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RESUMO   
 

A pandemia da nova coronavírus (SARS-CoV-2) vem alterando a dinâmica social das populações 

no mundo inteiro e o Brasil tem procurado se adaptar à nova doença enfrentando desafios e 

promovendo mudanças. Tal cenário se apresenta como um desafio, em especial para a 

comunidade científica, mediante pesquisas para identificar os impactos psicológicos, físicos, 

sociais e comportamentais causados pela pandemia pela COVID-19. Este estudo é um recorte do 

projeto de pesquisa “Análise dos impactos psicológicos, físicos, sociais e comportamentais na 

pandemia da COVID-19” e tem como objetivo geral: Analisar os fatores associados ao uso de 

Práticas Integrativas e Complementares em saúde (PICS) pelos participantes do estudo no período 

do isolamento social no Brasil frente a COVID-19; e como objetivos específicos: Identificar o 

perfil socioeconômico e características de saúde dos participantes do estudo; Avaliar as 

associações da prática de PICS durante o isolamento social causado pela pandemia da COVID-

19 com as características socioeconômicas e de saúde; Identificar as PICS mais prevalentes e suas 

associações com as características socioeconômicas e de saúde dos participantes. Trata-se de 

estudo observacional transversal com amostragem não probabilística por conveniência. Os dados 

foram coletados, entre julho e setembro de 2020, por meio de um questionário online “Google 

forms” enviado aos participantes de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos, residentes no 

Brasil que confirmarem aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Após 

elaboração do banco de dados eles foram submetidos a análise estatística descritiva, regressões 

logísticas univariadas e multivariadas por meio do método Foward Stepwise e, para avaliar as 

associações entre as variáveis independentes com as PICS utilizou-se a razão de chances (OR) e 

o teste Qui-quadrado de independência. Dos 691 participantes, a maioria era do sexo feminino, 

residente na Região Sudeste, na faixa etária entre 18 e 39 anos, com título de pós-graduação e 

ausência doença crônica. Constatou-se que a partir do isolamento social eles começaram a 

apresentar queixas de dores de cabeça, no pescoço, na coluna vertebral, além de tontura e medo. 

Concluímos aumento da procura pelas PICS no período do isolamento social pelos participantes 

das quais, as mais prevalentes foram Meditação, Yoga, homeopatia e Acupuntura, como 

alternativa de prevenção e/ou forma de minimizar os impactos da saúde decorrentes do isolamento 

social pela COVID-19.  

Descritores: COVID-19; Doença pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV); Epidemia por 

Coronavírus de Wuhan; Isolamento social; Estresse Psicológico. 
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ABSTRACT 

The new coronavírus pandemic (SARS-CoV-2) has been changing the social dynamics of 

sourcers worldwile and Brazil has sought to adapt to the new disease, facing challenges and 

promoting changes. This scenario presentes itself as a challenge, especially for the scientific 

community, through research to identify the psychological, physical, social and behavioral 

impacts caused by the COVID-19 pandemic. This study is an excerpt from the research Project 

“Analysis of the psychological, physical, social and behavioral impacts of the COVID-19 

pandemic” and has the general objective: To analyze the factors associated with the use of 

Integrative and Complementary Practices in Health (PICS) by study participants in the period of 

social isolation in Brazil Against COVID-19; and as specific objectives: Identify the 

socioeconomic profile and health characteristics of the study participants; Evaluate how 

associations of PICS practice during social isolation transmit by the COVID-19 pandemic with 

socioeconomic and health characteristics; Identify the most prevalent PICS and their 

associations with the socioeconomic and health characteristics of the participants. This is a 

cross-sectional observational study with non-probabilistic convenience sampling. Data were 

collected between July and September 2020 through an online questionnaire “Google Forms” 

sent to participants of both sexes, aged over 18 years, residing in Brazil who confirm 

accceptance of the Informed Consent Form (TCLE), after the preparation of the database, a 

descriptive statistical analysis, univariate and multivariate logistic regressions were collected 

through the Forward Stepwise Method and, to assess the associations between the independent 

variables with how PICS, the ratio was used of chances (OR) and the Chi-square test of 

Independence. Of the 691 participants, most were female, living in the Southeast, aged between 

18 and 39 years, with a postgraduate degree and not chronic disease. It was found that from the 

social isolation they complained of headaches, neck, spine, as well as dizziness and fear. We 

conclude that there was an increase in the demand for PICS in the period of social by the 

participants, which, as the most prevalente, were Meditation, Yoga, Homeopathy and 

Acupuncture, as an alternative for prevention and/or a way to minimize the health impacts 

avoided by social isolation by COVID-19. Keywords: COVID-19, New Coronavírus 

Disease (2019-nCoV); Wuhan Coronavírus Epidemic; Social Isolation; Psychological Stress. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Tema e sua Contextualização 

Este estudo aborda as associações das Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde (PICS) no período do isolamento social em decorrência da pandemia pela COVID-

19 no Brasil em 2020, com dados prospectivos. 

A principal motivação para esse tema foi devido a situação que o mundo se 

encontrava diante de um vírus obscuro, uma nova doença, desconhecida por todos, sejam 

por pesquisadores como os profissionais da saúde, limitando e alterando a vida das 

pessoas e da sociedade, modificando o mundo socioeconomicamente. 

Eu me senti estranha em muitos momentos que fiquei em casa, trancada e isolada, 

sem poder trabalhar, sem poder ver minha família, sem perspectivas de quando tudo 

aquilo ia passar e a vida voltar “ao normal”, limitada ao computador, smartphone e a TV 

para saber o que ocorria “do lado de fora”, no mundo. E só péssimas notícias sobre o vírus 

e as mortes como consequência.  

Tudo isso acabou repercutindo na minha vida pessoal, financeira e principalmente 

no meu psicológico. Então pensei: se tudo isso está mexendo comigo como será que estão 

reagindo as demais pessoas? Será que muitos estão com medo? Será que, por ansiedade, 

as pessoas estão comendo mais e engordando? Será que neste momento as pessoas estão 

buscando alguma prática integrativa para resolver seus problemas de saúde? E, após todos 

esses meus questionamentos, iniciei montando o questionário e assim nasceu esta 

pesquisa. 

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020) registrou nos últimos 20 anos 

múltiplas doenças virais, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) no final 

de 2002 (WHOd, 2002), Influenza causada pelo vírus H1N1 em 2009 (WHOe, 2009), 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS)em 2010 (BOSTON PUBLIC 

HEALTH, 2015) e o vírus Ebola em 2014. (BMJ BEST PRACTICE, 2020) 

Em 2009 a epidemia de SARS iniciou na China antes de espalhar para 24 países, 

8 mil pessoas foram infectadas e 800 morreram. O vírus, nesta época, foi contido por 

estratégias de quarentena de pessoas doentes, e, dependendo dos casos, o isolamento 

social.  

O MERS-CoV surgiu na Arábia Saudita, 800 pessoas foram infectadas com 250 

mortes. A influenza, como o H1N1 (gripe suína), surgiu na América do Norte em 2009, 
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de origem aviária.  Logo após, em 2013 e 2016, o Ebola, considerado o maior surto da 

doença, ocorreu na África Ocidental, mas seu primeiro surgimento aconteceu em 1976 na 

África Central. (SKISELY; WARREN; MCMAHON, 2020)  

Com o passar dos anos, os cientistas entenderam que o desdobrar do tema não é 

no entendimento de “se” acontecerá novas epidemias, mas “quando” acontecerá uma 

nova pandemia, o que traz uma certa urgência na capacitação e prevenção dos 

profissionais da saúde, governos e instituições privados e de toda a sociedade, a fim de 

diminuir os seus impactos. (WERNECK; CARVALHO, 2020) 

Nesse contexto, no final de 2019, o surto do vírus pertencente à família do 

Coronavírus (CoV), SARS-Cov-2, surgiu na China, na Cidade de Wuhan, com 10 milhões 

de habitantes e a sétima maior cidade chinesa (UJVALE, 2020; YANG et al, 2020), 

coincidindo com o momento do chunyun que é o período de migração em massa para o 

Festival da Primavera anual. (YANG et al, 2020) 

No início do ano de 2020 o vírus se espalhou pela Europa e em março chegou à 

América, principalmente nos EUA e no Brasil. (YANG et al, 2020) 

Foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 30 de janeiro 

de 2020um problema de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII) e, dois meses depois, outra divulgação, precisamente em 11 de março de 2020 

quando a OMS alertou o Mundo para o inevitável: a instalação de uma nova pandemia. 

(OLIVEIRA; DUARTE; FRANÇA; GARCIA, 2020) e relatou já haver 18 países com a 

presença viral. (UJVARI, 2020) 

Descobríamos que nenhuma nação estava preparada para a quantidade súbita de 

doentes necessitados de UTI. Apesar da parcela de doentes que precisava de internação 

ser pequena, a disseminação da COVID-19foi muito rápida e exponencial que os leitos 

hospitalares não davam conta de acomodar tamanho número de pessoas necessitadas de 

oxigênio ou UTI. Os hospitais lotaram em semanas. (UJVARI, 2020) 

No Brasil foi confirmado o primeiro caso da COVID-19 na América Latina, em 

26 de fevereiro 2020, em São Paulo. (LIMA, 2020) Até então não existiam planos 

estratégicos prontos para serem aplicados a uma pandemia de coronavírus: tudo era novo. 

(Freitas et al. 2020) 

No momento em que terminava a escrita deste trabalho vivenciávamos a segunda 

onda da COVID-19 na Europa, com a descoberta de uma nova cepa variante, identificada 

oficialmente pelo nome de 20A.EU1, ou conhecida como P1, surgida inicialmente na 

Espanha, no verão de 2020. A situação da Covid-19 voltou a se agravar na Europa e nos 
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Estados Unidos, com aumento de infectados, hospitais próximos do limite de capacidade 

de atendimento e retorno aos toques de recolher e Lockdown. (CNS, 2020) 

E assim como qualquer vírus, essa nova cepa foi se propagando por todo o mundo, 

chegando ao Brasil, de modo devastador, no início de 2021, se agravando num momento 

pós carnaval, trazendo como consequência, em uma questão de 24 horas, uma média de 

1.860 mortos, registrando em nosso país a mais alta média de mortes pela COVID-19 em 

toda a pandemia. (Notícias UOL, 2021) 

Logo, o Brasil atualmente vive a segunda onda com um total de 11.019.344 casos, 

265.411 óbitos e 123,6 casos de mortalidade/ 100 mil habitantes, e uma média de novos 

casos em 7 dias de 66.869. (Coronavírus Brasil, 2021)  

Na figura 1 é apresentada a evolução de novos casos da COVID-19 no Brasil, 

apontando uma curva de crescimento no mês de junho de 2020, um pico do aumento dos 

casos em agosto de 2020, decrescendo em meados de outubro e novembro, porém ainda 

com notificações altas de novos casos e voltando a crescer em dezembro de 2020 até 7 de 

março de 2021. 

