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 O que é o CPN? 
 Práticas Integrativas Individuais; 
 Práticas Integrativas em Grupo; 
 Cursos; 
 Oficinas. 
 

CONTEÚDO 



• O Centro de Práticas Naturais de São Mateus 

(CPN São Mateus) é um espaço destinado ao 

atendimento de usuários SUS de forma integral 

(corpo e mente). 
 
 

• Concentra vários atendimentos terapêuticos num 

só espaço e faz orientações voltadas à Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC) e Práticas Integrativas 

e Complementares em Saúde (PIC’s); 

 

O que é o CPN? 



• Acupuntura; 
 

• Auriculoterapia; 
 

• Aromaterapia; 
 

• Terapia Ocupacional; 
 

• Reiki; 
 

• Biomagnetismo; 
 

• Reflexologia podal; 

 
 
 

 

Práticas Integrativas Individuais 



• Acupuntura: é uma terapia milenar originária da 

China, que consiste na aplicação de agulhas em pontos 

específicos do corpo (Meridianos) para o tratamento de 

doenças e para promover saúde; 

 

• Auriculoterapia: é uma terapia milenar da Medicina 

Tradicional Chinesa que consiste na estimulação 

reflexa de órgãos através de pontos específicos na 

orelha. Contribui no alívio de dores, além de tratar 

diversos problemas físicos ou psicológicos, como a a 

ansiedade, enxaqueca, obesidade, dentre outros; 

 

 
 
 

 

Práticas Integrativas Individuais 



Práticas Integrativas- Imagens 

ACUPUNTURA 



• Aromaterapia: é uma terapia realizada com o uso de 

óleos essenciais naturais de plantas medicinais 

aromáticas, para o bem estar físico, mental e 

emocional; 

 

• Terapia Ocupacional: Área da saúde que se preocupa 

com o bem-estar por meio das ocupações. Seu objetivo 

é permitir às pessoas participarem das suas atividades 

da vida diária com autonomia e independência; 

  

 

  

 

 

 

 
 
 

 

Práticas Integrativas Individuais 



• Reiki: é uma terapia realizada através da imposição de 

mãos nos principais centros energéticos do corpo 

(chacras). A terapia proporciona o equilíbrio físico, 

mental, emocional e espiritual de quem a recebe e do 

terapeuta que a aplica; 

 

• Biomagnetismo: É uma técnica que atua sobre as 

células do corpo, proporcionando o equilíbrio 

energético e o PH do sangue, para eliminação de 

microorganismos e disfunção de órgãos; 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

Práticas Integrativas Individuais 



• Reflexologia Podal: é uma terapia de origem chinesa 

que consiste na aplicação de pressão digital em pontos 

específicos nos pés, que reflete reflexamente em 

glândulas relacionadas aos pontos, que liberam as 

secreções necessárias para proporcionar alívio de 

dores, além de previnir possíveis doenças. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

Práticas Integrativas Individuais 



• Meditação; 

• Liang Gong; 

• Xiang Gong; 

• Tai Chi Pai Lin; 

• Qi Gong; 

• Dança Circular; 

• Dançaterapia; 

 
 
 

 

Práticas Integrativas em Grupo 

 Alongamento + Automassagem; 
 

 Roda de Chá (Plantas Medicinais); 
 

 Academia da Memória; 

 Constelação Familiar; 

 Artesanato; 

 Oficina de Pintura; 

 Jardinagem terapêutica; 

 
 
 

 

* Ambulatório de REIKI 

 

* Ambulatório de CROMOTERAPIA 



• Meditação: Prática de atenção e concentração que 

visa o auto-conhecimento, controle de ansiedade e 

desenvolvimento pessoal; 

• Liang Gong: É uma técnica da Medicina Tradicional 

Chinesa que une a medicina terapêutica com cultura 

física e consiste de um conjunto de exercícios que visa 

a prevenção e tratamento de dores diversas, previne 

agravos e melhora o quadro de diversas doenças 

crônicas; 

• Xiang Gong:  Prática de origem chinesa que permite a 

regulação do fluxo de energia Qi (energia vital) e 

fortalece as funções dos órgãos e meridianos; 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

Práticas Integrativas em Grupo 



Práticas Integrativas- Imagens 

MEDITAÇÃO 



Práticas Integrativas- Imagens 

LIANG GONG 



• Tai Chi Pai Lin: Prática corporal de origem taoísta. É o 

conjunto de três conhecimentos da Medicina 

Tradicional Chinesa que tem como objetivo movimentar 

a energia corpórea através de movimentos específicos, 

restabelecendo a harmonia, o equilíbrio e preservando 

a saúde.  

