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INTRODUÇÃO

Os transtornos mentais são doenças com manifestações psicológicas, associadas ao
comprometimento funcional decorrente de perturbações biológicas, sociais, psicológicas, genéticas,
físicas ou químicas que ocasionam modificações no modo de pensar e até mesmo no humor, afetando o
desempenho global do indivíduo. A Organização Mundial da Saúde, estima que globalmente 300
milhões de pessoas são afetadas pela depressão, enquanto 60 milhões apresentam transtorno afetivo
bipolar, outros 50 milhões de pessoas têm demência e 23 milhões são diagnosticadas com esquizofrenia1.

Tendo isso em vista, é necessário ressaltar que além dos serviços de saúde, pessoas com
transtornos mentais precisam de apoio e cuidados sociais, de modo que sejam reinseridas nas suas
comunidades1. Em 2001, a lei no10.216 foi promulgada garantindo os direitos e a proteção das pessoas
acometidas de transtornos mentais. É garantido o acesso ao melhor tratamento no sistema de saúde,
pelos meios menos invasivos possíveis, com humanidade e respeito, com objetivos de alcançar sua
recuperação pela inserção na sociedade2.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) foram institucionalizadas por meio
da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC) em
maio de 2006. As PICS apresentam-se vantajosas por se tratar de métodos não medicamentosos, focadas
no autocuidado com ênfase no vínculo, na escuta acolhedora e na integração com o meio ambiente e a
comunidade3, possibilitando aos usuários a autonomia na escolha do tratamento, transformando-os em
protagonistas do próprio cuidado e, esse uso se apresenta no Sistema Único de Saúde como um
complemento e assistência em saúde muitas vezes eficaz, contribuindo para a melhora da qualidade de
vida do usuário4.

Dessa maneira, foi realizada uma revisão integrativa, com o objetivo de analisar o que há de
disponível sobre as terapias complementares usadas nos tratamentos de pessoas com transtornos
mentais.

METODOLOGIA

Para isso, as seguintes etapas foram usadas:  1) busca na literatura; 2) categorização dos estudos
3) avaliação dos estudos; 4) organização e interpretação dos resultados; 5) apresentação da síntese do
conhecimento (CROSSETTI, 2012). A pergunta norteadora da pesquisa foi “O que as produções
científicas propõem acerca de terapias complementares no âmbito da Rede de Atenção à Saúde aos
indivíduos acometidos por algum tipo de transtorno mental?”
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As bases de dados utilizadas para a busca foram: Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), MEDLINE, Base de Dados de Enfermagem (BDENF), todas via
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram analisados artigos publicados em português, inglês ou
espanhol, sem restrição da data de publicação.

Como descritores para busca foram utilizados: “Terapias Complementares” AND “Assistência
em Saúde Mental”. Foram excluídos os estudos que não atenderam à questão norteadora, artigos de
revisão, repetidos, teses, dissertações, carta ao editor ou artigos indisponíveis nas bases de dados. Foi
realizada uma triagem, por duas pesquisadoras, de forma independente, dos títulos e dos resumos dos
estudos para seleção, leitura completa e posterior organização em duas planilhas no Software Microsoft
Excel, com os seguintes itens: Tabela 1. título do artigo, autores, ano de publicação, país, periódico,
idioma amostra, e nível de evidência Tabela 2. objetivos, terapia complementar utilizada e principais
resultados.

Figura 1 – Fluxo de identificação e seleção dos artigos na revisão integrativa, por meio da busca em bases de dados.
Campinas, SP, Brasil, 2022.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 7 artigos que cumpriam os critérios de inclusão postulados nesta revisão

integrativa da literatura. Os artigos incluídos abordavam intervenções que utilizavam PICs em pacientes
com algum tipo de transtorno mental.

Título Autores Periódico Idioma Amostra Nível de
evidência6

The use of
biofeedback
intervention in
the
improvement of
depression
levels: a
randomized trial

Maynart et
al7. (2021) /
Brasil

Cambridge
University Press

Inglês Ensaio Clínico randomizado
com 36 participantes, sendo
o grupo intervenção (n=18) e
grupo controle (n=18).

II

Use of recorded
poetic audios to
manage levels

Reis et al8.
(2020) /
Brasil

Journal Of
Religion and
Health

Inglês Estudo quase experimental,
com 31 participantes.

