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APRESENTAÇÃO

Esta cartilha foi produzida na pesquisa realizada pelo Projeto ArboControl, 

um convênio entre a Universidade de Brasília e o Ministério de Saúde. Neste 

projeto temos todas as regiões brasileiras representadas pelos 16 municípios 

visitados. O ArboControl é coordenado pelo Laboratório de Educação, 

Comunicação e Informação em Saúde (ECOS). O projeto matriz retrata 

a percepção dos usuários dos SUS com relação a aplicação das PICS nas 

arboviroses.



Você sabe o que são PICS?

PICS são Práticas Integrativas e Complementares 

em Saúde, ofertadas pelo SUS como estratégia 

para a garantia da integralidade do cuidado. 

Essas práticas estão presentes na maioria dos 

hospitais, postos de saúde, e algumas delas 

podem ser praticadas em casa. São indicadas 

para as diversas necessidades de cuidado em 

saúde e acompanham as diferentes culturas, em 

todas as regiões do Brasil. 

Nas PICS, vivenciamos as trocas de saberes por meio da educação popular. É 

nesse entendimento que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) assumem 

um protagonismo junto a comunidade para levar saúde à todas as pessoas.

O Ministério da Saúde criou em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares (PNPIC). Hoje são disponibilizadas pelo SUS 29 PICS: 

Apiterapia, Aromaterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Bioenergética, 

Constelação Familiar, Cromoterapia, Dança Circular, Geoterapia, Hipnoterapia, 

Imposição de Mãos, Medicina Antroposófica/Antroposofia aplicada à 



saúde, Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Meditação, Musicoterapia, 

Naturopatia, Osteopatia, Ozonioterapia, Plantas Medicinais/Fitoterapia, 

Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa, 

Terapia de de Florais, Termanilismo Social/Crenoterapia e Yoga. 

Das 29 práticas ofertadas, a Fitoterapia, a Auriculoterapia e a Automassagem 

são eficazes e podem ajudar no controle, prevenção e tratamento das 

arboviroses, Dengue, Zika e Chikungunya (DZC). 



Mas o que são as arboviroses?

Arboviroses são doenças transmitidas 

por insetos principalmente o mosquito 

Aedes aegypti, que incluem a Dengue, 

Zika e Chikungunya. Essas doenças 

ocorrem em todo Brasil, por isso diversas 

medidas precisam ser feitas para eliminar 

o mosquito.

No Brasil, os Agentes de Combate a 

Endemias (ACE) junto com os ACS e a 

população, são responsáveis por ajudar e 

orientar o controle do mosquito.

Dentre essas atividades é preciso 

identificar, eliminar ou proteger 

corretamente objetos que acumulam 

água e sirvam de depósito para os ovos 

do mosquito. 

Como as PICS são consideradas práticas seguras e recomendadas para o 

cuidado das arboviroses, a ação educativa promovida pelos ACS, junto à 

comunidade nas visitas domiciliares, contribui significativamente para 

eliminação do mosquito e consequentemente diminuição das doenças.



Dengue

Os primeiros sintomas surgem entre 

2 e 10 dias a partir da picada do 

mosquito infectado. Os mais comuns 

são dores de cabeça, nas articulações, 

nos músculos, nos olhos, fraqueza, 

falta de apetite, febre, em alguns 

casos, manchas avermelhadas na 

pele e coceira. 

No tratamento geral é aconselhável 

descansar e aumentar o consumo 

de água e sucos. Deve-se evitar a 

ingestão de medicamentos contendo 

ácido acetil salicílico (AAS), pois 

estes podem aumentar o risco de 

hemorragia.

Zika

Algumas pessoas infectadas apresentam 

sintomas que começam entre 5 a 7 dias, 

geralmente são leves e incluem dores 

articulares, febre, manchas vermelhas 

na pele, dores musculares, conjuntivite e 

dores de cabeça. A infecção por Zika pode 

ser mais grave pois muitas vezes se associa a 

problemas autoimunes e neurológicos graves, 

como a microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. 

Chikungunya

A pessoa com Chikungunya apresenta febre, dor de cabeça, mal estar, 

dores pelo corpo principalmente nas articulações como joelhos, cotovelos e 

tornozelo. Pode ocorrer também manchas vermelhas ou bolhas pelo corpo.



Os primeiros sintomas podem durar até 

15 dias e as vezes se curam sem o uso 

de remédios. Algumas pessoas podem 

ficar com dores nas articulações por 

meses ou anos, o que requer cuidados 

prolongados.

Para todos os sintomas das arboviroses, 

sejam eles passageiros ou duradouros, 

podemos encontrar PICS que irão atuar 

no curto, médio e longo prazo, o que 

irá trazer os benefícios necessários para 

melhoria da saúde. 

Automassagem

É uma técnica de massagem, onde a 

própria pessoa aplica com suas mãos, 

uma leve pressão sobre o corpo para 

melhorar dores e também previnir 

doenças. Atua sobre os fatores físicos 

e psicológicos, promove o relaxamento 

muscular e representa uma manifestação 

de cuidado, humanização e atenção de 

acordo com as necessidades de cada 

um.

A Automassagem é uma das PICS que 

quando aplicada é eficaz para tratar 

as dores causadas pelas arboviroses, 

principalmente a Chikungunya.

Os toques variam de intensidade e 

duração, de acordo com a necessidade 

da massagem. Alguns segundos nos 



pontos escolhidos já são suficientes para manter a saúde e prevenir doenças. 

Para as dores crônicas uma aplicação diária é suficiente, enquanto em 

situações intensas, que demoram a passar, esta pode ser realizada várias 

vezes ao dia.

Auriculoterapia

É uma prática terapêutica que 

estimula pontos energéticos na 

orelha correspondentes às diversas 

partes do corpo.

O estímulo desses pontos auriculares 

por meio da pressão com os dedos 

ou usando sementes de mostarda, 

preparadas para essa finalidade, 

auxilia no alívio das dores de 

cabeça, das articulações e dos 

músculos causadas pela arboviroses, 

principalmente a Chikungunya.

A Auriculoterapia é uma PIC de baixo custo e esta pratica pode ser feita em 

casa ou no trabalho. É necessário apenas que se conheça e identifique os 

pontos certos. 

Fitoterapia

No Brasil, a Fitoterapia é regulamentada 

pela Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) 

e também está incluída na PNPIC. 

O uso das plantas pela população 

a partir dos saberes tradicionais é 

bastante comum. Dentro do projeto 

ArboControl algumas plantas se 

destacam como repelentes, para o 

preparo de banhos terapêuticos e uso 



na forma de chás. Entretanto, é preciso ter cuidado na sua utilização e buscar 

orientação sobre quais, quando e como usá-las. 

É importante lembrar que existe uma 

diferença entre usar a planta fresca ou 

seca e os produtos fitoterápicos. É 

preciso conhecer a planta certa para 

conseguir o efeito desejado. 

Com a função repelente de mosquitos, 

incluindo-se o Aedes aegypti, a 

citronela (Cymbopogon nardus) e o 

cravo da índia (Syzygium aromaticum) 

diluídos em álcool, separados ou juntos dão 

bons resultados. 

Considerações Finais

Esperamos que essa cartilha tenha contribuído para você conhecer como as 

PICS podem ser úteis para tratar os sintomas das arboviroses Dengue, Zika 

e Chikungunya e também atuarem como potenciais agentes de controle e 

eliminação do mosquito Aedes aegipty. 

Busque o posto de saúde mais próximo e pergunte quais práticas estão 

disponíveis no seu bairro.

As PICS são poderosas ferramentas para cuidar da nossa saúde.
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