Cultura da Índia Antiga (USP). Pesquisa 
Técnicas de Respiração no Laboratório de Fisiologia 
Integrada e Sono do InCor-USP. Professor de Pós-
graduação em Yoga da UNI_FMU. Gestor do projeto YAM 
de Yoga para adolescentes da Fundação casa. Clínica 
Yam, Ayurveda e Meditação em Saúde. 

 

Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues é bacharel em 
Naturologia pela UNISUL, mestre em Saúde Coletiva pela 
UFSC. Doutorando em Medicina Preventiva pela FM-USP. 
Presidente da SBNAT e coordenador do curso de 
graduação em Naturologia na UNISUL. 
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Derblai Rogerio Sebben é médico antroposófico desde 
1984. Trabalho em escolas Waldorf e hoje atua na 
associação Beneficente Parsifal e também como Médico 
antroposófico na Casa 44. Estudou Ritmos Biológicos 
(USP) e medicina do Sono (UNIFESP). 

 

Diogo Virgílio Teixeira é mestre em Antropologia Social 
pela UFSC e graduado em Naturologia pela UNISUL. Ainda 
na graduação iniciou seu contato com os povos indígenas, 
o que culminou em seu interesse pela disciplina 
antropológica. No mestrado realizou a primeira etnografia 
sobre a naturologia realizada no Brasil. A partir de sua 
pesquisa de mestrado, vem trabalhando nas reflexões 
acerca da construção teórica e epistemológica do campo 
de saber naturológico. 

 

Edimilson Felipe é Doutor em Antropologia, professor 
da PUC-SP. Defendeu o mestrado em 1996. Participa do 
Núcleo de Estudos da Complexidade nas linhas de 
pesquisa: Itinerários intelectuais e dinâmicas culturais 
contemporâneas. Atua na área de Antropologia, com 
ênfase em Complexidade e Conhecimento, Indústria 
Cultural, Cinema, Arte e Tecnologia e literatura. 
Psicanalista, escritor e poeta. 

 

Edna Maria é naturóloga pela UAM. Esp. em 
desenvolvimento humano corporal e fisiognomia (USJ). 
Esp. em técnicas de tratamento dos vasos maravilhosos 
em acupuntura (Inst. Bras. De Terapias Energéticas Shen 
Long). Esp. Em terapia floral para crianças e adolescentes 
(Inst. Avalon). Formação integral em terapia holística e 
corporal (Inst. Avalon). Professora, pesquisadora do 
desenvolvimento humano e palestrante. 
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Eduardo Alexander é Terapueta psico-corporal 
reichiano (Orgonoterapia). Especialista em Acupuntura. 
Doc. Em estudos taoistas (Boston University). Fundador 
do projeto grande Tríade. Dedica-se à pesquisa 
acadêmica em Taoísmo e Medicina Chinesa, à prática 
terapêutica e ao ensino de artes taoístas. Professor Sênior 
de Alquimia Interior. 

 

Emilio Telesi Júnior é médico sanitarista formado pela 
UNICAMP. Residência Médica no Departamento de 
Medicina Preventiva da FMUSP. Mestrado em Medicina 
Preventiva pela FMUSP. Doutor em Saúde Pública pela 
Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente 
respondendo pela Coordenação da Área Técnica de 
Práticas Integrativas da Atenção Básica da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo. 

 

Fabiana Almeida Andrade é bacharel em Naturologia 
pela UAM, Colaboradora Científica do IBRACHI, membro 
da APANAT, membro do NEPNATUPIC, membro do Grupo 
de Estudo do Exercício Profissional da Naturologia e do 
grupo de estudos NEPENSC. Presidente do Centro 
Acadêmico de Naturologia - UAM, gestão 2014-2015. Atua 
como Naturóloga em São Paulo/SP. 

 

Flavia Placeres é Naturologa com especialização em 
Iridologia – Irisdiagnose pela FACIS, e especialização em 
Psicologia pela Faculdade de Ciências da Saúde de São 
Paulo. Presidente da ABRANA e Vice Presidente da 
APANAT e SBNAT. 
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Gil Kehl é Terapeuta Ayurveda, formado pela Escola 
Yoga Brahma Vidyalaya. Integrante do corpo docente da 
escola Yoga Brahma Vidyalaya. Durante 11 anos, 
organizou viagens de estudos avançados de Ayurveda na 
Índia. Participou como organizador, tradutor e aluno de 
diversos cursos de especialização na Índia pela 
International Academy of Ayurved- Pune- Maharashtra e 
Kerala Ayurveda-  Alluva- Kerala. Tem também como 
base do seu trabalho a Ayurveda Yoga Massagem. 
Formado em Integração Craniossacral pelo Instituto de 
Quietude Dinâmica. Mantém seu trabalho alinhado com a 
missão de divulgação do Sanatana Dharma através do 
Ayurveda. 

 

Guilherme Peniche é bacharel em Naturologia pela 
UAM. Pós graduado em Arteterapia e Psicologia Jungiana 
pela UNIP.  Foi professor do curso de pós graduação em 
Arteterapia e Mitologia Criativa da UNIP. Mestre em 
Ciências da Saúde pelo PROESA da USP. Membro do 
GEPACS. Atua juntamente com a Confederação Brasileira 
de Ginástica e individualmente em outros esportes (judô 
e atletismo) na prevenção de lesões e promoção de saúde 
em competições em todo o território nacional. 

 
 

 
 
 
Isabel Cristina Esposito Sopreso é docente da 
disciplina de Ginecologia do departamento de Obstetrícia 
e Ginecologia da Faculdade de medicina da USP. Seu 
trabalho está alinhado com Saude primária,  Educação em 
saúde e Saúde da Mulher. 
 
 

 

Karen Cristine Abrão  é Ginecologista e Obstetra pela 
Faculdade de Medicina da USP;  Doutora em Obstetrícia 
pela Faculdade de Medicina da USP e Diretora Acadêmica 
Global para Ciências da Saúde - Laureate International 
Universities. Especialista em Ensino na área da saúde, 
apoiadora de Naturologia e da abordagem integral em 
saúde. 
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Luana Boffo Gouveia é graduada em eventos – ETEC e 
cursa o quarto semestre de Natulogia na UAM. É a atual 
presidenta do CA da UAM.  

 

Luisa Nuernberg Losso é Graduada em Naturologia 
pela UNISUL, com especialização em Acupuntura pelo 
IBRATE  e Mestrado em Saúde Coletiva, área de Ciências 
Humanas e Políticas Públicas pela UFSC. Diretora de 
exercício profissional da Sociedade Brasileira de 
Naturologia – SBNAT. Professora do curso de Naturologia 
da UNISUL e naturóloga na Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina – ALESC. 

 

Marcelo S. Petraglia é Educador Musical formado pela 
ECA-USP, especialista em Musicoterapia Hospitalar e 
Organizacional pela FMU, mestre em Biologia pela UNESP-
Botucatu e doutor em Psicologia Social pelo Instituto de 
Psicologia da USP. É docente efetivo ou convidado em 
diversos programas de formação no Brasil, nas áreas da 
pedagogia, medicina, agricultura, euritmia. Atua como 
facilitador musical em projetos de desenvolvimento 
humano e organizacional junto a empresas e o terceiro 
setor. É autor do livro “A música e sua relação com o ser 
humano” Ed. OuvirAtivo – 2010. 

 

Natalie Cook é médica naturopática (ND). 
Mestra.   Diretora de Saúde da Inovação, Indústria 
e  Empregabilidade, Tesoureira da Federação Mundial de 
Naturopatia e Presidente da Associação de Naturopatas e 
Herbalistas da Austrália.ND Ms. 
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Neila Lopes Morais é bacharel em Naturologia pela 
UNISUL. Especialista em Acupuntura e MTC – Enac – DF. 
Vice-presidente  da ABRANA. Assessora Parlamentar das 
Entidades Representativas da Naturologia – ABRANA, 
SBNAT e APANAT. Assessora Parlamentar da REDEPICS. 
Colaboradora da Frente Parlamentar Mista das Práticas 
Integrativas em Saúde (Frente Holística) – Câmara dos 
Deputados. 

 

Osvaldo Takeda possui graduação Educação Física pela 
Universidade de Santo Amaro e mestrado em 
Enfermagem Psiquiátrica pela USP. Tem experiência na 
área de Educação Física, atuando principalmente com: 
saúde mental, práticas complementares e integrativas e 
atividade física. Coordenador do Núcleo de Cuidados 
Complementares e Integrativos do Centro de Reabilitação 
e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP. 

 

Patrícia Shukusawa é graduada em Comunicação 
Social, com habilitação em Rádio e TV -USJT, pós-
graduada em Administração de Marketing- USJT. 
É Naturóloga, graduada pela UAM. Capacitação em 
Cuidados Complementares e Integrativos, com foco em 
Saúde Mental e Qualidade de vida no trabalho, na 
modalidade Shiatsu, no IPq do HCFMUSP. Cursando o 
Programa de Certificação Internacional dos Florais da 
Califórnia pela FES – Flower Essences Society. 

 

Paula Cristina Ischkanian é doutora em Ciências pela 
FSPUSP. Mestre em Ciências pela FSPUSP. Graduada em 
Naturologia Aplicada pela UNISUL. Docente do curso de 
Naturologia da UAM. Diretora de Ensino da SBNAT. 
Coordenadora do NEPNATUPIC da FSP/USP. Possui 
experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em 
Saúde Pública, atuando principalmente nos seguintes 
temas: naturologia, promoção da saúde, educação em 
saúde, práticas integrativas e complementares e saúde 

pública. 
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Raquel de Luna Antonio é naturóloga, Pós-graduada 
em Fitoterapia (FACIS) e Acupuntura (ETOSP), Mestra e 
Doutora em Ciências (Psicobiologia / UNIFESP). Docente 
do Bacharelado em Naturologia da UAM. Líder do 
NEPENSC (Certificado pelo CNPq). Membro da APANAT e 
Membro-Fundadora da SBNAT. 

 

Ricardo Guelman é Coordenador do Programa de 
Pediatria Integrativa do Instituto da criança (FMUSP) com 
foco em Oncologia Pediátrica e Enfermagem 
Antroposófica, em parceria com a Universidade Charuité 
de Berlim. Coordenador do Ambulatório de Antroposofia 
e Saúde, onde desenvolve assistência e pesquisa em dor 
crônica, tema de seu Post Doc. 

 

Romeu Carillo Júnior é médico ortopedista, Bacharel 
em Homeopatia, Mestre em Morfologia aplicada, 
Professor nos cursos de Pós-Graduação em Homeopatia 
em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 
Presidente fundador e Diretor da ABRAH. Autor do livro 
"O Milagre da Imperfeição". Presidente Fundador e 
Diretor da associação Brasileira de reciclagem e 
Assistência em Homeopatia. Médico encarregado da 
Clínica de Homeopatia do Hospital dos servidores Públicos 
da cidade de São Paulo. 