III

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BDENF&lang=p


of anxiety and
sleep disorders
Yoga in primary
health care: a
quasi
experimental
study to acess
the effects on
quality of life
and
psychological
distress

Ponte et al9.
(2019) /
Portugal

Complementary
Therapies in
Clinical Practice

Inglês Estudo quase experimental
com 145 pessoas, sendo 79
no grupo do yoga e 66 no
grupo do tratamento usual.

III

The effects of
light therapy on
depression and
sleep disruption
in older adults in
a long-term care
facility

Wu et al10.
(2015) /
China

International
Journal of
Nursing Practice

Inglês Estudo quase experimental
com 65 ou mais, que foram
divididos em dois grupos: o
experimental (n=34) e o
controle (n= 31).

III

Auricular
acupuncture for
drug
dependence: an
open label
randomized
investigation on
clinical
outcomes,
health-related
quality of life,
and patient
acceptability

Lua et al11.
(2013) /
Malásia

Alternative
Therapies

Inglês Ensaio Clínico randomizado,
dois grupos: o que faria o
tratamento usual com
Metadona (n=40) e o que
usaria a combinação de
ambos Metadona +
Auriculoacupuntura (n=29).

II

Use of herbal
medicine in
primary care
patients with
mood and
anxiety
disorders

Roy-Byrne
et al12.
(2005) /
Estados
Unidos

Psychosomatics Inglês Estudo quase experimental
com 682 pacientes
diagnosticados com pelo
menos um dos seguintes
transtornos: transtorno do
pânico, fobia social,
transtorno do estresse
pós-traumático, ansiedade
generalizada, transtorno
depressivo maior ou estavam
na amostra aleatória sem
transtorno.

II

Reducing
anxiety: the
employment of
Therapeutic
Touch as a nurse
intervention

Cox et al13.
(2007) /
Reino
Unido

Complementary
Therapies in
Nursing and
Midwifery

Inglês Estudo quase experimental
com 18 profissionais
enfermeiros e 1 paciente no
qual o estudo de caso foi
baseado.

III

Figura 2 – Visão geral dos artigos incluídos: título, autores e dados da publicação (ano)/país, periódico, idioma, amostra e
nível de evidência. Campinas, SP, Brasil, 2021.
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Os artigos foram analisados a partir do transtorno mental e da terapia complementar que
abordava. Sendo os transtornos: depressão7,10,12, ansiedade8,12,13, sofrimento psíquico9, distúrbios do
sono10, dependência de drogas11. E as terapias complementares: biofeedback7, musicoterapia8, yoga9,
fototerapia10, auriculopuntura11, fitoterápicos12 e toque terapêutico13.

Autores Objetivo(s) Terapia
Complementar

Principais resultados

Maynart et
al7. (2021)
/ Brasil

Explorar o uso do
biofeedback nos
níveis de depressão.

Biofeedback O grupo que não recebeu terapia de biofeedback
tem 16 vezes mais chances de aumento do nível
de depressão comparado ao grupo que recebeu a
intervenção.

Reis et al8.
(2020) /
Brasil

Avaliar os efeitos de
uma intervenção de
30 dias de escuta de
áudios poéticos
curtos nos níveis de
ansiedade e nos
sintomas de
distúrbios do sono.

Musicoterapia Após os 30 dias de intervenções foram
encontrados níveis significativamente menores de
ansiedade e distúrbios do sono.

Ponte et
al9. (2019)
/ Portugal

Determinar o efeito
do yoga na
qualidade de vida e
sofrimento psíquico
de usuários da
atenção primária e
avaliar a viabilidade
da introdução de
sessões de ioga na
atenção primária à
saúde.

Yoga O grupo de ioga apresentou melhoras
significativas nos domínios de qualidade de vida:
saúde geral, psicológica, física, bem-estar social e
ambiental, além de níveis mais baixos de
depressão, ansiedade e estresse. Dentro do grupo
de tratamento usual, não foram encontradas
diferenças significativas em nenhum dos domínios
de qualidade de vida, nem nos domínios do
sofrimento psíquico.

Wu et al10.
(2015) /
China

Avaliar o efeito da
terapia de luz nos
níveis de depressão
em idosos residentes
de instituições de
longa permanência.

Terapia de Luz Os níveis de depressão do grupo experimental
tiveram uma redução significativa nos níveis de
depressão, assim como a ocorrência de distúrbios
do sono.

Lua et al11.
(2013) /
Malásia

Avaliar os efeitos da
auriculopuntura
como complementar
a terapia de
Metadona.

Auriculo-
puntura

Houve redução dos números de cigarros fumados
para o grupo que usou as duas intervenções
combinadas. Os níveis de qualidade de vida desse
grupo também tiveram melhoras. A
auriculopuntura teve boa aceitação e efeitos
adversos toleráveis.

