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APRESENTAÇÃO
É com grande honra e alegria que a Sociedade Brasileira de
Naturologia (SBNAT), com apoio da Associação Brasileira de Naturologia
(ABRANA), Associação Paulista de Naturologia (APANAT), Universidade de
Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Universidade Anhembi Morumbi (UAM)
organizam o XI Congresso Brasileiro de Naturologia (XI CONBRANATU) na
cidade de Palhoça -SC, no período de 18 a 20 de outubro de 2018. Neste
ano, comemoramos 20 anos do curso de Naturologia da Unisul.
Pretendemos acolher naturólogos, estudantes de naturologia e outros
profissionais das diversas regiões do País, interessados em debater temas
pertinentes à Naturologia e Práticas Integrativas e Complementares. A
Comissão Organizadora está preparando um evento de excelência para
vocês. Nossa programação será composta por minicursos, vivências culturais
e artísticas, mesas-redondas, conferências, painéis, apresentação de
pôsteres, comunicações orais, fórum conceitual e mostra de experiências de
aprendizagem significativa por meio da extensão e da pesquisa. Teremos a
honra de receber palestrantes com expertise nos contextos de atuação da
Naturologia, que compartilharão conhecimentos e experiências.
O XI CONBRANATU com o tema central “História e construção do
exercício profissional” pretendem promover amplo debate sobre contextos
de atuação na Naturologia e Práticas Integrativas e Complementares e suas
interfaces, destacando desafios e perspectivas. O tema foi escolhido por sua
relevância e relações com as várias formas de fazer, ensinar e pesquisar em
Naturologia, presentes nas atuais políticas públicas nacionais e globais.
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Contando com a participação de estudantes e profissionais, desejamos
promover um CONBRANATU que enriqueça e fortaleça a Naturologia
brasileira.
Os organizadores
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SUMBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
A Comissão Organizadora do XI 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 15 de SETEMBRO de 2018.

REGRAS GERAIS PARA O ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
• Submissão e limite de trabalhos:
o

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.

o

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.

o

Para submeter o trabalho para avaliação não é necessário
pagar a taxa de inscrição. No entanto, se o trabalho for préselecionado, somente será aceito mediante o pagamento
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da submissão do(a) autor(a) apresentador(a) – qualquer um
dos(as) coautores(as).
o

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:
o

Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo email trabalhos.conbranatu@gmail.com. Resumos enviados
por fax, outros e-mails ou outra maneira de transmissão de
documentos não serão aceitos e não serão processados
pela Comissão Científica.

o

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:
o

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.

o

Os(as) autores(as) selecionados para a apresentação oral e
pôster serão notificados(as) pela Comissão Científica por e-
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mail. A Comissão Organizadora não se responsabilizará
pelas despesas de hospedagem e locomoção.
o

Todos os resumos serão publicados nos Anais do XI
CONBRANATU, a ser disponibilizado online no website do
Congresso, e em edição especial do periódico Cadernos de
Naturologia e Terapias Complementares.

o

Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho
apresentado.

o

O conteúdo do resumo e da apresentação é unicamente de
responsabilidade dos(as) autores(as).

o

O conteúdo do resumo e da apresentação é unicamente de
responsabilidade dos autores.

INSTRUÇÕES PARA O 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
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
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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.
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Fomento:
Reconhecimento a órgãos financiadores do trabalho, se
pertinente. Conflitos de interesses

Conflitos de Interesse:
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 XI 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; 2contribuído 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
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resolvidas. Ainda, devem ter confiança na integridade da contribuição
de cada coautor(a), bem como clareza desta contribuição.

TEMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTíFICOS
Os resumos devem ser submetivos dentro do tema centrao do XI
CONBRANATU (“História e construção do exercício profissional”), ou
em uma das seguintes áreas:
1. Evidências científicas de Práticas Integrativas e Complementares
2. Aspectos políticos e Experiências da Implementação das Práticas
Integrativas no SUS
3. Trabalho, Educação popular e Práticas Integrativas
4. Experiências em diferentes contextos de atuação da Naturologia e
Práticas Integrativas e Complementares
5. Estudos clínicos e pré-clínicos em Práticas Integrativas /
Naturologia
6. Organização dos Cuidados à Saúde (Modelo de Atenção) na área
de Práticas Integrativas
7. Iniciativas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da
Saúde com as Práticas Integrativas e Complementares e Naturologia
8. Saúde Mental e Práticas Integrativas / Naturologia
9. Interdisciplinaridade e Práticas Integrativas / Naturologia
10.Educação permanente e Práticas Integrativas / Naturologia
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Critérios de avaliação
Serão observados os seguintes critérios de avaliação para os
trabalhos recebidos:
A) Adequação à temática do Congresso;
B) Adequação ao escopo do tema escolhido;
C) Organização, e clareza de exposição dos objetivos, métodos,
resultados e conclusões/considerações finais;
D) Adequação conceitual e metodológica em acordo com os
objetivos;
E) Coerência entre os resultados e conclusão;
F) Atualidade, inovação e contribuição ao desenvolvimento da
Naturologia.