 

       

       Figura 1 - Evolução de novos casos da COVID-19 no Brasil 
       Fonte: Coronavírus Brasil. Ministério da Saúde (2021) 

 

A região Norte, principalmente no Estado do Amazonas caminha, atualmente, 

para terceira onda da COVID-19, ostentando uma triste liderança do ranking de 
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mortalidade no Brasil, com 153,2 óbitos para cada 100.000 habitantes (Coronavírus Brasil, 

2021), provocando cenas de terror em Manaus, cidade onde se concentram os hospitais e 

UTI do Estado, com a falta de oxigênio e de leitos nos hospitais no auge da segunda onda 

da pandemia. Mesmo diante desta grande mortalidade se mantem numa quarentena 

“flexível” reabrindo lojas e restaurantes. (El País, 2021) 

A região Sudeste lidera em números de casos, na qual em 08 de março chegava a 

3.965.350 casos. O Estado de São Paulo encontra-se em alerta vermelho, mais severo e 

restritivo, decretando Lockdown iniciado em 06 de março de 2021. Apenas serviços 

considerados essenciais, como mercado, farmácias, postos de combustíveis e escolas 

permanecerão abertos, desde que reduzam a capacidade do público, com objetivo de derrubar o 

contágio do coronavírus entre a população do estado. (CNN Brasil) 

 

 

Figura 2 - Mapa da reclassificação do Plano SP justificando o Lockdown. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2021) 

 

A COVID-19 apresenta um quadro clínico inicial semelhante ao de uma gripe 

comum. (SBGG, 2020) Os doentes evoluem com febre, tosse, indisposição e, o mais 

grave, falta de ar. (UJVALE, 2020). Sua disseminação é muito rápida, de grande 

transmissibilidade e gravidade clínica, principalmente nos idosos, se manifestando de 

forma grave e, até mesmo fatal, sendo um dos grupos de maior internação, na faixa de 

15% dos casos. (SBGG, 2020, WHO (f), 2020) 

A doença da COVID-19 vem sendo foco de grande preocupação em todo o mundo 

e, em especial, da comunidade científica internacional devido à sua grande capacidade de 

disseminação e pela ausência, até o momento, de terapia farmacológica eficaz de caráter 

curativo ou preventivo. Em vista disto, cada país viu a necessidade de implementar 
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“terapias alternativas” que apresentem algum grau de eficácia contra a COVID-19, como 

no Brasil a tentativa do uso da Hidroxicloroquina (CHALBAUD; MOGOLLÓN, 2020) e 

o uso da Medicina Ayurveda, com caso de Sucesso em Chennai, na Índia. (GIRIJA; 

SIVAN, 2020) 

Diversos estudos publicados em revistas internacionais reportaram que as 

comorbidades mais prevalentes em pacientes com a COVID-19 são a Hipertensão 

Arterial Sistêmica e Diabetes que utilizam no tratamento inibidores da enzima conversora 

de angiotensina (ECA), que podem facilitar a entrada do vírus. (OLIVEIRA; MORAES, 

2020) 

No Brasil vivenciamos com a chegada da COVID-19 momentos de 

distanciamento social, isolamento social, as pessoas se mantiveram em quarentena 

individual (quando suspeitos de estarem contaminados) e quarentena comunitária 

(LOCKDOWN). (TELESSAÚDE RS, 2020) 

O termo “pandemia” acarreta reações de medo e sofrimento emocional à 

população em geral, criando um clima de “pavor coletivo”. Ser portador do vírus desde 

então significava ter que se isolar em quarentena ou mesmo poder precisar ser internado 

em unidade de terapia intensiva (UTI), o que é associado ao grande risco de sofrimento e 

morte. (OMS, 2020b) 

Conforme descreve a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020b): 

Pandemia não é uma palavra para usar levianamente ou descuidadamente. É 
uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação 
injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessários 
(...) Nunca vimos uma pandemia provocada por um coronavírus. Esta é a 
primeira pandemia causada por um coronavírus. 

 

Isolamento social pode ser definido como um comportamento no qual o indivíduo 

deixa de participar, voluntariamente ou não, de atividades sociais em grupo. 

(HORTULANUS,2006) 

Ao falarmos sobre o distanciamento social abrange diversos tipos de medidas para 

reduzir a circulação de pessoas em espaços coletivos públicos (ruas e praças) ou privados 

(shoppings, shows etc.). Dentre as medidas de distanciamento social, podemos citar a 

necessidade de evitar aglomerações e, assim, podem ser determinados: a paralisação de 

atividades não essenciais, como fechamento do comércio, com a exceção de serviços 

essenciais, como supermercados e farmácias; o cancelamento ou adiamento de eventos, 

como festivais; a paralisação das atividades escolares presenciais; e a adoção do sistema 
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de trabalho remoto. Assim, evita-se a aglomeração, situação muito propícia para a 

transmissão do vírus. (SES-MG, 2020) 

O distanciamento social pode ser dividido como vertical (as medidas são voltadas 

apenas para o isolamento dos grupos de risco em suas residências) ou horizontal (são 

medidas mais restritivas, voltadas para toda a população, há a permissão de circulação 

para serviços essenciais e não-essenciais dentro de regras determinadas pelo poder 

público).O distanciamento social horizontal pode ser feito de forma rígida ou flexível, 

dependendo da situação. A rígida estabelece apenas uma regra para todas as situações. 

Ela é feita quando não é possível controlar a transmissão em um local. Uma das formas 

mais rigorosas é o chamado Lockdown, ou seja, bloqueio total da circulação. (SES-MG, 

2020) 

Já o distanciamento flexível permite a abertura gradual de serviços à medida que 

conseguimos controlar o avanço da COVID-19. Caso seja necessário, depois de um novo 

aumento do número de casos, o Governo pode adotar estratégias mais rígidas mesmo 

depois de ter flexibilizado. (SES-MG, 2020) 

Quarentena é “a restrição de atividades ou separação de pessoas que foram 

presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes (porque 

não foram infectadas ou porque estão no período de incubação)”. (TELESSAÚDE RS, 

2020) 

Quando as medidas de isolamento social, distanciamento social e quarentena 

individual não forem suficientes é necessário que se faça o bloqueio total, conhecido 

também de contenção comunitária, quarentena comunitária ou Lockdown. É medida uma 

intervenção aplicada a uma região, ou a uma comunidade, ou até numa cidade com o 

objetivo de restringir e interromper qualquer atividade e diminuir a interação entre as 

pessoas por um curto período de tempo, com exceção de saídas para atividades básicas 

ou emergenciais, como procurar um hospital, comprar mantimentos ou remédios e assim 

decretado ninguém tem permissão para entrar ou sair do perímetro isolado (como ocorrido 

na cidade de Wuhan, China, no início da pandemia). (TELESSAÚDE RS, 2020) 

Pessoas pelo mundo inteiro se isolaram, foram disseminadas orientações quanto 

ao uso do álcool gel, máscaras e manutenção do distanciamento social (“ficar em casa, se 

puder”), em alguns momentos, Lockdown (privação social com fechamento do comércio) 

como medidas obrigatórias em todo planeta para redução do risco de contaminação. O 

próprio isolamento social foi responsável pelo medo chamado de “medo social”, criando-

se um temor de estar junto em face do risco de contrair o vírus e, ao mesmo tempo, o 
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medo de estar separado para se proteger. (CENTRO NACIONAL DE SAÚDE 

COMPLEMENTAR E INTEGRATIVA.  2020) 

Todo distanciamento e todo isolamento social trazem diversas repercussões para 

as pessoas que ficam mais vulneráveis pela ansiedade e pela ociosidade por se sentirem 

isolados, pois muitos indivíduos tiveram que interromper suas atividades laborais. Logo 

o medo significava mais do que o risco de contrair a doença, mas, também, o medo “do 

futuro”. Medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo de morrer, medo de 

adoecer e de contaminar colegas e familiares. medo de perder entes queridos.  Isso foi e 

continua sendo um grande causador de transtornos psicológicos que repercutem na vida 

das pessoas. (CHEN et al, 2020) 

Estamos vivendo um momento de “medo social”, criando-se um paradigma de 

indecisões marcado pelo medo de estar junto e aumentar o risco de se contaminar pela e 

o medo de estar separado para se proteger e proteger aos demais. (ONU NEWS, 2020; 

WHOc, 2020) 

Essas medidas envolveram, também, mudanças na rotina e perda de liberdade 

(ZANON et al. 2020) com impactos psicológicos, aumento da carga de trabalho, 

necessidade de proteção e preocupações de se contagiar e contagiar entes de suas famílias. 

Também tem contribuído para implementação de ações e prevenções para profissionais 

da saúde na nova pandemia da coronavírus. (SKISELY; WARREN; MCMAHON, 2020) 

Aresu (2020) descreve que existe uma aceleração pandêmica e é ela que está 

desmontando não apenas as formas tradicionais da ação política, mas também nossos 

comportamentos, nossos “hábitos”, nosso common sense. 

O termo “coronofobia” tem sido usado por psiquiatras e psicólogos para definir e 

designar tais transtornos. Conforme Hartmann (2020), este termo vem sendo usado para 

designar a preocupação, a ansiedade e o medo de contrair a COVID-19, além de referir-

se também aos prejuízos funcionais e ao impacto psicológico ocasionados pelos 

indivíduos que contraíram a doença.  

Foi observado no trabalho de Pereira et al. (2020) que os sintomas psicológicos 

mais comuns observados no período do isolamento foram: estresse, medo, pânico, 

ansiedade, culpa e tristeza que geram sofrimento psíquico, podendo ocasionar o 

surgimento de transtornos (de pânico e de ansiedade), TEPT (Transtorno do Estresse Pós- 

Traumático) e depressão. Logo, as pessoas precisam receber atenção especial nos 

cuidados, pois esses sintomas e transtornos podem ser aumentados ou estabelecidos 

através da vivência do isolamento social. 
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Nessa perspectiva, é possível ressaltar que os impactos gerados pela COVID-19 

no mundo vêm ocorrendo de forma progressiva com muitas consequências do surto 

pandêmico. Havendo o aumento do estresse e do medo, consequentemente, os indivíduos 

tendem a apresentar mais queixas de dor, físicas e psicológicas. Na maioria das vezes, 

sintomas como dor crônica associada as alterações psicológicas como de estresse, 

depressão e ansiedade, têm efeitos negativos, interferindo na qualidade de vida do 

indivíduo e comprometendo o processo de recuperação. (BORGES et al., 2009) 

Todo esse cenário mundial e as restrições decorrentes do isolamento social 

repercutiram no aumento da automedicação com ansiolíticos, durante o período 

pandêmico. Houve um aumento da comercialização de Rivotril (clonazepam) de 22%, de 

4,6 milhões no bimestre de março e abril de 2019 para 5,6 milhões de caixas nos mesmos 

meses em2020. (GIGLIOTTI, 2020) 

Embora certas práticas, como distanciamento físico, o isolamento e lavagem 

frequente das mãos mitiguem a disseminação do vírus, até aquele primeiro momento da 

pandemia, não havia vacina ou medicamentos com eficácia comprovada para prevenir ou 

tratar a doença da COVID-19.  (NG, 2020) 

Dentre os medicamentos tradicionais, integrativos e complementares, existem 

uma grande variedade destes para tratar sinais e sintomas da COVID-19 que têm sido 

apresentados como possíveis soluções de prevenção, manutenção e fortalecimento da 

imunidade. Apesar da escassez de evidências em torno da segurança e eficácia de tais 

terapias muitos indivíduos recorrerão a essas soluções não convencionais, alternativas 

não farmacológicas, tradicionais, integrativos ou complementares para gerenciar a saúde, 

como prevenção por estarem acessíveis durante o isolamento social. (NG, 2020; 

CENTRO NACIONALDE SAÚDE COMPLEMENTAR E INTEGRATIVA, 2020; 

HWANG et al, 2020) 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) faz referência a um 

conjunto de abordagens integrativas e complementares que têm uma visão global da 

pessoa e dos processos que podem levar ao adoecimento da pessoa. (FIOCRUZ, 2020) 

Além da importação de sistemas médicos antigos (principalmente dos sistemas orientais) 

na década de 80, os países latino-americanos reabilitaram saberes de seus povos nativos, 

inserindo essas medicinas alternativas nos serviços de saúde, inicialmente privados e, 

posteriormente, na esfera pública, no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS) e pela 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). (CABRAL, 2015; 

BRASIL, 2006)  
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As PICS promovem um cuidado integral centrado nas demandas da pessoa, por 

meio de abordagens menos onerosas e invasivas, que favorecem o desenvolvimento das 

suas potencialidades para o enfrentamento de situações relacionadas ao processo de viver 

e ser saudável, numa interação mente-corpo. (SANTO, 2020) 

Totalizam 29 práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) aprovadas 

e oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Quadro 1 - Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no SUS 

 
2006 

Portaria n° 971/2006: Aprovação da PNPIC no SUS com as terapias: 
medicina tradicional chinesa:acupuntura; homeopatia; Plantas medicinais 
e fitoterapia; termalismo social/crenoterapia. 

 
 
 

2017 

Portaria n° 849/2017: Amplia a PNPIC no SUS, acrescentando novas 
práticas: biodança; arteterapia; ayurveda; meditação; dança circular; 
musicoterapia; naturopatia; osteopatia; terapia comunitária integrativa; 
quiropraxia; reflexoterapia; reiki; shantala; yoga. 

 
 
 

2018 

Portaria n° 702/2018:Altera a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS de 
28 de setembro de 2017 e inclui novas práticas na PNPIC:apiterapia; 
aromaterapia; bioenergética; constelação familiar; cromoterapia; 
geoterapia; hipnoterapia; imposição de mãos; medicina antroposófica/ 
antroposofia aplicada à saúde ozonioterapia; terapia de florais; 
termalismo social/crenoterapia. 

 
2019 

Projeto de Lei n° 2821/19: Cria e aprova a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC). 

