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AS PICS NA PRÁTICA - Núcleo de Práticas Integrativas 
e  Complementares em Saúde da 
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e mais:

Renata Maria de Oliveira Costa

10º Encontro Holístico
Ciência, Saúde e Espiritualidade
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Inscrições e informações: www.giovanicherini.com/encontroholistico

e também: Simpósio Santa Casa
‘‘ Onde a saúde e a espiritualidade se encontram ’’
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Coordenadora Técnica 
Profª Drª Márcia Jacobsen



10º Encontro Holístico
Ciência, Saúde e Espiritualidade

Inscrições e informações: www.giovanicherini.com/encontroholistico

e também: Simpósio Santa Casa
‘‘ Onde a saúde e a espiritualidade se encontram ’’

apoio:Realização:

F����� P���������� �� 
P�á����� I����������� �� S�ú��

Patrícia Krug
                      No divã com Patrícia Krug

Domingo - Início 14hrs - Término 17:30hrs

É um encontro com a artista que, corajosamente, enuncia as cores vivas da alma. O processo que traz do inconsciente materializando 
imagens fortes, que sensibilizam e encontram ressonância no olhar de quem encontra sua obra será abordado da perspectiva de 
quem cria. Patrícia é mineira e vive atualmente no Espírito Santo. Sua trajetória teve início num grupo de Arteterapia e logo a 
descoberta de uma linguagem própria fez surgir o acervo chamado Carinhos D'alma, que tem circulado em solo brasileiro e europeu, 
além de ter motivado algumas homenagens importantes, como o prêmio internacional 'Gente que transforma o Amanhã', concedido 
pela Arcelor Mittal  à pessoas que se destacam por sua ação diferenciada na área social no Estado do Espírito Santo e no Espaço do 
Servidor na Câmara Federal, com a realização da exposição Carinhos D'alma – rumo ao essencial, no evento organizado pelo 
Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados, em Brasília, no ano de 2013.

                     Graciela René Ormezzano
           Arteterapia no SUS

Trata-se de um relato de experiência como tutora do PET-Saúde/Redes de atenção psicossocial realizado na cidade de Passo Fundo, 
com a participação de doze alunos de diversos cursos da área da saúde da Universidade de Passo Fundo e seis preceptoras da 
atenção básica em saúde do município. Primeiramente, foi realizada uma capacitação com atividades arteterapêuticas e de 
antropologia essencial com os bolsistas do programa de educação para o trabalho; depois, foi realizado um levantamento da 
realidade nos três postos envolvidos na ação (CAPSad, CAIS, ESF-UBS); logo, foram utilizados os conhecimentos obtidos na 
capacitação para utilizar dentro dos postos e para expandir a outros seis EFS. Dessa forma, foram atingidos nove postos de saúde 
com atividades multiprofissionais em saúde, utilizando técnicas arteterapêuticas para dependentes químicos, seus familiares, 
equipes técnicas de saúde e, finalmente, ampliou-se esta ação para grupos com outras patologias.

      Otília Rosângela
                  Arteterapia com idosos

                           Raquel Maria Rossi Wosiack
                                                 Arteterapia, meditação e qualidade de vida

A arteterapia é uma prática da qual qualquer pessoa pode participar e as criações realizadas pelo participante das atividades arteterapêuticas vem repletas de vivências pessoais e 
culturais do indivíduo. Também se pode afirmar que é um processo criativo e um meio de reconciliar conflitos emocionais e de facilitar a auto percepção e o desenvolvimento pessoal. 
Muitas vezes a meditação é um recurso utilizado dentro do desenvolvimento de uma atividade arteterapêutica, justamente porque a meditação propicia uma melhor integração entre a 
mente, o corpo e o espírito e é eficaz para acalmar, incrementar a concentração e ampliar a consciência. Os exercícios que desenvolvem as emoções, a concentração e a criatividade são 
importantes em todas as idades e para desenvolvê-los pode-se utilizar da meditação que propõe uma série de imagens descrevendo seus resultados. A meditação faz com quem o 
participante se sinta mais relaxado e mais preparado para desfrutar da vida, atuando com mais sensibilidade para consigo mesmo, para com as outras pessoas e para com todas as 
coisas ao seu redor, consequentemente melhorando sua qualidade de vida. Assim ao aliarmos arteterapia e meditação estaremos trabalhando para atingirmos uma boa qualidade de 
vida definida pela OMS como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações (The WHOQOL Group, 1995).  O objetivo deste trabalho é demonstrar que a Arteterapia e a meditação juntas podem conduzir a uma melhoria na qualidade de vida 
dos participantes.