Resultados e prazos
Os trabalhos aprovados para as apresentações orais serão
confirmados por e-mail a partir de 15 de setembro de 2018, e
trabalhos aprovados para pôster serão confirmados por e-mail a
partir de 20 de setembro de 2018. Caso o(a) participante necessite
do aceite de participação anterior a esta data, escrever ‘Retorno
rápido no assunto do e-mail de submissão do resumo.
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO ORAL:
O(a) apresentador(a) terá 10 minutos para expor o trabalho,
em horário dentro da programação oficial do XI CONBRANATU a ser
determinado posteriormente. A Comissão Científica disponibilizará
equipamento audiovisual para apresentação.
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

01/10/2018.

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.
Atenciosamente,
Comissão Científica do XI Conbranatu
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Trabalhos selecionados
para o XI Congresso
Brasileiro de Naturologia
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APRESENTAÇÕES ORAIS
Práticas

integrativas

complementares

realizadas

pelos

municípios da 28° religião do Rio Grande do Sul
Ana Caroline Holde Pinheiro, Adriane dos Santos Nunes Anacker, Aline
Fernanda Fischborn, Ana Zoé Schilling, Tatiane Regina da Silva
Contato: carolholde22@gmail.com

Spaterapia – O marketing sensorial do atendimento
inesquecível
Michelly Eggert Paschuino
Contato: natu.coach@tregge.com.br
Perfil da produção acadêmica da Naturologia da Universidade
Anhembi Morumbi: uma análise quantitativa
Graziele Francisco Bonafede, Caio Fábio Schlechta Portella, Adriana
Elias Magno da Silva.
Contato: graziele.bonafede@gmail.com
O

autoconhecimento

e

o

autocuidado

interdisciplinar dos profissionais de saúde
Simone Moura Andrioli de Castro Andrade
Contato: simone50@terra.com.br
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na

formação

As percepções dos estudantes de naturologia ao inalarem o
óleo essencial de cinnamomum zeylanicum (canela)
Raíza Cainã de souza fagundes, Cíntia vieira Caron
Contato:raizacaina.naturologa@gmail.com
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APRESENTAÇÕES EM PÔSTER
Movimentos dos municípios da 28 região sanitária – RS para a
introdução das práticas integrativas complementares em
saúde
Tatiane Regina da Silva, Adriane dos Santos Nunes Anacker, Aline
Fernanda Fischborn, Ana Zoé Schilling, Ana Caroline Holde Pinheiro
Contato: tatty189@hotmail.com
Meditação: quais os benefícios?
Aline Fernanda Fischborn, Ana Zoé Schilling, Adriane dos Santos Nunes
Anacker, Ana Caroline Holde Pinheiro, Tatiane Regina da Silva
Contato: fischborn@unisc.br
Capacitações para a implantaçâo das práticas integrativas e
complementares em municípios do Rio Grande do Sul
Adriane dos Santos Nunes Anacker, Aline Fernanda Fischborn, Ana Zoé
Schilling, Ana Caroline Holde Pinheiro, Tatiane Regina da Silva
Contato: adrianeanacker@unisc.br
Benefícios percebidos na população após a implementação de
práticas integrativas e complementares na 28° região do Rio
Grande do Sul
Ana Zoé Schilling,Ana Caroline Holde Pinheiro, Adriane dos Santos
Nunes Anacker, Aline Fernanda Fischborn, Tatiane Regina da Silva
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Contato: anazoe@unisc.br
Reiki na perspectiva do paciente oncológico: buscando nas
pics um suporte ao tratamento convencional
Mariele Luiza Petry, Adriane dos Santos Nunes Anacker
Contato: marielep@unisc.br
Aspectos demográficos, socioeconômicos e profissionais dos
naturólogos e naturólogas do brasil
Sarah Cecci Leite da Silva, Nat. Drd. Daniel Maurício de Oliveira
Rodrigues
Contato: sarah.cecci@gmail.com
Efeitos da inalação de Cedrus atlantica no alívio da dor em
mulheres com fibromialgia: um ensaio clínico piloto
Isaura Awas Remor Milioli, Aline Daiane Schlindwein, Graciela
Mendonça da Silva de Medeiros
Contato: isauraremor@gmail.com
O efeito da constelação familiar na saúde, qualidade de vida e
indicadores

sociais

de

moradores

e

trabalhadores

da

comunidade monte azul
Bianca Moura Andrioli de Castro Andrade, Taina de Abreu Pigatto,
Gabriela Moura Andrioli de Castro Andrade, Leticia de Morais Fuim ,

19

Fernando A. C. Bignardi, Caio F. S. Portella, Universidade Anhembi
Morumbi.