Fonte: Adaptado do MS (2006) 

 

As PICS são aprovadas e oferecidas como tratamento complementar pelo SUS e 

utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para 

prevenir diversas doenças, auxiliando no tratamento com objetivo de diminuir estresse e 

tratar a ansiedade e pânicos, aliviando sintomas, tratando pessoas que já estão com algum 

tipo de enfermidade e auxiliando na prevenção de doenças e agravos, na promoção do 

autocuidado, e na redução de sintomas físicos e mentais (BRASIL, 2018a; BRASIL, 

2018b) das pessoas em diferentes ambientes a partir de um plano terapêutico mais natural, 

não farmacológico que valoriza o vínculo, o acolhimento, o toque e a escuta ativa, 

proporcionando conforto e segurança ao indivíduo na perspectiva do equilíbrio. (SANTO, 

2020) 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) contribui 

para o fortalecimento do SUS ao atuar nos campos da prevenção, promoção, manutenção 
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e recuperação da saúde, baseada na atenção humanizada e centrada na integralidade do 

indivíduo, garantindo o acesso destas práticas aos cidadãos brasileiros, tais acessos antes 

restritos aos atendimentos privados de saúde, assim representando um avanço no processo 

de construção do SUS. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o SUS se mantém 

no Brasil como um processo social em permanente construção. (DACAL; SILVA, 2018) 

Em relação a medicamentos, complementares e integrativos, mais de 80% da 

população mundial faz uso destes. Desde o estabelecimento do National CAM-Center, 

nos Estados Unidos, o número de ensaios clínicos baseados em ciência básica e 

tratamento sobre esses medicamentos aumentaram significativamente. Estima-se que o 

mercado mundial de medicamentos fitoterápicos, incluindo produtos fitoterápicos e 

matérias-primas, crescerá de 5 a 15% ao ano.  Fontes de ervas de materiais que aumentam 

o sistema imunológico contra agentes infecciosos são consumidas em muitos países para 

melhorar a saúde e com o objetivo de curar várias doenças. (NILASHI et al, 2020). 

 

1.2.Delimitação do problema de pesquisa 

Desde a gripe espanhola, em 1918, o mundo não se via numa situação de uma 

grande epidemia. Após o surgimento dos primeiros casos na China, alguns meses depois 

foram registrados mais de 2 milhões de casos e 120.000 mortes em todo o mundo cujos 

impactos são devastadores, extrapolando o número de mortes comparado a outras 

epidemias, como EBOLA e gripe aviária H5N. É neste tempo de crise que o Brasil 

enfatiza a importância de implementar um sistema de ciência e tecnologia avançada e um 

sistema de saúde universal. (WERNECK; CARVALHO, 2020) 

A pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) vem alterando toda dinâmica 

social dos indivíduos. Medidas protetivas têm sido expandidas em todo o mundo, 

incluindo o Brasil. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020b) destacou medidas de 

isolamento dos casos suspeitos e o distanciamento social, estratégias fundamentais para 

conter o aumento dos casos da doença e a sobrecarga no serviço de saúde.  

As medidas de isolamento social trouxeram como consequências diversas crises 

sanitárias, econômicas e sociais, além de ter intensificado o número de violência contra a 

mulher, aos idosos e o aumento das responsabilidades domésticas e familiares. Tal 

isolamento social causado pela pandemia intensificou algo que já era visto como um 

problema de violação dos direitos das pessoas.  Mulheres são impedidas de conversar 
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com familiares e amigos, o que facilita a manipulação e apelos emocionais provocados 

pelos abusadores. (VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020) 

O Brasil tem procurado enfrentar e se adaptar ao desafio frente a essa nova doença 

que trouxe complicações e mudanças radicais na rotina da população, tanto no coletivo e 

individual.  Os órgãos governamentais enfatizam a importância da colaboração e união 

da sociedade, seguindo as regras e orientações de isolamento social, uso de máscaras e 

higienização das mãos. (OLIVEIRA; DUARTE; FRANÇA; GARCIA, 2020) 

Por ser um novo vírus, desconhecido, isso impactou a vida das pessoas que se 

viram isoladas, sem poder trabalhar e sair de casa devido ao confinamento/ 

distanciamento social. Por não haver remédios e vacinas eficazes para combater a SARS-

Cov2, até então, as pessoas procuravam suporte para prevenção desta doença em práticas 

integrativas, não farmacológicas, naturais, ou de saberes populares (como por exemplo, 

uso de chás para curar a gripe). 

O medo é uma emoção presente na vida das pessoas que enfrentam a pandemia, a 

possibilidade da morte é presente nesse momento; setores como escolas, familiar, 

empresas, locais públicos, mudanças na rotina de trabalho, isolamento, impactam a vidas 

das pessoas, eliciando sentimentos de desamparo e abandono. Além dos medos diretos a 

sua sobrevivência biológica causado pela COVID-19. (ORNELL; SCHUCH; SORDI; 

KESSLER, 2020) 

Nos serviços de saúde os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde frente 

a pandemia pela COVID-19 podem desencadear ou intensificar sintomas de exaustão 

mental e física, ansiedade, depressão e estresse. (BAO et al., 2020) assim como vistos 

nos profissionais de saúde mental da China observaram sinais de irritabilidade 

aumentada, sofrimento psicológico, e recusa de descanso por parte de profissionais da 

saúde que trabalhavam na linha de frente. (CHEN et al, 2020) 

A pandemia também trouxe problemas dos serviços públicos e instituições que 

contribuem como rede de apoio às pessoas. As medidas restritivas fizeram com que as 

igrejas, creches, escolas e serviço de proteção social diminuíssem suas atividades, 

interrompendo a manutenção da prestação de serviços e agravando os problemas já 

instalados. (MARQUES; MORAES; HASSELMANN, 2020) 

É comum, durante a pandemia, cientistas e profissionais da saúde atentarem para 

os riscos fisiopatológicos a fim de conter e prevenir a doença. Desta forma, os impactos 

psicológicos e psiquiátricos relacionado a COVID-19 podem ser negligenciados, 



24 
 

proporcionando lacunas desse processo e aumentando as doenças associadas. (ORNELL; 

SCHUCH; SORDI; KESSLER, 2020) 

O Brasil tem enfrentado e se adaptado a nova doença que trouxe complicações e 

mudanças inusitadas na rotina da população brasileira, tanto no coletivo e individual.  Os 

órgãos governamentais enfatizam a importância da colaboração e união da sociedade, 

seguindo as regras e orientações de isolamento social, uso de máscaras e higienização das 

mãos. (OLIVEIRA; DUARTE; FRANÇA; GARCIA, 2020) 

Por sua vez problemas sociais e econômicos têm sido acompanhados, 

principalmente para as populações mais pobres, porque esta população precisa prosseguir 

com sua dinâmica de trabalho, a fim de buscar seu sustento, sem poder engajar-se em 

medidas de distanciamento social e, consequentemente, expondo-se aos riscos de 

contaminação. (MARQUES; MORAES; HASSELMANN, 2020) 

Atenção Primária à Saúde tem seu papel no combate a crise da pandemia. O Brasil 

possui um dos grandes sistemas de saúde para todos reconhecido no mundo, através de 

uma extensa rede de saúde, mas que tem seus percalços na gestão, capacitação 

profissional e estrutura do serviço. Mas, assim como nas epidemias de dengue, Zika, febre 

amarela e Chikungunya, não poderá ser diferente diante da COVID-19 (SARTI; 

LAZARINI; FONTENELLE; ALMEIDA, 2020). 

 

1.3.Hipótese 

Existe associação entre o uso das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) na saúde 

dos participantes da pesquisa no período do isolamento social causado pela pandemia da 

COVID-19 no Brasil. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo Geral 

Analisar os fatores associados ao uso de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 

pelos participantes do estudo no período do isolamento social no Brasil frente a COVID-

19 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar o perfil socioeconômico e características de saúde dos participantes do 

estudo;  
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- Avaliar as associações da prática de PICS durante o isolamento social causado pela 

pandemia da COVID-19 com as características socioeconômicas e de saúde; 

- Identificar as PICS mais prevalentes e suas associações com as características 

socioeconômicas e de saúde dos participantes. 

 

1.5.Justificativa 

   O SARS-CoV2 é um vírus que repercutiu como uma das maiores crises sanitárias 

deste século, que se instalou e vem sendo um grande desafio para os pesquisadores, para 

a economia mundial e para os profissionais de saúde. Para combater o caos instalado, a 

pesquisa tem sido fundamental para criar estratégias de enfrentamento, já que a ciência é 

a peça-chave para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) noticiou, no dia 30 de janeiro de 2020, 

um problema de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

(WHO, 2020), dois meses depois, outra divulgação, precisamente no dia 11 de março, a 

OMS alertava o mundo a instalação de uma nova pandemia. (OLIVEIRA; 

DUARTE; FRANÇA; GARCIA, 2020) 

Considerando as implicações causadas pela COVID-19 e seus impactos no Brasil 

e no mundo, o presente estudo tem sua relevância porque encontra-se na Agenda Nacional 

de Prioridades de Pesquisa em saúde (2018), nos eixos: 1 (Ambiente, trabalho e saúde), 

subitem 1.5 (Avaliação do impacto à saúde humana decorrente da presença de 

antimicrobianos em efluentes sanitários e nos mananciais brasileiros);  eixo 6 (doenças 

transmissíveis), subitem 6.20 (Avaliação do impacto econômico/social da coinfecção 

HIV e outras doenças);  eixo 9 ( Programas e Políticas em Saúde), subitem 9.27(Avaliação 

da oferta de ações e serviços de saúde da Atenção Básica frente às necessidades da 

população). Ressalta-se, portanto, a ampliação de pesquisas em relação a pandemia da 

COVID-19. 

A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre medidas a serem adotadas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública internacional decorrente do 

coronavírus, responsável pelo surto em 2019. Iniciativas podem ampliar as pesquisas e 

estratégias de enfrentamento. (BRASIL, 2020)1. 
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1.6.Relevância 

Sendo o SARS-Cov2 um vírus novo e desconhecido, se faz necessário que haja 

pesquisa sobre o tema, identificando as PICS que podem ajudar e auxiliar na prevenção 

no tratamento ou minimizar os seus agravos. 

O estudo vem contribuir de maneira significativa para a comunidade científica que 

possui potencial investigativo em face da complexidade que veio a disseminar essa 

pandemia, que ainda é de forma desconhecida e de poucos estudos sobre o tema. 

A pandemia do coronavírus acarretou um surto mundial que afetou todas as 

dimensões, econômicas e sociais, causando estresse, medo, angústias e modificando o 

comportamento das pessoas diante de um vírus desconhecido pela ciência. Este trabalho 

contribuirá como uma pesquisa para demonstrar como houve essas modificações no 

indivíduo devido ao isolamento e distanciamento social na vida dessas pessoas, de forma 

comportamental, física e emocional. 

Pretende-se com esta pesquisa contribuir para o conhecimento sobre o uso das 

PICS pela população participante desta pesquisa em cada região do Brasil, avaliando o 

comportamento físico e psicológico, assim como as consequências do isolamento e 

distanciamento social diante a pandemia da COVID-19. 

O estudo espera contribuir para ampliar a integração entre ciência e sociedade por 

meio das informações contidas na pesquisa e desenvolvimento de novas estratégias de 

resolução do problema, bem como a divulgação do saber científico, tornando o 

conhecimento acessível à população. 

Nesse sentido, o estudo está consonante com a linha de pesquisa Cuidados 

Clínicos do campo das Ciências do Cuidado em Saúde, contribuindo assim para ampliar 

os conhecimentos acerca das questões emergentes relacionadas à saúde da população.  
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2- MÉTODO 

2.1- Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo observacional transversal com amostragem não 

probabilística por conveniência (MEDRONHO,2009; HULLEY, 2015). 

Na pesquisa transversal todas as variáveis em análise são obtidas em um único 

momento, ou seja, um recorte instantâneo das possíveis exposições e desfechos do estudo. 

Esse tipo de estudo pode ser utilizado para descrever possíveis associações entre 

variáveis, porém sem o objetivo de determinar causalidade (ROTHMAN, 2011; 

PEREIRA, 2007). 

 

2.2. Participantes do estudo 

 Pessoas maiores de 18 anos, de ambos os sexos, brasileiros ou não, mas que 

residissem em alguma região do Brasil. Foram excluídos os participantes cujos 

questionários estavam incompletos e/ou não foram retornados. 

 

2.3. Produção de dados 

Foi realizado um estudo piloto com 35 indivíduos através do Google Forms, em 

maio e junho de 2020, com o objetivo de avaliar a viabilidade da pesquisa através dessa 

plataforma e o aprimoramento do questionário. Após esse estudo, analisamos todas as 

críticas e dúvidas referentes ao questionário e fizemos os ajustes necessários para 

encaminhar ao CEP a versão final. 

Após a aprovação da versão final do projeto de pesquisa pelo CEP, no mês de 

julho de 2020, imputamos o questionário na plataforma Google Forms, cujo link foi 

divulgado e enviado por correio eletrônico para algumas Instituições de Pesquisa no País, 

Universidades públicas e particulares, Conselhos Regionais (de Psicologia (CRP) e de 

Fisioterapia (CREFITO), Associação de moradores de bairros, entre nossos amigos e 

familiares e nas principais redes sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram e Telegram). 

