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Resumo 

O intuito deste trabalho é mostrar como a falta de regulamentação e outros entraves políticos 

impedem que a Acupuntura se desenvolva e se consolide no Brasil, de forma que satisfaça tanto os 

profissionais que a praticam quanto os pacientes que são atendidos. Inicialmente, um desses 

entraves era proveniente de parte do establishment científico brasileiro, que, por preconceito ou por 

falta de estudos balizadores, se recusavam a aceitar a técnica como uma terapêutica séria. Mas, com 

o passar do tempo, parte deste mesmo grupo não só resolveu utilizar a técnica como, em nome do 

corporativismo profissional, fazer dela uma atividade exclusiva de médicos. Desde então, várias 

iniciativas têm surgido para resolver o impasse que, décadas depois, ainda não foi solucionado. Para 

a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas em plataformas como PubMed Central, Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), British Medical Association (BMA) e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Também foram compiladas informações junto à Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Ministério da Educação (MEC), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação 

Brasileira de Acupuntura (ABA). Concluiu-se, após análise, um aumento significativo no número 

de pesquisas e trabalhos acadêmicos em todo o mundo, reflexo das recomendações da OMS e da 

BMA, além da aceitação da Acupuntura pela National Health System, na Inglaterra. Já no Brasil, 

onde o número de pesquisas também segue em alta, a aprovação da PL 1549/2003, que regulamenta 

a Acupuntura, poderá influenciar positivamente para uma melhor formação do acupunturista e, 

indiretamente, contribuir para a sistematização e fiscalização do ensino da técnica no País. 

Palavras-chaves: Acupuntura; legislação; saúde pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The aim of this article is to show how the lack of regulation and other political obstacles prevent 

Acupuncture from developing and consolidating itself in Brazil, so that it satisfies both the 

professionals who practice it and the patients who are cared for. Initially, one of these obstacles 

came from the Brazilian scientific establishment, which, because of prejudice or lack of studies, 

refused to accept the technique as a serious therapy. But over time, part of this group not only 

decided to use the technique but, in the name of professional corporatism, to make it an exclusive 

activity of physicians. Since then, several initiatives have emerged to resolve the impasse that, 

decades later, has not yet been solved. In order to carry out this work, research was done on 

platforms such as PubMed Central, Scientific Electronic Library Online (SciELO), British Medical 

Association (BMA) and Virtual Health Library. Information was also complicated by the World 

Health Organization (WHO) Of Education (MEC), Federal Council of Medicine (CFM) and 

Brazilian Association of Acupuncture (ABA). A significant increase in the number of research and 

academic work around the world, reflecting WHO and BMA recommendations and the acceptance 

of Acupuncture by the National Health System in England were concluded after analysis. In Brazil, 

where the number of researches is also increasing, the approval of PL 1549/2003, which regulates 

Acupuncture, may also positively influence for a better training of the acupuncturist and, indirectly, 

contribute to the systematization and supervision of the teaching of Acupuncture in the country. 

Key words: Acupuncture, legislation, public health 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Em março de 1988, ainda durante o governo de José Sarney, foi implantado oficialmente a 

Acupuntura nos serviços públicos de saúde do Brasil. Este avanço se deu por intermédio da 

Resolução 05/88 da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (Ciplan), que era 

composta pelos Ministérios da Saúde, Trabalho, Educação e Previdência e Assistência Social. Com 

a medida, finalmente a técnica, nascida há 2 mil anos na China, estava liberada para ser oferecida e 

praticada nos serviços das Secretarias de Saúde estaduais e municipais, além dos universitários. 

Outra conquista da especialidade se deu em 2006, com a implementação da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), que permitiu maior acesso a esse tipo de 

tratamento. Foram iniciativas como estas que favoreceram para que se chegasse ao momento atual 

com a oferta anual de mais de 1,2 milhão de atendimentos em Acupuntura dentro do SUS.(1) 

 Outras medidas tomadas no exterior – como a publicação de uma diretriz sobre o assunto e o 

reconhecimento da eficácia da Acupuntura no tratamento de algumas disfunções, seguido de 

recomendação para que o Sistema Público de Saúde britânico a aceitasse como medida terapêutica – 

também ajudaram no desencadeamento de um maior interesse da comunidade científica sobre a 

técnica, como demonstra uma análise no PubMed Central e outras bases eletrônicas. Com mais 

estudos e melhor formação dos seus praticantes, a Acupuntura ganha aceitação de parte significativa 

da comunidade científica e se torna uma importante aliada da medicina ortodoxa. 

