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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Federal da __ª Vara da Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República infraassinado, tendo em vista o disposto nos arts. 37, caput, da Constituição Federal; nos arts. 6, 23, II,
127, 129, II e III, 170, V, 196, 197 e 200, todos da CF/88; no arts. 5º, V, “a”, da LC 75/93; no art. 5º,
I, da Lei 7.347/1985; e no art. 6º, I, da Lei 8.078/90, vem, perante Vossa Excelência, propor a
presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM, Autarquia Federal, CNPJ nº
3.583.550/0001-30, com sede no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS) 915, Lote 72, Asa Sul, em
Brasília/DF, CEP 70390-150, bem como do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EM
MINAS GERAIS – CRM/MG, Autarquia Federal, CNPJ nº 22.256.879/0001-70, com sede no Edifício
Américo Renné Giannetti, localizado na Rua dos Timbiras, 1200, Boa Viagem, em Belo
Horizonte/MG, CEP 30140-064, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

1. DOS FATOS
Em maio de 2018, foi instaurado no Ministério Público Federal o procedimento
administrativo nº. 1.22.000.001871/2018-65, a partir de representação promovida pelo Conselho
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Regional de Autorregulamentação da Acupuntura - CRAEMG, em face do Conselho Federal de
Medicina - CFM e do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - CRM-MG. Na
representação em comento são narradas possíveis irregularidades praticadas pelos Conselhos de
Medicina (Documentos em anexo).

Nos termos da aludida manifestação, o representante alegou que o Conselho Federal
de Medicina – CFM e o Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais – CRM-MG intentaram,
por diversas vezes, o estabelecimento de monopólio da prática de acupuntura pela classe médica.

Mais especificamente, segundo o Conselho Regional de Autorregulamentação da
Acupuntura, o CFM teria divulgado publicamente, por meio de seu sítio eletrônico, que o exercício
e prática da acupuntura era exclusiva da classe médica e que este entendimento teria sido ratificado
pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF). A teor da representação, a notícia em questão seria
inverídica, de modo que sua veiculação seria hábil a causar lesão aos direitos individuais
homogêneos dos acupunturistas brasileiros (Documento em anexo).

Sem prejuízo, o representante informou que pelo disposto na Resolução Interna nº
1455/95 do CFM, a acupuntura é tida como especialidade médica, embora pela legislação vigente a
referida prática seja livre a todos os profissionais de saúde. Alegou, ainda, que este entendimento foi
reiterado pela Resolução Interna nº 1666/2003 e pela Nota Técnica 85/2001, ambas do CFM.
Ademais, a Sociedade Médica brasileira de Acupuntura – SMBA, tendo encaminhado o Parecer nº
54/98 ao CFM, definiu que a acupuntura é um procedimento cirúrgico invasivo, o qual consiste em
especialidade médica.

A fim de instruir o feito, o Presidente do Conselho Federal de Medicina foi
oficiado para que se manifestasse sobre o assunto, notadamente, sobre a difusão da informação de
que apenas os médicos poderiam exercer a prática da acupuntura e da suposta ratificação deste
entendimento pelo STF (Ofício nº 5400/2018-PRMG.ARSC.GAB).
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Em sede de esclarecimentos, o Conselho Federal de Medicina pontuou que as
alegações acerca do suposto abuso na regulamentação da acupuntura pelo Conselho Federal de
Medicina são inverídicas e falaciosas, sob o argumento de que os fisioterapeutas, enfermeiros,
psicólogos e outros profissionais que realizam a acupuntura praticam o crime de exercício ilegal da
medicina e o crime de curandeirismo, previstos nos artigos 282 e 284 do Código Penal Brasileiro.

A referida Autarquia Médica aduziu que a notícia por ela publicada demonstrou
vitória em demanda judicial, na qual ficou constatado que o Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional – COFFITO editou uma resolução completamente ilegal, na qual autorizou o exercício
ilegal da medicina por fisioterapeutas.

