PICS: PERSPECTIVA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE INSERIDOS NA
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA CONQUISTA

Janaina Medeiros de Oliveira; Cláudia Maria da Silva Brito; Gleicia Sousa da Silva Lopes; Maria
do Socorro Trindade Morais.
Secretaria Municipal de Saúde. janainapbmedeiros@gmail.com; Secretaria Municipal de Saúde.
Claudiabrito2611@hotmail.com. Secretaria Municipal de Saúde. Gleiciabrito2611@hotmail.com. Universidade
Federal da Paraíba. socorrotmorais@hotmail.com

A auriculoterapia é uma prática terapêutica de manipulação simples e não invasiva que amplia a
atuação do profissional de saúde na Unidade Básica, além de corroborar com um dos princípios
relacionados ao SUS – Acesso (FARIAS.; SILVA, 2016). O desenvolvimento das Práticas
Integrativas nos sistemas de saúde públicos universais é favorável e seu crescimento é incontestável
nas últimas décadas. O trabalho em tela tem como objetivo apresentar a percepção dos Agentes
Comunitários de Saúde, inseridos na unidade de Saúde da Família Nova Conquista, sobre a prática
da auriculoterapia no processo de trabalho dos ACS. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
com oito agentes comunitários de saúde. Os dados foram avaliados por meio da técnica de análise
de conteúdo. Vários foram os significados atribuídos: aumento do vínculo com usuários, maior
valorização de seu trabalho pelos usuários e famílias, além de maior motivação para o
desenvolvimento do trabalho em saúde. Por outro lado, apontaram como principais desafios para a
implantação da auriculoterapia na ESF: capacitação abrangente para os profissionais interessados na
prática da auriculoterapia, apoio institucional e dos gestores para sua efetiva implementação, como
forma de ampliar a atenção à saúde e sua incorporação no processo de trabalho da equipe. Para a
consolidação das PICs na atenção básica, como mais uma estratégia terapêutica e promotora de
saúde na Atenção Primária à Saúde, devem ser consideradas as diversas influências que interferem
no decorrer deste processo: gestores, políticas institucionais, sujeitos envolvidos, cultura local e
organizacional.
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