Contato: bibandrade@hotmail.com
As repercussões dos eventos históricos sobre a saúde feminina
e novos tratamentos desenvolvidos
Isabel Macedo Avelar
Contato: isabelmavelar@gmail.com
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Resumo dos trabalhos
aprovados: apresentação
oral
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES
REALIZADAS PELOS MUNICÍPIOS DA 28° RELIGIÃO
DO RIO GRANDE DO SUL
Ana Caroline Holde Pinheiro
Adriane dos Santos Nunes Anacker
Aline Fernanda Fischborn
Ana Zoé Schilling
Tatiane Regina da Silva

A saúde ao longo dos anos foi vista de muitas formas tornando-se cada
vez mais complexa. Era sinônimo de bem estar físico, ou seja, livre de
qualquer manifestação de doença, porém, hoje sabemos que estar
saudável agrega inúmeros elementos. Um desses itens é o bem estar
mental e a prevenção contra doenças. E se tratando de prevenção
pode-se citar as Práticas Integrativas Complementares em Saúde que
se baseiam em estimular a promoção e recuperação da saúde. Tendo
consciência dos benefícios que as mesmas podem promover,
realizamos um estudo, baseado na pesquisa desenvolvida pela
Universidade de Santa Cruz do Sul, intitulada “Os Processos de
Implantação

da

Política

Nacional

das

Práticas

Integrativas

e

Complementares no âmbito da 28ª Região de Saúde”, e tem por
objetivo identificar atividades ou experiências dos municípios desta
região com a utilização das práticas nos últimos 3 anos. Trata-se de
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pesquisa qualitativa com aplicação de questionários aos gestores de
saúde de todos os municípios desta região: Pântano Grande, Passo do
Sobrado, Rio Pardo, Vera Cruz, Mato Leitão, Gramado Xavier, Venâncio
Aires, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Herveiras, Candelária e Santa
Cruz do Sul, e com profissionais ligados a rede de saúde, totalizando
29 sujeitos, no período de maio a julho de 2018. O projeto foi aprovado
no Comitê de Ética da Instituição sob o número 2834696. Verificamos
que, dos 13 municípios, apenas um não oferece à sua comunidade
atividades desta prática. Também observamos que 15 práticas
diferentes foram citadas pelos demais e destas, as mais sinalizadas
foram Reiki e Lian Gong seguidas por Auricoterapia e Fitoterapia. Frente
aos

resultados,

percebemos

que a

implantação

das

Práticas

Integrativas e Complementares em Saúde está sendo feita de diversas
maneiras, conforme as possibilidades e que a maioria dos munícipios
reconhece o potencial e benefícios gerados pelas mesmas.
Palavras-Chave: Promoção da saúde, Terapias Complementares,
Saúde Holística.
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SPATERAPIA – O MARKETING SENSORIAL DO
ATENDIMENTO INESQUECÍVEL
Michelly Eggert Paschuino
RESUMO
Antigamente, frequentar um SPA era sinônimo de luxo ou tratamento
médico, hoje com os avanços tecnológicos dos serviços prestados, é
possível encontrar um SPA no centro de grandes metrópoles e em
pequenas clínicas. O objetivo deste trabalho foi investigar as estratégias
que os SPAS adotam para gerar atendimentos de qualidade,
impactando o cliente pelos 5 sentidos (tato, olfato, paladar, audição e
visão), orientar os profissionais a possibilidade de adequações pontuais
da conduta e do ambiente de trabalho, com o objetivo de promover o
melhor acolhimento do cliente/interagente, proporcionando um
atendimento que favoreça uma experiência padrão SPA. O projeto foi
realizado do dia 15 de abril de 2017 a 13 de janeiro de 2018, por meio
de uma pesquisa de campo qualitativa nominal, observacional e
relacional, em treze SPAS registrados na ABCSPAS, localizados no
Estado de São Paulo. O relato de experiência foi construído baseado na
experiência real e no anonimato, sem que os estabelecimentos
soubessem da avaliação, favorecendo para que o relato fosse
construído baseado no atendimento oferecido ao consumidor final. Os
elementos observáveis vão desde a recepção até o término do
atendimento, com a organização espacial e cor da decoração, a
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aromatização

do

ambiente,

a

percepção

sensorial

(rouparia,

temperatura da sala, do cosmético e das mãos do profissional), a
musicalização e o gourmet (um chá, frutas, sucos desintoxicantes e
refeições), esa discussão foi embasada na literatura de marketing
sensorial,

visando

reproduzir

essa

experiência

por

qualquer

profissional, por meio de orientações pontuais. Pôde-se concluir com
este projeto que se o profissional usar os sentidos para fazer com que
seus clientes se sintam em um ambiente agradável, está lhes
proporcionando momentos de felicidade, relaxamento, bem-estar
fazendo com que a sua percepção seja positiva sobre o local, o serviço
prestado e o profissional, o que colabora para a sua fidelização.

Palavras-chave: Spaterapia, Marketing Sensorial, Sentidos, Sistemas
Representacionais, Merchandising.
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PERFIL DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DA
NATUROLOGIA DA UNIVERSIDADE ANHEMBI
MORUMBI: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA
Graziele Francisco Bonafede
Caio Fábio Schlechta Portella
Adriana Elias Magno da Silva
A Naturologia é um campo de conhecimento recente no âmbito
acadêmico e profissional brasileiro. Existem duas graduações no Brasil:
uma em Santa Catarina na Universidade do Sul de Santa Catarina e
outra em São Paulo na Universidade Anhembi Morumbi. Neste sentido,
o curso de Naturologia da Universidade Anhembi Morumbi tem uma
significativa contribuição no processo de edificação e consolidação
desta área do conhecimento e por isso, o levantamento e análise de
seu acervo é de vital importância para o fortalecimento da Naturologia
brasileira. O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento,
catalogação e criação de um banco de dados dos trabalhos de
conclusão de curso produzidos ao longo dos 13 anos de formação da
Naturologia na Universidade Anhembi Morumbi, traçar um perfil dessa
produção do curso e facilitar o acesso ao acervo existente. A
sistematização dos dados levantados foi realizada em planilha Excel a
partir dos seguintes aspectos: ano, autor, título, tema, abordagem da
metodologia, objetivo geral do trabalho, orientador, coorientador,
palavras-chaves e disponibilidade de acesso no acervo da biblioteca da
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Universidade Anhembi Morumbi. Os dados tabulados foram analisados
de forma quantitativa simples a fim de traçar o perfil dessa produção.
A presente pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados. Como
resultados parciais foram obtidos: 251 trabalhos dos quais 249 estão
disponíveis online no acervo da biblioteca e 2 apenas físico. Deste total
19,12%