 

 

Rosana Nogueira Pinto é Artista,  Atriz e Dançarina, 
tem  Mestrado em Comunicação e Semiótica na PUC-SP. 
Graduada em Comunicação das Artes do Corpo, com 
habilitação em Dança e Teatro pela PUC-SP. Educadora 
social. Docente no Curso de Pós-Graduação de 
Especialização em Técnica Klauss Vianna. Fundadora da 
Cia Queremos Saber_ Artes do Corpo. Criadora do 
projeto, “Atos para Não Dançar” – Reflexões para o 
fortalecimento do pensamento crítico junto à formação 
continuada dos artistas das Artes do Corpo. 
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Stephany Nicolli Dourado Fonseca é Naturóloga 
formada pela  UAM. Atualmente cursando pós graduação 
em Acupuntura (ETOSP). Teve seu primeiro contato com 
as práticas de Yoga aos 15 anos pelas quais veio a 
conhecer o curso de graduação em Naturologia. Desde 
2016, no Espaço Essência Yoga,  em Alphaville, inseriu a 
Naturologia nos serviços oferecidos. Atua hoje no local 
como naturóloga e instrutora de Yoga atendendo diversos 
perfis e idades. 

 

Vívian Angélica dos Santos Malva é Naturologa, com 
atuação na docência em cursos de Graduação e Pós-
Graduação da UAM. Possui especialização em Acupuntura 
pela CETN e Faculdades Libertas, e em Aromaterapia pela 
Penny Price Academy of Aromatherapy. É membro da 
IFPA. Focalizadora de danças circulares, em especial, das 
danças dos Florais de Bach. 
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VIII Fórum Conceitual de Naturologia 

 

Os Fóruns Conceituais de Naturologia já se tornaram tradição 

dos Congressos Brasileiros de Naturologia (CONBRANATU). Tendo 

passado por diversos formatos, se caracteriza por um espaço de 

discussão e aprofundamento dos princípios e conceitos centrais da 

naturologia, mas também e principalmente, por uma arena de trocas 

eminentemente naturológica, onde se avaliam e reafirmam os 

objetivos que buscamos e os desafios que enfrentamos diante o 

campo da saúde e o atual paradigma cientificista. 

 Longe de definir o que é Naturologia, os FCN objetivam 

aprofundar discussões e buscar referências férteis para explicitar e 

fortalecer as especificidades da Naturologia como conhecimento e 

prática dentro da área da saúde. 

 No último ano, o VII Fórum Conceitual de Naturologia 

assumiu o desafio de instigar e estimular a pesquisa sobre a 

Interagência, conceito que constitui o cerne do conhecimento 

Naturológico e da nossa prática clínica. Este ano, o VIII Fórum 

Conceitual de Naturologia, objetiva abordar e propor teorias, 

perspectivas e fundos analíticos possíveis para o aprofundamento do 

conceito de Interagência. 

 

OBJETIVOS DO FÓRUM 

 
Objetivos Gerais dos FCN 

 

. Proporcionar avanços no conhecimento teórico em Naturologia, 

principalmente no tocante às diretrizes epistemológicas; 

. Proporcionar o acesso e a reflexão sobre temas fundamentais da 

Naturologia, incluindo a práxis naturológica, o ensino e sua interface 

com as bases teóricas. 

 

Objetivo específico do VIII FCN 
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Refletir, fundamentar e aprofundar a conceituação 

da R e laç ão  de  I n t e ra gê nc ia ,  buscando fortalecer a 

singularidade do campo de conhecimento da Naturologia. 

 

ESTRUTURA 
 

 O VIII Fórum Conceitual de Naturologia é um evento gratuito 

e aberto ao público. Contará com a submissão de ensaios teóricos-

conceituais e de relatos de experiência de interagência 

transformadoras.  

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE ENSAIOS TEÓRICOS-

CONCEITUAIS 

   
 Os candidatos interessados em apresentar ensaios teóricos-

conceituais no VIII Fórum Conceitual de Naturologia, deverão 

submeter um paper para avaliação até o dia 30 de Setembro de 

2017, pelo e-mail forumconceitualdenaturologia@gmail.com, 

devendo-se observar as seguintes normas: 

1) Os papers devem contemplar reflexão teórico-crítica acerca dos 

conceitos de Interagência e/ou relação terapêutica em Naturologia. 

2) A estrutura do texto é livre, no entanto, deve ser organizada e clara. 

3) Os papers devem tratar de uma problemática específica e devem 

ser fundamentados preferencialmente em correntes de pensamento 

epistemológicas, sociológicas, filosóficas, ou mesmo na experiência 

prática, sendo as ideias de outros autores devidamente 

referenciadas. 

4) Os trabalhos deverão ser produzidos necessariamente por 

bacharéis em Naturologia, estudantes de Naturologia ou professores 

do curso de Naturologia. 

mailto:forumconceitualdenaturologia@gmail.com
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5) Os trabalhos deverão ter no mínimo 03 páginas e, no máximo, 10 

páginas, na seguinte formatação: fonte arial, tamanho 12, 

espaçamento 1.5, justificado, margens de 2,5cm. 

6) Os papers devem ser enviados até o dia 30 de setembro de 2017 

para o seguinte e-mail: forumconceitualdenaturologia@gmail.com 

7) A resposta de aprovação do paper para apresentação será 

atribuída no prazo de 15 dias. 

Nota: Devido ao tempo reduzido do Fórum, os papers serão 

selecionados por uma comissão constituída por professores do curso 

de Naturologia, cuja função será a de organizar os conteúdos a serem 

discutidos no fórum. 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE RELATOS DE 

EXPERIÊNCIA DE INTERAGÊNCIAS 

TRANSFORMADORAS 
 
 Os candidatos interessados em apresentar um relato de 

experiência de interagência transformadora no VIII Fórum Conceitual 

de Naturologia, deverão submeter o relato de experiência para 

avaliação até o dia 30 de Setembro de 2017, pelo e-mail 

forumconceitualdenaturologia@gmail.com, devendo-se observar as 

seguintes normas: 

1) Os relatos de experiência devem consistir na descrição de uma 

experiência de interagência, com ênfase na relação terapêutica, 

exclusivamente em atendimento de Naturologia, seja individual ou em 

grupo; que possa exemplificar, ilustrar e elucidar as reflexões 

empregadas pelos papers. 

2) Os relatos de experiência devem ter caráter eminentemente 

qualitativo, com enfoque na relação terapêutica e não nas técnicas 

utilizadas e resultados objetivos obtidos. 

3) A estrutura do texto é livre, podendo ser artística, no entanto, deve 

ser organizada e clara. 

4) Os trabalhos deverão ser produzidos necessariamente por 

Naturólogos ou estudantes de Naturologia. 

mailto:forumconceitualdenaturologia@gmail.com
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5) Os trabalhos deverão ter no máximo, 5 páginas, na seguinte 

formatação: fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1.5, justificado, 

margens de 2,5cm. 

6) Os relatos de experiência devem ser enviados até o dia 30 de 

Setembro de 2017 para o seguinte e-mail: 

forumconceitualdenaturologia@gmail.com. 

Nota: A resposta de aprovação do relato para apresentação será 

atribuída no prazo de 15 dias. Devido ao tempo reduzido do Fórum, 

os relatos serão selecionados pela comissão organizadora levando-

se em consideração a clareza do texto, a adequação a proposta e a 

pertinência diante os papers selecionados. 

 

Comissão Organizadora do VIII Fórum Conceitual de 

Naturologia 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Papers do VIII Fórum 

Conceitual de Naturologia 
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IDEIAS DE UMA FILOSOFIA RENEGADA 2: EXISTIR, 

DIFERIR e a PROPOSTA DE UMA INTERAGÊNCIA 

BASEADA NA POTÊNCIA PARA A VIDA 

 
Ana Claudia M B Leite-Mor1 

   

         O presente ensaio tem por objetivo apresentar aos 

Naturólogos algumas ideias do sociólogo e filósofo francês 

Gabriel Tarde. Estas ideias já foram referidas uma vez, na 

ocasião da apresentação do paper “Ideias de uma filosofia 

renegada: Gabriel Tarde, Bruno Latour e algumas contribuições 

a construção da Naturologia”, no III Fórum Conceitual em 2012. 

Os naturólogos que estavam presentes talvez se lembrem do 

discurso apaixonado, daquela que encontrava-se imersa e 

encantada por idéias revolucionárias. Como naquela 

oportunidade não pude apresentar todas as idéias devido ao 

tempo, espero hoje, 5 anos depois, poder reapresentá-las de 

forma mais madura, mas não menos apaixonada. Para mim e 

acredito que para Tarde, este apaixonamento é a sustentação de 

qualquer reflexão ou ação que se proponha transformadora de 

um estado de coisas e potencializadora da vida. 

        Para este texto, revisitei a argumentação apresentada em 

2012, e procurei aprofundar uma ideia que considero 

                                           
1 Bacharel em Naturologia pela UNISUL, mestre em Saúde Coletiva 
pela UNICAMP. 
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fundamental: a proposta de uma interagência focada, não no 

diagnóstico de um estado de saúde ou doença, mas no acesso 

às potências existentes para a vida, como sentido último do que 

estamos chamando de Saúde. Baseei-me na releitura de dois 

livros publicados no Brasil, a tradução direta de Tarde 

“Monadologia e Sociologia” (Tarde, 2007) e a tese “Antes Tarde 

do Que Nunca” do Prof. Eduardo Viana Vargas da UFMG. 

Jean-Gabriel de Tarde nasceu na França 1843 e faleceu 

1904.  Obteve Bacharelado em Letras, Ciências e Direito. Sofreu 

crises oftalmológicas que o obrigaram a viver longos períodos em 

locais escuros. Nesta fase, escreveu poemas, fez longos 

percursos pedestres e obteve as suas primeiras instruções em 

filosofia. Começou a sua trajetória de pesquisador na área de 

Criminologia, mas também publicou nas áreas de Sociologia, 

Economia, Psicologia Social e Filosofia. Foi diretor da seção de 

estatística criminal do Ministério de Justiça em Paris e, a partir de 

1896, regente de disciplinas em diversas escolas francesas 

inclusive no Collège de France.  

Gabriel Tarde foi contemporâneo e maior interlocutor de 

Émile Durkheim, renomado pai da sociologia. Discutiram juntos 

filosofia, metafísica, psicologia, sociologia, ciências e biologia. 

Nas suas discussões, cada um propôs uma teoria social: 

Durkheim, a escola de sociologia científica francesa que 

expandiu-se e é hoje estudada no mundo todo; e Gabriel Tarde, 

a sua monadologia renovada e seu ponto de vista sociológico 

universal, relegados ao esquecimento, até algumas décadas 
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atrás (Vide Vargas, 2000, p.23-24). Por que escutamos tanto 

sobre Durkheim e quase nada sobre Tarde? Durkheim é 

reconhecido como o fundador das ciências sociais como campo 

ontológico distinto e autônomo em relação às ciências naturais. 

No entanto, herdou delas a idéia positivista da lei, que subjaz, 

determina e conduz a ação e as relações humanas em um 

sentido determinado, assim como a lei natural que subjaz e 

determina a ação das coisas. Durkheim serviu à modernidade, ao 

Estado, à sociologia da ordem, do progresso, da classificação e 

normatização dos seres. O nosso Tarde, pelo contrário, já de 

início abandonou a idéia da harmonia universal e, da lei 

transcendente, para mergulhar e perder-se nas miríades, nas 

multiplicidades, nos encontros e desencontros das relações 

humanas e não-humanas, nas diferenças infinitesimais. Ao invés 

de uma escola de sociologia científica a serviço do progresso, o 

seu ponto de vista sociológico universal (que não se pretendia 

menos científico que seu adversário). 

Durante meio século (1910 - 1960) não se ouviu falar de 

Tarde, senão como o interlocutor vencido de Durkheim. No 

entanto, como Vargas (2000) mostra, diversos pensadores 

contemporâneos vem resgatando a proficuidade de suas idéias 

no enfrentamento dos desafios pós-modernos. 