A escolha pela utilização de um questionário virtual teve como objetivo 

potencializar a coleta de dados, pois as pesquisas pela Internet representam uma 

alternativa econômica que possibilita ultrapassar barreiras geográficas e ampliar o 

número de participantes do estudo (FALEIROS, 2016). O instrumento de coleta de dados 

foi composto por um TCLE (página inicial) e informações sociodemográficas, escala de 
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apoio social e questões gerais sobre as condições físicas e psicológicas dos participantes. 

(APENDICE B). Foi preservado o anonimato dos participantes durante a pesquisa. O 

estudo foi desenvolvido de acordo com as etapas descritas na figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxograma do desenvolvimento do estudo 
Fonte: Próprio Autor, 2020. 
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2.4- Organização e Análise dos dados 

Após elaboração de um banco de dados, foi realizada análise estatística descritiva 

(frequência absoluta e relativa) das variáveis para traçar o perfil dos participantes do 

estudo. Para avaliar os efeitos das variáveis independentes sobre o desfecho (usou alguma 

prática integrativa durante a pandemia?) foram realizadas regressões logísticas 

univariadas e multivariadas através do método Foward Stepwise. As variáveis que 

apresentaram categorias estatisticamente significativas (P-valor<0,05) na análise 

univariada foram avaliadas na regressão logística multivariada. Uma razão de chances 

ajustada (AOR) foi obtida para cada variável inserida no modelo final. 

Para avaliar as associações entre as variáveis independentes com as práticas 

integrativas, foram utilizados a razão de chances (OR) e o teste Qui-quadrado de 

independência. O teste de Fisher foi utilizado em casos em que as frequências eram 

inferiores a 5 (cinco). Todos os dados captados através do formulário de pesquisa on-line 

foram imputados no banco de dados Microsoft Access 2019 e analisados pelos programas 

SPSS (versão 24.0), considerando um intervalo de confiança de 95%. 

 

2.5- Aspectos Éticos 

Este estudo é parte do Projeto de Pesquisa “Análise dos impactos psicológicos, 

físicos, sociais e comportamentais na pandemia da COVID- 19” submetido ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, via Plataforma Brasil, sob CAAE 

n0 34343620.5.0000.8160 e aprovado pelo Parecer n°070059/2020 (ANEXO A) 

Conforme preconizado na Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que trata sobre pesquisas envolvendo seres humanos todos os participantes 

foram informados sobre os objetivos do estudo e quanto à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de forma online, junto ao questionário de 

pesquisa. (APENDICE A). 
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3- RESULTADOS 

 

Participaram da pesquisa 691 indivíduos, dos quais a maioria do sexo feminino 

(77,4%), residentes da Região Sudeste (66,8%), com idade entre 18 e 29 anos (29,2%) e 

com título de pós-graduação (55%) (Tabela 1).  

Com relação ao quadro de saúde, a maioria dos participantes informou não ter 

doenças crônicas (57,2%), nenhum tipo de deficiência (93,6%) e manutenção da prática 

de atividade física durante o isolamento social (49%), porém relataram dores de cabeça 

(64,4%), dores nas costas (65,6%), medo (77,7%) e episódios de insônia no mesmo 

período (36,2%) sem histórico prévio (Tabelas 2 e 3). 

Do total de 691 de participantes, 33,8% informaram utilizar as PICS durante o 

isolamento decorrente da pandemia da COVID-19 (Tabela 1).  

As variáveis “macrorregião”, “escolaridade”, “sexo”, “você teve medo durante a 

quarentena”, “insônia”, “atividade física”, "sentiu dor de cabeça durante a quarentena?", 

"sentiu dor no pescoço durante a quarentena?", "usou remédios naturais durante a 

quarentena?" foram significativamente associadas ao uso de PICS (Tabelas 1, 2 e 3). 

Residentes da Região Centro-Oeste (OR=3,30;IC95%=1,34-8,08; P=0,005), mulheres 

(OR=2,24;IC95%=1,47-3,42; P=0,000) e participantes com pós-graduação (OR=1,66; 

IC95%=1,20-2,30; P=0,001) apresentaram, respectivamente, 230%, 124% e 66% mais 

chances de utilizar alguma PIC.  

Pessoas que relataram não ter insônia antes e durante a pandemia apresentaram 

52% menos chance (OR=0,48; IC95%=0,33-0,69; P=0,000) de realizar alguma PIC. No 

entanto, participantes que relataram insônia durante a pandemia (sem relatos de insônia 

em um período anterior) e que mantiveram a prática de atividade física, mesmo que 

raramente, apresentaram, respectivamente, 44% (OR=1,44; IC95%=1,04-2,00; P=0,025) 

e 84% [(OR=1,84; IC95%=1,33-2,51; P=0,000) e (OR=1,84; IC95%=1,10-3,07; 

P=0,018) mais chances de fazer uso de alguma PI. 

As pessoas que relataram dor de cabeça e dor no pescoço durante a pandemia 

apresentaram, respectivamente, 75% (OR=1,75; IC95%=1,24-2,47; P=0,001) e 78% 

(OR=1,78; IC95%=1,30-2,45; P=0,000) mais chances de praticarem alguma PI.A 

variável "usou remédios naturais durante a quarentena?" permitia múltiplas repostas 

portanto o somatório das frequências das categorias dessa variável ultrapassa o número 

de participantes da pesquisa.  
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O uso de Vitamina C (OR=0,71; IC95%=0,55-0,92; P=0,009), Vitamina D 

(OR=0,89; IC95%=0,66-1,19; P=0,453), Própolis (OR=1,39; IC=0,98-1,95;P=0,057), 

Kombucha (OR=4,51; IC95%=1,44-14,05;P=0,004), Prebióticos (OR=2,23; 

IC95%=0,62-7,94; P=0,214) e Erva de São João (OR=5,23; IC95%=1,08-25,27; 

P=0,021) durante a pandemia foram significativamente associadas às PICS. 

 

Tabela 1 - Variáveis sociodemográficas associadas ao uso de PICS durante o isolamento 
social decorrente da pandemia da COVID-19. n(%) 
Variáveis Total Uso de PICs OR (IC 95%) P-valor 
Macrorregião         
   Centro-Oeste 21 (3,0) 13 (5,6) 3,30 (1,34-8,08) 0,005 
   Norte 37 (5,3) 7 (3,0) 0,43 (0,18-1,01) 0,048 
   Nordeste 119 (17,2) 46 (19,6) 1,28 (0,85-1,93) 0,225 
   Sudeste 461 (66,8) 155 (66,2) 0,96 (0,69-1,35) 0,849 
   Sul 53 (7,7) 13 (5,6) 0,61 (0,32-1,17) 0,135 
Idade     

   18-29 anos 202 (29,2) 65 (27,8) 0,89 (0,63-1,27) 0,547 
   30-39 anos 176 (25,5) 59 (25,2) 0,97 (0,68-1,40) 0,911 
   40-49 anos 146 (21,1) 50 (21,4) 1,02 (0,69-1,50) 0,912 
   50-59 anos 98 (14,2) 33 (14,1) 0,99 (0,63-1,55) 0,965 
   60 anos ou mais 69 (9,9) 27 (11,5) 1,28 (0,77-2,14) 0,330 
Escolaridade     

   Ensino Fundamental 3 (0,4) 1 (0,4) 0,97 (0,08-10,82) 1,000a 
   Ensino Médio 39 (5,6) 3 (1,3) 0,15 (0,04-0,49) 0,000 
   Graduação 269 (39,0) 82 (35,1) 0,77 (0,56-1,08) 0,134 
   Pós-graduação 380 (55,0) 148 (63,2) 1,66 (1,20-2,30) 0,001 
Sexo     

   Masculino 156 (22,6) 33 (14,1) 0,44 (0,29-0,68) 0,000 
   Feminino 535 (77,4) 201 (85,9) 2,24 (1,47-3,42) 0,000 

Total 691 (100) 234 (100)   

OR = Razão de Chances. P-valor referente ao teste de Qui-quadrado. a=Teste de Fisher realizado para frequências 
inferiores a 5 Indef. = valores indefinidos Valores em negrito= associação estatisticamente significativa para P<0,05. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Tabela 2 – Variáveis sobre medo, insônia, prática de atividade física e a existência de alguma 
deficiência associadas ao uso de PICS durante o isolamento social decorrente da pandemia de 
COVID-19.n(%) 
Variáveis Total Uso de PICS OR (IC 95%) P-valor 

Doenças Crônicas         
0 395 (57,2) 129 (55,1) 0,88 (0,64-1,21) 0,439 
1 195 (28,2) 66 (28,2) 0,99 (0,70-1,41) 0,995 
2 ou mais 101 (14,6) 39 (16,7) 1,27 (0,82-1,97) 0,275 

Sentiu medo durante o isolamento social?        
Sim 537 (77,7) 205 (87,6) 2,66 (1,71-4,13) 0,000 
Não 151 (21,9) 29 (12,4) 0,38 (0,24-0,59) 0,000 
Não respondeu 3 (0,4) - - - 

Insônia         

Apresentou antes da pandemia e se manteve 
nesse quadro durante o isolamento social. 

201 (29,1) 78 (33,3) 1,35 (0,96-1,91)  0,078 

Não apresentou antes da pandemia e se manteve 
nesse quadro durante o isolamento social. 

225 (32,6) 53 (22,6) 0,48 (0,33-0,69)  0,000 

Apresentou antes da pandemia e não apresentou 
esse quadro durante o isolamento social. 

11 (1,6) 3 (1,3) 0,72 (0,19-2,77)  0,757a 

Não apresentou antes da pandemia, porém 
apresentou esse quadro durante o isolamento 
social. 

250 (36,2) 98 (41,9) 1,44 (1,04-2,00) 0,025 

Não respondeu 4 (0,5) 2 (0,9) - - 
Atividade Física         

Praticava antes da pandemia e manteve a prática 
durante o isolamento social 

339 (49,0) 138 (59,0) 1,84 (1,33-2,51)  0,000 

Não praticava antes da pandemia e não praticou 
durante o isolamento social 

84 (12,2) 12 (5,1) 0,28 (0,15-0,54)  0,000 

Praticava antes da pandemia e não praticou 
durante o isolamento social 

99 (14,3) 24 (10,3) 0,58 (0,35-0,94)  0,028 

Não praticou antes da pandemia e começou a 
praticar durante o isolamento social 

44 (6,4) 12 (5,1) 0,71 (0,36-1,42)  0,340 

Raramente se exercitava antes da pandemia e 
não se exercitou durante o isolamento social 

59 (8,5) 17 (7,3) 0,77 (0,43-1,39)  0,391 

Raramente se exercitava antes da pandemia e 
manteve a prática durante o isolamento social 

66 (9,6) 31 (13,2) 1,84 (1,10-3,07) 0,018 

Possui alguma deficiência?         

Auditiva 9 (1,3) 4 (1,7) 1,57 (0,41-5,91) 0,496a 

Visual 22 (3,2) 8 (3,4) 1,12 (0,46-2,70) 0,801 

Física e Motora 3 (0,4) 2 (0,9) 3,93 (0,35-43,58) 0,266a 

Auditiva e Visual 1 (0,2) - - - 

Não tem 647 (93,6) 218 (93,1) 0,88 (0,47-1,67) 0,717 
Não respondeu 9 (1,3) 2 (0,9) - - 

Total 691 (100) 234 (100)     
OR = Razão de Chances. P-valor referente ao teste de Qui-quadrado. a=Teste de Fisher realizado para frequências inferiores a 5 
Indef. = valores indefinidos Valores em negrito= associação estatisticamente significativa para P<0,05. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  
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Tabela 3 – Variáveis sobre uso de remédios naturais, dores e tontura associadas ao uso de PICS 
durante o isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19. n(%) 
Variáveis Total Uso de PICS OR (IC 95%) P-valor 
Sentiu dor de cabeça durante o 
isolamento social? 

        

Sim 445 (64,4) 170 (72,6) 1,75 (1,24-2,47) 0,001 
Não 246 (35,6) 64 (27,4) 0,56 (0,40-0,80) 0,001 

Sentiu dor no pescoço durante o 
isolamento social? 

    

Sim 295 (42,7) 122 (52,1) 1,78 (1,30-2,45) 0,000 
Não 364 (52,7) 100 (42,8) 0,54 (0,39-0,75) 0,000 
Talvez 32 (4,6) 12 (5,1) 1,18 (0,56-2,45) 0,656 

Sentiu dores nas costas durante a 
Quarentena? 

