
Práticas Integrativas e Complementares 

 

Responsável: Fabíola Bittencourt Pazinatto 

 

Xiang Gong (Treinamento Perfumado) 

Prática simples e eficiente da Medicina Tradicional Chinesa, o Treinamento Perfumado fortalece as 

funções orgânicas, mantendo a harmonia entre o homem e a natureza , beneficiando o seu 

psiquismo. A prática não exige concentração mental, o que é perfeitamente indicado para pessoas 

que têm dificuldade de se concentrar, por exemplo, as que são habitualmente muito distraídas ou 

"doentes". Os movimentos são simples e realizados pelos antebraços em várias direções, repetindo-

se 36 vezes cada. Movimenta as mãos e os braços, trabalhando os meridianos yin das mãos (pulmão, 

coração e pericárdio) e yang (intestino grosso, intestino delgado e triplo aquecedor), desbloqueando 

as obstruções de todos os canais do corpo. Pode ser praticado em pé ou sentado. Duração da prática: 

15 minutos. 

Em maio/2012, com o objetivo de criar espaço coletivo alternativo às propostas fragmentadas 

ofertadas no modelo com ênfase na doença, implantei, na Unidade de Saúde Vitória, o Treinamento 

Perfumado (Xiang Gong - Nível I) como estratégia para o autoconhecimento, o cuidado de si e a 

manutenção da vida. 

Os resultados esperados são: O cuidado integral, valorizando o SER em sua relação harmônica e 

universal; 

Mudança de hábitos de vida; 

Participação ativa das pessoas frente a experiência do viver; 

Inversão do paradigma da doença para a saúde, pois trata-se de se obter equilíbrio entre mente, 

corpo e espírito; 

Humanização das relações, criação de vínculos e acolhimento a cada um por inteiro; 

De forma inovadora e efetiva pode contribuir para a melhoria da saúde das pessoas e na 

reorganização de um modelo assistencial. 

O Treinamento Perfumado é realizado no Parque Moscoso/Vitória/ES todas as 4ª feiras às 07:45h e 

todos são muito bem-vindos! 

 

 

Dança Circular 

O principal enfoque na Dança Circular é o sentimento de união de grupo, o espírito comunitário que 

se instala a partir do momento em que todos, de mãos dadas, apoiam e auxiliam os companheiros. É 

indicada para pessoas de qualquer idade, auxiliando o indivíduo a tomar consciência de seu corpo 

físico, acalmar seu emocional, trabalhar sua concentração e memória e, principalmente, entrar em 

contato com uma linguagem simbólica, que embora acessível a qualquer um, não é utilizada no dia 



a dia. A Dança Circular é cooperativa por natureza e sua aplicabilidade não tem limite e pode ser 

vivenciada nos mais diferentes espaços. Experimentar as músicas, os gestos, os ritmos e os passos 

dos diversos povos, apoiando e sendo apoiado pela roda, faz com que os dançantes entrem quase 

que imediatamente em um campo novo de aprendizagem, inspirador e desafiador, conectando as 

pessoas de forma harmoniosa. É também um convite para conhecer, através do ritmo, melodia e 

movimentos, a expressão de outra cultura, com seus gestos, posturas e história. Naturalmente, o 

simples ato de dançar junto aproxima fronteiras, estimulando os integrantes da roda a respeitar, 

aceitar e honrar as diversidades. É assim mesmo que acontece com quem entra na roda. O caminho 

para descobrir é simples: entre na roda e viva esse sabor! 

A Dança Circular é realizada no Parque Moscoso/Vitória/ES como parte integrante de atividades 

desenvolvidas pela UBS Vitória em Práticas Integrativas e Complementares. Toda 4ª feira às 08h. 

 

Do In 

“Automassagem aplicada nos mesmos pontos da acupuntura dispostos nos meridianos do corpo. 

Originada há aproximadamente cinco mil anos, difundiu-se rapidamente por todo o Oriente. No 

Japão recebeu o nome de Do-in que significa “Caminho da Casa”. Adota uma postura holística e 

integradora, compreendendo a saúde como resultado de um equilíbrio energético interno, 

centralizando-se no indivíduo e não em sua doença. O ato de tocar auxilia no autoconhecimento e 

na maior consciência corporal. É uma técnica bastante intuitiva, que possibilita identificar distúrbios 

orgânicos em estágios iniciais, prevenir e promover o alívio rápido de sintomas psicofísicos das 

doenças agudas e crônicas. Consiste em pressionar determinados pontos localizados logo abaixo da 

pele por curtos períodos. Caracteriza-se pela facilidade na sua aplicação; não requer o uso de 

qualquer tecnologia ou equipamentos” (ESPÍRITO SANTO. Secretaria da Saúde. Manual de 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Maio de 2013, p.19). Prática realizada às 2ª feiras, 

08h na UBS Vitória. 

 


