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 Introdução. A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Brasil emerge 
das discussões e eventos em saúde dos quais, ressalta-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), por deliberara 
introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde. A PNPIC objetiva inserir 
no SUS práticas baseadas na Medicina tradicional chinesa como homeopatia, acupuntura, fitoterapia, yoga, tai chi 
chuan, biodança e automassagem (AM). Objetivos. Traçar perfil socioeconômico e perfil de saúde dos participantes 
do grupo de AM em um centro especializado em Práticas Interativas Complementares na cidade do Recife-PE. Mé-
todo.Estudo de delineamento transversal e abordagem quali-quantitativa, aprovação no Comitê de Ética em Pes-
quisa, CAAE 41863015.9.0000.5208. A amostra foi composta por 23 sujeitos de ambos os sexos, que eram usuários 
do Centro Integrado de Saúde do Recife que participavam dos grupos de automassagem do serviço em questão.  Foi 
aplicado um questionário com questões relacionadas às condições sociais e de saúde, mediante assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados. Dos 23 participantes, 82,6% são do sexo feminino, idade média 
de 57,17 anos (±11,73), 56,5% dos participantes é idosos, 34,8% são hipertensos, 17,4% são diabéticos, 34,8% tem 
história de tabagismo, nenhum participante referiu histórico de infarto. A apenas um usuário referiu histórico prévio de 
AVC isquêmico, 56,5% afirmam ter outro tipo de doença crônica, cuja grande maioria tem caráter reumático. Quando 
questionados no quesito saúde auto-referida 69,6% relataram melhora após início da prática. Conclusão. O público 
que realiza AM no CIS-PE apresenta predominância de mulheres e sujeitos idosos. A maioria referiu doenças de ordem 
reumática que podem ser muito dolorosas e incapacitantes. A AM foi considerada pela amostra um dos fatores que 
proporcionaram melhorias na percepção de saúde.
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