Por fim, o objetivo central deste trabalho é oferecer uma análise atual da milenar terapêutica 

que chegou ao Brasil pelas mãos dos imigrantes japoneses, se transformou ao longo deste último 

século e, paulatinamente, vem ganhando respeito e reconhecimento. O centro da discussão é o 

Projeto de Lei 1549/2003, que regulamenta o exercício profissional da Acupuntura, traçando uma 

análise de como sua aprovação no Congresso Nacional poderá significar um novo marco para a 

especialidade no Brasil, promovendo benefícios já alcançados por outros países que já pacificaram a 

questão, assim como melhorar a formação e aumentar da produção da literatura científica sobre o 

tema. 

  

                                                 
1
COLÉGIO MÉDICO DE ACUPUNTURA DE SÃO PAULO. Implantação da Acupuntura no SUS faz 25 anos. 

Disponível em: http://www.cmaesp.org.br/materias.asp?materia=982&conteudo=. Acesso em: 17 jan. 2017. 

 



8 

 

2 – BREVE HISTÓRICO 

 

 Apesar de existirem indícios de que os povos indígenas já executavam de forma primária o 

que hoje chamamos de Acupuntura – e isto muito antes da chegada ao Brasil de Pedro Álvares 

Cabral – é aproximadamente a partir de 1810, com o desembarque dos primeiros imigrantes 

chineses no Estado do Rio de Janeiro, que a Medicina Chinesa (MC) ganha suas primeiras 

ramificações no País. No entanto, foi só em 18 de junho de 1908 que a Acupuntura, um dos braços 

da MC, fincou de vez suas raízes por aqui, trazida pelos primeiros japoneses que aportaram na 

cidade de Santos (SP), a bordo do histórico navio KasatoMaru.  

 Em 1950, Friedrich Johann Spaeth, fisioterapeuta e massoterapeuta nascido em Luxemburgo 

e naturalizado brasileiro, partiu para a Alemanha com intuito de se especializar em Acupuntura. Ali 

permaneceu por três anos, retornando em seguida ao Brasil. Cinco anos após a sua volta, em 1958, 

dedicou-se à criação da Sociedade Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental (Sbamo) e ao 

ensino da Acupuntura. O primeiro curso, oferecido ainda em 1958, foi chamado de Formação em 

Acupuntura para Profissionais da Saúde no Brasil e contou com alunos médicos e não médicos. 

Em 1961, junta-se ao time de Spaeth os médicos Ermelino Pugliesi e Ary Telles Cordeiro e então o 

trio funda o Instituto Brasileiro de Acupuntura (Ibra), considerada a primeira clínica institucional de 

Acupuntura no Brasil.(2) Por esta ocasião também chegam para complementar o grupo os Drs. 

Evaldo Martins Leite, Ruy Cesar Cordeiro e Aguinaldo Sampaio. Juntos, eles reformularão a 

Sbamo, que passará a se chamar Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), a partir de 1972. 

 Enquanto isso, o assunto ganha destaque em vários países. Em Nova York, Estados Unidos, 

o psicólogo Reuben B. Amber encabeçou, em 1965, uma campanha junto ao Departamento de 

Educação local com intuito de regulamentar e permitir a prática da Acupuntura dentro daquela 

circunscrição.(3) A iniciativa gerou frutos e, já no ano seguinte, foi a vez da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) incluir os acupunturistas em sua Classificação Internacional 

Uniforme de Ocupações (CIUO).   

 Foi no ano de 1972, com a fundação da Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), que o 

estudo da modalidade terapêutica foi impulsionado por novos adeptos, principalmente após a 

notícia “de que na China se fazia anestesia com Acupuntura.”(4) O clima, porém, não era dos 

melhores.                                                    

                                                 
2
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACUPUNTURA. A Associação Brasileira de Acupuntura – ABA – Quem Somos. 

Disponível em: http://www.abapuntura.com.br/pagina_simples.php?titulo=QUEM%20SOMOS&pagina=quem_somos. 

Acesso em: 03 jan. 2017.   
3WANG, WT, VARANDA, Paulo Cesar. Histórico da Acupuntura no Brasil. Disponível em:  

 http://www.sobrafa.org.br/v1/index.php/sobrafa/86-historico-da-Acupuntura-no-brasil. Acesso em: 30 nov. 2016.  
4
Idem 
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Um dos fundadores da ABA, Evaldo Martins Leite fica na mira do Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo (Cremesp), já que “quase sofreu pena de censura pública [...] devido à 

prática da Acupuntura e problemas ligados à pesquisa genética. Escapou no recurso ao CFM devido 

à repercussão da viagem do presidente Nixon para China.”(5) Em 2 de junho desse mesmo ano, o 