        Tarde parte de uma hipótese fundamental: existir é diferir. 

A explicação para esta hipótese inicia na leitura da monadologia 

de Leibniz, filósofo e matemático criador do cálculo infinitesimal. 

Da metafísica de Leibniz extrai a noção de mônadas: partículas 
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elementares que são diferenciadas (dotadas de qualidades que 

as singularizam) e diferenciantes (animadas por uma potência 

imanente de mudança contínua) (Tarde, 2007). Toda existência, 

seja um ente, ser, coisa ou evento, ao ser abordada pela ciência, 

termina por ser decomposta em outros 

seres/entes/coisas/eventos que, a uma vista inicial, aparentam 

elementares, ou seja, partículas últimas dotadas de unidade 

indivisível. No entanto, para Tarde, estas partículas últimas, ao 

serem estudadas de forma mais atenta, decompõem-se em mais 

uma miríade de outras. Dessa forma, o conhecimento e a ciência 

proliferam e multiplicam os agentes do mundo, as mônadas, 

constatando a sempre crescente complexidade e pluralidade dos 

fenômenos, rumo ao infinito, ao infinitesimal.  

Vejam que é assim para todas as ciências que, ao 

tentarem aprofundar o conhecimento de unidades aparentes, as 

abriram em miríades de agentes infinitesimais. Por exemplo, a 

ruptura do átomo em turbilhões subatômicos, o rompimento da 

unidade orgânica em um número prodigioso de células, o 

desenvolvimento da infectologia que encontrou miríades de seres 

microscópicos, ou ainda a teoria evolucionista, que encontra a 

explicação para a constituição de uma espécie na soma das 

infinitas variações individuais, que por sua vez derivam das 

infinitas variações celulares, que derivam das infinitas variações 

genéticas e assim por diante (Tarde, 2007). Pela monadologia, o 

universal, que aos olhos da ciência positivista aparenta ser 

homogêneo e unitário, só pode ser acessado pela mediação do 
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elementar e suas miríades, suas multidões infinitesimais. Para 

Tarde, uma escola científica poderia até afirmar que chegou a 

origem, ao elementar indivisível, mas ao observar as descobertas 

científicas constata que “esses elementos últimos aos quais 

chega toda ciência, o indivíduo social, a célula viva, o átomo 

químico, só são últimos da perspectiva de sua ciência particular 

(...) Os cientistas que vivem em contato íntimo com esses 

supostos elementos não duvidam de sua complexidade” (Tarde, 

2007, p. 57).  

Leibniz imaginava que, indo ao limite (através do cálculo 

infinitesimal), encontraria uma lei universal, a harmonia universal 

na forma de unidade. Acreditava que chegaria a Deus. Tarde, no 

entanto, pretende levar a hipótese monadológica às últimas 

consequências: recusa a hipótese de Deus, assim como qualquer 

outra transcendência. Para Tarde, não há nada que dê limite, 

oriente ou determine as mônadas: cada uma delas é sempre 

composta, um universo em si, composta até o infinitesimal por 

outras mônadas que por sua vez, são complexas e compostas, 

diferentes e diferenciantes, pois agem em si e umas sobre as 

outras. Está aí a renovação. Abandonada a ideia de uma lei 

transcendente, que daria ordem e direcionamento a esta 

proliferação indefinida, as “mônadas abertas por Tarde (...) são 

esferas de ação singularizadas em um ponto qualquer, que não 

tem outra essência, senão as atividades que exercem umas 

sobre as outras. Cada mônada está inteiramente onde age” 

(Vargas, 2007, p.14/15).  
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Assim, existir é diferir. Se sempre que abordamos um 

fenômeno, ele se abre em multiplicidades de agentes novos, 

outros. A origem não está no igual, nas semelhanças, na 

identidade, na ontologia purista da essência. A origem dos 

fenômenos está nas diferenças, nas relações. Ora, diferenças 

não existem por si, existem a partir de que nos relacionamos. É 

diante de um outro que diferimo-nos, que nos enxergamos em 

nossas singularidades. O que explica que as mônadas andem 

juntas? É que “entregues a si mesmas, nada podem”. Se as 

mônadas são meios universais é porque não há agência, ação, 

sem outrem, não há existência fora da relação e não há relação 

sem diferença (Vargas, 2007). A ontologia proposta por Tarde 

não está no ser em si, mas no ser com outros, na relação, 

portanto existir é diferir. Uma ontologia firmada na própria ação, 

no movimento, na contínua mutação e transformação do mundo. 

Por isso, é uma teoria social que coloca em suspensão (e 

suspeição) a antinomia entre o contínuo uniforme e o descontínuo 

pontual ou, mais precisamente, que pense as entidades finitas 

como casos particulares de processos infinitos, as situações 

estáticas como bloqueios de movimento, os estado permanentes 

como agenciamentos transitórios de processos de devir (e não o 

contrário). (Milet, 1970, apud Vargas, 2007).   

Diferente da epistemologia e ontologia hegemônicos nas 

ciências naturais e sociais, o que Tarde propõe é substituir o 

grande (macro) pelo pequeno (micro), as totalidades e as 

unidades pelas multidões. Além,  no lugar de uma lei, estrutura 
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ou força externa que impeliria a ação nos agentes, Tarde restitui 

a ação, o poder às mônadas. Eis então a monadologia renovada: 

monismo = miriateísmo. Não há um Deus absoluto, uma ordem 

transcendente; mas uma miríade, uma multidão de pequenos 

deuses que em si tudo podem, mas ao agirem tornam-se 

diferentes e diferenciantes. Podemos levar a sério a hipótese 

monadológica renovada: e se no início não existia o Um, mas 

multidões?  

Não quero entrar nas questões metafísicas. Acredito que 

seja mais produtivo desbravar a proficuidade destas 

considerações para uma epistemologia naturológica e finalmente 

para uma proposta de interagência. Esta ontologia da ação 

resulta em uma noção de realidade: o real é apenas um caso do 

possível. O que existe no real são emergências produzidas pelos 

encontros fortuitos de inumeráveis séries repetitivas de mônadas. 

Somos nascidos de um encontro que nos fez diferentes de todo 

o resto do Universo, vamos nos esbarrando e nos alterando até 

a morte; e tudo isso é justamente chamado fortuito, acidental, 

“pois os seres que assim se cruzam não se buscavam, mas nem 

por isso seu cruzamento foi menos necessário e fatal” (Tarde 

apud Vargas, p.26). Não se trata de determinismo, pois não há 

uma ordem transcendente. Não se trata de voluntarismo, pois as 

mônadas não possuem escolha nem domínio total sobre os 

encontros que estabelecem. No instante anterior ao que 

chamamos realidade, existiu uma infinidade de 

encontros/realidades possíveis, de possibilidades potenciais, 
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assim como existem agora inúmeras possibilidades outras que 

serão ou não delimitadas pelos encontros que somos capazes de 

enxergar e realizar.   

O social para Tarde é isso e somente isso: associações, 

relações e ações de uns sobre os outros. É importante salientar 

que não há aí nenhuma qualificação ontológica dos entes entre 

humano e coisa, ser social ou ser natural, sujeito ou objeto, ou 

outras classificações modernas. Tarde quebra o abismo 

ontológico das ciências humanas e naturais com um monismo 

levado ao extremo. Tudo são mônadas, das partículas 

subatômicas aos sujeitos donos do poder econômico; todos de 

associam, agem uns sobre os outros produzindo, criando e 

transformando as realidades a todo momento. Assim, em Tarde, 

a palavra social não define um domínio específico da realidade, 

ou uma zona ontológica particular reservada aos humanos, mas 

designa toda e qualquer modalidade de associação; de forma 

que, em vez de substância, social é sempre relação, logo, 

diferença.  

Tarde desmonta o antropocentrismo. O poder, a vontade 

e o livre arbítrio não são restritos a um campo ontológico humano, 

mas, há “sujeitos” poderosos, pequenos deuses, por toda parte. 

“Na verdade, é licito perguntarmo-nos, comparando 
às invenções celulares, as indústrias celulares, às 
artes celulares, tais como um dia de primavera as 
expõe, nossas artes, nossas industrias, nossas 
pequena descobertas humanas mostradas em 
nossas exposições periódicas, se é realmente certo 
que nossa inteligencia e nossa vontade proprias, 
grandes eus dispondo de vastos recursos de um 
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gigantesco estado cerebral, levam a melhor sobre as 
dos pequenos eus confinados na minuscula cidade 
de uma celula animal ou mesmo vegetal. Com 
certeza, se o preconceito de nos acreditarmos 
sempre seres superiores a tudo não nos cegasse, a 
comparação nao penderia a nosso favor. É esse 
preconceito, no fundo, que nos impede de crer nas 
mônadas. Em seu secular esforço para interpretar 
mecanicamente tudo o que está fora de nós, mesmo 
o que mais brilha em traços de gênio acumulados, 
as obras vivas(!); nosso espírito sopra, de certo 
modo, apagando todas as luzes do mundo em 
benefício de uma solitária fagulha. (Tarde, 2007, 
p.74) 

 
Tarde afirma seu monismo revolucionário contra todas as 

dualidades: “matéria é espírito, nada mais”, então, espírito é 

matéria, nada menos (Tarde apud Vargas, 2007). Se podemos 

dizer algo sobre esses outros, as coisas, é porque 

compartilhamos com elas mais do que costumam imaginar. Diz 

Tarde desafiando a ontologia cartesiana: “Reconhecer que se 

ignora o que é o ser em si de uma pedra, de um vegetal, e ao 

mesmo tempo obstinar-se em dizer que ele é, é logicamente 

insustentável (...) E se somos incapazes de perceber por toda 

parte almas outras que a minha, mas no fundo semelhantes a 

minha, é por conta desse preconceito antropocêntrico que nos faz 

crer sermos seres superiores.” (Tarde, 2007, p.65-74)   

O monismo monista de Tarde (quer dizer a rejeição do 

dualismo ontológico) tem derivações para as ciências e para as 

formas do conhecer. Por exemplo, coloca em questão a primazia 

dos acontecimentos passados, em detrimento dos 

acontecimentos futuros, quanto a sua capacidade explicativa das 
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realidades. (Física quântica? Não exatamente, é sociologia do 

séc. XIX). Coloca em questão a busca pelo termo absoluto, pelas 

ideias superiores, pelas leis (e etc.), se a todo momento vemos 

proliferar heterogeneidades novas e mais radicais, que nenhuma 

dessas ideias e leis são capazes de explicar. Tarde questiona as 

abordagens tipológicas das ciências (tanto humanas como 

naturais) pois: “os tipos são apenas freios, as leis são apenas 

diques opostos em vão ao transbordamento de diferenças 

revolucionárias, intestinais, nas quais se elaboram em segredo 

as leis e os ‘tipos’ do amanhã.” (Tarde, 2007, p.106). A única lei 

é a de que a variação não varia, pois segue variando. Logo a 

identidade é apenas um mínimo, uma espécie infinitamente rara, 

de diferença, assim como o repouso é apenas um caso do 

movimento e o círculo uma variedade singular da elipse. Logo, 

diferenças é o que todos nós temos em comum. Diferença é o 

que nos salva do abismo.  

Eis então a mudança radical para os processos de 

conhecer: em vez de buscar a essência identitária dos entes ou 

suas semelhanças passíveis de serem classificadas, cabe defini-

los por suas propriedades diferenciais, suas zonas de potência 

(Vargas, 2007). 