Roy-Byrn
e et al12.
(2005) /
Estados
Unidos

Avaliar o uso de
fitoterapia em um
grupo de pacientes
da Atenção Primária
que possuíam
sintomas de
ansiedade e
depressão.

Fitoterapia Foi relatado que 11% dos pacientes da Atenção
Primária que possuíam sintomas de ansiedade e
depressão faziam uso de medicamentos
fitoterápicos. Ressalta a necessidade de os
profissionais da saúde que acompanham pacientes
ansiosos e deprimidos perguntarem sobre o uso de
fitoterápicos e outros medicamentos
complementares e alternativos.
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Cox et
al13.
(2007) /
Reino
Unido

Determinar a
eficácia do toque
terapêutico como
uma intervenção de
enfermagem.

Toque
terapêutico

Os profissionais enfermeiros se sentiram mais
realizados com o cuidado prestado aos seus
pacientes. O paciente relatou que se sentiu mais
relaxado e calmo. Esses achados demonstram que
o Toque Terapêutico pode promover conforto e
relaxamento, reduzindo os níveis de ansiedade.

Figura 3 - Informações principais dos artigos incluídos: número do artigo, objetivo(s), tipo de terapia complementar e
resultados principais.

CONCLUSÕES

Conforme analisado nessa revisão, o uso das PICS no acompanhamento de indivíduos com
transtornos mentais vem se mostrando relevante e tendo resultados importantes na redução de sinais e
sintomas negativos relacionados aos transtornos, melhorando o bem-estar físico e emocional, e a
qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, constata-se que os grupos que fazem uso somente da
terapia convencional podem não apresentar melhora nos sintomas e têm mais chances de aumento nos
sintomas negativos da doença. Pode-se observar, também, que as terapias complementares tendem a
serem bem aceitas pelos pacientes e possuem baixa taxa de abandono do tratamento.

REFERÊNCIAS

1. Organização Pan-Americana de Saúde. Transtorno Mentais, 2020. [Acessado em 9 de dezembro de 2021]
Disponível em: https://www.paho.org/pt/topicos/transtornos-mentais.

2. Ministério da Justiça (BR). Ministério da Saúde; Ministério da Previdência e Assistência Social. Lei 10.216/2001
(Lei Ordinária), 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistência em saúde mental. [Acessado em 8 de julho de 2022]. Disponível em:
http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110216.htm

3. Magalhães MGM, Alvim NAT. Práticas integrativas e complementares no cuidado de enfermagem: um enfoque
ético. Esc. Anna Nery, 2013, 17(4):646-653.

4. Barros A, Pereira I, Oliveira K, Júnior M. O uso de Práticas Integrativa e Complementares em Saúde PICS para
transtornos mentais. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 78636-78646 aug. 2021.

5. Crossetti MGO. Revisão integrativa de pesquisa na Enfermagem o rigor científico que lhe é exigido. Rev. Gaúcha
Enferm, Porto Alegre, 2012 jun. 33 (2): 8-9.

6. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice.
Lippincott Williams & Wilkins. 2011.

7. Maynart W, Albuquerque M, Santos R, Sarmento P, Silva J, Costa C, Cabral Júnior C. The use of biofeedback
intervention in the improvement of depression levels: A randomized trial. Acta Neuropsychiatrica, 2021 33(3),
126-133.

8. Reis AC et al. Use of recorded poetic audios to manage levels of anxiety and sleep disorders.  Journal of religion and
health, 2020, 59(3), 1626-1634.

9. Ponte SB et al. Yoga in primary health care: A quasi-experimental study to access the effects on quality of life and
psychological distress. Complementary Therapies in Clinical Practice, 2019, 34, 1-7.

10. Wu MC et al. The effects of light therapy on depression and sleep disruption in older adults in a long‐term care
facility. International journal of nursing practice, 2015, 21(5), 653-659.

11. Lua PL, Talib, NS. Auricular acupuncture for drug dependence: an open-label randomized investigation on clinical
outcomes, health-related quality of life, and patient acceptability. Alternative Therapies in Health and medicine,
2013 19(4), 28.

12. Roy-Byrne PP et al. Use of herbal medicine in primary care patients with mood and anxiety disorders.
Psychosomatics, 2005, 46(2), 117-122.

13. Cox CL et al. Reducing anxiety: the employment of therapeutic touch as a nursing intervention. Complementary
Therapies in Nursing and Midwifery, 1997, 3(6), 163-167.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5