Conselho Federal de Medicina, dentro da Resolução 467/72, não reconhece como terapêutica 

médica nem a Acupuntura nem a Reflexologia. Mas, com a regulamentação da Acupuntura em 

nível multiprofissional nos Estados de Nova York e Califórnia, nos EUA, em 1975, coube ao Brasil 

ceder em alguns pontos, cerca de dois anos depois. E assim, “o Ministério do Trabalho, em 

convênio com o OIT e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), definiu a profissão de acupunturista sob o código Nº 0-79.15, na CBO (Classificação 

Brasileira de Ocupações) através do Projeto BRA/70/550.”(6) Esse é o momento em que a 

Acupuntura passa a ganhar mais espaço entre os acadêmicos. Em 1978, acontece no Rio de Janeiro 

o 1º Seminário de Acupuntura; em 1980 chega o livro Elementos da Acupuntura, do dentista Attilio 

Marins, e o 1º Curso de Auriculoterapia do Brasil, promovido pelo também dentista Olivério de 

Carvalho Silva. E, no mesmo ano, o Curso de Acupuntura, da Escola Oriental de Massagem e 

Acupuntura (Eoma), é reconhecido pelo MEC no termo técnico de reabilitação. 

As décadas de 1980, 1990 e 2000 são marcadas também por intensos entraves na Justiça e 

entidades de classe, em busca de quem pode exercer a Acupuntura. Durante o II Congresso 

Brasileiro de Acupuntura, em 1984, os médicos resolveram fundar a Sociedade Médica Brasileira 

de Acupuntura (SMBA). Menos de um ano depois, o Conselho Federal de Fisioterapia, em 29 de 

outubro de 1985, assegurou a habilitação de fisioterapeutas para Acupuntura, por meio da 

Resolução Coffito-60. Em 1986 é a vez do Conselho Federal de Biomedicina fazer o mesmo. Entre 

os  

fonoaudiólogos, o Conselho Federal da especialidade só dá o seu parecer de reconhecimento 

décadas depois, em 2001. Dentro da Universidade de São Paulo (USP), a Acupuntura entrou pelas 

mãos do Dr. Paulo Farber, que, em 1987, ainda como residente na área de Obstetrícia e 

Ginecologia, estuda como a técnica pode auxiliar no trabalho de parto. Ele organiza, em 1989, 

dentro da USP, o 1º Simpósio Brasileiro de Acupuntura Científica. O evento deu o pontapé para a 

fundação da Federação Nacional de Profissionais de Acupuntura, Moxabustão, Do-In e 

Quiroprática, em 1991; e também a redação dos Projetos de Lei 935/91 e 337/91, de Antônio Carlos 

Mendes Thame (deputado federal) e Fernando Henrique Cardoso (senador), que buscavam garantir 

a criação de cursos para formação em Acupuntura com carga horária mínima de 1600 horas. 

                                                 
5WANG, WT, VARANDA, Paulo Cesar. Histórico da Acupuntura no Brasil. Disponível em:  

 Disponível em: http://www.sobrafa.org.br/v1/index.php/sobrafa/86-historico-da-Acupuntura-no-brasil. Acesso em: 30 

nov. 2016 
6 Idem 
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3 – MATERIAIS  E MÉTODO 

 

Para a produção desta revisão bibliográfica foi consultada, prioritariamente, a base de dados 

eletrônica PubMed Central (PMC) e, secundariamente, a Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Na PMC, se buscou traçar a evolução do número 

de trabalhos em que o termo “Acupuntura” aparece no título, entre os anos 2000, quando foi 

fundada esta plataforma, até 2016. Para tanto, utilizou-se como estratégia de busca o mencionado 

termo em inglês, “Acupuncture”, e fazendo o devido filtro no campo denominado Custom Range 

Date (data de intervalo personalizada), onde foi possível anualizar a busca, demarcando o período 

entre 1º de janeiro e 31 de dezembro para todos os anos pesquisados. 

Na SciELO optou-se pela busca dos termos “Acupuntura” OR “Acupuncture”, delimitados 

aos títulos dos trabalhos. Já na BVS além destes descritores, fez-se também o recorte por ano a 

partir de 2010, observando no campo “país de afiliação”, a nacionalidade dos autores. Foram 

também priorizados artigos acadêmicos publicados a partir de 2010 de autores relevantes e demais 

textos de fontes e entidades respeitadas, que permitiram a realização de um recorte atual de um 

tema já amplamente trabalhado em suas mais diversas vertentes. 
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4 – DISCUSSÃO 

 