    

Sim 453 (65,6) 158 (67,5) 1,14 (0,81-1,59) 0,437 
Não 238 (34,4) 76 (32,5) 0,87 (0,62-1,22) 0,437 

Usou remédios naturais durante o 
isolamento social? 

    

Usou remédio natural (no Geral) 554 (80,2) 201 (85,9) 1,79 (1,16-2,75) 0,006 
Vitamina C 342 (49,5) 117 (50,0) 0,71 (0,55-0,92) 0,009 
Sol 338 (48,9) 135 (57,7) 0,98 (0,76-1,25) 0,879 
Vitamina D 221 (32,0) 84 (35,9) 0,89 (0,66-1,19) 0,453 
Própolis 147 (21,3) 70 (29,9) 1,39 (0,98-1,95) 0,057 
Zinco 136 (19,7) 48 (20,5) 0,79 (0,54-1,14) 0,213 
Mel com limão 134 (19,4) 50 (21,4) 0,87 (0,60-1,25) 0,461 
Chás pra aumentar a imunidade 128 (18,5) 62 (26,5) 1,43 (0,99-2,06) 0,050 
Probióticos 64 (9,2) 32 (13,7) 1,50 (0,91-2,48) 0,106 
Kombucha 16 (2,3) 12 (5,1) 4,51 (1,44-14,05) 0,004 
Prebióticos 10 (1,4) 6 (2,6) 2,23 (0,62-7,94) 0,214a 
Erva de São João 9 (1,3) 7 (3,0) 5,23 (1,08-25,27) 0,021a 
Colostro (Suplemento do leite) 1 (0,2) - - - 
Não respondeu 137 (19,8) 33 (14,1)   

Teve tontura durante o isolamento 
social? 

    

Sim 84 (12,1) 24 (10,3) 0,75 (0,45-1,24) 0,274 
Não 390 (56,4) 132 (56,4) 0,99 (0,72-1,37) 0,991 
Raramente 216 (31,3) 77 (32,9) 1,12 (0,80-1,57) 0,504 
Não respondeu 1 (0,2) 1 (0,4)   

Total 691 (100) 234 (100)   

OR = Razão de Chances. P-valor referente ao teste de Qui-quadrado. a=Teste de Fisher realizado para frequências inferiores a 5 
Indef. = valores indefinidos Valores em negrito= associação estatisticamente significativa para P<0,05. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
Foram mencionadas 17 PICS, das quais as predominantes foram: Meditação, 

Yoga, Homeopatia e Acupuntura (Tabela 4). 

Moradores da Região Centro-Oeste apresentaram 2,6 vezes (OR=2,60; 

IC95%=1,02-6,59; P=0,037) e 5 vezes (OR=5,01; IC95%=1,59-15,83; P=0,016) mais 

chance, respectivamente, de utilizar a Meditação e Homeopatia durante o isolamento 

social. Os indivíduos com 60 anos ou mais apresentaram 148% (OR=2,48; IC95%=1,04-
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5,94; P=0,034) mais chances de utilizar a Homeopatia e 77% (OR=0,23; IC95%=0,05-

0,99; P=0,034) menos chance de praticar Yoga no mesmo período. Os participantes com 

pós-graduação mostraram associações significativas com a prática da Meditação 

(OR=1,66; IC95%=1,09-2,52; P=0,015) e Acupuntura (OR=2,97; IC95%=1,18-7,46; 

P=0,015). As mulheres apresentaram associação significativa com a prática da Meditação 

(OR=2,86; IC95%=1,52-5,35; P=0,000) e Yoga (OR=2,89; IC95%=1,29-6,44; P=0,006) 

(Tabela 5). 

Foram realizadas análises para avaliar possíveis associações entre as três doenças 

crônicas mais relatadas pelos participantes do estudo e o uso das PICS, porém não houve 

associações estatisticamente significativas para nenhuma doença (Tabela 6). 

 

Tabela 4 - PICS realizadas pelos participantes do estudo durante o isolamento social 
decorrente da pandemia de COVID-19 
PICs (n=234) n % 
Meditação 115 49,1 
Yoga 71 30,3 
Homeopatia 34 14,5 
Acupuntura 27 11,5 
Outras 21 9,0 
Aromaterapia 14 6,0 
Floral 10 4,3 
Ventosaterapia 9 3,0 
Reiki 8 3,0 
Auriculoterapia 7 3,0 
Oração / Relaxamento Espiritual 6 2,6 
Osteopatia 5 2,1 
Shiatsu 4 1,3 
Medicação Antroposófica / Prânica 3 1,3 
Quiropraxia 3 0,9 
Arteterapia 2 0,9 
Biomagnetismo 2 0,9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
A Tabela 7 apresenta a associação das variáveis sobre a saúde dos participantes 

do estudo com a prática da Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura. Os participantes 

que relataram dor de cabeça (OR=2,21; IC95%=1,22-4,00; P=0,007) durante o 

isolamento social ou que possuíam alguma deficiência (P=0,016), apresentaram 

associação significativa com a prática da Yoga.  

As pessoas que vivenciaram o medo no mesmo período apresentaram 2,26 vezes 

(OR=2,26; IC95%=1,25-4,09; P=0,005) e 5,23 vezes (OR=5,23; IC95%=1,87=14,61; 

P=0,000) mais chance, respectivamente, de praticar Meditação e Yoga.  
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Os participantes que indicaram episódios de dor no pescoço durante o isolamento 

social apresentaram 2 vezes mais chance (OR=2,04; IC95%=1,36-3,06; P=0,000) de 

praticar Meditação, comparativamente aos que não se queixaram de dor no mesmo 

período.  

As pessoas que informaram possuir apenas uma doença crônica apresentaram 

associação significativa com a prática da Acupuntura (OR=2,87; IC95%=1,32-6,23; 

P=0,005). Os participantes que relataram episódios de insônia durante o período do 

isolamento social, sem histórico prévio, apresentaram associações significativas com a 

prática da Meditação (OR=1,65; IC95%=1,10-2,49; P=0,014), Yoga (OR=1,75; 

IC95%=1,06-2,88; P=0,025) e Acupuntura (OR=2,26; IC95%=1,04-4,91; P=0,034). 

Com relação ao uso de remédios naturais relatados pelos participantes do estudo, 

Vitamina C, Banhos de Sol, Vitamina D, Própolis, Chás para aumentar a imunidade, 

Probióticos (incluindo a Kombucha) e Prebióticos foram os que apresentaram associação 

significativa com as PICS mais prevalentes no estudo (Tabela 8).  

Os participantes que praticaram Meditação apresentaram associação significativa 

para o uso de Vitamina D (OR=1,52; IC95%=1,01-2,30; P=0,043), Chás (OR=1,62; 

IC95%=1,01-2,60; P=0,043) e Kombucha (OR=3,11; IC95%=1,10-8,75; P=0,023).  

Os que informaram prática da Yoga apresentaram associação significativa com o 

uso de Chás (OR=1,85; IC95%=1,06-3,24; P=0,027), Kombucha (OR=5,63; 

IC95%=1,98-15,99; P=0,000) e a prática de Banhos de Sol (OR=1,69; IC95%=1,02-2,79; 

P=0,038). Os participantes que fizeram a prática da Homeopatia relataram o uso de 

Vitamina C (OR=2,21; IC95%=1,06-4,61; P=0,030), Própolis (OR=2,41; IC95%=1,17-

4,95; P=0,013), Chás (OR=2,54; IC95%=1,22-5,28; P=0,009) e Banhos de Sol (OR=4,29; 

IC95%=1,84-9,99; P=0,000).  

A prática da Acupuntura esteve associada significativamente com o uso do 

Própolis (OR=4,29; IC95%=1,97-9,36; P=0,000), Probióticos (OR=2,98; IC95%=1,15-

7,69; P=0,017), Kombucha (OR=6,25; IC95%=1,67-23,42; P=0,021) e Prebióticos 

(OR=11,73; IC95%=2,85-48,17; P=0,005).  

Os indivíduos que praticavam atividade física e mantiveram esse hábito durante o 

período de isolamento social apresentaram 2,93 vezes (OR=2,93; IC95%=1,71-5,04; 

P=0,000) mais chance de praticar Yoga, comparativamente aos indivíduos que não se 

exercitaram no mesmo período (Tabela 8). 
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Tabela 5 - Associação da prática da Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura com as variáveis sociodemográficas 

Variáveis  
Meditação n=115 Yoga n=71 Homeopatia n=34 Acupuntura n=27 

N OR(IC 95%) P-valor N OR(IC 95%) P-valor N OR(IC 95%) P-valor N OR(IC 95%) 
P-

valor 
Macrorregião                 

 Centro-Oeste 7 (6,1) 
2,60 

(1,02-6,59) 
0,037 4 (5,6) 

2,11 
(0,69-6,47) 

0,259a 4 (11,8) 
5,01 

(1,59-15,83) 
0,016a 0 (0) Indef. 1,000a 

Idade                         
 60 ou mais 15 (13) 

1,45 
(0,78-2,67) 

0,231 2 (2,8) 
0,23 

(0,05-0,99) 
0,034a 7 (20,6) 

2,48 
(1,04-5,94) 

0,034 1 (3,7) 
0,33 

(0,04-2,52) 
0,506a 

Escolaridade                         
 Pós-graduação 75 (65,2) 

1,66 
(1,09-2,52) 

0,015 44 (62) 
1,37 

(0,83-2,28) 
0,212 20 (58,8) 

1,17 
(0,58-2,37) 

0,645 21 (77,8) 
2,97 

(1,18-7,46) 
0,015 

Sexo                         
 Feminino 103 (89,6) 

2,86 
(1,52-5,35) 

0,000 64 (90,1) 
2,89 

(1,29-6,44) 
0,006 31 (91,2) 

3,13 
(0,94-10,40) 

0,057a 20 (74,1) 
0,82 

(0,34 - 1,99) 
0,671 

OR = Razão de Chances. P-valor referente ao teste de Qui-quadrado. a=Teste de Fisher realizado para frequências inferiores a 5 Indef. = valores indefinidos Valores em negrito= 
associação estatisticamente significativa para P<0,05. Estão presentes apenas as vaiáveis e categorias que apresentaram significância estatística. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 

Tabela 6 - Associação da prática da Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura com Diabetes, Hipertensão e Hipercolesterolemia. 

Doenças Crônicas 
Uso de PICS (Geral) Meditação Yoga Homeopatia Acupuntura 

N 
OR 

(IC 95%) 
P-valor N 

OR 
(IC 95%) 

P-valor N 
OR 

(IC 95%) 
P-valor N 

OR 
(IC 95%) 

P-valor N 
OR 

(IC 95%) 
P-valor 

Diabetes (n=31) 11 
1,07 

(0,50-2,28) 
0,845 5 

0,96 
(0,36-2,55) 

1,000a 1 
0,28 

(0,03-2,09) 
0,356a 1 

0,63 
(0,08-4,78) 

1,000a 3 
2,83 

(0,80-9,99) 
0,115a 

Hipertensão (n=99) 32 
0,92 

(0,58-1,45) 
0,726 10 

0,52 
(0,26-1,03) 

0,059 5 
0,42 

(0,16-1,08) 
0,064 6 

1,29 
(0,52-3,22) 

0,571 6 
1,75 

(0,68-4,46) 
0,232 

Hipercolesterolemia 
(n=58) 

23 
1,31 

(0,75-2,28) 
0,330 14 

1,67 
(0,88-3,17) 

0,109 5 
0,81 

(0,31-2,09) 
0,664 4 

1,48 
(0,50-4,38) 

0,518a 3 
1,38 

(0,40-4,74) 
0,488a 

OR = Razão de Chances. P-valor referente ao teste de Qui-quadrado. a=Teste de Fisher realizado para frequências inferiores a 5. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 7 - Associação da prática da Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura com a saúde dos participantes do estudo durante o 
período de isolamento decorrente da pandemia da COVID-19. 

Variáveis  
Meditação n=115 Yoga n=71 Homeopatia n=34 Acupuntura n=27 

N OR (IC 95%) P-valor N OR (IC 95%) P-valor N OR (IC 95%) P-valor N OR (IC 95%) P-valor 
Doenças Crônicas                 

 1 
31 

(27) 
0,92 

(0,59-1,45) 
0,741 

18 
(25,4) 

0,85 
(0,48-1,49) 

0,571 
11 

(32,4) 
1,22 

(0,58-2,57) 
0,583 

14 
(51,9) 

2,87 
(1,32-6,23) 

0,005 

Possui alguma deficiência?                         
 Não tem 

110 
(95,7) 

1,59 
(0,61-4,14) 

0,331 
71 

(100) 
Indef. 0,016a 

30 
(88,2) 

0,48 
(0,16-1,44) 

0,264a 
25 

(92,6) 
0,84 

(0,19-3,68) 
0,687a 

Sentiu dor de cabeça durante o 
isolamento social? 

