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Moção nº 003/2021 

 

 

Moção de reconhecimento ao PICS 

 

 

O projeto de extensão, “Coletivo Minerva PICS (Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde), Arte e Cultura” junto ao Conselho Deliberativo do Campus 

UFRJ/Macaé vem por meio desta moção reconhecer com louvor os dez anos de trabalho 

de Daniel Amado, Paulo Rocha e equipe, à frente da Coordenação Nacional das Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde do Ministério da Saúde, onde contribuíram 

para o avanço e expansão das PICS no SUS. De acordo com a “Carta Aberta em Defesa 

das PICS no SUS”, emitida pela Rede PICS Brasil, o trabalho destes profissionais ao 

longo de uma década permitiu que 17.300 estabelecimentos na rede pública de saúde 

pudessem ofertar alguma PICS, sendo que a maior parte destes estabelecimentos, 

15.603, estão na Atenção Primária em Saúde, distribuídos em 4.297 municípios. Hoje o 

Brasil tem a política de PICS mais abrangente no cenário mundial, especialmente dentro 

da atenção primária, com 29 PICS no Ministério da Saúde, que fazem parte da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e essa posição é resultado 

do excepcional trabalho de Daniel Amado e Paulo Rocha na Coordenação Nacional das 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do Ministério da Saúde até o dia 01 

de fevereiro de 2021, quando foram deliberadamente desligados da Coordenação 

Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do Ministério da Saúde. 

Daniel Amado e Paulo Rocha promoveram ao longo de seus dez anos de gestão 

um trabalho pautado na ética, competência técnica e valores coletivos conquistando 

irrefutáveis avanços às PICS no Brasil e também no âmbito internacional. O trabalho que 

desenvolveram se fortaleceu congregando gestores, profissionais, usuários, 

representantes de entidades relacionadas às PICS, parlamentares, professores, 

pesquisadores...Todos em harmoniosa sinergia com uma construção coletiva e em rede, 
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abrindo espaços de reconhecimento científico das PICS no ambiente acadêmico, 

contribuindo com trabalhos de formação profissional em parceria com diversas 

universidades públicas em nosso país. 

A esses, o nosso reconhecimento pelo relevante trabalho que tem sido feito e que 

se conecta diretamente com todos os cursos na área de saúde em nosso Campus Macaé, 

possibilitando um diferencial na formação profissional de nossos alunos que podem ter 

acesso a uma construção de cuidado com uma visão sistêmica do ser humano. Gratidão 

pela gestão de ambos, oxalá o Ministério da Saúde reconsidere o abrupto desligamento 

desses profissionais tão empenhados no crescimento e validação das PICS, os 

reintegrando a PNPIC. 

Gratidão. 

 

Aprovado na 3ª Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo 

ocorrida em 24 março de 2021 