DINÂMICA ARTETERAPÊUTICA COM A PLATEIA 
Crisstiane Bergmann                 Fernanda Ramminger

E mais:

Mineira, arteterapeuta. Tem uma clínica arteterapêutica para terceira idade onde as pessoas têm 
atendimento completo de arteterapia psicoterapêutica, desenho, dança, música e modelagem, 
fisioterapia, natação e yoga. As pessoas passam ali meio dia ou o dia inteiro e depois vão para suas 
casas ou lares residência.

(Psicóloga e Arteterapeuta) (Psicopedagoga e Arteterapeuta)

Coordenadora Técnica 
Profª Drª Márcia Jacobsen



SEMINÁRIO DAS BENZEDEIRAS

Domingo - Início 9h - Término 12h

10º Encontro Holístico
Ciência, Saúde e Espiritualidade

Inscrições e informações: www.giovanicherini.com/encontroholistico

e também: Simpósio Santa Casa
‘‘ Onde a saúde e a espiritualidade se encontram ’’

Coordenação: Nadia Mileto

Nadia Mileto
                      Psicóloga. Especialista em Saúde Pública e em Saúde Mental. Articuladora do projeto Fluir Alegrete 

de Práticas Integrativas. Sócia Fundadora da Aufamisma – Associação de Usuários,  Familiares e 
Militantes da Saúde Mental de Alegrete.

Osvaldo Bonetti 
Coordenador da Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde. Abordagem sobre a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Política Nacional de Educação Popular em Saúde 
(Portaria  nº 2.761/2013).

Elma Santana
Geógrafa e pós-graduada em Ecologia Humana e Folclore, escritora e pesquisadora. Autora do livro 
"Parteiras, Benzedeiras e Benzeduras".

Jacqueline Naylah
Bióloga e terapeuta universalista. Herdou da família o amor pela arte de benzer. É idealizadora do 
Curso de Benzimento, o qual formou mais de 350 pessoas em 3 estados brasileiros, promovendo o 
despertar da ancestralidade.
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Coordenadora Técnica 
Profª Drª Márcia Jacobsen



SEMINÁRIO DE AYURVEDA

10º Encontro Holístico
Ciência, Saúde e Espiritualidade

Inscrições e informações: www.giovanicherini.com/encontroholistico

e também: Simpósio Santa Casa
‘‘ Onde a saúde e a espiritualidade se encontram ’’

apoio:Realização:
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Coordenação - Noeli Susuá Toledo

Sábado - Início 14hrs - Término 17:30hrs

Coordenadora Técnica 
Profª Drª Márcia Jacobsen



SIMPÓSIO SANTA CASA

Sexta-feira - Início 19:30h 

Dr. Fernando Lucchese

10º Encontro Holístico
Ciência, Saúde e Espiritualidade

Inscrições e informações: www.giovanicherini.com/encontroholistico

e também: Simpósio Santa Casa
‘‘ Onde a saúde e a espiritualidade se encontram ’’

Coordenador: Dr. Fernando Lucchese

‘‘Onde a saúde e a espiritualidade se encontram’’

Médico, cirurgião cardiovascular, professor universitário, 
escritor, chefe do serviço de cirurgia cardiovascular da 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e Diretor 
Médico do Hospital SãoFrancisco.

Dr. Mauro Pontes

Médico, cardiologista clínico e diabetologista, professor
universitário (Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre) e coordenador científico do Centro de 
Pesquisas do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do 
Hospital São Francisco.

Dr. Álvaro Rösler

Biomédico, cientista cardiovascular, pesquisador clínico 
com atuação nas áreas de epidemiologia e estatística 
médica, coordenador operacional do Centro de Pesquisas 
do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital São 
Francisco.

‘‘Espiritualidade, saúde e qualidade de vida’’

‘‘A ciência médica aceita o novo paradigma da espiritualidade?’’

‘‘A relação entre saúde e perdão’’

apoio:Realização:
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P�á����� I����������� �� S�ú��

Idealizador

Gente de Bom Coração
Giovani Cherini