Pois bem, quais as contribuições destas idéias para 

pensarmos a interagência? Para ser mais didática (o que talvez 

não tenha sido até aqui), quero discuti-las em duas reflexões: 1) 

A concepção do estado de doença, o mesmo passível de 

diagnóstico para a ciência positivista, como um caso particular de 
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processos infinitos, um bloqueio de movimento, um 

agenciamento transitório nos processos de devir ou, mais 

simples: como a relação terapêutica centrada no diagnóstico 

limita as possibilidades para a potencialização da vida; 2) Qual 

seria para Tarde o papel do naturólogo, diante o complexo estado 

de vida/saúde/doença que se apresenta diante ele na forma de 

interagente? 

 

1. Deslocando os diagnósticos limitantes da centralidade da 

terapêutica naturológica 

A biomedicina baseia sua prática no diagnóstico. “Um 

bom diagnóstico realizado é quase a certeza do sucesso da 

terapêutica”, é fala comum a muitos médicos. O diagnóstico 

biomédico nada mais é que a classificação do processo de 

doença-vida da pessoa, por meio da redução das variáveis à 

indicadores fisiológicos e bioquímicos, que termina por enquadrar 

a pessoa em uma categoria de existência. É realizado 

desconsiderando-se as peculiaridades do processo de vida de 

cada paciente, para acessar aquilo que considera-se universal e 

similar para todos os membros da espécie humana, a fisiologia. 

Ora, dois diabéticos podem ser existências completamente 

distintas, inclusive em termos fisiológicos, mas, a partir do 

momento que demonstrarem os mesmos sintomas e indicadores 

bioquímicos, dentro dos mesmos parâmetros, serão 

considerados diabéticos, passarão a fazer parte do mesmo 

grupo, dividirão a mesma ala no hospital, tomarão as mesmas 
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medicações e deverão assumir para si os mesmos modos e 

hábitos de vida. Mais limitante ainda quando se trata de doenças 

crônicas, consideradas incuráveis, e a pessoa recebe a sentença 

de que passará o resto da vida em tratamento e que deve 

aprender a lidar com o sintomas permanentes. Ao invés de uma 

valorização das singularidades, uma normatização da existência 

pela semelhança, pior, pela semelhança fisiológica. 

Ora, ao que será que Tarde chamaria atenção neste exemplo. 

Primeiro a redução da multiplicidade de fatores, variáveis e 

diferenças às questões fisiológicas; segundo, a sustentação da 

crença de que a fisiologia e suas leis são as mesmas para todas 

as existências humanas, quando os próprios avanços científicos 

mostram a crescente complexidade dos processos bioquímicos, 

repletos de variáveis incontroláveis, cada vez mais sutis e 

causadas por fatores de comportamento, modos de vida, etc.; 

terceiro, a crença de que ao enquadrar a complexidade na 

categoria diagnóstica e aplicar o protocolo padrão, o tratamento 

terá efetividade, tornará a pessoa sadia, quando o mais 

inexperiente dos clínicos sabe que o tratamento não tem 

resultados semelhantes pois somos diferentes. 

Nenhuma vida cabe no diagnóstico pois é múltipla, plural! 

Toda mônada é um universo em si, uma multidão em si. A 

proposta de Tarde seria pensar a doença não como determinação 

da existência, mas como agenciamento transitório de um 

processo de devir, de um vir a ser. Uma proposta para a 

naturologia seria não pensarmos nossos interagentes pelo que 
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eles são, o ser é sempre transitório. Ninguém é diabético, 

ninguém é doente crônico, ninguém é chicory. Todo 

estancamento, todo diagnóstico é só um caso de um longo e 

complexo conjunto de relações da qual somos a obra prima, mas 

que nos escapa. Conceber a doença como ser é propor ao 

interagente que ele bloqueie o movimento contínuo da vida, que 

ele literalmente adoeça, nesta concepção ampla de saúde como 

realização de si. Pensemos nossos interagentes pelo que eles 

podem, pelo que são capazes(!) pois, eles mesmos (ou aquilo 

que neles seria a sua essência), está inteiramente onde eles 

agem. Somos pequenos deuses ansiando por tornar-nos 

universo e é essa ânsia de crença e desejo que nos constitui, 

enquanto legítimas mônadas tardeanas. Pensemos pela multidão 

de pequenos deuses que se fazem e refazem a todo momento.  

Refletindo um pouco mais, vejamos se não é isso mesmo 

que os naturólogos já tentam fazer, ao resgatar o pensamento 

complexo, vivo e potencializador das Medicinas Tradicionais 

Vitalistas. Se não é uma imensa diferença entre o diagnóstico 

biomédico e o diagnóstico vitalista tradicional, que concebe um 

conjunto amplo e complexo de relações no próprio “título” 

diagnóstico como por exemplo: “fogo crescente no coração, 

causado por excesso de calor no fígado ou por deficiência de Yin 

do coração”. Incluindo aí os “espíritos” ativos dos órgãos, 

vísceras e elementos que tantas vezes se rebelam contra as 

ordens preestabelecidas, e nos fazem concordar que “o vento-frio 

invade meridianos e órgãos”, que a “mucosidade-fogo agita o Qi 
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do coração”, ou assumir a “inabilidade do Baço-Pâncreas de 

governar o sangue”. Se não é esse um mundo povoado de 

agentes não-humanos poderosos. Se não é uma das máximas 

da filosofia da Medicina Tradicional Chinesa assumir que o 

melhor a fazer é andar junto as mutações da nossa própria 

natureza e deixar-se conduzir pelas múltiplas variáveis, ao invés 

de controlá-las. E se os sintomas desagradáveis e as doenças 

não são realmente resultados de bloqueios de movimento, de 

diques opostos em vão ao transbordamento da multiplicidade da 

vida, seus fluxos e mudanças contínuas. 

Este texto torna-se então, um ativismo contra a 

centralidade e a supremacia do diagnóstico, em detrimento da 

abordagem da potência para a vida. Quando um interagente 

chegar e disser “tenho depressão”, não o olhe como depressivo; 

procure pelas suas possibilidades de ação, por todos os indícios 

de resistência à estagnação, por todas as possibilidades de 

agenciamentos transformadores, que você, naturólogo, for capaz 

de enxergar através da sua existência e dos seus conhecimentos. 

Estudemos as medicinas tradicionais, procurando pelas 

possibilidades de potencialização da vida e não pelas assertivas, 

passíveis de serem transformadas em normas e normatizações. 

Não usemos pontos para dor de cabeça, mas pontos para 

desobstruir o excesso de yang do dial superior, causado por 

todas as possibilidades dos ciclos de geração e controle.      

 

2. A abertura das potencialidades para a vida.  
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O que anseia uma pessoa, quando procura um terapeuta? 

O que faz uma pessoa sair do lugar em que está para procurar 

ajuda? Ora, em última instância, uma pessoa vem até um 

terapeuta/médico quando, na sua experiência de si, ela não se 

sente plena em suas capacidades. Quando, seja por razão física, 

psíquica ou qualquer outra não classificável, ela está incapaz de 

realizar sua vontade. Me explico: procuramos um médico quando 

um sintoma, dor ou desconforto nos impede de fazer algo que 

desejamos ou “deveríamos”; procuramos um psicólogo quando 

temos sentimentos, emoções, comportamentos que se colocam 

entre nós e o que queremos. (Quando procuramos um 

naturólogo?) Procuramos um “outro” quando, sozinhos, não 

vemos saída, quando os agenciamentos que somos capazes de 

fazer não nos satisfazem, quando, do lugar em que estamos, 

somos incapazes de enxergar novas possibilidades de 

existência. Aí começam os sintomas, as estagnações, as dores, 

as insatisfações, a depressão, a falta de vitalidade, quase todos 

males modernos. De tão classificados e enquadrados que fomos 

nos últimos dois séculos, talvez tenhamos nos acostumado a 

andar sem sair do lugar e passado a acreditar que outro mundo 

não é possível.     

 Qual seria para tarde a função de um terapeuta, a função 

do Naturólogo, senão chacoalhar a rede de agenciamentos e 

relações normatizadas que produziram o estado de doença, ao 

qual não se pretendia chegar. Talvez dizer “veja bem, você foi 

diagnosticado como diabético, mas isso não determina a sua 
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existência a partir de agora. Vamos explorar todas as 

possibilidades para lidar com isso e ver que outro modo de vida 

mais satisfatório alcançamos”. Seria o caso de assumirmos um 

olhar tardeano sobre o processo de vida/saúde/doença: 

concebermos nossos interagentes, não como determinados pelo 

seu quadro clínico, mas como os pequenos deuses que são e 

tudo podem sobre os agenciamentos que estabelecem. Podemos 

focar e priorizar no nosso olhar não os sintomas, mas as relações 

produtoras de vida ou não; podemos procurar abrir os eventos 

tanto nas miríades de possibilidades anteriores à estabilização 

em um estado insatisfatório, como abrir a miríade de 

possibilidades de agenciamentos a partir do dado diagnóstico. 

Tratemos de cuidar tardeanamente do nosso olhar, para 

podermos tratar nosso interlocutores e  interagentes pelos 

pequenos deuses que são (somos), capazes de agir e 

transformar a todo momento. 

Levemos a sério este termo tão significativo, que sem 

querer cunhamos: inter-agência, agir entre, uma ação que 

transpassa o campo de mediação que não acontece 

simplesmente entre terapeuta e interagente, mas entre as 

possibilidades todas que envolvem nossas capacidades de nos 

reinventarmos e nos transformarmos.       

Finalizada esta apresentação de idéias, só me resta 

desejar que este nosso encontro seja tão profícuo, 

potencializador e transformador das nossas múltiplas realidades, 

como o pretendi; e que estas idéias cresçam e se transformem 
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na direção de uma Naturologia que cumpra a proposta a que foi 

pensada, a produção da saúde concebida como amplo 

desenvolvimento da vida. 
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Inscrição de Trabalhos Científicos 

 

 

A Comissão Organizadora do X Congresso Brasileiro de Naturologia, 

abre as submissões para apresentação de trabalhos científicos nas 

modalidades de apresentação oral e pôster. 

 Os trabalhos para apresentação oral e para pôster 

poderão ser enviados até o dia 17 de SETEMBRO de 2017. 

 

1. REGRAS GERAIS PARA O ENVIO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

Submissão e limite de trabalhos 
 Cada submissão dará direito à participação no Congresso e 

ao envio de dois resumos, desde que o(a) inscrito(a) seja autor(a) dos 

trabalhos. 

 Cada autor(a) poderá mandar 2 trabalhos como autor(a) 

principal, e não há restrições quanto ao número de trabalhos como 

coautor(a). No caso da modalidade apresentação oral, cada 

autor(a) poderá apresentar somente um trabalho. 

 Para submeter o trabalho para avaliação não é necessário 

pagar a taxa de inscrição. No entanto, se o trabalho for pré-

selecionado, somente será aceito mediante o pagamento da 

submissão do(a) autor(a) apresentador(a) – qualquer um dos(as) 

coautores(as). 

 No caso de um ou de todos os resumos não serem 

aprovados, não haverá ressarcimento do valor da submissão ou 

substituição de inscrições. 

  

Plataforma de envio de trabalhos 
 Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo e-

mail trabalhos.conbranatu@gmail.com. Resumos enviados por fax, 

mailto:trabalhos.conbranatu@gmail.com
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outros e-mails ou outra maneira de transmissão de documentos não 

serão aceitos e não serão processados pela Comissão Científica. 