4.1 – Projeto de Lei 1549/2003: Uma luta do presente 

Como demonstrado, há quase 110 anos a Acupuntura se estabeleceu no País e não demorou 

muito para sua aceitação popular se confirmar. No entanto, durante muito tempo, foi malvista, 

malfalada e não compreendida pelo establishment científico brasileiro, que, ora por falta de estudos 

convencionais ora por preconceito, vem criando obstáculos ao desenvolvimento e consolidação 

deste “método de tratamento que consiste na aplicação de agulhas em determinados pontos do corpo 

com finalidades terapêuticas, visando a reduzir, ou mesmo eliminar, dores dos pacientes.”(7) Com o 

passar das décadas, a técnica se sobrepôs às desconfianças a ela impostas, despertando o interesse 

de parte do mesmo establishment, que, em nome do corporativismo profissional, buscou fazer dela 

uma reserva médica. Um grande passo para resolver tais querelas e levar à consolidação do respeito 

ao profissional que lida com o método foi dado em 2003, quando Celso Russomano, na época 

deputado pelo Partido Progressista (PP), apresentou o Projeto de Lei (PL) 1549, cuja finalidade é 

disciplinar o exercício profissional da Acupuntura. Esta iniciativa do parlamentar paulista veio ao 

encontro, ainda que já tardiamente, de uma diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

homologada durante sua 44ª Assembleia, realizada doze anos antes. (8) Com este documento a 

entidade estimulava seus estados-membro a introduzir medidas para a regulamentação e controle da 

Acupuntura. 

Da apresentação do PL 1549 até o momento, entre avanços e recuos, depois da tramitação 

por diversas comissões, mudanças por conta de 27 emendas, submissão a 15 pareceres e 

substitutivos e uma complementação de voto, chegou-se ao início de 2017 com uma batalha que 

ainda parece longe do fim. O último movimento nas peças deste tabuleiro foi realizado em 15 de 

dezembro de 2016, quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) aprovou o 

requerimento do deputado Ronaldo Fonseca (PROS-DF), que requereu uma Audiência Pública para 

o projeto. Acredita-se que será uma oportunidade para população, entidades da sociedade civil 

interessadas no tema e o Legislativo debaterem a questão. O certo é que há forças poderosas e 

influentes que se opõem ao que estabelece o texto que se encontra no Congresso Nacional, enquanto 

                                                 
7
RÁDIO CÂMARA. Comissão de Trabalho regulamenta o exercício profissional da Acupuntura. 2013. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/449125-COMISSAO-DE-

TRABALHO-REGULAMENTA-O-EXERCICIO-PROFISSIONAL-DA-ACUPUNTURA.html. Acesso em 05 jan. 

2017.  
8
COLÉGIO MÉDICO DE ACUPUNTURA DE SÃO PAULO. Implantação da Acupuntura no SUS faz 25 anos. 

Disponível em: http://www.cmaesp.org.br/materias.asp?materia=982&conteudo=. Acesso em 17 jan. 2017. 
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antagonicamente assiste-se a uma tendência mundial pelo reconhecimento da Acupuntura como 

uma atividade profissional legítima.  

Estima-se que de cerca 30% dos países já superaram esta questão, criando para si algum tipo 

de regulamentação sobre o tema. Entre eles Alemanha, Canadá, Chile, Estados Unidos, México e 

Portugal. Este número faz parte de um relatório produzido em 2009 pela Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados para esclarecer os parlamentares sobre o tema Acupuntura.(9) 

 

Nos países que já regulamentaram o exercício profissional da Acupuntura, uma das 

principais variações diz respeito a quem pode praticar esse ofício. Vai desde a liberdade 

total, como é o caso do Reino Unido, onde não existem restrições a respeito de quem pode 

prestar serviços de Acupuntura, até casos em que somente aqueles que tenham formação 

em medicina podem atuar como acupunturistas, como acontece em Oklahoma/USA. Não 

obstante, pela amostra anteriormente analisada, verifica-se que na maioria das nações que 

editaram normas sobre o tema, o sistema adotado foi intermediário. Nesse sistema, o 

exercício da Acupuntura não fica restrito aos profissionais de saúde. Há a possibilidade de 

“práticos” conseguirem o reconhecimento estatal. Há processos de acreditação de pessoas 

físicas que não possuem títulos acadêmicos de nível superior, mas que comprovam 

capacitação técnica, teórica e prática. (10) 

 

 Ainda se luta pela regulamentação no País, daí a importância do PL 1549/2003, e, em outra 

frente, sistematizar o ensino da prática, para que se alcance a oferta de uma boa formação dos 

profissionais que ficarão responsáveis por sua aplicação. Globalmente, sabe-se que essa é uma 

batalha antiga. Desde os anos 1970, a OMS vem incentivando o uso da Acupuntura e de outras 

práticas alternativas pelos países-membro. (11) Mais recentemente foi criado inclusive um 

documento, batizado de “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional (MT) 2002-2005, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento de políticas para a implantação de Medicina Tradicional e 

estabelecer requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso.”(12) 

 No Brasil – onde historicamente boa parte da comunidade médica repudiou não só a 

Acupuntura, mas todas as demais técnicas oriundas da Medicina Chinesa –, começou a haver uma 

mudança de postura desta classe a partir dos anos 1980. Essa década marca a passagem da 

                                                 
9ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACUPUNTURA. A Associação Brasileira de Acupuntura – ABA – Quem Somos. 

