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RESUMO 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde consiste em uma 

gama de estratégias e técnicas de cuidado em saúde, que vão além do modelo 

tradicional, que suprem a necessidade e importância de se estabelecerem novas 

formas de cuidado de forma mais humanizada, a partir do vínculo terapêutico 

entre usuário, profissionais e comunidade, e a promoção e prevenção da saúde 

entre outros princípios e diretrizes propostos pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), portanto tais formas se adequam e podem transformar a realidade da 

Saúde Mental no município de Barroquinha-CE, sendo este o objetivo geral deste 

trabalho, além disso pretende-se a criação de grupos de atendimentos 

psicológico em grupo em todas as Unidade de Saúde do município, promover o 

conhecimento e capacitações aos profissionais de saúde para trabalharem nesta 

lógica e promover o acompanhamento e a redução da medicalização psicotrópica dos 

usuários de saúde mental, através do plano operativo proposto neste trabalho e a 

atuação da equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família e as equipes da Estratégia 

da Saúde da Família do município, a fim de solucionar a situação problema identificada 

neste território durante este curso de especialização. Concluindo ser importante e viável 

tais propostas e que trará novas possibilidades e bons resultados. 

DESCRITORES: Saúde Mental, Práticas Integrativas e Complementares, Atenção 

Primária em Saúde.  



THE INTEGRATION AND COMPLEMENTARY PRACTICES IN HEALTH 

AS AN INTERVENTION STRATEGY FOR THE MENTAL HEALTH CARE OF 

THE MUNICIPALITY OF BARROQUINHA – CE. 

ABSTRACT 

The Integrative and Complementary Practices in Health consists of a range of 

strategies and techniques of health care that go beyond the traditional model, which 

supply the need and importance of establishing new forms of care in a more humanized 

way, from the therapeutic link among users, professionals and community, and the 

promotion and prevention of health among other principles and guidelines proposed by 

the Unified Health System (SUS), therefore these forms are adequate and can transform 

the reality of Mental Health in the municipality of Barroquinha-CE, being this general 

objective of this work is also intended to create group psychological counseling groups 

in all the Health Unit of the municipality, promote the knowledge and skills to health 

professionals to work in this logic and promote monitoring and reduction of the 

psychotropic medicalization of mental health users, through the operational plan prop in 

this work and the work of the Family Health Support Unit and the Family Health Strategy 

teams of the municipality, in order to change the problem situation identified in this 

territory during this specialization course. Concluding that such proposals will be 

important and feasible and will bring new possibilities and good results. 

KEYWORDS: Mental Health, Integrative and Complementary Practices, Primary 

Health Care. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de um  Projeto de Intervenção para a conclusão do 

Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade que parte da proposta de 

solucionar a situação problema encontrada através do diagnóstico situacional do 

território da Unidade Básica de Saúde – Fábio Cavalcante Fernandes do município de 

Barroquinha- Ceará, portanto o objeto de estudo escolhido foram as práticas integrativas 

e complementares em saúde, para servir de estratégia de cuidado em saúde mental no 

território, sendo que esta é uma demanda abrangente na qual foi identificada.  

Além do que se foi observado no diagnóstico situacional que se trata de uma 

grande demanda para atendimentos psicológicos e o uso de medicação psicotrópica 



sem acompanhamento psiquiátrico ou por psicólogo, observou-se também que no 

diagnóstico de saúde do município a taxa de suicídio obtida no último ano é de 4,4 óbitos 

por o total de óbitos ocorridos no período, o que é bastante relevante, sendo assim um 

alerta para cuidarmos ainda mais da saúde mental, visando melhorias para a mesma, 

para diminuir os riscos de uma saúde mental fragilizada o que aumenta os riscos de 

ocorrência e as taxas de óbitos  por suicídio e as tentativas.   