 No ato da submissão do resumo, indicar a forma de 

apresentação da atividade: oral e também pôster; somente na forma 

de apresentação oral; somente na forma de pôster; ou a critério da 

comissão avaliadora. 

  

Aceite, notificação, publicação e certificados 
 Os resumos serão encaminhados aos avaliadores(as) da 

Comissão Científica e o resultado da avaliação (aceito ou rejeitado) 

será enviado por email ao autor(a) principal. Haverá premiação 

(menção honrosa) para os melhores trabalhos em cada categoria. 

 Os(as) autores(as) selecionados para a apresentação oral e 

pôster serão notificados(as) pela Comissão Científica por e-mail. A 

Comissão Organizadora não se responsabilizará pelas despesas de 

hospedagem e locomoção. 

 Todos os resumos serão publicados nos Anais do X 

CONBRANATU, a ser disponibilizado online no website do 

Congresso, e em edição especial do periódico Cadernos de 

Naturologia e Terapias Complementares. 

 Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho 

apresentado. 

 O conteúdo do resumo e da apresentação é unicamente de 

responsabilidade dos(as) autores(as). 

  

2. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

Título 
 O título do trabalho deve ser escrito em letra MAIÚSCULA, 

sem abreviações, fonte Arial, tamanho 15, em negrito e centralizado, 

não colocar ponto no final. 

 Logo após o título, indicar a autoria: Primeiro deve ser 

informado o(a) autor(a) principal, com um asterisco ao final do nome 

completo por extenso. Em seguida, se houver, o(s) coautor(es) e/ou 
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coautora(s). Inserir o nome completo dos(as) autores(as), separados 

por vírgulas (escrever o nome completo, por extenso, sem 

abreviações). Acrescentar o endereço eletrônico do autor(a) principal 

no final (fonte Arial, tamanho 13), após um novo asterisco ao final da 

lista de autores. No caso do(a) autor(a) apresentador(a) ser diferente 

do(a) autor(a) principal, o nome e contato do(a) autor(a) 

apresentador(a) devem aparecer ao final do resumo. O texto deve ser 

centralizado e em negrito. 

  

Resumo 
 O Resumo deverá ser estruturado, contendo: Introdução, 

Objetivo, Método, Resultados e Conclusão ou Considerações Finais. 

O resumo deve ser redigido em fonte Arial, em português, inglês ou 

espanhol, tamanho 11, com texto justificado, espaço entre linhas 1,5. 

Margem esquerda, direita e inferior de 3,0 cm e superior de 2,0 cm. 

Nomes de gêneros e espécie devem ser grafados em itálico. Não 

deverão ser utilizadas abreviaturas nem referências. O resumo deve 

conter, no máximo, 300 palavras, dispostas em um único parágrafo. 

No resumo não haverá possibilidade de incluir desenhos, gráficos ou 

figuras. Dados quantitativos devem ser expressos como média e 

variação, incluindo o “n” da amostra e informações estatísticas. Ao 

final do resumo, apresentar palavras-chave (mínimo de 3 e máximo 

de 5). No caso do(a) autor(a) apresentador(a) ser diferente do(a) 

autor(a) principal, o nome e contato do(a) autor(a) apresentador(a) 

devem aparecer após as palavras-chaves. 

  

Fomento 
 Reconhecimento a órgãos financiadores do trabalho, se 

pertinente. 

  

Conflitos de interesses 
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 É responsabilidade dos autores(as) declarar qualquer 

potencial conflito de interesses e vieses que possam ter impactado o 

trabalho, incluindo aqueles de natureza pessoal, profissional, 

empregatícia, política, e/ou financeira, bem como interesses 

associados a patentes ou propriedades, provisão de materiais e/ou 

insumos e equipamentos utilizados no estudo. 

  

Autoria 
 O X CONBRANATU adota os critérios de autoria conforme as 

recomendações do Comitê Internacional de Editores de Periódicos 

Médicos (ICMJE). Cada autor(a) listado(a) deve ter: 1- contribuído 

substancialmente à concepção do trabalho ou seu desenho; 2- 

contribuído substancialmente à aquisição, análise ou interpretação de 

dados para o trabalho; 3- elaborado o trabalho ou o revisado 

criticamente em termos de contribuição intelectual; 4- aprovado a 

versão final do resumo a ser enviada; 5- acordado quanto à 

responsabilidade por todos os aspectos do trabalho, e em assegurar 

que as questões relacionadas com a precisão ou integridade de 

qualquer parte do trabalho foram devidamente investigadas e 

resolvidas. Ainda, devem ter confiança na integridade da contribuição 

de cada coautor(a), bem como clareza desta contribuição. 

  

3. TEMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: 
 Os resumos devem ser submetidos dentro do tema central do 

X CONBRANATU (“Prática Clínica e Saúde Integral”), ou em uma das 

4 grandes áreas: 

 1 Evidências científicas com o uso das Práticas Integrativas e 

Complementares e Naturologia 

 2 Aspectos políticos e Experiências da Implementação das 

Práticas Integrativas e Complementares e Naturologia no 

SUS 

 3 Iniciativas de Promoção da Saúde com as Práticas 

Integrativas e Complementares e Naturologia 
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4.Educação permanente com as Práticas Integrativas e 

Complementares e Naturologia 

  

4.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Serão observados os seguintes critérios de avaliação para os 

trabalhos recebidos: 

 1 a) Adequação à temática do Congresso; 

 2 b) Adequação ao escopo do tema escolhido; 

 3 c) Organização, e clareza de exposição dos objetivos, 

métodos, resultados e conclusões/considerações finais; 

 4 d) Adequação conceitual e metodológica em acordo com os 

objetivos; 

 5 e) Coerência entre os resultados e as conclusões; 

 6 f) Atualidade, inovação e contribuição ao desenvolvimento da 

Naturologia. 

  

5. RESULTADOS E PRAZOS 
 Os trabalhos aprovados para as apresentações orais serão 

confirmados por email a partir de 25 de junho de 2017, e trabalhos 

aprovados para pôster serão confirmados por email a partir de 20 de 

setembro de 2017. 

 Caso o(a) participante necessite do aceite de participação 

anterior a esta data, escrever ‘Retorno rápido’ no assunto do email de 

submissão do resumo. 

  

6. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 

Apresentação oral 
 O(a) apresentador(a) terá 10 minutos para expor o trabalho, 

em horário dentro da programação oficial do X CONBRANATU a ser 

determinado posteriormente. A Comissão Científica disponibilizará 

equipamento audiovisual para apresentação. 
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 Após a divulgação do resultado dos trabalhos selecionados 

para a modalidade apresentação oral, os(as) autores(as) devem 

enviar a apresentação no formato PPT/2003 para a Comissão 

Científica, até o prazo de 01/10/2017. E-mail: 

trabalhos.conbranatu@gmail.com. 

  

Apresentação em pôster 

 Os trabalhos serão apresentados impressos na forma de 

pôster formato retrato, medindo 80cmX120cm. Os pôsteres 

deverão ser fixados no local indicado pela Comissão Organizadora, 

em data a ser informada posteriormente. 

 A presença do(a) autor(a) apresentador(a) será 

requerida em horários determinados, sendo que a visita guiada 

da Comissão Científica ocorrerá em um dos dias, a ser informado 

posteriormente. 

 

Comissão Científica do X CONBRANATU 
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Giselle Ibette Silva López-Lopes*, Isa Carvazam, Daniel Alan Costa 

(INESP) 

Contato: giselleisllopez@gmail.com  

 

RELATO DE EXPERIENCIA: PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

PRÁTICAS ALTERNATIVAS COMO ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO 

À SÁUDE DOS TRABALHADORES 

Alessandra Paula Ferreira Moreira Neumann *, Mariana Cabral 

Schveitzer (UNIFESP) 

Contato: ale11.neumann@gmail.com 

 

TÉCNICAS DE RELAXAMENTO, RESPIRAÇÃO E VISUALIZAÇÃO 

PARA O ALÍVIO DA DOR NA FIBROMIALGIA: UM ESTUDO DE 

CASO 

Paula Márcia Schmaltz Ferreira Rozin* (IAE), Caio Fábio Schlechta 

Portella (IAE), Márcia Morete (IAE)  

Contato: paularozin@gmail.com 

 

ARTE INTEGRATIVA NO AUXÍLIO À QUALIDADE DE VIDA E 

AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTE PARTICIPANTES DO 

PROJETO TERÇA ROSA NO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON 

Vinícius Araújo da Silva*, Caio Fábio Schlechta Portella (UAM) 

Contato: vinnyaraujo2295@gmail.com 
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apresentação oral 



 

 



65 
 

NATUROLOGIA E AGROECOLOGIA: UM DIÁLOGO 

COMPLEXO 
 

Eunice Regina Maria da Silva Durão* 

 Adriana Elias Magno da Silva 

Paula Cristina Ischkanian 

eunice.durao@hotmail.com 

 
Introdução: As correlações entre a Naturologia e a 

Agroecologia demonstram em seus conceitos, interfaces 

comuns e complementares, corroborando novos paradigmas 

epistemológicos e potencialidades quando dialogadas 

finalidades comuns, tais como, segurança e consciência 

alimentar, autonomia, visão ecológica e resgate de saberes 

tradicionais. Objetivos: apreender a importância de ações 

integradas de forma participativa e dialógica de distintas áreas 

e examinar se ações transdisciplinares potencializam a 

compreensão da educação em saúde de forma sistêmica e 

integral. Metodologia: de abordagem qualitativa servindo-se 

da pesquisa-ação e mapa-falante aplicados na ONG Casa do 

Zezinho/SP com crianças e jovens entre 06 a 21 anos. 

Resultados: foram alcançados por meio de ações 

participativas na construção de hortas-urbanas agroecológicas 

valorizando dimensões sociais, culturais, políticas e 

ambientais. Estas ações mostraram ser possível, por meio da 

transdisciplinaridade promover a educação em saúde. 

Discussão: permitiu reconhecer a complexidade do processo 

de interagência na integralidade da saúde convergida com 

ações das áreas estudadas. Considerações Finais: o estudo 

indica e fortalece a perspectiva acerca da construção de um 

paradigma onde conhecimentos herdados da natureza não 

deverão ser apropriados por sistemas hegemônicos mas, 

mailto:eunice.durao@hotmail.com
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partilhados solidariamente no campo da saúde e social. 

Ressalta-se a necessidade de mais estudos nos contextos 

analisados para melhor ampliação dos resultados, 

principalmente no que diz respeito ao construto da 

complexidade da saúde que busca um olhar sistêmico e 

integral da realidade. 

