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PICS EM SAÚDE

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são 
recursos terapêuticos não convencionais, utilizadas na prevenção 
de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta 
acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 
integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade

Regulamentação para uso de PICS :
Os terapeutas ocupacionais estão inseridos nas Práticas 
Integrativas e Complementares no país, de forma regular e com 
reconhecimento do órgão federal da categoria (COFFITO-
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional).



A Terapia Ocupacional e as PICS

• Acupuntura;
• Arteterapia;
• Auriculoterapia;
• Dança circular/Biodança;
• Fitoterapia;
• Hipnose;
• Magnetoterapia;
• Medicina antroposófica;
• Meditação;

Levando em consideração a relação das PICS com a profissão de Terapia 
Ocupacional, o COFFITO normatizou a prática por meio da Resolução nº 
491/2017.

• Oficina de massagem/automassagem;
• Práticas corporais, manuais e meditativas;
• Reiki;
• Shantala;
• Terapia comunitária integrativa;
• Terapia floral;
• Yoga.



Terapia Ocupacional  
e pacientes hospitalizados 

A Terapia Ocupacional, embasada em seus conhecimentos sobre 
saúde, educação e esfera social, busca, por meio de técnicas 
específicas do profissional, a emancipação e autonomia do indivíduo 
enfermo e hospitalizado, garantindo sua inserção e participação na 
vida social, a prevenção de incapacidades e a promoção da sua 
funcionalidade .

(JOAQUIM et al., 2017)



TO e Oncologia Pediátrica
▪ A terapia ocupacional (TO) é um tipo de cuidado que promove 

competências e habilidades para as Ocupações da Vida. Ajuda 
as pessoas a realizarem as tarefas cotidianas que são 
importantes para elas - em casa, no lazer, na escola e no 
trabalho. 

▪ Para as crianças, isso pode significar: o alcançar marcos de 
desenvolvimento, ter sucesso na escola ,ou serem capazes de 
realizar atividades adequadas à idade por conta própria.

▪ Significa ajudar crianças e adolescentes a 
participarem das “Ocupações" próprias da infância: 
aprender, brincar, dormir, crescer e ganhar 
independência.



TO e Oncologia Pediátrica
▪ Para crianças e adolescentes com câncer, as áreas de 

tratamento incluem:  

▪ Intervenção nas habilidades motoras finas 
▪ Intervenção nas condições sensoriais
▪ Intervenção nas limitações ou perdas, como: atrasos no 

desenvolvimento, baixa visão, entre outras.
▪ Exercícios e atividades para promover as habilidades diárias e a 

independência, como: comer, tomar banho, se arrumar, ir ao banheiro e 
se vestir (ABVD)

▪ Exercícios e atividades para promover as habilidades diárias e a 
independência, como: cozinhar, tarefas domésticas, habilidades 
escolares e profissionais (AIVD).



Práticas Favorecedoras ao Enfrentamento 
da Doença – TO e Oncologia Pediátrica

No aspecto clínico da assistência em TO : 
Dor e Fadiga / Integração Sensorial

No aspecto educativo da assistência em TO : 
Preparo para Procedimentos Invasivos



Práticas Clínicas em TO Favorecedoras
no Enfrentamento da Dor I 

▪ Avaliação multidimensional de dor (escalas de medida, questionários , 
informações do paciente e cuidadores, observação clínica)

▪ Avaliação da TO  intervenção e orientação ao cuidador (relaxamento, 
estimulação sensorial, cinesio atividade, órteses e adaptações quando 
necessárias).

▪ Oferta de atividades expressivas, lúdicas e psicomotoras dentro no 
universo de escolha da criança, buscando o “desvio de atenção” do foco 
de dor. 

▪ Atuação no  contexto de internação(leito) e/ ambulatório .
(Dor Total,Cicely Saunders,1967)



Práticas em TO Favorecedoras no 
Enfrentamento da DOR II

▪ Cuidados do paciente com dor crônica :

▪ Objetivos –alívio da dor, manutenção do auto cuidado,  
▪ Recursos – relaxamento motor, órteses de apoio, simplificação de tarefas 

inseridas na rotina
▪ Metodologia – abordagem individual ou grupal

▪ Cuidados do paciente com dor neuropática : 

▪ Objetivos : alívio da dor e diminuição da sensação indesejável (sensação 
fantasma).

▪ Recursos : técnicas de relaxamento motor;métodos de modulação sensorial;
técnicas para desvio da atenção à dor;técnicas para reorganização da imagem 
e esquema corporal.
▪ Metodologia – abordagem individual



Posicionamento ideal do espelho e 
paciente - posição sentada ou em pé.

(RAMACHANDRAN&GREGORY, Nature,1991) 



Práticas em TO Favorecedoras do Enfrentamento 
do Câncer - Integração Sensorial

▪ Irritabilidade

▪ Defensibilidade Táctil

(Hatch-Rasmussen, C . Sensory Integration, 2014)



Práticas Educativas em TO 
Favorecedoras do Enfrentamento 
da Doença – Oncologia Pediátrica

▪ Preparo para procedimentos invasivos -cirurgias, punções, 
cateteres

▪ Objetivos – diminuir/atenuar sintomas (dor, ansiedade, outros)
▪ Recursos - atividades lúdicas, educativas com material apropriado 
▪ Metodologia - abordagem terapêutica antes do procedimento, de 

forma individual, aplicando recursos citados.



Dor Aguda - Atividades Educativas
▪ Preparo para exames/ procedimentos invasivos

(arquivo pessoal WAS, 1996 a 2021)
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