
                                                                                                                                                
 
 

 

ACUPUNTURA 

 
Codificação e Cobertura 

 
 

TUSS 31601014 Acupuntura por Sessão 

 
 

 Apenas os planos adaptados à nova lei tem cobertura para as sessões de 

acupuntura. 

 A terapia necessita de validação prévia. 

 Não cabe a cobrança da consulta além da sessão de acupuntura. 

 A SAS considera esta orientação também para o fluxo do reembolso e 

profissionais não médicos especilalizados em acupuntura. 

 Os materiais como agulhas e medicamentos utilizados estão inclusos no 

custo operacional, não cabendo cobrança a parte.  

 

Considerações Gerais 

 

    A Acupuntura é um ramo da Medicina Tradicional Chinesa considerada um 

método de tratamento complementar de acordo com a nova terminologia da OMS 

(Organização Mundial da Saúde).  

Consiste na aplicação de agulhas, em pontos definidos do corpo, chamados de 

pontos de Acupuntura ou "Acupontos", para obter efeito terapêutico em condições 

específicas. Os efeitos terapêuticos mais conhecidos são os analgésicos, relaxante 

muscular, sedativo/hipnótico, antiemético, ansiolítico, antidepressivo (leve), 

antiinflamatório, indutor da imunidade, reabilitação motora e estimulante da reparação 

e cicatrização tecidual. Geralmente os efeitos benéficos ocorrem com 10 a 15 sessões, 

porém em determinados casos pode ser necessário maior número de sessões. 

No Brasil, a Acupuntura foi reconhecida como especialidade médica pela 

Resolução do Conselho Federal de Medicina No. 1455, de 11 de agosto de 1995. 

Consta no Rol de Procedimentos da ANS (RN 167, de 9 de janeiro de 2008), no 

subgrupo de Terapêutica como procedimento ambulatorial. 



                                                                                                                                                
 
 

Inúmeros conselhos de classe de profissionais de saúde, além de médico, 

reconhecem a acupuntura como especialidade, sendo os principais deles:  

 Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Resolução n° 219/2000 

(Fisioterapia) e Resolução n° 221/01 (Terapia Ocupacional) - 

COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional). 

 Farmácia - Resolução n° 353/00 e 370/01 - CFF - Conselho 

Federal de Farmácia. 

 Enfermagem - Resolução n° 283/03 e 287/03 - COFEN - Conselho 

Federal de Enfermagem. 

 Psicologia - Resolução n° 005/02 - CFP - Conselho Federal de 

Psicologia. 

 Biomedicina - Resolução n° 02/95 - CFB - Conselho Federal de 

Biomedicina. 

 Educação Física - Resolução n° 069/2003 - CONFEF - Conselho 

Federal de Educação Física. 

 Fonoaudiologia - Resolução n° 272/2001 - CFFa - Conselho Federal 

de Fonoaudiologia. 

 

Referenciamento 

 

    A rede referenciada para consultas e sessões de acupuntura será integrada 

exclusivamente por profissionais médicos com título de especialista em Acupuntura 

pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura, Residência Médica ou que tenha 

realizado curso de especialização reconhecido pelo Colégio Médico Brasileiro de 

Acupuntura, sendo a consulta paga sob a codificação 10014 - Consulta médica em 

consultório (SAS) ou 10101012 – Consulta médica em consultório (TUSS) e as sessões 

conforme códigos apresentados acima. 

 

Reembolso 

 

 Na liquidação de sinistro no reembolso, as sessões de acupuntura serão 

reembolsadas quando executadas por profissionais médicos (CRM) com 



                                                                                                                                                
 
 

título de especialista em acupuntura ou profissionais da área da saúde que 

tenham título de especialista reconhecido pelo seu conselho de classe. 

 O reembolso de consulta só será devido ao médico e deve ser utilizado o 

código 10101012 – Consulta médica em consultório (TUSS). 

 Em todos os casos deverá ser apresentado relatório do profissional 

solicitante/executante informando diagnóstico, tempo de existência da 

doença e estimativa de sessões necessárias para tratamento, devendo ser 

apresentado um novo relatório a cada 12 novas sessões. 

 Para as sessões de acupuntura realizadas por profissionais não médicos, 

deverá haver relatório médico indicando / solicitando realização de 

acupuntura. 