 

Palavras-chave: Naturologia - Agroecologia - 

Transdisciplinaridade – Saúde integral – Educação ambiental 
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TÉCNICA DA SILHUETA E ESCUTA CORPORAL COMO 

INSTRUMENTO DE AMPLIAÇÃO DA PERCEPÇÃO 

CORPORAL E CONTATO COM A VISÃO SIMBÓLICA 
Bruno José Esteves  

brunojoseesteves@gmail.com 

 

Em busca do cuidado integral do interagente, o naturólogo tem 

como recurso o uso da técnica silhueta corporal associada à 

escuta corporal. A silhueta corporal é uma técnica de 

arteterapia em que o interagente deita em um papel grande e 

outra pessoa traça um contorno ao redor de seu corpo, 

formando sua silhueta. Já a escuta corporal pode ser feita 

através de um diálogo entre o indivíduo e as partes de seu 

corpo, utilizando o método de livre associação e da escrita 

automática. Neste estudo a silhueta foi preenchida com cores 

e colagens de acordo com os conteúdos da escuta corporal, 

buscando aprofundar o conhecimento sobre como essas 

técnicas influenciam na percepção corporal, bem como 

compreender as associações simbólicas surgidas em sua 

aplicação. Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória de 

natureza qualitativa. Os dados obtidos foram analisados e 

categorizados de acordo com os conteúdos surgidos. A prática 

possibilitou que as participantes entrassem em contato e 

expressassem o modo como elas percebem e lidam com cada 

parte de seu corpo, assim, 5 dentre as 6 participantes relataram 

que a prática ampliou a percepção corporal. Foram observadas 

relações entre os conteúdos surgidos e padrões emocionais, 

comportamentais e sintomas físicos das interagentes. Um dos 

aspectos mais marcantes foi a percepção sobre a autoestima e 

o autocuidado. Os resultados mostraram maior familiaridade 

com a cabeça, que está ligado ao excesso de 

mailto:brunojoseesteves@gmail.com
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pensamentos/racionalização e corrobora para a dificuldade de 

contato com o lado sentimental. Observou-se também que esta 

prática pode ser ao mesmo tempo uma intervenção e uma 

avaliação, possibilitando também a prevenção. 

 

Palavras-chaves: Percepção Corporal; Simbolismo; Silhueta 

Corporal; Escuta Corporal; Naturologia. 
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OS POSSÍVEIS EFEITOS DO RESCUE REMEDY® EM 

INDIVÍDUOS ANSIOSOS: UM ESTUDO PRELIMINAR 
Leticia Maiara Nasatto*, Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues 

le.nasatto@gmail.com 

 

A ansiedade é constantemente encontrada no meio acadêmico, 

podendo trazer sintomas físicos, psíquicos e emocionais. Como 

um método natural para seu tratamento existem os florais de 

Bach, que atuam a âmbito emocional. O estudo teve como 

objetivo principal analisar os efeitos do floral Rescue Remedy 

na ansiedade de universitários. Trata-se de um estudo piloto 

duplo cego randomizado com utilização de placebo. A amostra 

foi composta de 34 indivíduos - grupo controle (16) e grupo 

floral (18). O instrumento de coleta de dados foi o IDATE. Os 

sujeitos da pesquisa utilizaram o Floral (GF) e o placebo (GC) 

por 21 dias. Os testes utilizados para comparação dos 

resultados foram o T de Students e Wilcoxon. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo CEP- UNISUL sob o parecer 068235/2015. No 

grupo controle a média inicial da Ansiedade-Traço foi de 50,25 

e a média final de 47,6, sendo p (0,230). A média inicial da 

Ansiedade Estado foi de 50,1 a final de 44,8 sendo p (0,030). 

Na Ansiedade-Traço 11 pessoas melhoraram e 5 pessoas 

pioraram, sendo p (0,154), na Ansiedade-Estado 11 pessoas 

melhoraram e 5 pioraram, sendo p (0,032). O grupo floral teve 

média inicial da Ansiedade-Traço de 50,5 e média final de 43,6 

, sendo p (0,001). A média inicial da Ansiedade Estado foi 51,2 

e a média final 45,7, sendo p (0,015). Na Ansiedade-Traço 15 

pessoas, 2 pioraram e 1 permaneceu igual, sendo p (0,024). Na 

Ansiedade-Estado 14 pessoas melhoraram, 3 pioraram e 1 se 

manteve, sendo p (0,004). Quando comparados os grupos não 

houveram diferenças estatisticamente significantes. Porém, o 

mailto:le.nasatto@gmail.com
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GF obteve melhores resultados (ansiedade traço e estado) 

quando comparado ao GC (ansiedade estado). Sugere-se 

novos estudos para elucidar a eficácia desta terapia, 

considerando uma amostra maior e um tempo maior de 

utilização dos Florais de Bach. 

 

Palavras-chaves: Floral, Ansiedade, Rescue Remedy 
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BENEFÍCIOS DA MASSAGEM ANTIESTRESSE PARA 

IDOSOS 
André Leonardo da Silva Nessi* 

Flamínia Manzano Moreira Lodovici 

prof.andrenessi@gmail.com  

 

Introdução: O Brasil caminha aceleradamente rumo a um perfil 

demográfico cada vez mais envelhecido. O índice de 

envelhecimento apurado pelo IBGE aponta para mudanças na 

estrutura etária da população brasileira que, em 2008, para 

cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos, existiam 24 idosos 

de 65 anos ou mais. A previsão para 2050, para cada 100 

crianças de 0 a 14 anos existirão 173 idosos. A sociedade atual 

apresenta-se em uma situação crítica, com sobrecargas 

causadas pela grande concorrência no mercado de trabalho, 

dificuldades financeiras, conflitos familiares, desgastes físicos 

e psicológicos. A massagem é uma das opções de recursos 

naturais como indicação para o bem-estar. Objetivo do estudo 

é verificar o impacto da massagem antiestresse para o bem-

estar do idoso. Metodologia através da aplicação de 5 sessões 

de 01 hora da massagem. A pesquisa foi aplicada em 10 

voluntários, do sexo feminino, idade 60 a 75 anos, após 

assinarem o Termo de Consentimento. Atendidos no 

laboratório da Anhembi Morumbi. Técnica aplicada com 

fundamentos da massagem antiestresse. Resultados: Após o 

protocolo de anamnese foram levantados os dados 

relacionados à idade e história da pele, levando em 

consideração o uso de filtro solar ou cosméticos. Foi percebido 

um aumento na capacidade do sistema respiratório na fase da 

inspiração. No sistema cardíaco foi observado uma diminuição 

na pressão arterial sistólica. Foi utilizado o aparelho SkinUp a 
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hidratação da pele. Feito a avaliação pré e pós massagem nas 

costas, onde a média da hidratação antes foi de 30,6%. Após a 

massagem a média foi de 43,4 %. Satisfação de 100% com as 

massagens. Conclusão: Assim podemos concluir que a 

massagem em idosos apresenta benefícios nos aspectos 

fisiológicos, psicológicos e sociais importantes para o bem-

estar. Devem ocorrer mais pesquisas e com maior número de 

participantes para confirmação de mais benefícios da 

massagem. 

 

Palavras-chave: Idoso, Massagem, Bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos aprovados: 

Pôsteres 
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USO DE NATUROLOGIA CLÍNICA APLICADA EM 

TRATAMENTO DE ÚLCERAS DE ESTASE VENOSA 
Cristina Aparecida Passinho de Alcantara 

Terapeuta.crispassinho@hotmail.com 

 

As úlceras de estase venosa acontecem pela disfunção do sistema 

venoso, caracterizada pela perda de tegumento (pele, epiderme) 

podendo atingir o sistema subcutâneo e tecido subjacente, geralmente 

relacionada ao sistema vascular arterial ou venoso. São lesões crônicas 

que podem ser causadas por distúrbio congênito ou associadas a 

problemas de saúde, como Diabetes, Hipertensão, disfunções valvares 

entre outros.O objetivo deste trabalho é mostrar e incentivar tratamentos 

naturológicos em equipe multiprofissional , inserindo no protocolo de 

tratamento tradicional, os métodos de tratamento com Naturologia 

clínica aplicada em consultório, em pacientes portadores de Ulcera de 

Estase Venosa,como no caso a seguir : paciente do sexo feminino, 65 

anos, viúva, apresenta como patologia de base:Hanseníase controlada, 

com acometimento de poucas seqüelas, hipertensão arterial, Diabetes 

Mellitus do tipo2,insuficiência cardíaca,Úlceras de Estase Venosas em 

MMIIs laterais das pernas direita e esquerda há dois anos, artropatias 

na coluna ,relatando algias continuas sem quadro de melhora.O 

tratamento realizado com Naturologia utilizando técnicas de MTC 

(Medicina Tradicional Chinesa) e recomendações de freqüências florais, 

alcançaram resultados satisfatórios na cicatrização das Úlceras de 

Estase Venosa e diminuição das sintomatologias de algias .no período 

de 120 dias. 

 

Palavras-chave: Naturologia, Florais, Úlcera de Estase Venosa. 
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PRÁTICAS TERAPÊUTICAS VIVENCIAIS 

INTEGRATIVAS 
Simone Moura Andrioli de Castro Andrade* 

Suely Aparecida Marqueis 

simone50@terra.com.br 

 

 

Introdução: Trata-se de um programa educacional interdisciplinar de 

práticas terapêuticas vivenciais integrativas realizadas por educadoras 

e psicóloga, no primeiro semestre de 2017, como procedimentos 

metodológicos de uma pesquisa de doutorado, em andamento, 

denominada como “Trilhas interdisciplinares para o Autoconhecimento: 

caminhos para o autocuidado”, insere-se no Programa de 

Educação/Currículo, na linha de pesquisa Interdisciplinaridade, com 

orientação da Prof.ª Dra. Ivani Catarina Arantes Fazenda tendo como 

coparticipante, a Universidade Anhembi-Morumbi. A partir da 

verificação, mediante pesquisa bibliográfica, verificou-se a falta do 

desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado no trabalho em 

equipes multiprofissionais, bem como, de um alto índice de stress entre 

os profissionais de saúde. Objetivo: Investigar como ocorre o ato de 

mobilizar-se o desenvolvimento do autocuidado integral relacionado aos 

cuidadores, bem como, quais seriam as implicações e benefícios para 

este público. Insere-se como cuidador, o profissional de saúde em 

formação e os educadores, tendo como um de seus públicos os alunos 

dos cursos de graduação da área das Ciências da saúde, incluindo o 

curso de Naturologia. Metodologia: Pesquisa qualitativa do tipo 

pesquisa-ação intervenção com base na investigação interdisciplinar 

com aporte da pedagogia simbólica junguiana, foram realizadas e 

registradas quatro oficinas terapêuticas vivenciais além de questionários 

realizados com os participantes. Resultados: A partir da análise dos 

dados obtidos, como resultado parcial, foi identificado no profissional de 

saúde em formação, uma necessidade de consciência do cuidado 

consigo e com o outro, o que mobilizou as pesquisadoras para o 

desenvolvimento de uma nova fase de pesquisa, a qual está sendo 
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realizada com os educadores do curso de Naturologia da Universidade 

Anhembi-Morumbi. Considerações finais: aponta-se a necessidade 

de discutir-se como proporcionar de uma forma eficaz o 

desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado no currículo. 

 

Palavras chave: Interdisciplinaridade. Autoconhecimento. 

Autocuidado integral. 
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS DA 

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SOBRE A 

PROFISÃO E O CURSO DE NATUROLOGIA 

 
Ângela Vitória da S. Arraya* 

Giovanna Formigari 

Larissa M. Valiengo 

Vinicius Araújo da Silva 

Co-autoria dos alunos do 5º e 6º semestres do curso de Naturologia da 

Universidade Anhembi Morumbi 

Carlos Augusto Torro 

angela.arraya@gmail.com 

 

O presente trabalho visa apresentar informações detalhadas acerca do 

conhecimento que os estudantes de graduação e de cursos tecnólogos 

da Universidade Anhembi Morumbi possuem sobre o curso de 

Naturologia. Apresentou-se no texto discussões sobre a atuação do 

naturólogo e suas contribuições para as mudanças que vem ocorrendo 

no modelo de saúde vigente e no Sistema Único de Saúde (SUS). Além 

disso, foi realizada uma pesquisa quantitativa, cujos resultados são 

apresentados no presente artigo, com respectivas análises numéricas e 

estatísticas, tendo como objetivo verificar o grau de conhecimento dos 

estudantes abordados, não somente sobre a profissão e o curso de 

Naturologia, como também acerca da existência das PIC’s (Práticas 

Integrativas e Complementares) e de outros profissionais, além dos 

naturólogos, que possam ser eventuais mediadores do contato com 

estas técnicas. 

