
AS DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS INCLUIDAS COMO PRATICAS INTEGRATIVAS DO SUS EM 

SÃO PAULO 

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo possui atualmente um dos maiores 

programas públicos de incorporação das Praticas Integrativas e Complementares - PICS do 

Ocidente que vem servindo de modelo para incorporação destas em vários Municípios no 

Brasil. Tais iniciativas acompanham um movimento mundial e brasileiro, referenciado em 

iniciativas da OMS desde 1978, visa incentivar e desenvolver políticas acerca das Medicinas 

Tradicionais e que culminou com a publicação da Estratégia de OMS sobre medicina tradicional 

2002–2005. No Brasil, políticas municipais e estaduais visam a incorporação no SUS de práticas 

das Medicinas Tradicionais, Homeopatia e Práticas de Saúde Integrativas e Complementares. O 

Ministério da Saúde estruturou vários grupos de trabalho o que proporcionou a edição da 

Portaria no. 971/2006 do MS. 

Recentemente, no último mês de março, aconteceu o 1º Congresso Internacional de Praticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (CNPICS) e 3º Congresso Internacional de Ayurveda, 

no Rio de Janeiro, organizado pelo Ministério da Saúde, onde se deliberou a inclusão de 10 

novas práticas no SUS, totalizando 29 procedimentos. 

Em São Paulo, a Lei Nº 14.682, de 30 de Janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto Nº 

49.596, de 11 de Junho de 2008, instituiu no âmbito do Município de São Paulo, o Programa 

Qualidade de Vida com Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde, prevendo a 

implementação das práticas corporais e meditativas, da alimentação saudável, da acupuntura, 

da homeopatia e uma política de incentivo ao uso de plantas medicinais. 

As Danças Circulares já integram a mais de uma década a grade de ações coletivas de 

promoção de saúde na Cidade de São Paulo, que foi um dos municípios pioneiros na adoção de 

práticas integrativas, especialmente na atenção básica. Na Saúde as Danças Circulares 

começaram com a iniciativa da Terapeuta Ocupacional Ana Lucia Borges da Costa. 

Nas diversas Regiões do Município de São Paulo a Secretaria Municipal da Saúde vem 

investindo em capacitação de funcionários, colaboradores e voluntários para formarem grupos 

de Danças Circulares nos equipamentos de Saúde. Nossos professores inicialmente foram: 

Renata Ramos, Vaneri de Oliveira, Arlenice Juliane, Vinciane Herck entre outros. Hoje os 

professores são da própria rede, através de funcionários que são referencia em Danças 

Circulares na Saúde, os quais investiram em diversas formações nas Danças Circulares 

Sagradas, como:  Cursos Básicos, Aprofundamento em Danças Circulares, participação 

constante em Diversos Workshops anualmente e juntando seu conhecimento pelo trabalho 

nas unidades de saúde e parques de suas regiões: Janete Costa – Norte, Katia Calazans Rocha – 

Leste  e Valeria Pereira – Sudeste. 

A Secretaria Municipal da Saúde mantém uma assessoria que cuida exclusivamente das 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS, através de 05 Coordenadorias 

Regionais de Saúde e 32 Supervisões Técnicas de Saúde, com interlocutores das PICS em cada 

uma. Desta forma como estas praticas são metas do SUS em São Paulo, através destas 

interlocuções se organizam todos os serviços destas Práticas Integrativas e Complementares. 



Tais Interlocutores organizam as PICS no respectivo território, conhecendo e determinando em 

quais praticas ocorrerão cursos como Lian Gong, Xiang Gong, Meditação, Auriculo, Tai Chi 

Chuan, Danças Circulares, dentre outros. 

Estou na Interlocução das PICS desde 2001 na Supervisão Técnica de Saúde de Cidade 

Tiradentes e desde 2012 também coordeno as Danças Circulares pela Coordenadoria Regional 

de Saúde Leste. 

 Como oferecemos diversos cursos nas diversas regiões tenho observado um aumento de 

interesse dos profissionais do SUS em SP pelas Danças Circulares. Hoje a cada Curso Básico 

para Iniciantes em Danças Circulares acabamos tendo profissionais em fila de espera para fazer 

este Curso, normalmente oferecemos um curso por ano. 

Em São Paulo já tínhamos há alguns anos um código para cada prática integrativa, inclusive 

para as DCS. Estes códigos servem para apontamento da produção de grupos que existem nos 

equipamentos de saúde. Nós investimos na capacitação dos profissionais de saúde e temos 

metas. Se faz necessário o aumento de oferta das PICS em nossos serviços. Não é uma rede 

muito complexa, mas devido a movimentação de pessoal as capacitações devem ser 

constantes para garantir a continuidade das PICS sempre. E não é diferente com as DCS.  