Disponível em: http://www.abapuntura.com.br/pagina_simples.php?titulo=QUEM%20SOMOS&pagina=quem_somos. 

Acesso em: 03 jan. 2017. 
10

SOUZA, Rodolfo Costa. A regulamentação da Acupuntura no direito comparado. 2009. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/c637be_b0a827acf5224159a035549baf422626.pdf.Acesso em: 02 jan. 2017. 
11

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture.1996. Disponível 

em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66007/1/WHO_EDM_TRM_99.1.pdf. Acesso em: 02 jan. 2017. 
12

ROCHA, Sabrina Pereira, BENEDETTO, Maria Auxiliadora Craice, FERNANDEZ, Fabíola Holanda Barbosa, 

GALLIAN, Dante Marcello Claramonte. A trajetória da introdução e regulamentação da Acupuntura no Brasil: 

memórias de desafios e lutas. 2009. Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/csc/v20n1/1413-8123-csc-20-01-

00155.pdf. Acesso em: 15 dez. 2016.  
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marginalização para a aceitação destes novos saberes. Em 1986, por exemplo, fez-se a Declaração 

de Veneza, que estabeleceu que a tradição não se contrapõe à ciência tradicional, mas a 

complementa.  

O conhecimento científico, devido a seu próprio movimento interno, chegou aos limites 

onde pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento. Neste sentido, 

reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não sua 

oposição mas sua complementaridade. O encontro inesperado e enriquecedor entre a 

ciência e as diferentes tradições do mundo permite pensar no aparecimento de uma nova 

visão da humanidade, até mesmo num novo racionalismo, que poderia levar a uma nova 

perspectiva metafísica.(13) 

 

4.2 – Liberdade de prática ou exclusividade 

 

No entanto, enquanto se esperava que esta nova visão e abordagem servissem para pacificar 

as pendências e descrenças em torno da Acupuntura, no Brasil houve o acirramento dos interesses 

sobre quem de fato teria o direito ao exercício da prática, opondo médicos e não médicos. O 

Conselho Federal de Medicina (CFM), que antes, conforme declaração do Dr. Delvo Ferraz da 

Silva, “dizia que [a Acupuntura] não tinha correlação com a medicina”(14), em nome da 

conveniência de seus associados, passou então a defender que a aplicação desta técnica fosse uma 

atividade exclusiva de médicos. 

 O grande estratagema das associações alinhadas ao CFM foi o Projeto de Lei do Senado 

(PLS 268/2002), que ficou conhecido popularmente como Projeto do Ato Médico, que, sob o 

argumento de regulamentar a medicina no País, buscava definir as atividades privativas dos 

médicos. Esta proposta normativa entendia a inserção e manipulação da agulha como procedimento 

invasivo e, como tal, seja para fim diagnóstico, terapêutico ou estético, seria exclusividade do 

profissional autorizado pelo Estado para exercer a Medicina. A iniciativa acirrou os ânimos das 

partes interessadas e conseguiu repercussão nacional. Depois de tramitar por cerca de 11 anos no 

Congresso, no dia 18 de junho de 2013, foi à votação no Plenário do Senado, sendo ali aprovado na 

sua integridade. No entanto, ao seguir para sanção presidencial, a então presidente Dilma Rousseff 

sancionou apenas parcialmente, impondo dez vetos ao projeto. Inclusive ao trecho que dizia 

respeito à introdução de agulhas no corpo, por entender que transformar a Acupuntura em 

                                                 
13

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Nuevasdirectrices de la OMS para fomentar el uso adecuado de las 

medicinas tradicionales. 2004. Disponível em:  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr44/es. Acesso 

em: 05 jan. 2017. 
14

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture. 1996. Disponível 

em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66007/1/WHO_EDM_TRM_99.1.pdf. Acesso em: 02 jan. 2017. 
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exclusividade dos médicos ia contra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

do Sistema Único de Saúde.(15) 

 Desde que começaram as discussões pela regulamentação da Acupuntura na Câmara dos 