Sendo a Atenção Básica a porta de entrada para o cuidado dos usuários deste 

território, e esta orientada pelos princípios da acessibilidade, universalidade, do cuidado 

continuado, do vínculo, da humanização, da acessibilidade, da participação social, da 

equidade e integralidade, considera-se que é fundamental que se desenvolva ações 

para melhorar a qualidade dos serviços ofertado para promover a atenção integral 

também dos usuários de saúde mental nesta unidade de saúde (1). 

Tendo em vista que as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) são 

condizentes com estes princípios além de serem ações de saúde alternativas, novas 

formas de cuidado, o que se faz necessário para a promoção da saúde mental pelo fato 

de que é característico desse modo de cuidar, métodos onde o acolhimento, a escuta, 

o vínculo terapêutico entre o usuário, o profissional e o meio em que vive são 

importantes e estabelecidos, este tema se fez necessário ser conhecido e abordado na 

elaboração deste projeto de intervenção (2). 

Portanto, é necessário ampliarmos as possibilidades de cuidado e nossa visão 

sobre os processos de cuidado, onde os métodos terapêuticos sejam estabelecidos, e 

disponibilizá-los na Atenção Básica é uma forma de fortalecer ainda mais a assistência 

e a integralidade da atenção do município em saúde mental, além de que a inserção 

das ações de saúde mental no cotidiano das equipes da Estratégia Saúde da Família 

reforça também os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) como também os da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB). 

OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral 

 

✓ Promover o cuidado em saúde mental através das Práticas 

Integrativas e Complementares na Atenção Básica de Saúde no município de 

Barroquinha - Ceará. 

 



Objetivos Específicos 

 

✓ Capacitar as diferentes categorias de profissionais da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) para a realização de atividades/ações de saúde através 

das PICs.  

 

✓ Implantar grupos de atendimento psicológico, em todas as Equipes 

Estratégia Saúde da Família, com base na Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares da Saúde. 

 

✓ Promover o acompanhamento e a redução da medicalização 

psicotrópica dos usuários de saúde mental do município. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE E A SAÚDE 

MENTAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE.  

 

O presente trabalho de forma geral pretende fornecer referencial teórico para 

melhorar o cuidado em saúde mental do município de Barroquinha - Ceará, através das 

Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (PICSs), portanto se faz importante 

conhecer como se dá o processo de conceituação dessas práticas, sua relevância e 

modo como elas poderiam ajudar no cuidado dos usuários de saúde mental na Atenção 

Básica em Saúde através da atuação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

e as Equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), e também discutir sobre o 

cuidado em saúde mental neste âmbito, sendo este um marcador teórico de grande 

relevância para como objeto deste projeto de intervenção.  

É importante ressaltar que o manejo das PICSs no contexto da Atenção Básica 

em Saúde se adequa por concernir com os princípios uma da outra, sendo esta, o 

principal local para que estas práticas fossem implantadas e fornecidas as mais diversas 

populações em todos os municípios do país, já que a Atenção Básica em Saúde é a 

porta de entrada para se ter acesso a saúde, deve ser o contato preferencial dos 

usuários, tornando-a o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde, 

possibilitando assim a integralidade no cuidado (3). 



Em razão da Atenção Básica em Saúde ser movida pela Estratégia Saúde da 

Família, esta também se faz importante ser discutida neste estudo, pois a mesma é 

onde categoricamente se torna um modelo que procura reorganizar a Atenção Básica 

nas Unidades Básicas de Saúde, através dos princípios do SUS, que são a 

universalidade, igualdade, equidade, e a integralidade, além disso,  se faz importante 

porque o objetivo principal da ESF é enfatizar e qualificar ainda mais o atendimento dos 

indivíduos e das famílias que procuram o serviço de saúde (4). 

Refletindo sobre a proposta de Atenção Básica em Saúde e da ESF diante dessas 

concepções, acredita-se num sistema de saúde mais estruturado, ou sejam 

metodologicamente a ABS tem sido uma estratégia bastante eficaz no processo de 

trabalho em saúde, pois está buscando cada vez mais se adequar as necessidades da 

população a qual faz cobertura. Desse modo a Atenção Básica é o primeiro nível de 

atenção à saúde que se caracteriza pelo desenvolvimento de ações pautadas nos 

atributos de promoção, prevenção, proteção, redução os danos, reabilitação, além do 

fato dela poder fazer o diagnóstico e o tratamento das demandas para que haja de fato 

uma assistência integral e a manutenção da saúde, e que dessa forma ela colabora 

positivamente na realidade de saúde da população. 

