
Encontro apresenta ações do Programa de Promoção à 
Saúde com Práticas Integrativas e Complementares - Prospic 

  
O Lian Gong em 18 terapias é a primeira prática a ser implementada 

 no ambiente de trabalho 
 

 
  
O Departamento de Saúde do Servidor - DESS, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da 
Secretaria Municipal de Gestão, realizou no dia 24 de abril o encontro “Conhecendo o 
Programa de Promoção à Saúde com Práticas Integrativas e Complementares - PROSPIC”, 
que reuniu 165 servidores no auditório do Edifício Matarazzo. 
  
Participaram da abertura o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Gestão, Wagner 
Lenhart; o secretário municipal de Segurança Urbana, José Roberto Rodrigues de Oliveira; 
Denise Helena Amad Meira, coordenadora dos CEUS e Educação Integral da Secretaria 
Municipal de Educação; Emílio Telesi Junior, coordenador da área técnica de Práticas 
Integrativas e Complementares da Secretaria Municipal da Saúde; Antonio Célio Camargo 
Moreno, superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM); Claudio 
Dimer Magrini, diretor do Departamento de Saúde do Servidor - DESS, e Edgar Outa, 
diretor da Divisão de Promoção à Saúde do DESS. 

 Lenhart falou da importância da iniciativa e 
das parcerias firmadas para a realização de 
ações que visam à melhoria da saúde do 
servidor. “Agradecemos a parceria das 
secretarias da Saúde, Educação e Segurança 
Urbana, envolvidas na implementação deste 
Programa, parte de uma política de saúde 
do servidor, que objetiva promover ações 
para a prevenção e melhora da saúde dos 

servidores municipais”. 
  
“Esse encontro é uma oportunidade para 
falarmos desse Programa que envolve os 
servidores de maneira democrática, 
proporcionando a possibilidade do servidor 
dedicar um tempo da sua jornada de 
trabalho para o autocuidado, para 
recarregar as energias”, declarou Magrini. 
O diretor ressaltou, ainda, o papel do 
Departamento de Saúde do Servidor. “O DESS não é um órgão que só realiza perícias e 
concede licenças, mas, também, que promove a saúde. Precisamos mudar esse 
paradigma”. 



O PROSPIC é um programa de saúde que integra áreas da Medicina Tradicional com as 
Práticas Integrativas e Complementares (PICs), com o intuito de promover ações para a 
adoção de uma cultura de saúde no trabalho, no âmbito da Prefeitura de São Paulo, 
visando o bem-estar físico, mental e consequente melhoria na qualidade de vida dos 
servidores públicos municipais. Criado pela Divisão de Promoção à Saúde do DESS, é 
desenvolvido, atualmente, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde - SMS. 
  
O Lian Gong em 18 terapias é a primeira prática a ser implementada no ambiente de 
trabalho, por meio do PROSPIC, por ser uma prática terapêutica simples, de fácil 
aprendizado e execução, criada para o tratamento e prevenção de dores 
osteomusculares. Gradativamente, outras práticas podem ser incluídas. “Em um trabalho 
gradativo e integrado com as diversas secretarias municipais, nosso objetivo é tornar 
efetiva a adoção dessas práticas na Prefeitura”, declarou Edgar Outa, diretor da Divisão de 
Promoção à Saúde. 

  
“Práticas Integrativas e o Sistema Único de Saúde” foi 
o tema da palestra ministrada por Emilio Telesi Junior, 
na qual ele traçou um panorama sobre o crescimento 
da procura por essas práticas, em um movimento de 
renovação do SUS e da prática da medicina. Abordou o 
trabalho realizado pela Secretaria Municipal da Saúde, 
que oferece várias dessas práticas em cerca de 400 
postos de saúde da capital, além de alguns hospitais e 
no Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM, que 

foi o pioneiro na adoção das PICs, há 18 anos. “A Prefeitura de São Paulo também é 
pioneira na implantação de residência em Práticas Integrativas e Complementares. Essas 
práticas não pertencem a nenhuma categoria profissional. Pertence a todos que queiram 
trabalhar com elas. Dialogam com todas as secretarias e todos os setores, porque 
permeiam as políticas públicas. O PROSPIC é o início para abrirmos espaço para ações 
voltadas aos servidores”, concluiu Telesi. 
  