(n=48)

apresentam

abordagem

de

método

misto

qualitativo/quantitativo, 49,40% (n=124) qualitativos, 31,79% (n=79)
quantitativos. São pluritemáticos 41,03% (n=103), ou seja, trabalham
mais de um tema simultaneamente e 58,97% (n=148) monotemáticos.
Palavras-chaves:

Naturologia;

Produção

científica; Transdisciplinaridade
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acadêmica;

Produção

O AUTOCONHECIMENTO E O AUTOCUIDADO NA
FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Simone Moura Andrioli de Castro Andrade
Introdução - Trata-se de uma pesquisa de doutorado (2015 - 2018)
inserida 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 AnhembiMorumbi (unidade Mooca-SP). O tema embasado pela Psicologia
Simbólica Junguiana e a interdisciplinaridade foi o desenvolvimento do
autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente na
formação dos profissionais da saúde. Objetivo - Compreender o
desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado vivenciado
simbolicamente nos cursos de graduação do profissional de saúde,
incluindo como sujeitos, o pesquisador e os alunos de graduação da
área das Ciências da saúde da Universidade Anhembi-Morumbi
(Unidade Mooca/SP), principalmente do curso de Naturologia no ano
de 2017. Metodologia - Enfoque metodológico interdisciplinar,
qualitativo e de cunho participativo. Os instrumentos metodológicos
utilizados: as narrativas das vivências simbólicas significativas para
o pesquisador durante o desenvolvimento da tese; as narrativas e
questionários de um programa educacional realizado em quatro
oficinas com a participação de 25 alunos na sua totalidade; um
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mapeamento de percepções de aprendizagem dos alunos do Curso de
Naturologia realizado via internet on line. Resultados: A partir de
técnicas expressivas e integrativas foi desenvolvido um instrumento
metodológico denominado jornada simbólica como um caminho
possível na formação interdisciplinar dos profissionais das Ciências da
Saúde. Foram criadas algumas categorias explicativas, processuais e
beneficiadoras do autoconhecimento e autocuidado que podem nortear
práticas

educacionais

na formação do profissional da saúde,

favorecendo o desenvolvimento dos alunos na sua vida pessoal e
profissional. Considerações finais - O autocuidado é um processo
educacional de cuidado de si e do outro que ocorre mediante o
autoconhecimento com atitudes pautadas na vivência e na construção
amorosa do saber, tais como: humildade, espera, respeito, desapego,
coerência, propostas pela interdisciplinaridade, portanto é um caminho
educacional interdisciplinar que pode ser vivenciado simbolicamente.
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AS PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE
NATUROLOGIA AO INALAREM O ÓLEO ESSENCIAL DE
CINNAMOMUM ZEYLANICUM (CANELA)
Raíza Cainã de Souza Fagundes
Cíntia Vieira Caron
O óleo essencial de Cinnamomum zeylanicum, extraído por destilação
a vapor tem os principais constituintes cinamaldeído, fenóis e terpenos.
Utilizado na indústria alimentícia, perfumaria, odontologia e na
aromaterapia. Componentes químicos indicam efeitos na mente;
quanto

aos

simbolismos

do fogo o

relacionam à expansão,

aquecimento, e a relação de amor próprio. Este estudo objetivou
compreender as percepções dos estudantes de Naturologia ao inalarem
o óleo essencial de Cinnamomum zeylanicum, bem como descrever as
percepções e reações físicas e emocionais, associações e memórias dos
participantes. A pesquisa foi do tipo qualitativa e transversal. Coleta de
dados foi realizada na UNISUL, a partir de entrevista semi-estruturada,
após a inalação de 1 gota do óleo essencial de canela por meio do teste
olfativo. Ao todo 30 estudantes entre 20 a 43 anos de idade. Dados
foram aprofundados em 3 etapas pela análise de conteúdo de Bardin.
Os resultados foram agrupados em quatro categorias de acordo com
as quatro funções psíquicas da psicologia analítica de Carl Gustav Jung:
sensações, sentimentos, intuição e pensamento. Foram relatadas

30

sensações prevalentemente mentais, de fome e de expansão torácica.
Como sentimento predominantemente ocorreu alegria, felicidade,
nostalgia, saudades e bem estar. Quanto ao pensamento a nota olfativa
variou de 6 a 10 e classificado como doce, quente, picante, penetrante,
envolvente, amadeirado, confortante, ardente, sensual. Intuições
advindas foram relacionadas à infância, comidas, figuras femininas e
de si mesmo. Os resultados se apresentaram convergentes e
divergentes, e ratificaram ou ampliaram as evidências científicas na
utilização inalatória do óleo essencial de canela.