No entanto sabe-se que o acesso à rede de atenção à saúde nem sempre é uma 

tarefa fácil e nem toda a população tem a cobertura desses serviços e é neste ponto 

que se deve buscar entender e reorganizar as falhas para uma saúde com mais 

qualidade, e pensar em novas estratégias para superar estes desafios se fazem 

necessárias, portanto, fazer essa discussão sobre as PICSs, servirá de mais uma 

alternativa que possa vir a ser utilizada diante da situação problema encontrada na 

realidade do referido município.  

Tal situação problema surgiu através do diagnóstico territorial realizado durante 

este curso de especialização, e também foi escolhida por se tratar de algo que venho 

tentando mudar enquanto psicóloga  da equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

do município, ela se trata da dificuldade de acesso ao acompanhamento psicológico, 

que acarretou numa grande demanda de pacientes que faziam uso de psicotrópicos por 

anos sem terem acompanhamento e na grande necessidade de se dá atenção a essa 

população, com isso surgiu a proposta de se criar um grupo terapêutico movido pelas 

Práticas Integrativas e Complementares, e para que ele de fato se concretize este 

projeto de intervenção, busca fazer emergir a visão de como estas práticas são uma 

excelente proposta para o manejo com a saúde mental destes pacientes e demais 



usuários dos serviços de saúde de todas as outras Unidades Básicas de Saúde deste 

município.  

Portanto cabe aqui iniciarmos a discussão sobre as PICSs, de modo que fique 

bastante esclarecedor o seu propósito e como esta pode intervir nesta situação 

encontrada. Em seu histórico as primeiras inciativas de se proporcionar as Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde ocorreram no ano de 1970, a partir das 

reformulações propostas pelas Conferência de Alma-Ata e a 8ª Conferência Nacional 

de Saúde já em meados dos anos 80, onde a saúde passa ser um dever e direito de 

todos, e após a criação do SUS (5) 

No entanto apenas em 3 de maio de 2006, através da Portaria GM/MS nº 971, 

estas práticas passaram a ter uma atenção maior e foram instituídas no Sistema Único 

de Saúde (SUS), e após passar por diversas reformulações, o documento final foi 

aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, apenas em 2006 e assim finalmente se 

consolida como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

(PNPIC) em 17 de julho de 2006 (6).   

Portanto a PNPIC surge para que estas práticas fossem regulamentas, e 

passasse a fazer parte da rotina de cuidados na AB, além de promover subsídios para 

que estas de fato ocorram, através de seus objetivos que consistem também em 

promover maior resolutividade no cuidado, maior interação com a comunidade, maior 

efetivação das outras políticas de saúde, fazendo assim que a lógica do cuidado 

continuado, da humanização e da integralidade em saúde, seja de fato incorporada, 

como pretende os princípios do SUS (7).  

Contudo, as PICSs são medidas que proporcionam o cuidado de forma ampla e 

integral, fazendo com que a lógica biomédica que era bastante comum antigamente e 

que nos dias atuais em algumas realidades, ainda persiste fortemente,  seja quebrada, 

pois observa-se que há bastante eficácia na saúde, quando adota-se medidas de 

promoção, prevenção no cuidado, sendo feitas de uma forma humanizada, através do 

vínculo terapêutico entre profissional, usuário e comunidade, tecnicamente 

competentes, intersetorialmente articuladas e socialmente apropriadas, o que é 

justamente proposto pelos princípios e diretrizes destas práticas, deixando claro que 

através delas o processo de saúde é visto como responsabilidade de diferentes atores 

e todos devem estar igualmente envolvidos para que de fato obtenha-se saúde e 

qualidade, fora que segundo as políticas de saúde que regem os serviços, entende-se 

que todos os  profissionais da saúde são capacitados teórico-prático para lidar e manejar 



as demandas de saúde mental, não deixando esta carga apenas para os profissionais 

da área Psi.  