 

Palavras-chave: naturologia; naturólogos; PIC; práticas integrativas e 

complementares; público universitário. 

  



80  

A COERÊNCIA DO CORAÇÃO: VISÃO ANTROPOSÓFICA 

BASEADA NA FENOMENOLOGIA DE GOETHE 

 
Rosana Tieka Miyazaki Brancucci*  

Sissy Veloso Fontes  

Márcia Urbano 

 Acary Souza Bulle Oliveira 

 Ricardo Ghelman  

rosana.brancucci@hotmail.com 

 

Introdução: A imagem que se tinha do coração na Antiguidade, era a 

de um órgão sagrado, simbolicamente representado por uma aura 

sublime. Tal imagem, a nível filosófico e científico, foi perdendo força no 

decorrer da história, reduzindo-se a um órgão. Independentemente à 

dogmatização, o que se propõe neste trabalho é resgatar o sentido 

dessa “imagem figurativa do envoltório sagrado”, observando 

fenomenologicamente o coração. Propõe-se refletir, qualitativamente, 

sobre a ideia que se tem do coração nas pesquisas da atualidade. 

Objetivo: Evidenciar a natureza anímica e espiritual do coração, 

coerentemente com sua fisiologia, em diálogo com a fenomenologia de 

Goethe segundo a medicina antroposófica. Método: Revisão da 

Literatura. Resultados: A antroposofia propõe uma visão do corpo 

humano como um microcosmo que manifesta fisiologicamente as 

relações entre as organizações (Física, Vital, Anímica e Organização do 

Eu) e sistemas (Neuro Sensorial, Rítmico e Metabólico Motor) do 

organismo. Tal perspectiva amplia a compreensão a um sentido mais 

profundo e supra-sensível do ser humano. O coração participa do 

Sistema Ritmico e da Organização do Eu. A sua atuação pôde ser 

constatada com descobertas científicas, evidenciando-o como um órgão 

endócrino. Observa-se que as funções do corpo humano não estão 

somente sob o controle da hipófise, mas também sob influência do 

coração, o que evidência a importância multifucional do órgão e amplia 

a compreensão dos sistemas endócrino, nervoso, imune e da psique 
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humana. Há pesquisas que demonstram um amplo sistema nervoso no 

coração (40.000 neurônios funcionando como órgão sensorial primário). 

Conclusão: A atividade do coração como exemplo coerente na 

expressão humana. A natureza psicossomática do coração abrange a 

autoconsciência (associada ao pensar); o amor, o calor humano, a 

coerência cardíaca (associados ao sentir) e a coragem e alteridade 

(associadas à vontade). Assim, envolvidas na natureza espiritual, as 

forças vitais do coração se dirigem para a esfera psíquica, repercutindo 

para um caminho da salutogênese, alteridade e autoconsciência. 

 

Palavras-Chave: Antroposofia, Fenomenologia, Coração, Sistemas, 

Espiritualidade 
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MINDFULNESS, CÂNCER DE MAMA E QUALIDADE DE 

VIDA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
Jéssica Eichelt*  

Susane Jagmin Carreta  

Luisa Amália Diehl  

Eliane Goldberg Rabin 

 jessi.eichelt4@gmail.com 

 

Introdução: Programas de mindfulness tem sido utilizados como 

tratamento complementar em mulheres portadoras de câncer de mama, 

devido a seus benefícios na saúde física e psicoemocional dessas 

pacientes. Objetivo: Avaliar a efetividade da prática de Mindfulness- 

Based Stress Reduction e Mindfulness- Based Cognitive Therapy na 

qualidade de vida de mulheres com câncer de mama e sobreviventes. 

Método: Os estudos foram identificados através de uma revisão 

sistemática em cinco bancos de dados eletrônicos (MEDLINE, 

COCHRANE, LILACS, SCIELO e Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações). Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que 

examinaram os efeitos dos dois programas de mindfulness comparados 

ao tratamento usual e/ou outra intervenção. Dois autores realizaram a 

seleção de artigos e a coleta de dados independentemente. A avaliação 

da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada utilizando 

um instrumento de pontuação de qualidade desenvolvido por Jadad et 

al. e a coleta de dados ocorreu de acordo com um formulário pré-

definido. Resultados: Foram encontrados 76 artigos na busca em 

bases de dados. Sete pesquisas envolvendo 936 mulheres foram 

incluídos no estudo. Há evidências limitadas de que Mindfulness- Based 

Stress Reduction ou Mindfulness-Based Cognitive Therapy podem 

melhorar a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama. 

Conclusão: Os dados atuais indicam que programas de mindfulness 

são uma terapia adjuvante promissora para melhorar a qualidade de vida 

de pacientes com câncer de mama. Devido a algumas falhas 

mailto:jessi.eichelt4@gmail.com
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metodológicas na literatura, são necessários novos estudos bem 

projetados com amostras maiores para confirmar essas estimativas de 

eficácia. 

 

Palavras-chave: mindfulness, meditação, neoplasias de mama, 

qualidade de vida. 
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AVALIAÇÃO DO USO TÓPICO DE FLORAIS DE BACH, 

SEGUNDO DIËTMAR KRÄMER, PARA DOR CRÔNICA 

 
Ana Paula Pessuto Rodrigues Ferreira* 

Aline Sousa Silva 

 Caio Fábio Schlechta Portella 

Vivian Angélica dos Santos Malva  

anapessuto@gmail.com.br 

 
 
As essências florais de Bach são tipicamente tomadas por via oral e são 

mundialmente conhecidas. Cada um dos 38 remédios descobertos pelo 

Dr. Bach é dirigido a uma determinada característica ou estado 

emocional, no entanto, o tratamento tópico não é conhecido. Dietmar 

Krämer, um naturopata alemão, delineou o corpo humano, onde cada 

essência é mapeada em diagramas indicando a relação entre o remédio 

e a zona do corpo - semelhante às zonas reflexo podal. Um 

posicionamento negativo leva a uma alteração na estrutura energética 

nestes locais, que é frequentemente acompanhada por dor e / ou 

sensações de perturbações. Este estudo tem como objetivo avaliar o 

efeito do uso floral tópico, de acordo com o mapa de Krämer, para o 

alívio da dor crônica. Houve a participação de 23 pessoas, divididas em 

dois grupos (experimental e controle), durante 28 dias. Houve uma troca 

de grupo (cross-over) no dia 14. Para a análise quantitativa, utilizou-se 

o questionário de incapacidade da ROLAND MORRIS, o WHOQOL-bref 

Qualidade de Vida, a Avaliação da Atividade Diária e a Escala Visual 

Analógica (EVA), aplicados em 3 momentos: no início do tratamento, no 

cruzamento e no final tratamento. Para a pesquisa qualitativa foram 

utilizados relatórios diários e declaração final. Os resultados, segundo 

análise qualitativa, sugerem que 80,96% dos participantes obtiveram 

redução da dor. Na análise quantitativa, apenas o domínio físico do 

WHOQOL e o efeito do tratamento do EVA foram estatisticamente 

relevantes. Os demais resultados quantitativos obtiveram um índice de 
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significância menor que 0,5. Concluiu-se que são necessários mais 

estudos para avaliar os efeitos físicos do uso tópico de flores de Bach. 

Sugere-se que o método de análise, o número de participantes, o tempo 

de aplicação e / ou a posologia sejam revistos. 

Fomento: Farmácia Nectar - Vila Mariana forneceu os florais e material. 
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO MULTIPROFISSIONAL 

PARA O TRATAMENTO INTEGRAL DE INDIVÍDUO 

DIAGNOSTICADO COM CARCINOMA PAPILÍFERO DE 

TIREOIDE: UM ESTUDO DE CASO 

 
Stephany Nicolli Dourado Fonseca* 

 Rosana Piai 

 Paula Cristina Ischkanian  

stephany.naturologia@gmail.com 

 

Introdução: O câncer de tireoide é considerado raro, tem maior 

incidência entre a população feminina e representa de 2% a 5% dos 

cânceres femininos, sendo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer 

para o ano de 2016 de 5.870 novos casos entre as mulheres brasileiras. 

Objetivo: Identificar as contribuições de equipe multiprofissional 

composta por médico, naturóloga, psicóloga, fisioterapeuta, 

fonoaudióloga para o tratamento pré e pós-operatório de uma mulher 

brasileira, 27 anos, diagnosticada com carcinoma papilífero de tireoide. 

Metodologia: Estudo de caso, de caráter descritivo. Coleta de dados 

por meio de documentos como fichas de anamnese e laudos dos 

exames clínicos. A interagente participou de 5 atendimentos de 

Naturologia, semanais, antes da cirurgia, com a intenção de aumentar a 

vitalidade e qualidade de vida. Também participou de 8 sessões de 

psicoterapia, onde pode-se destacar a técnica de átomo social que foi 

aplicada e explorada contribuindo assim para a identificação dos papéis 

e suas consequências a partir da abordagem do Psicodrama. 

Concomitantemente foi acompanhada por médico para determinação do 

diagnóstico e tratamento cirúrgico. Após a cirurgia, continuou assistida 

pela Medicina, Naturologia e Psicologia e passou a receber 

atendimentos de Fisioterapia e Fonoaudiologia. Dois meses após a 

cirurgia foi submetida a tratamento radioterápico. Resultados: 

mailto:stephany.naturologia@gmail.com
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Observou-se melhora gradativa da vitalidade da interagente por meio de 

exames de inspeção da Medicina Tradicional Chinesa; melhora gradual 

da mobilidade na região operada; melhora da qualidade de sua 

expressão vocal pós cirurgia; incorporação de práticas de autocuidado 

e maior percepção sobre si mesma e seu processo de saúde-

adoecimento. Foi possível identificar uma evolução e apropriação de 

novas formas de ocupar e desempenhar papéis não só familiares, mas 

principalmente os de âmbito interpessoal. Após a radioterapia constatou-

se por meio de exame Pet Scan que as células cancerosas haviam sido 

eliminadas completamente. Considerações finais: A atuação da 

equipe multiprofissional promoveu um tratamento integral, auxiliando na 

melhora da qualidade de vida geral e favorecendo para a regressão total 

do câncer, trazendo uma visão integrativa do processo saúde-

adoecimento. 

