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Arteterapia na Saúde Pública: uma grande conquista para nossa profissão!
No dia 13 de janeiro de 2017, o Ministério da Saúde publicou, no Diário Oficial da União, a
Portaria nº145/2017 que amplia os procedimentos oferecidos pela Política no Sistema Único de
Saúde (SUS). Arteterapia, meditação, musicoterapia, tratamento naturopático, tratamento
osteopático, tratamento quiroprático e Reiki passam a integrar a oferta de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS).
As PICS proporcionam à população serviços terapêuticos e atenção singular no cuidado à
saúde integral do indivíduo e os municípios as oferecem de acordo com as demandas regionais.
Com esta ampliação, confira as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde que são
oferecidas no SUS: Acupuntura, Arteterapia, Auriculoterapia, Dança Circular/Biodança, Fitoterapia,
Homeopatia, Massoterapia, Medicina antroposófica, Meditação, Musicoterapia, Oficina de
Massagem/Automassagem, Reiki, Terapia Comunitária, Termalismo/crenoterapia, Tratamento
naturopático, Tratamento osteopático, Tratamento quiroprático e Yoga.
No site da Associação de Arteterapia do Estado de São Paulo, você encontra mais informações: www.aatesp.com.br

O Departamento de Arteterapia do Sedes está com inscrições abertas para 2017:
- Especialização em Arteterapia (curso com opção mensal)
As inscrições serão feitas até o dia 22 de março de 2017.
Cursos de Expansão Cultural:
- A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade
(inscrições até dia 05/04/2017)
- História da Arte e Arteterapia Vivências em Atelier e Relações com a História Pessoal
(inscrições até dia 03/04/2017)
Para mais informações, acesse o site www.sedes.org.br
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ARTETERAPIA NO SEDES
Departamento de Arteterapia – Sedes
RUa Ministro de Godói, 1484 – Perdizes – São Paulo/SP

Jitman Vibranovski - Ator pelo Conservatório Nacional de Teatro, Arteterapeuta e Profº de Teatroterapia na Clínica Pomar (RJ), Dirige a cia de
teatro “O teatro institucional”. Publicou diversos trabalhos e participou da montagem de inúmeras peças ao longo de mais de 40 anos de carreira.

17/03 14h às 17h – Ateliê Teatro Terapia
(com Jitman Vibranovisk, arteterapeuta, ator, diretor e professor de teatro)
18/03 9h às 17h – Workshop Teatro Terapia
(com Jitman Vibranovisk, arteterapeuta, ator, diretor e professor de teatro)
29/03 19h – Palestra Arte Contemporânea para a Terceira Idade (ACTI)
(com Sylvio Coutinho, coordenador do programa ACTI do MAC - Museu de Arte Contemporânea)
07/04 14h – Ateliê Caderno de Artista e Livro Objeto
(com Iraci Saviani, Artista Plástica, arte educadora, arteterapeuta)

ARTETERAPIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
09/03/2017, às 19h

Assembleia Geral Ordinária da AATESP
Rua Simpatia, 265, Vila Madalena
A segunda chamada será às 19H30.
Pauta da assembleia:
1. Apresentação das contas de 2016;
2. Mudança da data da Assembleia Geral no estatuto.
3. Eleição de nova diretoria

Deseja receber o Boletim do Departamento de Arteterapia do Sedes e as novidades sobre os próximos eventos?
Envie para arteterapiaboletim@gmail.com sua solicitação para inserção do seu endereço virtual em nosso banco de e-mails.

ARTETERAPIA NO BRASIL

Departamento é uma instância do Instituto Sedes Sapientiae, subordinada ao Conselho do
Instituto e tem por finalidade desenvolver atividades de caráter formativo, científico, cultural e de
pesquisas, de acordo com a Carta de Princípios do Instituto.
Atualmente, o Departamento está constituído por um corpo docente, uma equipe de trabalho e
uma equipe de coordenação que promovem palestras, oficinas, grupos de estudo, viagens culturais e
publicações.
Podem se tornar membros efetivos do Departamento de Arteterapia: professores, exprofessores, alunos e ex-alunos. Arteterapeutas formados em cursos reconhecidos pela AATESP que
tiverem interesse em participar dos eventos são muito bem vindos.
Para associar-se ou ter mais informações, entre em contato pelo e-mail arteterapiaboletim@gmail.com

O Boletim do Departamento de Arteterapia é produzido bimestralmente. Participe da realização deste
informativo contribuindo com informações, sugestões, dúvidas, dicas, recomendações...
Basta enviar para arteterapiaboletim@gmail.com
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