A PNPIC contempla uma gama de práticas que viabilizam esse tipo de cuidado, 

por exemplo, cuidado de homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, 

fitoterapia, entre outras que foram adicionadas no ano de 2017, que são a Arteterapia, 

ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, neuropatia, osteopatia, 

quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga (8).   

O que se observa é que todas essas abordagens, corroboram com o que se é 

preconizado na PNPIC, ou sejam são recursos que são baseados em métodos de 

cuidado menos estressantes, realizado a partir de meios mais naturais, que não deixam 

de ser eficazes e seguros, além disso, há um envolvimento maior entre profissional e 

usuário, sendo que isso é uma estratégia de promoção de saúde bastante positiva 

também, além disso estas estratégias de cuidado, ampliam a possibilidade de uma 

conversa acolhedora, do vínculo terapêutico e até mesmo do autocuidado, portanto, 

essas práticas concernem com as necessidades que o manejo e o cuidado dos usuários 

de saúde mental requer. 

Para dar seguimento a este referencial teórico, é positivo esclarecer quais os 

anseios que a saúde mental delibera para este trabalho, além de sua importante 

relevância para este, portanto, pode se dizer que a saúde mental não só na realidade 

do referido município, mas assim como nos diversos outros que compõe o país, é vista 

como um grande desafio a ser superado em relação as formas de como cuidar, reabilitar 

e promover a saúde de muitos usuários, além do fato de ser bastante negligenciada e 

deixar a desejar, muitas vezes por falta de capacitação dos profissionais e até mesmo 

o preconceito com este público.  

Ainda podermos dizer que a proposta de se cuidar da saúde mental na Atenção 

Básica, de certa forma é recente, essas iniciativas começaram a partir da criação dos 

NASF em 2008, que trouxe consigo uma reorientação dos serviços, e surge para servir 

de retaguarda especializada para a ESF, buscando fazer se cumprir os princípios dessa 

estratégia, ou seja, proporcionar ações para ampliar a integralidade do cuidado e de 

uma forma mais humanizada, sendo que a ABS é sim um local apropriado para se tratar 

as questões de saúde mental de uma forma mais positiva e acolhedora, como é que de 

fato esses usuários precisam.  



Além deste fato importante, faz se necessário falar sobre de onde surgiu essa 

preocupação com a saúde mental e para que ela fosse tratada de forma humanizada 

nos mais diversos contextos, que foram as estratégias criadas a partir dos movimentos 

da Reforma Psiquiátrica Brasileira, sendo que além destes objetivos a RPB surgiu para 

que houvesse o rompimento do modelo manicomial que era o modelo de cuidado com 

os usuário de saúde mental na época.  

O abandono de práticas hospitalocêntricas, massacrantes e que feriam a 

dignidade humana, era mais que necessário, portanto a Reforma Psiquiátrica, tem um 

caráter político e social complexo, pois sua proposta consistia no processo de 

desinstitucionalização, voltada para pessoas recém-saídas dos hospitais psiquiátricos, 

objetivando a transformação do cuidado no meio cultural, político, social, ideológico e 

ético, almejando a reinserção desses pacientes de forma acolhedora e resolutiva no 

tratamento de seu sofrimento psíquico (9). 

Portanto aos longos dos anos foram surgindo e se construindo políticas de 

Atenção à Saúde Mental e a Atenção Psicossocial, resultantes desses movimentos das 

Reformas Psiquiátrica e Sanitária, além da mobilização da comunidade, usuários, 

familiares e trabalhadores da saúde. E essas políticas também seguem os princípios e 

objetivos citados nas reformas, ou seja, acabar com os manicômios, ondem eram 

depositados milhares de pessoas com transtornos mentais, e ressaltar a importância 

dos direitos humanos e o combate à ditadura militar, além disso, preconizar ações de 

reinserção territorial e o trabalho de cunho comunitário (10). 