                        

 Sim 
80 

(69,6) 
1,32 

(0,85-2,03) 
0,205 

56 
(78,9) 

2,21 
(1,22-4,00) 

0,007 
25 

(73,5) 
1,56 

(0,71-3,41) 
0,254 

21 
(77,8) 

1,98 
(0,78-4,97) 

0,138 

Sentiu dor no pescoço durante o 
isolamento social? 

                

 Sim 
66 

(57,4) 
2,04 

(1,36-3,06) 
0,000 

34 
(47,9) 

1,37 
(0,83-2,27) 

0,211 
18 

(52,9) 
1,54 

(0,77-3,08) 
0,215 

19 
(70,4) 

3,33 
(1,44-7,73) 

0,003 

Sentiu medo durante o isolamento 
social? 

                        

 Sim 
101 

(87,8) 
2,26 

(1,25-4,09) 
0,005 

67 
(94,4) 

5,23 
(1,87=14,61) 

0,000 
30 

(88,2) 
2,17 

(0,75-6,27) 
0,141 

22 
(81,5) 

1,24 
(0,46-3,35) 

0,660 

Insônia                         

 
Apresentou antes do isolamento social 
e se manteve nesse quadro durante o 
isolamento social. 

40 
(34,8) 

1,38 
(0,90-2,11) 

0,134 
20 

(28,2) 
0,96 

(0,55-1,66) 
0,894 

11 
(32,4) 

1,16 
(0,55-2,43) 

0,684 
3 

(11,1) 
0,29 

(0,08-0,97) 
0,032a 

 
Não apresentou antes do isolamento 
social e se manteve nesse quadro 
durante o isolamento social. 

19 
(16,5) 

0,35 
 (0,21-0,60) 

0,000 
16 

(22,5) 
0,57 

(0,32-1,03) 
0,062 

8 
(23,5) 

0,61 
(0,27-1,38) 

0,240 
9 

(33,3) 
1,02 

(0,45-2,32) 
0,947 

 
Não apresentou antes do isolamento 
social, porém apresentou esse quadro 
durante o isolamento social. 

53 
(46,1) 

1,65 
 (1,10-2,49) 

0,014 
34 

(47,9) 
1,75 

(1,06-2,88) 
0,025 

14 
(41,2) 

1,23 
(0,61-2,49) 

0,552 
15 

(55,6) 
2,26 

(1,04-4,91) 
0,034 

OR = Razão de Chances. P-valor referente ao teste de Qui-quadrado. a=Teste de Fisher realizado para frequências inferiores a 5 Indef. = valores indefinidos Valores em negrito= 
associação estatisticamente significativa para P<0,05. Estão presentes apenas as variáveis e categorias que apresentaram significância estatística. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.  
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Tabela 8 - Associação da prática da Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura com a prática de atividade física e uso de remédios naturais 
durante o período de isolamento decorrente da pandemia da COVID-19. 

Variáveis  
Meditação n=115 Yoga n=71 Homeopatia n=34 Acupuntura n=27 

N OR (IC 95%) P-valor N OR (IC 95%) P-valor N OR (IC 95%) P-valor N OR (IC 95%) P-valor 
Atividade Física             

 
Praticava antes do isolamento social e 
manteve a prática durante o 
isolamento social 

64 
(55,7) 

1,37 
(0,91-2,05) 

0,121 
51 

(71,8) 
2,93 

(1,71-5,04) 
0,000 

17 
(50) 

1,04 
(0,52-2,07) 

0,910 
13 

(48,1) 
0,96 

(0,44-2,07) 
0,923 

 
Não praticava antes do isolamento 
social e não praticou durante do 
isolamento social 

9 
(7,8) 

0,56 (0,27-
1,6) 

0,119 
3 

(4,2) 
0,29 

(0,09-0,95) 
0,033a 

1 
(2,9) 

0,20 
(0,02-1,55) 

0,108a 
1 

(3,7) 
0,26 

(0,03-2,01) 
0,234a 

 
Praticava antes do isolamento social e 
não praticou durante o isolamento 
social 

12 
(10,4) 

0,65 
(0,34-1,24) 

0,192 0 (0) Indef. 0,000a 
7 

(20,6) 
1,59 

(0,67-3,76) 
0,285 

6 
(22,2) 

1,75 
(0,68-4,46) 

0,232 

 
Raramente se exercitava antes do 
isolamento social e não se exercitou 
durante o isolamento social 

9 
(7,8) 

0,89 
(0,42-1,87) 

0,764 
1 

(1,4) 
0,13 

(0,01-1,01) 
0,022a 

3 
(8,8) 

1,03 
(0,30-3,50) 

1,000a 
3 

(11,1) 
1,35 

(0,39-4,64) 
0,495a 

Usou remédios naturais durante o 
isolamento social? 

                        

 Usou remédio natural (no Geral) 
96 

(83,5) 
1,30 

(0,76-2,21) 
0,330 

64 
(90,1) 

2,425 
(1,08-5,41) 

0,026 
34 

(100) 
Indef. 0,000a 

23 
(85,2) 

1,44 
(0,48-4,23) 

0,628a 

 Vitamina C 
53 

(46,1) 
0,84 

(0,56-1,26) 
0,423 

36 
(50,7) 

1,05 
(0,64-1,72) 

0,829 
23 

(67,6) 
2,21 

(1,06-4,61) 
0,030 

16 
(59,3) 

1,50 
(0,68-3,29) 

0,300 

 Sol 
65 

(56,5) 
1,44 

(0,96-2,15) 
0,074 

43 
(60,6) 

1,69 
(1,02-2,79) 

0,038 
27 

(79,4) 
4,29 

(1,84-9,99) 
0,000 

14 
(51,9) 

1,13 
(0,52-2,44) 

0,755 

 Vitamina D 
46 

(40) 
1,52 

(1,01-2,30) 
0,043 

26 
(36,6) 

1,25 
(0,75-2,10) 

0,376 
15 

(44,1) 
1,72 

(0,86-3,46) 
0,120 

12 
(44,4) 

1,74 
(0,80-3,78) 

0,156 

 Própolis 
32 

(27,8) 
1,54 

(0,97-2,43) 
0,060 

19 
(26,8) 

1,40 
(0,80-2,45) 

0,233 
13 

(38,2) 
2,41 

(1,17-4,95) 
0,013 

14 
(51,9) 

4,29 
(1,97-9,36) 

0,000 

 Chás para aumentar a imunidade 
29 

(25,2) 
1,62 

(1,01-2,60) 
0,043 

20 
(28,2) 

1,85 
(1,06-3,24) 

0,027 
12 

(35,3) 
2,54 

(1,22-5,28) 
0,009 

7 
(25,9) 

1,57 
(0,64-3,79) 

0,312 

 Probióticos 
15 

(13) 
1,61 

(0,87-2,98 
0,125 

8 
(11,3) 

1,27 
(0,58-2,80) 

0,538 
6 

(17,6) 
2,21 

(0,88-5,56) 
0,083 

6 
(22,2) 

2,98 
(1,15-7,69) 

0,017 

 Kombucha 
6 

(5,2) 
3,11 

(1,10-8,75) 
0,023 

6 
(8,5) 

5,63 
(1,98-15,99) 

0,000 
1 

(2,9) 
1,29 

(0,16-10,11) 
0,557a 

3 
(11,1) 

6,25 
(1,67-23,42) 

0,021a 

  Prebióticos 
2 

(1,7) 
1,25 

(0,26-5,99) 
0,675a 

2 
(2,8) 

2,21 
(0,46-10,65) 

0,274a 
2 

(5,9) 
5,07 

(1,03-28,85) 
0,082a 

3 
(11,1) 

11,73 
(2,85-48,17) 

0,005a 

OR = Razão de Chances. P-valor referente ao teste de Qui-quadrado. a=Teste de Fisher realizado para frequências inferiores a 5 Indef. = valores indefinidos Valores em negrito= 
associação estatisticamente significativa para P<0,05. Estão presentes apenas as variáveis e categorias que apresentaram significância estatística. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Para avaliar individualmente os fatores associados ao uso de PICS durante a Pandemia pela 

COVID-19 foram realizadas regressões logísticas univariadas para cada uma das variáveis 

independentes do estudo: macrorregião, idade, escolaridade, sexo e doenças crônicas. As variáveis 

que apresentaram P-valores inferiores a 0,200 na análise univariada (macrorregião, escolaridade e 

sexo), foram avaliadas na regressão logística multivariada.  

 O modelo final da regressão logística multivariada (Tabela 6) apresentou uma redução da 

chance de fazer uso de alguma prática integrativa para as variáveis macrorregião e escolaridade: os 

residentes da Região Norte, Sudeste e Sul tinham, respectivamente, 84% (OR = 0,160), 65,7% (OR 

= 0,343) e 75,5% (OR = 0,245) menos chance comparados aos residentes da Região Centro-Oeste 

e os participantes graduados e com apenas o ensino médio apresentaram, respectivamente, 31,7% 

(OR = 0,683) e 86,5% (OR = 0,135) menos chance comparados aos participantes com pós-

graduação. Com relação ao sexo, as mulheres apresentaram 138% (OR = 2,387) mais chances de 

utilizar alguma prática integrativa, comparada aos homens. 

 O modelo final da regressão logística multivariada (Tabela 9) incluiu as seguintes variáveis: 

macrorregião, escolaridade, sexo, dor de cabeça, se sentiu medo durante o isolamento e prática 

de atividade física.  

Moradores das Regiões Nordeste, Sudeste e Sul apresentaram, respectivamente, 87%, 67% 

e 77% menos chance de utilizar PICS durante o isolamento social comparativamente aos 

moradores da região Centro-Oeste.  

Indivíduos com apenas o ensino médio apresentaram 82% menos chance de utilizarem as 

PICS comparado aos que possuíam pós-graduação.  

Os participantes com graduação, apesar de apresentar associação significativa para o uso de 

PICS na análise univariada, não foi um fator preditivo significativo no modelo final da análise 

multivariada.  

As mulheres apresentaram 2 vezes mais chances de usar as PICS  

Pessoas que apresentaram dor de cabeça e medo durante o isolamento social tiveram, 

respectivamente, 1,6 vezes e 2,17 vezes mais chance de usarem as PICS, comparativamente aos 

que não apresentaram nenhuma dessas características. 

  Indivíduos que não praticaram atividade física durante o isolamento social, seja os que não 

praticavam antes ou os que interromperam a prática nesse período, apresentaram, 

respectivamente, 77% e 57% menos chance de usar PICS comparativamente a pessoas que 

mantiveram a prática da atividade física durante o mesmo período. 
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 O modelo final proposto conseguiu prever corretamente 70,5% dos resultados do desfecho 

“Uso de PICS durante o Isolamento Social” 
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Tabela 9 - Modelo final da regressão logística binária cujo desfecho foi "Uso de PICS durante o 
Isolamento Social", entre os participantes do estudo. 

Variáveis Independentes B E.P. Wald gl P-valor OR 
IC 95% para OR 

Lim. Inf. Lim. Sup. 
Macrorregião         

Centro-Oeste - Ref. - - - - - - - - 
Norte -0,788 0,543 2,105 1 0,147 0,45 0,16 1,32 
Nordeste -2,018 0,672 9,029 1 0,003 0,13 0,03 0,49 
Sudeste -1,115 0,512 4,741 1 0,029 0,33 0,12 0,89 
Sul -1,466 0,605 5,867 1 0,015 0,23 0,07 0,75 
Escolaridade         

Ensino Fundamental -18,768 27756,269 0,000 1 0,999 0,00 0,00  

Ensino Médio -1,699 0,629 7,310 1 0,007 0,18 0,05 0,63 
Graduação -0,297 0,185 2,584 1 0,108 0,74 0,52 1,07 
Pós-graduação - Ref. - - - - - - - - 
Sexo         

Feminino - Ref. - - - - - - - - 
Masculino -0,658 0,236 7,734 1 0,005 0,52 0,32 0,82 
Sentiu dor de cabeça durante o 
isolamento social? 

        

Sim - Ref. - - - - - - - - 
Não -0,450 0,195 5,325 1 0,021 0,64 0,43 0,93 
Sentiu medo durante o isolamento 
social? 

        

Sim - Ref. - - - - - - - - 
Não -0,749 0,241 9,617 1 0,002 0,47 0,29 0,76 
Atividade Física         

Praticava antes da pandemia e 
manteve a prática durante o 
isolamento social - Ref. 