Benefícios das Danças Circulares nos equipamentos de saúde – SUS – SP: 

Realizar estes grupos e ouvir os depoimentos dos participantes reforça a certeza do benefício 

das Danças Circulares como prática integrativa e complementar em Saúde. 

Os benefícios são inúmeros e temos muitos relatos como:  melhora da atenção, da qualidade 

do sono, da percepção do Eu, percepção do Outro e dos Grupos aos quais somos inseridos, 

agilidade na resolução de problemas emocionais, centramento e equilíbrio para tomar 

decisões, entre outros.  Para nós da Saúde ver uma pessoa com dificuldades emocionais ir se 

vendo como autor e coautor, resolvendo seus conflitos ou alguém com dificuldade de 

deambulação dançando ou conseguir ter confiança o suficiente para voltar a se equilibrar de 

forma correta, poder tirar o pé do chão com segurança, reestruturar o alinhamento do seu 

corpo verticalmente e horizontalmente, sem se apoiar nos outros, adquirido confiança no 

próprio equilíbrio, através do centramento ao dançar são processos iniciais.  

São muitos relatos que estamos nos organizando para escrever um livro. 

Focalizadores de Danças Circulares nos equipamentos de Saúde: 

Focalizar na Saúde não é tão fácil. É um desafio. Nossos participantes sempre tem alguma 

dificuldade seja motora, intelectual ou emocional. Por isso acreditamos que é um trabalho que 

exige formação e acompanhamentos constantes e temos nos preparado muito para fortalecer 

nossa rede sempre. É uma formação contínua. Os profissionais que participam das nossas 

formações sabem que durante todo ano nos encontramos regularmente para tirar dúvidas e 

aprender novas danças e ouvir as dificuldades em focalizar nestes diversos grupos e propor 

soluções, mantendo sempre a essência das danças circulares, o centramento e o equilíbrio, 

para melhor conexão, para meditar, para ajudar no desenvolvimento do SER. 



Trabalhamos com a essência das danças, com a energia com a qual estas foram criadas 

trazendo suas histórias. Temos de saber qual a dança adequada, não fazemos adaptações 

exceto no passo para um ou outro participante, via de regra não adaptamos a dança. Se isso 

acontecer é indicador de que a dança não é adequada para o grupo. Avaliamos o uso de cada 

dança com o propósito que queremos trabalhar no grupo e assim trazer a dança correta. É 

muito diferente de um workshop ou um grupo regular. Na saúde visamos ajudar nos processos 

de cura de cada ser para ajuda-los em seu desenvolvimento. 

Exigimos muito estudo do funcionário focalizador e quando o chefe autoriza a inscrição do 

funcionário no curso de iniciantes já fica ciente de que é um processo e compromisso de 

estudo constantes e a agenda do profissional deve contemplar esta necessidade. 

Primeiramente participa de um curso para Iniciantes de 40 a 60 horas com encontros semanais 

e  ao concluir este curso, se aprovado, passa a participar de encontros mensais num total de 

40 a 60 horas trabalhando a focalização, as danças e as técnicas de ensino, ajudamos na 

solução de problemas com o grupo e ensinamos novas danças, num total de 12 encontros. 

Então passam para um novo curso com encontros semanais, para trabalhar o corpo do 

focalizador/dançarino, as técnicas, vamos aumentando a dificuldade das danças, sem a 

preocupação com o grupo de cada um, neste curso o trabalho é de lapidação do dançarino. Ao 

terminarem estes três processos eles voltam para os encontros mensais.  

Cada Coordenadoria Regional de Saúde define a estrutura de seus cursos, mas este é mais ou 

menos o formato geral, a variação na carga horária depende da escolha da região. Aqui na 

região Leste de são Paulo a carga horária é de 60 horas. 

Considerações Gerais: 

As Danças Circulares já são uma prática sólida e estruturada no SUS em São Paulo com muitos 

resultados benéficos por este motivo cada vez mais profissionais buscam integrar as DCS em 

seus trabalhos sejam Educadores Físicos, Fisioterapeutas, Psicólogos, Enfermeiros, Médicos, 

Terapeutas Ocupacionais, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Proteção Ambiental, 

Musico Terapeutas, Fonoaudiólogos, Auxiliares de Enfermagem, Farmacêuticos, Assistentes 

Técnicos, Biólogos, entre outros profissionais da Saúde, e ainda ocorre capacitação de 

voluntários que desejam oferecer as Praticas Integrativas nos equipamentos de saúde. Dança 

Circular no SUS em São Paulo é uma realidade.  
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