Diante de tudo isso, o que se observa é que a saúde mental deve ter uma atenção 

maior e essa atenção deve partir não só do campo da saúde, como também dos diversos 

setores que foram uma comunidade, ou seja, os valores e princípios socioculturais, pois, 

é importante que estes usuários, tenham também o direito de exercerem sua cidadania, 

como é na proposta de Atenção Psicossocial, que se constrói para que haja o respeito 

desses usuários, por suas diversidades e diferenças e suas subjetividades (11). 

Vale a pena lembrar as PICSs seriam uma boa alternativa nessa lógica, também 

pelo fato de que proporcionariam o suprimento de muitos desafios que a SM encontra, 

até mesmo porque, os usuários da saúde mental não apresentam somente queixas 

dessa ordem,  e esta também não é um fato isolado do estado de saúde geral de um 

indivíduo, problemas com a saúde mental, muitas vezes são ocasionados por diversos 

fatores desencadeantes que poderiam ter sido cuidados e não foram atendidos, e ainda 

hoje é muito comum que estes usuários não sejam atendidos como os outros ditos 



“normais”. Portanto através dessa linha de cuidado estas barreiras podem vir a ser 

quebradas.  

Para que o cuidado em saúde mental seja efetivo também é preciso que sejam 

praticadas na rotina das UBSs intervenções aprimoradas e sensíveis com a 

subjetividade, a singularidade do próprio usuário, considerando o como um ser de forma 

holística, ou seja essas intervenções precisam que de fato o vínculo terapêutico entre 

usuário, profissional e comunidade esteja estabelecido, para que juntos se criem e se 

pratiquem novas alternativas de cuidado e as PICSs  são competentes para ajudar neste 

processo (12). 

E como um dos objetivos deste projeto é para que haja uma atenção maior com a 

saúde mental do município, além da redução do uso de psicotrópicos por meios dos 

usuários as PICSs ajudariam bastante, porque vão além de ser apenas uma forma de 

cuidado, elas proporcionam um novo estilo de vida que muitos desses usuários 

requerem, um outra alternativa para suprir lógica medicalizante, onde apenas os 

sintomas são vistos e cada vez mais tratadas apenas com medicamentos. 

É importante ressaltar também que para cuidar da saúde mental não existe uma 

receita básica, são inúmeras possibilidades, muitas vezes a práticas de exercícios, uma 

boa alimentação, uma conversa com o vizinho, uma palestra, uma roda de conversa, 

uma dança, são agentes de cuidado mais eficazes do que um remédio controlado. 

Também é claro que cuidar nesta lógica não é tarefa fácil, mas também não é 

impossível, quando se há engajamento e preparo para que esta aconteça, os objetivos 

serão alcançados. 

 

PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉ

GIAS 

 

RESPONSÁVEIS 

Grande 
demanda de 
usuários de 

saúde mental 
sem 

acompanha
mento 

Apresentar novas 
alternativas de 

cuidado para os 
pacientes da 
saúde mental 
através das 

Práticas 
Integrativas e 

Fazer um 

levantamento 

para 

identificar 

todos os 

pacientes 

que 

Realizar 

visitas 

domiciliares 

para 

identificar 

cuidadores 

e as 

NASF 

BARRQUINHA 

(Isabel/Psicóloga, 

Jeferson/Fisiotera

peuta, 

Simone/Nutricioni



psicológico e 
psiquiátrico. 

Complementares 
na Atenção 

Básica de Saúde 
no município de 
Barroquinha - 

Ceará. 
 

necessitam 

de 

acompanha

mento 

psicológico e 

fazem uso de 

psicotrópicos 

sem 

avaliação. 

Novembro de 

2018 (2 

meses) 

condições 

em que 

vive cada 

usuário. 

 

sta e Clarice /Ed. 

Física). 

 

 

 

EQUIPES EFSs 

do Município 

 Promover a 
desmedicamentali
zação, através do 
acompanhamento 

psicológico dos 
usuários em 

grupo. 
 