 

Palavras-Chave: Equipe multiprofissional; Carcinoma Papilar; 

Naturologia; Saúde Integral; Tireoide. 
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POSSÍVEIS EFEITOS DA APLICAÇÃO DE ÓLEOS 

ESSENCIAIS NOS PONTOS DE ACUPUNTURA PARA O 

TRATAMENTO DE LOMBALGIA CRÔNICA 

 
Diego Pais Herbelha*  

Fernando Walendzus 

*satyaananda0@gmail.com 

 
O presente estudo almeja observar os resultados do sinergismo entre a 

aplicação de Óleos Essenciais nos pontos de Acupuntura no tratamento 

de lombalgia crônica, observando se as práticas aplicadas de forma 

separada ou em conjunto apresentam diferenciais tangíveis no 

tratamento, partindo de alguns estudos que apontam para os meridianos 

profundos como uma suposta via vascular distinta. Além de refletir a 

importância do Naturólogo em realizar a conexão entre as diversas 

práticas complementares para a obtenção de melhores resultados em 

uma abordagem mais ampla e eficiente, fazendo assim a mediação 

entre as diversas linguagens utilizadas no seu campo de estudo, 

demonstra-se na prática como elas interagem para a obtenção de um 

mesmo propósito. O objetivo desta pesquisa é investigar os possíveis 

efeitos da aplicação de óleos essenciais nos pontos de acupuntura no 

tratamento de lombalgia crônica e comparar o mesmo com os grupos 

específicos - acupuntura, aromaterapia e controle - com a intenção de 

observar se o sinergismo das técnicas apresenta resultados 

diferenciados no tratamento. O método utilizado é um ensaio clínico 

pragmático cego com abordagem quantitativa. O ensaio é cego aos 

pesquisadores devido a participação de uma equipe responsável pela 

aplicação dos questionários e técnicas utilizadas, assim os 

pesquisadores não tiveram conhecimento de qual grupo pertencera 

cada participante. As técnicas aplicadas foram divididas em grupos: 

acupuntura, óleos essenciais em regiões sem pontos de acupuntura e 

óleos essenciais nos pontos, com exceção do grupo controle onde os 
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participantes apenas preencheram questionários. Por ser um estudo 

pragmático a divisão de grupos foi determinada pela escolha de cada 

participante, e todo o plano terapêutico foi individualizado. No total houve 

quarenta voluntários com idade acima de dezoito anos que 

apresentavam lombalgia crônica e não faziam uso diário de medicação 

para dor. Os resultados ainda estão em análise. 

 

Palavras-chave: aromaterapia, acupuntura, lombalgia crônica. 
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FLORAIS DE BACH EM FÓRMULAS PERSONALIZADAS 

NA BUSCA DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

 
Giselle Ibette Silva López-Lopes* 

 Isa Carvazam  

Daniel Alan Costa  

giselleisllopez@gmail.com  

 

Introdução: Os Florais de Bach visam tratar os desequilíbrios dos 

estados de ânimo. As fórmulas personalizadas agem o desequilíbrio 

emocional e campo energético levando à recuperação global do 

indivíduo. Diferentemente da proposta de outros tratamentos naturais, 

induzem o indivíduo a ser agente e sujeito de sua própria 

mudança/melhora. Objetivo: Avaliar os efeitos de fórmulas 

personalizadas dos Florais de Bach em indivíduos que apresentam pelo 

menos um desequilíbrio emocional. Métodos: Pesquisa qualitativa; 

participaram da pesquisa 17 interagentes. O critério de inclusão foi 

apresentar pelo menos uma queixa de desequilíbrio emocional, 

responder o questionário, pelo menos dois retornos para avaliação da 

evolução do tratamento e utilizar o floral por um mês. Os Florais foram 

formulados, guiados pelas principais queixas apontadas pelo 

participante através de questionário de anamnese e entrevista. Foram 

incluídos no máximo seis florais em cada formulação. Foi utilizado o 

questionário de atendimento ambulatorial do Instituto Sol Terapêutico. 

Resultados: dos 17 interagentes 2(12%) relataram não ter feito uso 

contínuo Florais. A idade média foi 33 anos, 14(82%) gênero feminino e 

8(47%) instrução superior completa. Um participante 1(6%) fazia uso 

prévio de homeopatia e 1(6%) tratamento com acupuntura. Nenhum 

destes fazia tratamento psicoterápico. As principais queixas relatadas 

forma irritabilidade e impaciência com as pessoas, só pensa em trabalho 

se esquecendo do lazer e não respeita seus limites e vive no passado, 

preso a lembranças. Os florais mais indicados foram Impatiens (21%), 

Oak (18%) e Honeysuckle (15%). Após um mês de uso, as principais 
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mudanças observadas foram sentimento de calma e tranquilidade de 

modo geral, mais clareza para a resolução dos problemas. 

Considerações finais: O uso de florais de Bach em fórmulas 

personalizadas demostrou apresentar uma resposta rápida e positiva 

que leva ao melhor entendimento do estado de desarmonia emocional e 

a necessidade de o sujeito ser responsável de sua própria melhoria. 

 

Palavras-chave: Florais de Bach, doenças emocionais, formulações 

personalizadas. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

PRÁTICAS ALTERNATIVAS COMO ESTRATÉGIA DE 

ATENÇÃO À SÁUDE DOS TRABALHADORES 

 
Alessandra Paula Ferreira Moreira Neumann * 

Mariana Cabral Schveitzer. 

ale11.neumann@gmail.com 

 

Introdução: No campo da saúde do trabalhador há uma preocupação 

constante com a promoção da saúde, prevenção de riscos, acidentes e 

doenças, dessa forma, este resumo desenvolvido em uma empresa do 

setor privado do Estado de São Paulo, procurou demonstrar evidências 

sobre o uso de Práticas Integrativas e Complementares na busca de 

Qualidade de Vida n(d)o trabalho (QVT), considerado aqui como um 

conjunto de ações que as organizações e trabalhadores desenvolvem 

em busca da melhoria do ambiente e condições de tramalho 1. 

Objetivo: Discutir e encontrar soluções para problemas cotidianos que 

afetam a saúde dos trabalhadores. Método: O Trabalho de campo 

permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual 

formulou uma pergunta 2. A partir da pergunta: "O que tornaria seu 

ambiente de trabalho mais saudável?" Foram realizados momentos de 

escuta e de observação participante, dinâmicas e atividades semanais 

com dez trabalhadores de uma turma de auxiliares de gerência em uma 

empresa do setor privado do Estado de São Paulo. As respostas foram 

registradas e analisadas pela primeira autora. Resultados: Quando os 

trabalhadores recebem atenção individual e/ou coletiva para 

expressarem seus sentimentos, surgem oportunidades de melhoria na 

organização e condições de trabalho. Dentre as soluções apontadas 

pelos trabalhadores, surgiram ideias como (Gráfico1): divulgação de 

ações educativas, espaço para meditação, massagem, música, eventos 

com dança e premiações. Essas soluções vão ao encontro da Portaria 

nº 849 do Ministério de Estado de Saúde, que incluiu Biodança, Dança 

Circular, Meditação, Musicoterapia, Yoga, entre outras, à Política 

mailto:ale11.neumann@gmail.com
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Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 3. 

CONCLUSÕES: O trabalho de campo, além do processo de troca de 

saberes, propiciou a discussão sobre Práticas Integrativas e 

Complementares e uma cultura de cuidado integrado no trabalho. 

Considera-se que identificar e analisar alternativas para melhorar a QVT 

podem fortalecer políticas já existentes, como é o caso da PNPIC, e 

também propostas de novas políticas de atenção à saúde do 

trabalhador. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida n(d)o Trabalho. Práticas 

integrativas. Trabalhadores. 
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TÉCNICAS DE RELAXAMENTO, RESPIRAÇÃO E 

VISUALIZAÇÃO PARA O ALÍVIO DA DOR NA 

FIBROMIALGIA: UM ESTUDO DE CASO 

 
Paula Márcia Schmaltz Ferreira Rozin* 

Caio Fábio Schlechta Portella 

Márcia Morete  

paularozin@gmail.com 

 

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica que leva a 

um declínio da qualidade de vida no plano profissional, social e familiar. 

O tratamento medicamentoso muitas vezes é insuficiente para o 

tratamento. Alternativas não invasivas como relaxamento, respiração e 

visualização, podem colaborar modulando a maneira habitual com que 

o indivíduo se relaciona com a dor. Objetivo: Observar o efeito de 

exercícios de relaxamento, respiração e visualização derivados da 

técnica tibetana Kum Nye em paciente fibromiálgica. Método: Estudo 

de caso com mulher de 53 anos, diagnosticada e em tratamento 

medicamentoso há 1 ano. Programa de tratamento iniciado em 

abril/2015 foi composto de oito sessões semanais contendo: Inventario 

de Dor (10 min.), exercício de Kum Nye de automassagem e/ou 

relaxamento (25 min.); respiração purificadora (15 min.); visualização 

(10 min.); compartilhamento da experiência (20 min.). Paciente instruída 

a repetir os exercícios diariamente até a próxima sessão por pelo menos 

20 minutos. Resultado e Discussão: A prática atenuou 

significativamente a experiência subjetiva da dor demonstrada pelo 

Inventário Breve de Dor (nível de dor inicial 8 – final, zero). Ao levar a 

atenção para as sensações dolorosas e os processos cognitivos que as 

acompanham, a paciente conseguiu identificar seus processos mentais 

geradores de dor, expressar sentimentos negativos e reencontrar sua 

própria identidade. Ainda que no nível físico sua situação não pode ser 

modificada, o contraste entre sua velha maneira de agir e a maneira mais 

aberta de sentir vivenciada através dos exercícios permitiu-lhe 
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desenvolver novas percepções sobre si mesmo e sua experiência de 

dor. Considerações Finais: Os exercícios de automassagem e 

exercício de respiração tornaram-se um instrumento adicional de 

autocuidado para a paciente. Os exercícios permitiram o relaxamento da 

lógica habitual da dor e o despertar de sensações de maior abertura e 

conexão consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Dor crônica, fibromialgia, relaxamento, respiração, 

visualização. 
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ARTE INTEGRATIVA NO AUXÍLIO À QUALIDADE DE 

VIDA E AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTE 

PARTICIPANTES DO PROJETO TERÇA ROSA NO 

HOSPITAL PÉROLA BYINGTON 

 
Vinícius Araújo da Silva* 

 Caio Portella 

vinnyaraujo2295@gmail.com 

 
A arte é um instrumento que atua nos meios comunicacionais, sociais, 

culturais, educacionais e terapêuticos, sendo então a ferramenta que 

abrange diversos aspectos do desenvolvimento humano. As terapias 

artísticas criativas - CATs auxiliam na regulação das emoções, processo 

fundamental para a manutenção da saúde e consequentemente a 

melhoria da autoestima. O projeto terça rosa faz parte do Programa 

Saúde do Adolescente e visa proporcionar um atendimento integral à 

saúde da adolescente acolhendo as necessidades reprodutivas e 

sexuais das mesmas. Objetivos: Avaliar a contribuição da Arte 

Integrativa na qualidade de vida e autoestima das adolescentes. 

Promover um espaço de reflexão sobre o feminino e investigar a 

contribuição das técnicas artísticas. Traçar o perfil das adolescentes e 

relacionar os dados qualitativos acerca do feminino à fatores de 

qualidade de vida e autoestima. Aferir o impacto das intervenções 

artísticas através de medidores quantitativos e qualitativos. Metodologia: 

Será um estudo experimental de metodologia qualitativa e quantitativa. 

Serão utilizadas técnicas de grupo focal e CATs em um grupo de 

adolescentes de 15 à 21 anos, todas irão preencher o TCLE, um 

questionário de Escala Rosenberg e outro KIDSCREEN. O grupo irá 

ocorrer no ambulatório, todas as terças feiras e serão abordados temas 

como: empoderamento, feminismo e o ser mulher, estes temas serão 

disparadores para as atividades artísticas. Serão levantados 

depoimentos sobre os temas e os dados qualitativos e posteriormente 
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tratados segundo a análise de conteúdo de Bardin. Após três meses 

serão reaplicados os questionários. É esperado desenvolver a 

autoestima e a qualidade de vida das jovens participantes do Projeto e 

contribuir com a naturologia e sua atuação com grupos terapêuticos, 

Além de identificar os perfis socioeconômicos das adolescentes que 

buscam pelo projeto. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



    