As percepções

consideraram a parcialidade e a subjetividade humana nos relatos, por
isso incentiva-se a utilização do teste olfativo antes das terapêuticas
com aroma. Estimulam-se estudos transversais e longitudinais para
considerar possíveis efeitos a curto e longo prazo após o teste olfativo.
Palavras-chave: Aromaterapia. Canela. Óleo essencial. Cinnamomum

zeylanicum. Naturologia.
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Resumo dos trabalhos
aprovados: Pôster
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MOVIMENTOS DOS MUNICÍPIOS DA 28 REGIÃO
SANITÁRIA – RS PARA A INTRODUÇÃO DAS
PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM
SAÚDE
Tatiane Regina da Silva
Adriane dos Santos Nunes Anacker
Aline Fernanda Fischborn
Ana Zoé Schilling
Ana Caroline Holde Pinheiro
Introdução: O estudo é um recorte do projeto “OS PROCESSOS DE
IMPLANTAÇÃO

DA

POLÍTICA

NACIONAL

DAS

PRÁTICAS

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 28ª REGIÃO DE
SAÚDE”, desenvolvido pela Universidade de Santa Cruz do Sul, em
parceria com a Coordenadoria Regional de Saúde. Objetivo:
Identificar os movimentos realizados pelos municípios da 28ª Região
de Saúde do Rio Grande do Sul para introdução das Práticas
Integrativas e Complementares na rede básica de saúde nos últimos
três anos. Metodologia: estudo qualitativo, realizado nos 13
municípios que abrangem a região através de um questionário para os
gestores e para profissionais indicados por eles. Estes dados foram
analisados através do método de Análise de Conteúdo. Principais
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resultados:

Participaram

29

sujeitos

dos

treze

municípios,

desenvolvendo suas funções como Gestores (7), Enfermeiros (11),
Psicólogos (2), Farmacêutico (1), Assistente Social (3), Técnicos de
Enfermagem (2), Auxiliares de Saúde Bucal (1) e Dentistas (2). Apenas
um município respondeu que não houveram movimentos neste sentido,
os demais afirmaram que existe mobilização por parte dos gestores e
que muitos profissionais da área buscam capacitações em práticas
especificas. Os resultados mostraram que muitos profissionais estão se
dedicando por acreditarem na política e seus benefícios para a
população. Estão ocorrendo também pesquisas de satisfação com os
com usuários edivulgações sobre a temática nos municípios. Alguns
buscam parcerias com outras instituições e verbas para garantir local
adequado. Outros estão promovendo capacitações ou contratando
profissionais que já trabalham com alguma prática. No geral, estão
conhecendo mais sobre a política, participando de Fóruns temáticos e
de momentos de sensibilização. Conclusões: Existe um movimento
crescente em busca da implantação das práticas integrativas na 28ª
Região de Saúde, entretanto há lacuna sem relação ao entendimento
sobre quais profissionais devem e podem aplicá-las e uma carência de
local apropriado para o desenvolvimento das mesmas.
Palavras-Chave: Terapias Complementares, Política de Saúde,
Promoção da Saúde
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MEDITAÇÃO: QUAIS OS BENEFÍCIOS?
Aline Fernanda Fischborn
Ana Zoé Schilling
Adriane dos Santos Nunes Anacker
Ana Caroline Holde Pinheiro
Tatiane Regina da Silva
Introdução: A meditação é uma prática muito milenar e que
atualmente vem sendo difundida no mundo todo, sendo introduzida em
vários setores e classes sociais. É considerada pelo SUS como uma
Prática Integrativa e Complementar em função dos seus benefícios
cientificamente comprovados. O Centro de Ensino de Terapias
Integrativas e Complementares - Evoluir-se oferece um Curso de
Meditação para iniciantes chamado Conexão que é realizado durante 8
encontros semanais Objetivo: Evidenciar os benefícios gerados pela
prática da meditação a partir da realização do curso Conexão.
Metodologia: A metodologia usada foi de caráter qualitativo através
da aplicação de um questionário com 13 alunos, contemplando 62,3%
do total, com questões sobre a utilização da prática da meditação após
a conclusão do curso bem como os benefícios percebidos por eles.
Principais Resultados: Como resultado verificamos que a maioria
dos entrevistados, (84,61%) continuaram praticando meditação em
casa. A frequência desta prática foi de1 ou 3 vezes por semana para
23% dos alunos, 2 ou 4 vezes por semana (15,3%) e ainda 5 vezes por
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semana para 7,6% dos alunos. Estes referiram, por ordem de
frequência, a sensação de calma e paz (33,0%), a diminuição da
ansiedade (30,0%), além de aquisição de autocontrole e melhora nos
relacionamentos (13,3%), melhora no padrão do sono (10,0%) e
aumento da concentração (10,0%), além de outros em menor escala
como aumento da autodisciplina, saber relaxar, aumento da paciência
e autoconhecimento. Apenas 2 alunos (15,38%) referiram não seguir a
prática de meditação após o curso. Conclusões: Constatou-se assim
que a prática freqüente de meditação proporciona bem-estar e
equilíbrio, se consolidado dessa forma, como uma prática fundamental
a ser incorporada pelas unidades de saúde para que possa ser ofertada
gratuitamente à população.
Palavras-Chave: Terapias Complementares, Meditação, Promoção da
Saúde
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CAPACITAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÂO DAS
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM
MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL
Adriane dos Santos Nunes Anacker
Aline Fernanda Fischborn
Ana Zoé Schilling
Ana Caroline Holde Pinheiro
Tatiane Regina da Silva
Introdução: Estudo desenvolvido a partir do projeto da Universidade
de Santa Cruz do Sul – UNISC, intitulado “OS PROCESSOS DE
IMPLANTAÇÃO

