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Curitiba, 21 de setembro de 2020. 
 
 
CARTA ABERTA – PELA PERMANÊNCIA DA PNPIC NA SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde General Eduardo Pazuello. 
 

 A Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia recebeu com preocupação a 
notícia da possível mudança da coordenação da PNPIC – Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares do SUS para a SGTES – Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação em Saúde deste Ministério. Como associação, nascemos em 1997 e, desta forma, 
vimos a PNPIC nascer, há 14 anos, e crescer com muito sucesso e muitas conquistas dentro da 
SAPS – Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Na Atenção Primária, a PNPIC não apenas 
surgiu, bem como se fortaleceu e acumulou conhecimento e metodologias para trazer as 
Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) à população brasileira, tornando esta 
política uma das mais avançadas e inclusivas em todo o mundo. 

 Os resultados alcançados pela coordenação nacional da PNPIC dentro da Atenção 
Primária são superlativos: atualmente, a PNPIC alcança 78% dos municípios, 100% das capitais 
de nosso país, estando presente em 17 mil estabelecimentos de saúde, dos quais 90% estão na 
Atenção Primária. Além disso, uma rede de profissionais dedicados à pesquisa e à educação em 
PICS se formou e obtém resultados exitosos que consolidam, ano após ano, a PNPIC dentro da 
SAPS, dentro dos serviços da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

 Como signatários que fomos do momento da criação da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa das PICS (Frente Parlamentar Holística) do Congresso Nacional, percebemos como a 
coordenação da PNPIC dentro da SAPS pôde, em pouco mais de uma década, tornar as PICS 
conhecidas, valorizadas e utilizadas no SUS, fazendo com que sua importância fosse reconhecida 
inclusive em outros âmbitos, como no Legislativo Federal. Consideramos que este trabalho não 
apenas ficará ameaçado numa possível mudança da PNPIC para SGTES, como poderá confundir 
os atores de nossa sociedade civil – inúmeras associações representativas das PICS, profissionais 
de saúde, pesquisadores, professores e os próprios pacientes beneficiários do SUS – sobre a 
importância que este governo dá a práticas integrativas de saúde, que tanto colaboram com a 
promoção, prevenção e recuperação de inúmeras condições de saúde, com a diminuição da 
dispensação de medicamentos e para o aumento da qualidade de vida de nossa população. 

 Por tudo isso, queremos nos manifestar a favor da permanência da atual coordenação 
nacional da PNPIC dentro da SAPS deste Ministério. 

 Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição.  

  

 Mayra Corrêa e Castro 
 Presidente ABRAROMA 