        

Não praticava antes da pandemia e 
não praticou durante o isolamento 
social 

-1,462 0,344 18,012 1 0,000 0,23 0,12 0,45 

Praticava antes da pandemia e não 
praticou durante o isolamento social 

-0,874 0,276 10,049 1 0,002 0,42 0,24 0,71 

Não praticou antes da pandemia e 
começou a praticar durante o 
isolamento social 

-0,591 0,380 2,423 1 0,120 0,55 0,26 1,16 

Raramente se exercitava antes da 
pandemia e não se exercitou 
durante o isolamento social 

-0,511 0,329 2,409 1 0,121 0,60 0,31 1,14 

Raramente se exercitava antes da 
pandemia e manteve a prática 
durante o isolamento social 

0,210 0,295 0,504 1 0,478 1,23 0,69 2,20 

Constante 1,343 0,520 6,661 1 0,010 3,83   

Ajuste do modelob 0,885        
OR = Razão de Chances Bruta, calculada através da Regressão Logística Univariada.AOR = razão de Chances ajustada no 
modelo final da Regressão Logística Multivariada.Ref. = Categoria de referência para a regressão logística.Indef. = valores 
indefinidos. Valores em negrito = associação estatisticamente significativa para α = 0,05. Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 
 
Tabela 10 - Frequências observadas, previstas e percentual de acerto do modelo final para 
o Uso de PICS durante o Isolamento Social no modelo final da regressão logística 
multivariada. 

Observado 
Predito 

% Correta 
Sim Não Total 

Sim 84 150 234 35,9 
Não  53 401 454 88,3 
Total 137 551 688  

% Global       70,5 
Percentual Global = (84+401)/688. Fonte: Dados da pesquisa, 2021.  
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4- DISCUSSÃO 

 

Os achados desse estudo apontam uma maior utilização das PICS foram mais 

frequentes em pessoas do sexo feminino, que residiam na Região Sudeste, com Pós-

graduação e sem nenhuma Doença Crônica. Houve significância estatística para uma dor 

crônica apenas quando comparadas à acupuntura em pessoas pós-graduadas. 

Este trabalho teve uma limitação no estudo por ser a COVID-19 uma doença nova, 

com poucas pesquisas de peso e as informações encontradas na literatura sobre o tema é 

escasso. Logo esta pesquisa se torna uma pesquisa inédita, nova e atual. 

Neste trabalho foi observado que a média de idade de pessoas que procuraram a 

meditação, yoga, homeopatia e acupuntura no período do isolamento está na faixa de 18 

a 29 anos. Deve-se levar em consideração que, conforme o último censo do IBGE (2018), 

a esperança de vida ao nascer tem aumentado ano a ano, de forma progressiva, chegando 

ao patamar de 76,3 anos (com diferenciais entre classes sociais, macrorregiões e Estados).  

Logo a tendência é que indivíduos procurem melhorar sua saúde usando práticas 

como prevenção e cuidados para um envelhecimento saudável e com objetivo de 

envelhecer com melhor qualidade de vida. 

Ainda em relação à idade, o público-alvo das pessoas que procuraram essas 

práticas estão entre os jovens. A maioria dos participantes tinha nível superior e pós-

graduação. Isso pode indicar uma melhor aceitação das PICS por pessoas mais instruídas, 

com grau maior de estudos. 

Devido ao confinamento, muitas pessoas procuraram essas práticas da forma 

online, devido a facilidade, ao custo baixo ou gratuito e altas ofertas de aulas e vídeos. 

Isso facilitaria no momento das escolhas por esses tipos de aulas e práticas, sejam elas ao 

vivo ou gravadas, pois são pessoas de uma geração que estão sempre “interligadas”, com 

acesso à internet, ao seu tablet, smartphones e têm comunicação em tempo real, diferentes 

das gerações anteriores à sua. (DIMOCK, 2019). 

Assim como a revolução industrial modificou a vida das pessoas com o uso da 

energia elétrica, hoje as revoluções tecnológicas alteram a relação das pessoas na 

sociedade. Em paralelo com o crescente envelhecimento populacional, tem-se a constante 

evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), as quais vêm se 

consolidando e mudando o perfil de comunicação entre os indivíduos (SANTOS et al., 

2019).  
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Em comparação com os outros grupos etários, os idosos representam um grupo 

que apresentam dificuldades em entender as novas linguagens e lidar com o uso das novas 

tecnologias. Essas disparidades no acesso, ao conhecimento e no manuseio das novas 

ferramentas tecnológicas, podem representar uma exclusão social, com diversos impactos 

na vida de milhares de cidadãos. É de fulcral importância um olhar especial das políticas 

públicas, em especial para os idosos, para que possam participar de forma ativa na 

sociedade. Portanto, valorizar a experiência do idoso, através de ambientes de educação 

permanente com as novas tecnologias, é promover uma transformação na qualidade de 

vida dessas pessoas. (VERONA et al., 2006) 

Ao serem questionados se “sentiu dor de cabeça durante a quarentena?”, 455 

pessoas responderam que sim; e se “sentiu dores nas costas durante a quarentena?”, 453 

pessoas responderam que sim. Os números foram significantes e a maioria sentiu dor no 

momento da quarentena. Dados significantes também nesta pesquisa foram quando 

perguntamos: “você teve medo?” 537 pessoas responderam que sim. “Você não tinha 

insônia antes, mas teve insônia na quarentena?” 250 pessoas responderam que sim. 

Devemos lembrar que a dor é cíclica, ela depende de várias condições para ser 

desencadeada como aspectos sociais, físicos, mentais e até privação de sono. A dor é uma 

queixa prevalente e se não aliviada continua sendo um problema de saúde global. 

As pessoas que vivenciaram o isolamento social ficaram um longo período em 

casa, ociosas, boa parte da população brasileira foi obrigada a trabalhar em sistema home-

office, muitos de forma contínua, sem intervalos, condições ergonomicamente adequadas 

para o trabalho e sem tempo para se exercitarem. Isso ocorre, consequentemente, doenças 

físicas e mentais.  

Lembrando que prática de exercícios tem sido o padrão-ouro no tratamento da 

maioria das condições de dor crônica e no momento do isolamento as pessoas ficaram 

privadas de supervisão profissional, locais adequados para realizar seus programas de 

exercícios, e isso consequentemente leva a inatividade. Essa inatividade causa aumento 

de peso. Aumento de peso causa dor. 

Para muitos ocorreu a sensação de que o lar se tornou uma prisão no momento do 

isolamento social, principalmente no Lockdown e isso podem ocorrer, consequentemente, 

um papel distrator no cérebro alternando as manifestações de dor, uma vez que ainda não 

sabemos como essas experiências extremas podem modular o status da dor. (DeSantana, 

2020)  
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As quatro Práticas Integrativas mais mencionadas nesta pesquisa foram a 

Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura. Essas práticas estão ligadas ao bem-estar e 

equilíbrio da mente e do corpo.  

Em relação a dores crônicas, as pessoas que responderam o nosso questionário 

para este estudo que procuraram a Meditação, Yoga e homeopatia no período do 

isolamento social responderam não terem doenças crônicas. Isso demonstra a importância 

da procura das PICS como forma de prevenção dos agravos de doenças, com uma 

perspectiva de vida saudável e uma futura velhice com mais qualidade de vida, além de 

auxiliar também na diminuição de estresse e dores, um dos pilares de objetivos da PICS.  

Ao contrário do que apontou o trabalho de Broitman (2011), onde grande parte 

dos usuários de PICS no centro de seu estudo apresentaram dor como principal fator de 

procura pelos usuários e esses indivíduos de sua pesquisa apresentavam morbidades, tais 

como distúrbios osteoarticulares, algias tensionais, artroses, além das doenças ligadas à 

emoção e comportamento, tais como ansiedade e depressão, além da maioria dessas 

pessoas fazerem uso de fármacos.  

Já em relação a acupuntura este estudo aponta que houve significância estatística 

em pessoas que procuraram esta prática, a maioria possuía pós-graduação e uma doença 

crônica, mas ao cruzarmos os dados relacionando a acupuntura com as doenças crônicas 

apontadas no questionário (APENDICE B), não houve significância estatística para 

nenhuma doença. Levamos em consideração que os pacientes de acupuntura mantiveram 

a prática no isolamento como continuidade do tratamento que tinham antes do isolamento 

social ou as fez como prevenção dos agravos da doença ou dor crônica. 

Conforme Moysés e colaboradores (2019), a meditação é uma prática milenar, que 

disponibiliza inúmeros benefícios cientificamente comprovados. É oferecida de forma 

gratuita pelo SUS, que auxilia a esvaziar a mente e permite obter um momento de 

autodescoberta, libertando o praticante das enfermidades e proporciona um equilíbrio da 

saúde emocional, física e mental. Sua pesquisa verificou que a maioria dos entrevistados 

(84,61%) continuaram praticando meditação em casa. Seus alunos referiram sensação de 

calma e paz (33,0%), a diminuição da ansiedade (30,0%) e a melhora nos 

relacionamentos, além de maior concentração, 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. 
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Originalmente desenvolvido para o manejo da dor crônica, o Mindfulness é 

amplamente utilizado para reduzir morbidades psicológicas associadas a doenças 

crônicas e na terapia de desordens emocionais e comportamentais. (BISHOP, 2004) 

Assim como a meditação, outras práticas que auxiliam na diminuição da ansiedade 

e equilíbrio da mente, como o Mindfulness e Yoga, tiveram mais procura provavelmente 

pela facilidade de terem sido oferecidas de forma online e muitas de forma gratuitas em 

plataformas de compartilhamento de vídeos no período do isolamento social.  

Devemos levar em consideração que houve aprovações dos Conselhos de 

Fisioterapia (RESOLUÇÃO CREFITO nº 516/2020), Enfermagem (COFEN nº 

634/2020), Psicologia (Resolução CFP nº 11/2018) e Medicina (PL 696/2020) para a 

liberação do uso de teleatendimento e tele monitoramento no período pandêmico, 

facilitando o atendimento destas práticas por meios eletrônicos de forma online nesta fase. 

Esse tipo de atendimento tem a vantagem de manter as pessoas em contato “social-

virtual” neste período, garante o isolamento social, evita deslocamentos desnecessários e 

gastos supérfluos. (BERNARDO, 2020) 

Outro fator que destacamos neste estudo é que a grande procura da PICS no 

período do isolamento social foram, em sua maioria, do gênero feminino. O interesse 

pelas mulheres em responder ao questionário (76,70%) foi bem maior ao compararmos o 

masculino (22,58%).  

Relacionando esse dado à saúde, muitas literaturas apontam o paradigma acerca 

da construção do imaginário masculino (GUERRIERO et al., 2002; CECCHETTO et al., 

2012; SILVA, 2002; GOMES, 2008) na qual os homens, em sua figura hegemônica, 

resistem e negam a existência de alguma dor ou sofrimento, não demonstrando 

sentimentos, (MACHIN et al., 2011) muitos não cuidam de sua saúde como deveriam e 

foram educados desde criança a serem o provedor e protetor do seu lar, ou seja, um ser 

invulnerável. (CARVALHO, 2016). 

Normalmente as mulheres buscam com maior frequência os serviços de saúde 

comparado aos homens. (CARVALHO et al., 2016; CÚNICA & STREY, 2017)  

De acordo com Schraiber et al (2005, p.9): 

incluir a participação dos homens nas ações de saúde é, no mínimo, um desafio, 
por diferentes razões. Uma delas se refere ao fato de, em geral, o cuidar de si 
e a valorização do corpo no sentido da saúde, também no que se refere ao 
cuidar dos outros, não serem questões colocadas na socialização dos homens.  
 

Em relação ao uso das PICS, este estudo apontou que a região Centro-oeste, de 

forma proporcional e comparativa às outras regiões do Brasil foram as que mais 
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utilizaram as PICS no período do isolamento social. Entretanto, é importante destacar que 

a amostra (número de participantes do estudo) da região Centro-Oeste foi pequena 

(percentual pequeno em relação a toda a amostra). Diferente das práticas mais apontadas 

em nossa pesquisa (meditação, yoga, homeopatia e acupuntura), que foram práticas estas 

mais utilizadas por pessoas da região sudeste.  

Ao buscarmos artigos que corroboram com os nossos achados, Ribeiro e 

colaboradores (2019) fizeram um estudo do perfil da utilização das PICS no Brasil e seus 

resultados foram diferentes aos dos nossos: as regiões de maiores prevalências em seu 

estudo foram o Norte (27,8%) e Nordeste (26,7%). Já o estudo observacional transversal 

quantitativo de Valente (2019), utilizou dados secundários do segundo ciclo do Programa 

de Melhoria de Acesso e da Qualidade e apontou que 22% dos municípios oferecem 

algum tipo de PICS, sendo 23,8% na Região Sul e apenas 17,3% correspondem as 

Regiões Norte e Centro-oeste. 