• Qi Gong: É uma prática milenar da Medicina 

Tradicional Chinesa que tem por objetivo cultivar a 

energia vital, promover a saúde e aumentar a 

vitalidade. 

• Dança Circular: É uma técnica de dança de meditação 

ativa, onde a energia circula por meio da dança, que 

geralmente é realizada em círculos.  

 
 
 

 

Práticas Integrativas em Grupo 



Práticas Integrativas- Imagens 

DANÇA CIRCULAR 



• Dançaterapia: É um sistema de integração e 

crescimento pessoal por meio de exercícios e músicas 

com sons específicos direcionados ao estímulo da 

criatividade, liberdade, auto-estima , sem a 

necessidade de expressar-se verbalmente.  

• Alongamento e Automassagem: São exercícios de 

baixo impacto, voltados para o aumento da flexibilidade 

muscular e para a sua manutenção;  
 

• Roda de Chá (Plantas Medicinais): São grupos 

voltados para a aprendizagem sobre plantas medicinais, 

tais como informações sobre o uso, identificação, 

dosagem, toxicidade, indicações e contraindicações.  
 
 

 

Práticas Integrativas em Grupo 



Práticas Integrativas- Imagens 

RODA DE CHÁ  

(PLANTAS MEDICINAIS) 



• Academia da memória: Grupo que tem por objetivo 

estimular as funções cognitivas (atenção, concentração, 

memória de curto e longo prazo) por meio de atividades 

direcionadas, tais como leitura, jogos, vídeos e músicas;  

 

• Constelação Familiar Sistêmica:  É uma prática 

terapêutica utilizada para tratar questões físicas e 

mentais a partir da revelação das dinâmicas ocultas de 

uma família. 

 

• Artesanato: Grupo de produção de trabalhos manuais, 

trabalhando-se com diversos tipos de matéria prima, tais 

como: linha, tintura, reciclagem, papéis, dentre outros. 
 
 

 

Práticas Integrativas em Grupo 



Práticas Integrativas- Imagens 

ACADEMIA DA MEMÓRIA 



 

• Jardinagem Terapêutica: A Jardinagem terapêutica é 

uma terapia que contribui no controle da ansiedade, na 

harmonização de ambientes, além de contribuir na troca 

energética dos participantes com a natureza; 
 

• Mandalaterapia: Terapia que une a arte ao 

equilíbrio energético, através de desenhos de 

mandalas, o participante obtém um maior 

controle da ansiedade e equilíbrio emocional. 

Práticas Integrativas em Grupo 



Práticas Integrativas- Imagens 

JARDINAGEM TERAPÊUTICA 



Práticas Integrativas- Imagens 

MANDALATERAPIA 



• Ambulatório de Reiki: Espaço voltado para o 

atendimento na Terapia Reiki porta aberta aos usuários e 

trabalhadores do SUS; 

 
 

• Ambulatório de Cromoterapia: Espaço voltado para 

o atendimento Cromoterápico e equilíbrio 

energético através da aplicação de cores 

correspondentes aos principais centros 

energéticos no participante. 

Práticas Integrativas em Grupo 



Cromoterapia 

 
 Prática Integrativa e complementar à medicina    

tradicional; 

 

  Utiliza as cores para a cura de doenças e 

harmonização dos centros energéticos do 

corpo; 

 

 Prática utilizada desde as antigas civilizações 

(Egito antigo, Índia, Grécia e China). 



Meridianos ou Chacras 

 



Práticas Integrativas- Imagens 

AMBULATÓRIO DE 

CROMOTERAPIA 



Práticas Integrativas- Imagens 

AMBULATÓRIO DE REIKI 





Mantras 

 



Aplicativos 

 

Meditação guiada: 
 

1- Medita! 
 

2- Sattva 
 

3- 5 minutos 
 

4- Relax Meditation: Sleep Souds 
 

5- Headspace 



 
 é uma técnica curativa 

milenar; 
 

  é aplicada através da 

imposição das mãos ou 

direcionada através da 

intenção; 
 

 

 

 REI - significa "divino" 

KI - significa "energia 

      vital". 



 

www.reikibr.org 
 

 

 

  cursos gratuitos; 

 

  plataforma moodle; 

 

 Modalidade Ead; 
 



 

GRATIDÃO !!! 

 

 

 