Helena Tieko Nagamachi Takahashi, 
fonoaudióloga, instrutora de Lian Gong, e 
profissional da equipe do PROSPIC, falou 
sobre o “Lian Gong em 18 Terapias: uma 
técnica da Medicina Chinesa”, com destaque 
para os objetivos e benefícios obtidos com a 
realização da prática, que é reconhecida e 
preconizada pela Organização Mundial da 
Saúde - OMS. Ao final da palestra, Helena demonstrou alguns dos exercícios, com a 
participação de instrutores da SME e SMSU, e de todo o público presente. 
  

Maria Aparecida Sandoval, facilitadora de Meditação, 
e membro da equipe do PROSPIC, apresentou a 
palestra “Meditação; prática integrativa e 
complementar que promove saúde e qualidade de 
vida”, abordando as técnicas e benefícios obtidos com 
essa prática que, de maneira simples e eficaz, 
contribui para acalmar a mente, relaxar o corpo e 
encontrar um equilíbrio na estressante rotina diária. 
 O público também pôde praticar alguns minutos de 

meditação, com a orientação de Maria Aparecida. 



  
Carmen Cristovam da Silva Oliveira, coordenadora do PROSPIC, e Maria Aparecida 
Sandoval, apresentaram as ações e etapas para implementação do Programa. Carmen 
enfatizou a importância do monitoramento nas fases de implantação, por meio de várias 
formas de verificação, como análise dos índices de afastamento/adoecimento e realização 
de pesquisas nos locais, antes e após o início das atividades do PROSPIC.  
  
Segundo cronograma apresentado, o piloto do Programa está sendo implementado pelo 
DESS nas secretarias de Educação e Segurança Urbana. Por meio da parceria com a 
Secretaria da Saúde, 17 servidores estão sendo capacitados para atuar na formação e 
instrução de grupos para a prática do Lian Gong nas unidades de trabalho, conforme 
proposta do PROSPIC, sendo 11 servidores da Educação e seis da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), da SMSU.  
  
Esses servidores participam, atualmente, do 3º módulo do Curso de Formação de 
Instrutores de Lian Gong em 18 Terapias promovido pela Unidade de Medicinas 
Tradicionais Centro - UMTC, da Área Técnica de Medicinas Tradicionais, Homeopatia e 
Práticas Integrativas em Saúde, da Coordenação da Atenção Básica da Saúde, da SMS. O 
curso é ministrado pelo professor José Paulo Santos, com assistência de profissionais da 
equipe do PROSPIC. Teve início em março de 2016 e é dividido em três módulos, com 
carga horária total de 120 horas. 
  
Na Educação, participam desta etapa do PROSPIC os seguintes locais: Gabinete da SME, 
CEU Formosa, CEU Guarapiranga, CEU Perus, CEU Rosa da China, CEU São Mateus, DRE 
Guaianases, EMEF Vinícius de Moraes. Na Guarda Civil Metropolitana, participam a 
Central de Telecomunicações – CETEL, Inspetoria Regional do Ipiranga, Inspetoria Regional 
do Ibirapuera e Inspetoria Regional Vila Maria/Vila Guilherme. 
  

O palestrante convidado para encerrar o 
encontro, Plínio Cutait, mestre de Reiki e 
coordenador do Núcleo de Cuidados 
Integrativos do Hospital Sírio Libanês, falou 
sobre o tema “Cuidar, cuidar-se e ser cuidado” 
e da experiência com as Práticas Integrativas 
naquele Hospital, que visa contribuir com a 
humanização do atendimento oferecido aos 
pacientes, familiares, cuidadores, profissionais 
de saúde, voluntários e colaboradores.  
 

Segundo Cutait, são oferecidos grupos de suporte, programas de educação e atendimento 
básico em várias práticas, como Reiki, musicoterapia, acupuntura, meditação, Kundalini 
Yoga, entre outras técnicas corporais e de relaxamento. “O cuidar é fundamental no curar, 
na prevenção da saúde. Cuidar-se e ser cuidado são pontos importantíssimos e, para o 
profissional de saúde, é uma questão ética. A gente cuida muito mais do que é cuidado. 
Temos que ir contra as forças da nossa cultura e darmos mais importância para o 
autocuidado, nos educando para isso. Quando incluímos as práticas integrativas em 
nossas vidas, atuamos na preservação e prevenção da nossa saúde”, concluiu. 
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