Barbosa et al (2020) em estudo sobre a oferta das PICS na Estratégia da Saúde da 

Família (ESF) no Brasil, a partir do olhar de gestores e profissionais, identificaram que 

as regiões Nordeste e Sudeste figuraram como as regiões com maior oferta de PICS em 

seus municípios. Os autores observaram que os municípios do Norte e do Centro-oeste 

apresentaram a menor oferta de PICS, mas sem especificar o montante do seu uso. Uma 

das hipóteses é que em algumas regiões, territórios ou comunidades as PICS podem estar 

sendo utilizadas à margem do sistema público de saúde, longe da formalidade e dos 

ambientes tradicionais de saúde. (BARBOSA et al, 2020) 

Em relação ao sono, Rodriguez et al (2015), descrevem que os principais motivos 

para a utilização da PICS são: o alcance do bem-estar espiritual, da serenidade, da 

melhora do humor, da compaixão pelo próximo e da melhoria do sono e que ao tratar o 

psicológico, o humor e principalmente o sono, apontado como um dos principais 

causadores de dores crônicas, consequentemente diminuem-se as dores. Pacientes com 

dor crônica apresentam redução da eficiência do sono, dificuldade para dormir e para o 

despertar. Além disso podem apresentar também um perfil depressivo. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO SONO, 2018).  

O estudo de Cabral (2015) descreve que em relação ao processo de decisão pelo 

uso de PICS são evidenciados como fatores determinantes para a utilização ou não dessas 

práticas seu custo, a capacidade do indivíduo de pagar por elas(normalmente o custo é 

alto para o usuário), sua disponibilidade e acesso; tempo de tratamento com a 

biomedicina; rede de sociabilidade do paciente com o suporte familiar e de amigos; 
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insatisfação com o tratamento médico e o resultado medicamentoso convencional e a 

busca por práticas que aliviem os sintomas das doenças.  

Outros motivos também seriam medo dos efeitos colaterais provocados pela 

medicina convencional, orientação, indicação e curiosidade em relação às terapias 

alternativas e falta de dinheiro para arcar com as abordagens alopáticas. Soma-se também 

a isso um aumento das doenças crônicas degenerativas, aumento do acesso à informação 

e da consciência do direito à qualidade de vida, o que reflete também as mudanças das 

necessidades e valores da sociedade atual.  

Assim, torna-se necessário que as PICS estejam amplamente difundidas nas 

unidades de saúde para que todos, sem exceção, tenham acesso a elas como tratamento. 

Isso desafogaria o sistema de saúde e ajudaria a diminuir os custos anuais em Saúde 

Pública, além do direito à saúde e uma melhor qualidade de vida a pessoa que dela 

necessita e tudo isso irá refletir nas mudanças da sociedade moderna. 

Estudo realizado por Horta (2012), utilizando a homeopatia, constatou que 

60,46% dos pacientes (78/129) apresentaram melhora de pelo menos 50% na intensidade 

e duração da dor nos primeiros 90 dias de tratamento, e a população inteira do estudo 

apresentou uma média de 21,6% de melhora, concluindo que os resultados apontam para 

o benefício potencial da medicação homeopática individualizada na dor osteo-musculo-

articular crônica. 

Outro achado nesta pesquisa que a maioria dos entrevistados usou Vitamina C 

durante o isolamento social. Sabe-se que a oferta de minerais, vitaminas, aminoácidos, 

ervas e suplementos nutricionais enriquecem a dieta e fortalecem o sistema imunológico. 

Foi demonstrado em estudos que as vitaminas C, D e o zinco aumentam o sistema 

imunológico contra os vírus, e o autor afirma que a hiperatividade das células do sistema 

imunológico resulta em lesão pulmonar após pneumonia pela COVID-19. Logo 

recomenda-se a administração oral de vitamina C até o limite diário para a tolerância 

intestinal, e em casos graves, a infusão intravenosa de vitamina Cem altas doses pode ser 

uma opção segura e útil para o tratamento da COVID-19 em seus estágios iniciais, embora 

existam informações insuficientes e pouco divulgados sobre seu efeito 

na coronavírus .(NILASHI et al, 2020) 

Múltiplos estudos mostram o potencial dos probióticos em prevenir a infecção por 

esse vírus e combater a doença, refletindo que existem relações entre os microbiomas do 

trato respiratório e gastrointestinal, e com o consumo de probióticos o sistema 

imunológico é modulado pelo restabelecimento do equilíbrio gastrointestinal, o que 
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implica na resposta do sistema imunológico no combate a doenças e pandemias 

iminentes, uma vez que o trato digestivo é um ponto focal das defesas do organismo, 

portanto, seu importante papel na prevenção da infecção viral. (CHAUBALD; 

MOGOLLÓN, 2020). 

Ainda sobre essa questão, sabe-se que uma alimentação balanceada contribui para 

o aumento da imunidade. Em tempos de pandemia, o estresse promoveu mudanças dos 

hábitos alimentares. O estresse induz as pessoas a terem uma maior ingesta de alimentos, 

aumentando o risco de desenvolverem comorbidades e consequentemente complicações 

da COVID-19. (DEMOLINER; DALTOÉ, 2020) 

Em relação às atividades físicas: por mais que não seja considerada PICS, os 

exercícios são práticas não farmacológicas, com objetivo de aumentar a endorfina e 

noradrenalina, aumentando a sensação de bem-estar e usada como benefício à saúde do 

corpo e da mente. Na tabela 7 ao cruzarmos as PICS meditação, yoga, homeopatia e 

acupuntura com a atividade física no período do isolamento social, nosso estudo apontou 

significância estatística dentre os nossos entrevistados que praticavam atividades físicas 

antes do isolamento social e manteve a prática durante o isolamento, e dentre esse grupo 

a tendência dessas pessoas foi procurar o Yoga como PICS. 

Estudo de Valenzuela et al (2021) sugere que a prática regular de exercícios pode 

ser uma estratégia eficaz para aumentar as respostas de anticorpos e melhorar a 

capacidade de corpo em reagir mais fortemente à vacina da COVID-19, assim como 

apontam positivamente outras pesquisas em relação às atividades físicas associadas com 

a vacina da influenza. Porém o autor lembra que as vacinas atuais usadas contra a  

COVID-19 estão usando diferentes estratégias (por exemplo , mRNA encapsulado em 

lipídios ou vetores de adenovírus) daquelas utilizadas em vacinas contra influenza (feitas 

de vírus atenuados, inativados ou recombinantes) e, portanto, os benefícios observados 

para exercícios em programas de vacinação anteriores podem não ser generalizáveis para 

as vacinas da COVID-19 desenvolvidas recentemente, indicando novas pesquisas nessa 

perspectiva.  

 

 

 

5- CONCLUSÃO 
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A doença da COVID-19 é mais uma das diversas epidemias e pandemias da nossa 

História. E, infelizmente não será a última. Além disso, os efeitos que o isolamento social 

de 2020 pela COVID-19 provocou no comportamento humano são exemplos do que já 

ocorreu no passado em outras situações semelhantes de epidemia e pandemia. 

A partir dos achados nesta pesquisa concluímos que pessoas de maior prevalência 

as PICS foram as da região centro-oeste, que possuem pós-graduação, do sexo feminino 

tiveram mais chances de usar as PICS. A meditação, yoga, homeopatia e acupuntura 

foram as PICS mais prevalentes; as pessoas que apresentaram no período do isolamento 

social dor nas costas, dor de cabeça medo, insônia, mas não os apresentavam antes da 

pandemia foram as mais prevalentes; pessoas que se exercitavam antes e mantiveram a 

prática de atividade física no isolamento tiveram mais chances do uso das PICS 

principalmente o Yoga. As que não faziam atividade física antes e começaram a se 

exercitar no isolamento social não haver significância estatística.  

Constatou-se significância estatística também com pessoas que responderam 

nosso questionário ao uso de remédios naturais durante o isolamento social pela COVID-

19 e formam associadas ao uso das PICS (Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura). 

Também houve relevância estatística neste estudo a associação das quatro práticas 

mais prevalentes deste estudo (Meditação, Yoga, Homeopatia e Acupuntura).com a idade, 

apontando que na meditação e no yoga as pessoas mais jovens têm mais chances de fazê-

los comparados aos mais idosos. O uso da acupuntura teve relevância significativa em 

pessoas pós-graduadas e apresentavam uma doença crônica. 

Pessoas que procuraram essas práticas durante o isolamento social provavelmente 

tiveram algum impacto na sua saúde física, psicológica ou até social, devido às mudanças 

do seu dia a dia e de novas dinâmicas na vida do coletivo. 

Mesmo em situações complicadas e com a redução das ofertas presenciais de 

diversas PICS as pessoas que responderam ao nosso questionário tiveram acesso, de 

alguma forma, a uma ou mais práticas integrativas no período do isolamento social 

demonstrando um papel preventivo potencial, muito significativo na manutenção da 

saúde, melhoria da qualidade de vida, com resultados nas perspectivas de sua aplicação 

evidentes no autocuidado, equilíbrio mental e emocional. Esses apontamentos são 

importantes para os avanços no conhecimento e perspectivas de sua aplicação como 

técnicas positivas de profilaxia ou que podem ser acrescidas ao tratamento da COVID-

19. 
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A atual pandemia ocasionada pela COVID-19 vem impactando a vida da 

população de diversas maneiras. Apesar dos esforços dos serviços de saúde e de todos os 

profissionais que atuam na linha de frente, as comorbidades e os problemas de saúde 

associados ao estilo de vida dos brasileiros, continuam sendo um problema de grandes 

impactos, principalmente aos grupos mais vulneráveis.  

A pouca mobilidade provocada pelo isolamento social, facilita a inatividade física 

e o aumento do sedentarismo. Por mais que não seja considerada uma PICS, a atividade 

física é uma prática não farmacológica que ajudam a aumentar a imunidade do corpo. 

Pessoas mais ativas tendem a ter uma saúde física e mental melhor. O hábito de realizar 

atividades físicas em espaços públicos, como nas praias, praças e calçadas precisou ser 

substituído por práticas dentro da própria residência que requer um mínimo de estrutura 

física e diversas adaptações. 

Observamos que este estudo abre caminhos para que as práticas integrativas e 

complementares em saúde se insiram nesse contexto na cultura e nas ciências do cuidado 

em saúde diante às consequências da COVID-19, o empoderamento do indivíduo e seu 

protagonismo no processo da profilaxia e cura, sendo uma ferramenta poderosa para o 

profissional que a escolha como tratamento. Lembrando que as PICS não é um 

concorrente dos tratamentos convencionais, apenas complementam e possibilitam um 

olhar integrativo na saúde. 

Diante do exposto, pode-se concluir que a população tem reconhecido o uso das 

PICS e que houve procura por estas práticas pelos pesquisados como profilaxia em saúde, 

envolvendo intervenções para minimizar os impactos causados pelo isolamento social 

como o excesso de notícias negativas, riscos de vida, medo, saúde e problemas com seus 

familiares, além dos momentos vindouros, quando a população precisará adaptar-se ao 

novo modo de viver diante das perdas e mudanças. 

Por ser um tema novo, sem artigos científicos suficientes para embasamento da 

escrita esta pesquisa torna-se inédita e conseguimos cumprir todos os objetivos traçados 

com os resultados encontrados e apontados nesta dissertação. Porém o estudo apresentou 

limitações nos seus achados pelos recortes e estratégias adotadas, pois no momento do 

isolamento tivemos que nos adaptar as pesquisas no formato online e houve muitas 

dificuldades de achar artigos sobre o tema, a maioria incompletos ou muito pobre de 

conteúdo e acabamos nos embasando muitas vezes em jornais e revistas. Logo torna-se 

necessário um estudo de maior escala, um público mais heterogêneo, alcançando 
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populações mais vulneráveis socioeconomicamente novos artigos científicos sobre o 

assunto. 

Assim, esse estudo não se encerra aqui, mas abre possibilidades para novos 

estudos com uma amostra maior em cada região do Brasil, para averiguar se houveram 

mudanças dos dados em relação a primeira onda da COVID-19 na qual foi realizado este 

trabalho, com foco nos efeitos das PICS, que podem contribuir para levantamento de 

evidências sobre o uso das PICS como prática complementar no contexto da prevenção e 

controle das repercussões físicas e psicoemocionais das pessoas frente a pandemia pela 

COVID 19.  
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7.1- Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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7.2- Apêndice B: Questionário do Google Forms (Online) 
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8.1- Anexo A: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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8.2- Anexo B:  Escala de Apoio Social  

 

 

 