Deputados –  no ano de 1984, com o médico e deputado federal em segundo mandato Mario Hato – 

houve sempre em comum a defesa de que a prática milenar fosse multiprofissional e de livre 

exercício. Esse é o mesmo caminho seguido pelo PL 1549/03. Seu texto defende que a Acupuntura 

seja exercida por profissionais com curso superior em Acupuntura com diploma expedido no Brasil 

ou no exterior, desde que, neste segundo caso, seja feita a revalidação. O documento também 

autoriza a prática por diplomados em nível superior na área de saúde, que tenham feito cursos e 

estágios em Acupuntura, e aos que já vinham exercendo a profissão por pelo menos cinco anos a 

partir de sua publicação. E, por fim, aos portadores de certificados de curso livre, com carga horária 

específica ou reconhecidos pelas secretarias estaduais de educação, e aos que forem aprovados em 

exame de suficiência junto ao Conselho Federal de Acupuntura, ainda a ser criado.(16) 

Com isso, o foco recai sobre a formação dos profissionais que estão sendo preparados para 

exercer a atividade de acupunturista, principalmente em um cenário de reduzido número de cursos 

técnicos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Estima-se que existam cerca de 40 mil 

habilitados a administrar a técnica, sendo que 25% deles são médicos.(17) Na prática, em todo 

território nacional, há apenas 71 cursos de Acupuntura devidamente reconhecidos pelo MEC, 

ofertando mais de 10 mil vagas. Todos eles são presenciais e em nível de especialização, não tendo 

ainda no País graduação nesta área.(18) 

Além do aparentemente reduzido número de cursos de formação no Brasil, a questão ainda 

mais grave recai sobre a qualidade do ensino. Sem padronização do programa básico, a carga 

horária nestas escolas pode variar de 360 a 2000 horas (vide Gráfico 2). Essa quantidade está muito 

aquém do que recomenda a OMS em suas Diretrizes sobre Treinamento Básico e Segurança em 

Acupuntura, de 1996. Ali a Organização propôs que a carga horária fosse de 2500 horas para não 

médicos, sendo divididas em 2000 horas entre teoria clínica em Acupuntura e prática 

supervisionada, mais 500 horas voltadas para o aprendizado de teoria e clínica em medicina 

                                                 
15 UNIVERSO ON LINE. Com dez vetos, Dilma sanciona Ato Médico. 2013. Disponível em: 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/07/11/com-dez-vetos-dilma-sanciona-ato-medico.htm. 

Acesso em: 05 jan. 2017.  
16CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados. Complementação de voto. 2013. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=43B31FBA6360F0E955AF5C788AD1CB

85.proposicoesWebExterno2?codteor=1108752&filename=Tramitacao-PL+1549/2003. Acesso em: 05 jan. 2017. 
17 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO[homepage na internet]. Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação 

Superior. Disponível em: http://emec.mec.gov.br. Acesso em: 06 jan. 2017. 
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ocidental. Já a formação de médicos deveria ser feita em 1500 horas, englobando apenas a parte 

teórica e prática da terapia chinesa.(19) 

As exigências da OMS são muito mais rígidas se comparadas com o expresso no próprio PL 

1549/2003. De acordo com seu artigo 2º, parágrafo V, uma das condições para adquirir o título de 

acupunturista é a obtenção de “certificado de curso livre com carga horária mínima de 600 

horas/aula teóricas e 300 horas/aula de prática ambulatorial.”(20) Ao todo, segundo texto que tramita 

na Câmara, as escolas deverão oferecer uma formação mínima de 900 horas, o que significa dizer 

que pelo menos 24 dos 71 cursos nacionais ativos e reconhecidos pelo MEC deverão fazer 

adaptações em sua grade curricular por não atingir este piso.(21) Um tempo maior na sala de aula se 

dedicando à teoria e à prática da especialidade significará em contrapartida um aumento da 

qualidade dos novos acupunturistas que serão formados após a conversão do PL em lei. Esse é o 

entendimento do fisioterapeuta acupunturista Rafael Lara, membro da Associação Zhongh-Yi-Yao 

de Medicina Chinesa (Azumec). 

 

Esse projeto vai sanar uma deficiência tanto acadêmica quanto prática no exercício da 

Acupuntura. Ele é um projeto que prevê a manutenção dos direitos daqueles que já exercem 

e prevê também a criação da profissão de nível superior nos moldes internacionais? Sim, eu 

e nós enquanto classe acreditamos que o projeto é benéfico e vem a sanar todos os 

problemas.(22)
 

 

 No Ocidente, um dos primeiros lugares a entender, regulamentar e valorizar o potencial da 

Acupuntura foi o Reino Unido, logo após a publicação da diretriz da OMS. O impacto da decisão 

foi sentido globalmente, principalmente no que diz respeito a estudos científicos sob os mais 

variados temas tendo a milenar arte da punção de agulhas como centro. Uma análise no sistema 