Implantar 

grupos de 

atendimento 

psicológico e

m grupo, em 

todas as 

Equipes 

Estratégia 

Saúde da 

Família, com 

base na 

Política 

Nacional de 

Práticas 

Integrativas e 

Complement

ares em 

Saúde. 

Janeiro de 

2019 (6 

meses 

seguintes) 

Buscar 

mais 

informaçõe

s nos 

prontuários 

e histórico 

do 

paciente. 

Realizar 

matriciame

nto em 

saúde 

mental, 

palestras e 

oficinas. 

NASF 

 Promover o 

conhecimento 

sobre a 

importância do 

cuidado através 

das Práticas 

Integrativas e 

Complementares, 

para capacitar as 

Fortalecer o 

envolvimento 

dos 

pacientes 

com o grupo 

de saúde 

mental na 

USB. 

(Tempo 

indeterminad

o) 

Capacitaçõ

es e Cursos 

sobre a 

temáticas, 

e rodas de 

conversa 

para 

promover a 

educação 

permanente 

dos 

NASF 



 

 

ACOMPANHAMENTO 

 Para que este projeto de intervenção seja implementado e executado é notória 

a grande importância que a equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) do 

município tem para que este seja efetivo, sendo responsável pela sua gestão no diz 

respeito a execução, avaliação e monitoramento, sendo retaguarda especializada para 

as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e juntos desenvolver as ações 

propostas neste plano, e suas possíveis adequações.  

 Para que haja o monitoramento das ações desenvolvidas, este projeto de 

intervenção será discutido e analisado com as equipes e sempre revisado, para que 

possamos averiguar se os objetivos estão sendo alcançados, a partir do 

acompanhamento destas ações será possível visualizar a possibilidade de novas 

propostas, possíveis correções, fazendo com que a eficiência deste projeto seja válida. 

Portanto mensalmente, a equipe do NASF poderá juntar-se as equipes das ESF e 

discutir sobre este projeto de forma estratégica.  

 Pode ser tornar viável para que haja um processo de avaliação do projeto, a 

realização de pesquisa de satisfação com os profissionais e usuários atendidos, 

buscando conhecer quais os efeitos causados por esta proposta de cuidado ofertada, e 

quais os seus benefícios, após o funcionamento do projeto. Estes dados servirão para 

melhor aperfeiçoar as ações e podermos ampliar cada vez mais as possibilidades de se 

tratar com esta lógica de cuidado em saúde no município, levando em conta o repasse 

destes dados para a gestão.  

diferentes 

categorias de 

profissionais da 

Estratégia Saúde 

da Família (ESF) 

para a realização 

de 

atividades/ações 

de saúde através 

das PICs. 

profissionai

s da ESF. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Acredita-se que os objetivos e metas propostas para que possamos reduzir o 

número de usuários de saúde mental sem acompanhamento, através do uso das 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, são bastante promissores, porém 

pode encontrar alguns entraves no que se diz a respeito da qualificação dos 

profissionais, pois dependerá de investimentos que a gestão do município terá que 

fazer, e muitas vezes, isto demanda outras questões, portanto, é imprescindível iniciar 

a proposta para que os resultados sejam motivacionais para mais investimentos, e isso 

será alcançado através da atuação dos profissionais que de alguma forma já são 

capacitados para este serviço.  

 Também é bastante importante estreitar os laços e manter um diálogo próximo 

com os Centros Atenção Psicossociais, CAPS II e CAPS AD que se localizam no 

município de Camocim – Ceará,  que são referências de Barroquinha, sendo que os 

mesmos são importantes parceiros para que haja um melhor acompanhamento dos 

usuários de saúde mental, e até mesmo a redução do uso de psicotrópicos.   

Portanto, apesar das dificuldades que poderão surgir, ainda assim conclui-se que 

tal projeto, tem condições favoráveis para sua implementação e execução, e trará bons 

resultados no acompanhamento dos usuários de saúde mental, que se dará de uma 

forma mais humana e adequada. 
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