DA

POLÍTICA

NACIONAL

DAS

PRÁTICAS

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 28ª REGIÃO
SANITÁRIA DE SAÚDE”, em parceria com a Coordenadoria Regional de
Saúde. Entende-se que neste momento, esta política traz, sobretudo, a
necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar
experiencias que já vem sendo desenvolvidas por vários estados e
municípios na rede pública e que tem contribuído para o fortalecimento
dos princípios fundamentais do Sistema de Saúde. Objetivo: Verificar
as

necessidades

de

capacitação

sobre

Práticas

Integrativas

Complementares na Saúde de profissionais da rede de saúde na 28ª
Região. Metodologia: estudo qualitativo, realizado nos 13 municípios
de abrangência da 28ª Região durante o primeiro semestre de 2018

37

com participação do secretário de saúde e os demais indicados por ele,
totalizando 29 sujeitos. Os dados foram analisados através do método
de Análise de Conteúdo. Principais Resultados: Os sujeitos citaram
a participação nos Fóruns Regionais das Práticas Integrativas e
Complementares promovidos pela 13ª Coordenadoria como evento de
atualização, seguidos de Encontro Holístico e parcerias com a
Universidade. Alguns possuem pós-graduação na área e outros
realizaram cursos por meios particulares. Apenas um município
contratou cursos da área para seus colaboradores. As necessidades e
interesses citados para capacitações foram: Reiki, Dança Circular,
Biodança, Terapia com Florais, Acupuntura, Massagem Shantala,
Meditação, Aromaterapia, Auriculoterapia, Yoga, Plantas Medicinais e
Arteterapia. Conclusões: Os profissionais dos municípios vêm
participando de poucas capacitações e atualizações geralmente por
interesse e com recursos próprios, porém, gostariam de capacitar-se
em diversas práticas que já fazem parte de uma política de assistência
à saúde. Fica evidenciado a necessidade de os municípios investirem
mais, favorecendo o conhecimento dos demais profissionais e da
população em geral, instigando a temática e possibilitando o uso das
práticas.
Palavras-Chave: Terapias Complementares, Promoção da Saúde,
Educação em Saúde
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BENEFÍCIOS PERCEBIDOS NA POPULAÇÃO APÓS A
IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES NA 28° REGIÃO DO RIO GRANDE
DO SUL
Ana Zoé Schilling
Ana Caroline Holde Pinheiro
Adriane dos Santos Nunes Anacker
Aline Fernanda Fischborn
Tatiane Regina da Silva
Em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
foi sancionada e logo despertou várias pesquisas que buscaram
reconhecer e demostrar os benefícios gerados por essas práticas. Com
o mesmo propósito foi realizada esta pesquisa, baseada em um estudo
maior denominado: “Os Processos de Implantação da Política Nacional
das Práticas Integrativas e Complementares no âmbito da 28ª Região
de Saúde”, e tem como objetivo apresentar os benefícios percebidos
na população pelos profissionais e gestores através da utilização de
práticas na rede básica de saúde desta região. A metodologia utilizada
foi a pesquisa qualitativa com aplicação de questionários aos gestores
de saúde dos municípios de Pântano Grande, Passo do Sobrado, Rio
Pardo, Vera Cruz, Mato Leitão, Gramado Xavier, Venâncio Aires,
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Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Herveiras, Candelária e Santa Cruz
do Sul e com profissionais indicados por eles, ligados a rede de saúde,
no período de maio a julho de 2018. O estudo, mostrou que apenas um
município não realiza nenhuma prática integrativa, porém, nos outros
12 que implementaram, os resultados foram promissores. Revelaram
que, práticas implementadas recentemente não apresentam muitos
resultados, já outras, com um tempo maior de utilização, geraram
inúmeros benefícios para a população tais como a melhora a qualidade
de vida, o humor, diminui sintomas de depressão e ansiedade, minimiza
a insônia, melhora o convívio social, previne doenças, além de diminuir
encaminhamentos para especialistas e o uso indiscriminado de
medicamentos como anti-inflamatórios. Portanto, fica claro que o uso
das práticas integrativas complementares na rede básica de saúde, já
traz resultados perceptíveis e positivos e seria interessante para a
população e para os gestores que estas práticas fossem mais
disseminadas e utilizadas, visto que a mesma contribui para a
prevenção, promoção e recuperação da saúde.
Palavras-Chave: Terapias Complementares, Promoção da Saúde,
Saúde Holística
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REIKI NA PERSPECTIVA DO PACIENTE ONCOLÓGICO:
BUSCANDO NAS PICs UM SUPORTE AO
TRATAMENTO CONVENCIONAL
Mariele Luiza Petry
Adriane dos Santos Nunes Anacker
A multiplicação e crescimento desordenado de células é denominado
de câncer. Muitas vezes essas células podem atingir outros tecidos e
órgãos, espalhando-se pelo corpo, formando tumores. As causas do
câncer são as mais diversas possíveis. Dentre os tratamentos estão os
processos cirúrgicos, radioterapia e a quimioterapia. Ao encontro do
tratamento