PubMed Central (PMC), que organiza e oferece livremente o acervo de publicações científicas, dá 

conta do quanto cresceu o interesse por pesquisas na área da Acupuntura. De 2000, ano da criação 

da PMC, a 2015, o número de pesquisa cresceu exponencialmente ano após ano, saindo de 63 

                                                 
19

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture. 1996. Disponível 

em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66007/1/WHO_EDM_TRM_99.1.pdf. Acesso em: 02 jan. 2017. 
20WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture. 1996. Disponível 

em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66007/1/WHO_EDM_TRM_99.1.pdf. Acesso em: 02 jan. 2017. 
21

RUSSOMANO, Celso. Projeto de Lei n. 1549, de 24 de julho de 2003. Disciplina o exercício profissional de 

Acupuntura e determina outras providências. Câmara dos Deputados. 2016. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0BBC34DCCA61B386EB24F680B5C583

BB.proposicoesWebExterno2?codteor=150115&filename=PL+1549/2003. Acesso em: 02 jan. 2017. 
22

RÁDIO CÂMARA. Comissão de Trabalho regulamenta o exercício profissional da Acupuntura. 2013. Disponível 

em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/449125-COMISSAO-DE-

TRABALHO-REGULAMENTA-O-EXERCICIO-PROFISSIONAL-DA-ACUPUNTURA.html. Acesso em 05 jan. 

2017.  

 

 



16 

 

trabalhos para 1898 neste período. Em 2016, a quantidade de atividades caiu pela primeira vez 

desde então, na comparação com o ano anterior. Ainda assim, foram 1377 pesquisas acadêmicas, 

que, na prática, representou 21,85 vezes mais que no observado em 2000 (vide Gráfico 1). Isso vai 

ao encontro do que defendem os autores Chin AnLin, Wu Tu Hsing e Hong Jin Pai, no artigo 

Acupuntura: prática baseada em evidências, publicado em 2008. 

 

Essa tendência na literatura médica ganhou um impulso a partir do reconhecimento da 

eficácia do tratamento por Acupuntura pela British Medical Association (BMA). A BMA 

não apenas reconheceu a sua eficácia na dor lombar, dor odontológica, vômito e enxaqueca, 

de acordo com um estudo de dois anos da Comissão de Ciência e Educação da Associação 

Médica Britânica, como recomendou que National Health System (sistema público de 

saúde da Inglaterra) passasse a aceitar a prática e ainda sugeriu que mais médicos de família 

deveriam receber treinamento em Acupuntura.(23) 

 

 

                                                 
23LIN, CA, HSING WT, Pai HJ. Acupuntura: prática baseada em evidências. RevMed (São Paulo). 2008 jul.-

set.;87(3):162-5.  
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Na Inglaterra, a BMA sustentou que a Acupuntura fosse de prática livre, mas foi ainda mais 

enfática na defesa de que, para tal, as escolas oferecessem aos profissionais uma formação rigorosa 

e sólida. Esse é um modelo que pode muito bem ser aplicado no Brasil, que, se bem empregado, 

sobrepõe a interesses corporativistas em nome de uma grande população que pode se beneficiar das 

qualidades terapêuticas da técnica. Uma regulamentação que conduza a uma boa formação do 

acupunturista significará, em uma análise mais ampla, no aumento de uma literatura científica 

respeitável sobre sua especialidade, que poderá suprimir a velha pecha preconceituosa de que a 

Acupuntura é uma prática obscurantista, esotérica e que carece de balizamento empírico. É fato que 

não faltam estudos que conferem eficácia e segurança a este método terapêutico, mas ainda falta em 

nosso País uma longatrilhaa percorrer para que a Acupuntura seja posta no lugar que merece. 

Sabe-se que a aprovação do PL 1549/2003 não será o fim do caminho, mas representa um 

bom avanço em uma luta histórica que tarda em ter fim. A regulamentação tira de cena uma 

discussão já superada em diversos países e permitirá que se abra um novo campo de batalha cujo, 

epicentro será a melhor preparação e educação dos profissionais aptos a exercer este ofício. E isso 

passa, evidentemente, pela devida supervisão e adequação das escolas e de seus parâmetros 

curriculares. 