 As primeiras solicitações de reembolso deverão ser analisadas pela 

auditoria no que concerne à validação dos certificados dos profissionais de 

saúde e médicos:  

o Para os profissionais médicos estes devem ter título de especialista 

pela AMB ou Residência Médica ou curso de especialização 

reconhecido pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. 

Estes certificados poderão ser consultados nos links abaixo: 

         http://siscnrm.mec.gov.br/certificados 

         http://www.sistemas.amb.org.br/CONSULTA-PUBLICA 

         http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos&Itemid=59 

         http://www.cmba.org.br/buscar-medicos-lista.asp?conteudo=Indicador+profissional 

 

o Para os profissionais não médicos, apenas aqueles que tem a 

Acupuntura reconhecida como especialidade por seus respectivos 

conselhos poderão ser considerados. Para confirmação da 

graduação nas respectivas áreas poderá ser consultado o conselho 

federal de cada uma das profissões (CRP, CRF, CREFITO, CRO, etc). 

 

o Profissionais que não são da área da saúde não serão reconhecidos 

por não haver cobertura prevista pelo rol da ANS. 

 

 

http://siscnrm.mec.gov.br/certificados
http://www.sistemas.amb.org.br/CONSULTA-PUBLICA
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos&Itemid=59
http://www.cmba.org.br/buscar-medicos-lista.asp?conteudo=Indicador+profissional


                                                                                                                                                
 
 

 

A ANS, na RN 428 é clara em observar, no artigo 5 da seção II, que os 

procedimentos constantes no rol da ANS, poderão ser realizados por profissionais de 

saúde que tenham legislação específica indicando a legitimidade da especialização na 

área em questão. Esta definição refere-se a profissionais  com graduação universitária 

(ensino superior completo) nas áreas de saúde. Ex: técnicos de enfermagem, 

massoterapeutas e outros profissionais com cursos técnicos não serão considerados 

como especialistas em Acupuntura pela SAS. 

Art. 5º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e nos 

seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para 

a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e 

regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de 

credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a 

operadora de planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços de 

saúde. 

Para os associados de organizações não médicas não cabe nenhum tipo de 

validação. Ex: um técnico de enfermagem com curso de acupuntura e associado a 

Sociedades de Acupuntura Não Médicas, não será considerado especialista pela SAS. 

 

Anexo II: 

Lista de indicações da acupuntura pela Organização Mundial de Saúde (oms), 

publicada pela revista "a saúde do mundo", em dezembro de 1979. 

 

Doenças do Trato Respiratório: 

 Sinusite aguda; 

 Rinite aguda; 

 Resfriado comum; 

 Amigdalite aguda. 

 

Afecções Broncopulmonares: 

 Bronquite aguda: 

 Asma brônquica; 

 



                                                                                                                                                
 
 

 

Doenças Oftalmológicas: 

 Conjuntivite aguda; 

 Retinite central; 

 Miopia (em crianças); 

 Catarata (sem complicações). 

 

Distúrbios da Cavidade Bucal: 

 Odontalgia; 

 Dor pós extração dental; 

 Gengivites; 

 Faringites agudas e crônicas. 

 

Distúrbios Gastrointestinais: 

 Espasmos do esôfago e cárdia; 

 Soluços; 

 Gastroptose; 

 Gastrite aguda e crônica; 

 Hiperacidez gástrica; 

 Úlcera duodenal crônica; 

 Colites agudas e crônicas; 

 Disenteria bacteriana aguda; 

 Constipação; 

 Diarréia; 

 Íleo paralítico. 

 

Distúrbios Ortopédicos e Neurológicos: 

 Cefaléias; 

 Enxaqueca; 

 Neuralgia do trigêmeo; 

 Paralisia Facial; 

 Paralisia Pós AVC; 

 Neuropatia periférica; 

 Paralisia causada por poliomielite; 



                                                                                                                                                
 
 

 Síndrome de Menière (vertigem); 

 Disfunção neurogênica da Bexiga Urinária; 

 Enurese noturna; 

 Neuralgia intercostal; 

 Periartrite escápulo-umeral; 

 Epicondilite lateral (tennis elbow); 

 Ciática, lombalgia (dor na coluna lombar); 

 Artrite Reumatóide. 
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