convencional

vem

as

Práticas

Integrativas

e

complementares - PICs. Uma delas é o Reiki, descoberto no início de
século XX por um monge budista chamado Mikao Usui. Reiki significa
“energia vital universal”, que consiste na imposição de mãos para
canalizar essa energia vital, com o propósito de promover o equilíbrio
energético necessário para o bem estar físico e emocional. No auxílio
do tratamento do paciente oncológico, o Reiki constitui-se uma ótima
ferramenta, pois nessas situações em que estes pacientes encontramse fragilizados, é reestabelecido o equilíbrio tanto emocional, físico,
mental e espiritual, além de prevenir diversas disfunções, mantendo
assim o alinhamento da energia do corpo. Outro ponto positivo desse
realinhamento é que o Reiki estimula o organismo a se equilibrar,
principalmente através da estimulação do sistema imunológico, levando
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assim a um autorrestabeleciemento. Metodologicamente será uma
pesquisa quanti-qualitativa, onde iremos buscar artigos científicos que
tragam relatos de pacientes oncológicos que utilizaram, em algum
momento da descoberta até o tratamento da doença, uma ou mais das
práticas integrativas e complementares, citadas pelo Ministério da
Saúde. Os principais resultados serão importantes para estimular a
inclusão das PICs dentro dos serviços de saúde que atendem a estes
pacientes, trazer um novo ânimo, boas energias e sentido à vida, e
assim trazer uma nova perspectiva ao tratamento. Com a finalização
desta pesquisa pretendemos estimular a adesão ás terapias junto aos
tratamentos convencionais.
Palavras-chave:

Toque

terapêutico,

complementares, tratamento.
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neoplasia,

terapias

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS E
PROFISSIONAIS DOS NATURÓLOGOS E
NATURÓLOGAS DO BRASIL
Sarah Cecci Leite da Silva
Nat. Drd. Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues

RESUMO
Objetivou-se descrever os aspectos demográficos, socioeconômicos e
profissionais dos naturólogos e naturólogas do Brasil. A pesquisa
caracteriza-se como descritiva, de natureza quantitativa a partir da
análise de dados numéricos -alcançados por meio de levantamento - e
amostragem sistemática. Possui abrangência nacional, foi realizada
entre maio e setembro de 2018 e obteve a aprovação no CEP da
UNISUL com o parecer 2.482.011. A amostra foi composta por 180
profissionais, considerando um erro amostral de 7% e a coleta de dados
foi realizada através de um questionário online. Os resultados
demonstraram que a maioria dos profissionais é do gênero feminino
(81,6%), atua com a Naturologia (63,8%), prioritariamente em
consultório (60,7%), com renda entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00
(38%) e com idade entre 26 e 35 anos (72,4%). Observou-se o uso
majoritário das práticas Aromaterapia (84,8%), Terapia Floral (82,9%)
e Terapêutica Tradicional Chinesa (65,3%). Verificou-se a necessidade
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de maior incentivo aos atendimentos com diferentes públicos-alvo,
além da baixa demanda de profissionais no âmbito público de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Naturologia.
Perfil demográfico.
Perfil profissional.
Naturólogos e naturólogas do Brasil.
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Efeitos da inalação de Cedrus atlantica no
alívio da dor em mulheres com fibromialgia:
um ensaio clínico piloto
Isaura Awas Remor Milioli
Aline Daiane Schlindwein
Graciela Mendonça da Silva de Medeiros
Resumo
Objetivo: verificar os efeitos da inalação do óleo essencial Cedrus