O aumento do número de pesquisas científicas observado no PubMed Central por influência 

direta da recomendação feita pela British Medical Association é algo que igualmente poderá ser 

observado no Brasil, a partir do reconhecimento da Acupuntura como uma prática multiprofissional 

e que demanda formação apropriada. A partir de uma análise na base de dados da SciELO, 

plataforma que dispõe de uma coleção selecionada de periódicos acadêmicos nacionais, foram 

14

6
4 4

43

3 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

360 a 499 500 a 799 800 a 959 960 a 1199 1200 a 1299 1300 a 1499 1500 a 2000

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
ES

C
O

LA
S

CARGA HORÁRIA (EM HORAS-AULA)

Gráfico 2 — Carga horária dos cursos de 
Acupuntura reconhecidos pelo MEC



18 

 

encontrados apenas 172 trabalhos publicados em todo acervo desta biblioteca eletrônica, sendo que 

93 deles eram de autores brasileiros. Destes, 81 foram escritos originalmente em português e o 

restante em inglês ou espanhol. Já no portal regional da BVS, a quantidade média anual de autores 

nacionais que ali publicaram seus textos nos últimos sete anos não passa de 23. Apesar de pequena, 

essa é a quarta melhor participação em termos de país de afiliação, abaixo apenas dos britânicos 

(24), norte-americanos (43) e chineses (176).(24,25) 

                                                 
24SCIENTIFIC ELETRONIC ONLINE. [Homepage na internet]. Busca de Trabalhos Científicos. Disponível 

em:http://search.scielo.org/?q=Acupuntura+or+acupuncture&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format

=summary&fb=&page=1&q=%28ti%3A%28Acupuntura+or+acupuncture%29%29&lang=pt&page=1. Acesso em: 20 

dez. 2016. 
25BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. Busca Avançada de Trabalhos Científicos. Disponível em: 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/advanced. Acesso em: 20 dez. 2016 
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5 - CONCLUSÃO 

É fato que sem pesquisa científica e ousadia não há avanço, daí a necessidade de fazer com 

que aumente a produção destes trabalhos e que haja profissionais qualificados e capazes de conduzi-

los. Afinal é a sujeição da Acupuntura ao crivo crítico e científico que fará com que seja 

aperfeiçoada, que angarie respeito e que encontre seu espaço. Ambas, medicina ocidental e 

Medicina Chinesa como frisaram o então conselheiro da embaixada da República Popular da China, 

Liu Huanqing, a um pedido de esclarecimento solicitado em 1999 pela Associação de Medicina 

Chinesa e Acupuntura do Brasil (Ameca), não são antagônicas, mas complementares. De acordo 

com Huanqing, no seu país, “ao mesmo tempo que se desenvolve a ciência médica moderna, se 

fomenta a combinação da MC com a medicina ocidental, reunindo os pontos fortes das duas 

medicinas, logrando bons resultados.”(26) E são esses bons resultados obtidos no gigante asiático, 

decorrentes de séculos de desenvolvimento e integração, que se espera alcançar também no Brasil a 

partir de políticas apropriadas que conduzam à regulamentação, educação e prática por aqueles que 

têm competência para tal. 

Os números observados neste estudo apontam para uma elevação significativa da quantidade 

de trabalhos acadêmicos que têm como tema a Acupuntura. Esse maior interesse dos pesquisadores 

é resultado de um longo processo que passa, evidentemente, pelo impacto causado pelas diretrizes 

da Organização Mundial da Saúde, pela recomendação da British Medical Association e pela a 

aceitação do National Health System (da Inglaterra), que permitiu que a Acupuntura fosse uma das 

especialidades terapêuticas ofertadas pelo sistema público de saúde britânico. 

Enquanto isso, no Brasil, passados quase 15 anos da apresentação do Projeto de Lei 

1549/2003, de autoria do deputado federal Celso Russomanno – que visa à regulamentação da 

Acupuntura – entidades associativas, acupunturistas e sociedade civil ainda aguardam a aprovação 

do texto, que pode colocar o País em um grupo cada vez maior de nações que já legislaram a 

questão. Mais do que atender um ou outro grupo que diverge sobre o tema e luta por interesses que 

convergem para uma reserva de mercado, a aprovação do PL, da forma como se encontra 

atualmente, poderá ser mais um passo na direção de uma formação apropriada destinada aos 

interessados em fazer da Acupuntura sua ocupação. Isso significa sistematizar e fiscalizar o ensino 

desta técnica em âmbito nacional, o que, em última instância, denota proteger a população de 

                                                 
26

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS SOCIEDADES DE ACUPUNTURA E PRÁTICAS INTERATIVAS EM 

SAÚDE. Dossiê da Acupuntura brasileira: coleção de documentos e legislações. 2016. Disponível em: 

http://www.febrasabrasil.com.br/dossie. Acesso em: 02 jan. 2017. 
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profissionais inabilitados para a prática, sejam médicos ou não. Com isso, ganha a especialidade, os 

acupunturistas e principalmente a sociedade, que terá ao seu dispor um conhecimento milenar cuja 

eficácia já é aprovada e reconhecida em diversos estudos científicos ao redor do mundo. 
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