atlantica no alívio da dor em mulheres com fibromialgia. Justificativa:
oferecer intervenção não invasiva, para o alívio da dor. Metodologia:
pesquisa quantitativa, exploratória, explicativa caracterizada como
ensaio clínico piloto. A amostra constituiu-se de 14 mulheres. O
tratamento contemplou cinco sessões de aromaterapia com inalação do
óleo essencial Cedrus atlantica, durante dez minutos. Os instrumentos
de avaliação foram o questionário sóciodemográfico, aplicados no
primeiro e último encontro e a Escala Visual Analógica (EVA), aplicada
quatro vezes para aferição da dor, durante os cinco dias de aplicação.
A coleta de dados ocorreu entre abril e setembro de 2018 e foram
analisados no software IBM SPSS Statistics através de estatística uni e
bivariada. Resultados: A média de idade foi de 43,21 com mínimo de
20 e máximo de 59 anos. O tempo médio de diagnóstico foi de 94,43
meses. A maioria das pacientes era casada, com filhos, não fumante e
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praticante de atividade física. Na avaliação da EVA no início e término
de cada aplicação observou-se uma diferença estatisticamente
significativa (p< 0,005), assim como quando comparou-se a EVA antes
da primeira aplicação e ao término da última (p= 0,008). Conclusão:
verificou-se efeitos significativos da inalação de Cedrus atlântica sobre
o alívio da dor em mulheres com fibromialgia.
Palavras-chave: Aromaterapia. Cedrus atlantica. Dor da Fibromialgia.
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O EFEITO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR NA SAÚDE,
QUALIDADE DE VIDA E INDICADORES SOCIAIS DE
MORADORES E TRABALHADORES DA COMUNIDADE
MONTE AZUL
Bianca Moura Andrioli de Castro Andrade
Taina de Abreu Pigatto
Gabriela Moura Andrioli de Castro Andrade
Leticia de Morais Fuim
Fernando A. C. Bignardi
Caio F. S. Portella (UAM)
Universidade Anhembi Morumbi
Introdução - Trata-se de um projeto de pesquisa cujo tema é a
constelação familiar. Essa é uma intervenção terapêutica que integra a
terapia de sistemas familiares, fenomenologia existencial e a reverência
dos ancestrais do Zulus sul-africanos. Toda família herda dos seus
antepassados formas de vinculações, modelos de interação que se
repetirão nas gerações futuras, tais como: histórias de sucesso ou
desavenças que permanecem na ‘alma’ da família. Há uma carência de
ferramentas disponíveis para lidar com esses fatores que interferem no
processo de adoecimento e stress, qualidade de vida e trajetória social.
Acredita-se que a constelação familiar, por intervir em uma perspectiva
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sistêmica, pode melhorar a qualidade de vida. Objetivo: verificar o
impacto da constelação sistêmica familiar na vida de 45 moradores e
trabalhadores da Comunidade Monte Azul (São Paulo- SP). Método:
ensaio clínico controlado e randomizado de caráter qualitativo e
quantitativo. Variáveis coletadas: Informações demográficas, traços
de personalidade, níveis de estresse, ansiedade, qualidade de vida,
sedentarismo e sono, além de dados qualitativos provenientes das
constelações

em

si. Os sujeitos

serão avaliados e divididos

aleatoriamente segundo critérios CONSORT em três grupos: 15
constelados e acompanhados por entrevistas fenomenológicas; 15
não constelados e acompanhados por entrevistas fenomenológicas;
15 não constelados e não entrevistados. Os pesquisadores recebem
treinamento do olhar fenomenológico necessário para a análise de
dados e resultados. Resultados: os resultados serão comparados à
teoria já existente, de forma a abrir possibilidades para avanços na
resolução de fatores que interferem no processo de adoecimento e

stress, qualidade de vida e trajetória social. Considerações finais:
espera-se ampliar o conhecimento sobre essa intervenção terapêutica,
promovendo recursos em níveis individuais e organizacionais para que
as instituições possam contribuir para a melhoria de qualidade de vida
dos seus sujeitos, prevenindo doenças e disfunções sociais.
Palavras

chave:

constelação

fenomenologia.
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familiar,

qualidade

de

vida,

AS REPERCUSSÕES DOS EVENTOS HISTÓRICOS
SOBRE A SAÚDE FEMININA E NOVOS TRATAMENTOS
DESENVOLVIDOS
Isabel Macedo Avelar
RESUMO
Os ciclos femininos têm uma relação direta com os ciclos da natureza.
Entender essa relação intrínseca é essencial para ressignificar a relação
das mulheres com seu corpo, seu ciclo menstrual e seu útero. Em
tempos antigos, o sexo feminino era reverenciado como representante
da Deusa na Terra; o advento do patriarcado contribuiu para que
houvesse uma mudança nessa perspectiva colocando as mulheres em
condição de subalternidade por milênios. Tais vivências deixaram
marcas profundas no corpo físico, mental, emocional e espiritual das
mesmas e contribuíram de maneira significativa para o aparecimento
de sentimentos de baixa-estima e dependência; aumento nas doenças
do aparelho reprodutor; alterações emocionais e distúrbios alimentares.
O movimento do Sagrado Feminino e as técnicas vibracionais,
denominadas Cura do Útero, Benção do Útero e Cura da Alma Feminina,
proporcionam um resgate de sabedorias e conhecimentos ancestrais e
favorecem uma mudança do olhar, fortalecendo a ideia do corpo
feminino como uma fonte de prazer, saúde e beleza. Neste sentido, o
presente artigo tem como objetivo apresentar a história sob a luz das
mulheres e analisar as repercussões que os eventos históricos
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produziram sobre a saúde feminina bem como apresentar, a partir de
uma visão holística do útero, de que maneira a atuação da Naturologia
e o emprego das técnicas vibracionais femininas, desenvolvidas sob à
ótica do Sagrado Feminino, podem se configurar como importantes
ferramentas

de

autoconhecimento

que

contribuem

para

o

empoderamento e restabelecimento da saúde destas. Conclui-se que
este movimento e as técnicas apresentadas corroboram de maneira
significativa para o surgimento de um novo perfil feminino, mais
consciente e desperto - como resultado da junção dos direitos
conquistados a partir dos movimentos feministas e do aumento da
conexão e conhecimento dos ciclos e mistérios do corpo feminino
juntamente com o resgate da relação natural entre mulher e natureza.
PALAVRAS-CHAVE: útero; naturologia; sagrado feminino; saúde da
mulher;
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