Alegou, também, que o CFM foi vitorioso no TRF da 1ª Região ao obter o provimento da Apelação
Cível nº 2001.34.00.032976-6/DF, pelo qual restou definido que o COFFITO não poderia regulamentar atos que não
estão previstos em lei como privativos dos profissionais que fiscaliza, elastecendo-os. Neste sentido, o CFM defendeu
que não houve publicação notícia fantasiosa ou abusiva, visto que exerceu de forma regular o seu direito de informar a
sociedade quanto à impossibilidade material e jurídica dos fisioterapeutas exercerem a medicina e, consequentemente,
realizarem a acupuntura.

Sem prejuízo, o CFM esclareceu que a acupuntura é ato privativo da medicina por pressupor a
realização do diagnóstico clínico-nosológico e a indicação de tratamento específico para cada doença. Ao fim, após
outras alegações, pugnou pela rejeição das alegações do CRAEMG.

Ato contínuo, em sua oportunidade, o CRAEMG peticionou nos autos do
procedimento

administrativo

informando

acerca

da

existência

de

Recomendação

52/2018/PRM/UDI/3º, a qual foi exarada pelo Ministério Público Federal em Uberlândia, nos autos
do Inquérito Civil 1.22.003.000250/2018-34. Na referida Recomendação restou dito que o exercício
da Acupuntura no território não é adstrito a médicos, conforme Notas publicadas pelo próprio
Conselho Nacional de Saúde.
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Após manifestação do CRAEMG, chegou ao conhecimento deste Procurador a
existência de procedimento administrativo correlato, em trâmite na Procuradoria da República no
Município de Uberlândia/MG. Cuida-se do Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34, instaurado
em 16/04/2018.

Conforme informado pelo CRAEMG nos autos do procedimento administrativo
supramencionado, foi expedida, em 30/11/2018, a RECOMENDAÇÃO Nº 52/2018 - 3º
OFÍCIO/PRM-UBERLÂNDIA ao CRM-MG e ao CFM. Por meio desta, restou recomendada a
abstenção de veicular manifestações públicas que afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil
uma atividade exclusiva do profissional médico, quer seja na imprensa escrita ou falada, e
sobretudo em portais da internet.

Em resposta ao aludido ofício, o CFM informou a impossibilidade de dar
cumprimento da obrigação de não fazer elencada pelo MPF, sob o fundamento precípuo de que a
abstenção de veicular manifestações públicas que afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil
uma atividade exclusiva do profissional médico é medida que fere a razoabilidade e segurança
jurídica, uma vez que constitui intervenção drástica capaz de prejudicar milhares de brasileiros.

O CFM arguiu que as manifestações do CNS são contraditórias, desrespeitam a
legislação brasileira, a Constituição Federal e fomentam que profissionais sem qualificação técnica
tratem de pessoas doentes. Após, defendeu que a realidade jurídica atual não permite que qualquer
pessoa possa praticar uma técnica reconhecida pelo CFM como especialidade médica, por ausência
de regulamentação, sob pena de invadir matéria reservada à medicina, especialmente quando
atinente a tratamento de doença que necessita de prognóstico.

Em sua oportunidade, o CRM-MG se limitou a reiterar os termos do Ofício 40/2018.
Mediante o referido, expôs que não foi detectado nos autos nenhuma manifestação do Conselho
mineiro no sentido de “promover campanha” de que a acupuntura é prática exclusiva de médico.

T:\Online2PDF\6cae50690156b37ef642e2a84cc844a6-3d074522a107022ecd05671dc5800f9c-374c96b61f39c9f7295df7eea1bad93f.odt

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:30
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243048100000043615735
Número do documento: 19040113243048100000043615735

Num. 43989463 - Pág. 4

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Em que pese o fato de o Inquérito Civil nº 1.22.003.000250.2018-34, oriundo de
Uberlândia/MG,

ter

sido

instaurado

anteriormente

ao

Procedimento

Preparatório

nº

1.22.000.001871/2018-65, foi constatado que eventuais danos ocasionados neste contexto possuem
abrangência nacional. Neste sentido, os autos do Inquérito Civil foram remetidos à Procuradoria da
República em Minas Gerais.

Considerando a negativa por parte do Conselho Federal de Medicina – CFM em
cumprir as exortações ministeriais, cabe a tomada de providências no sentido obrigá-lo a retirar de
circulação excertos relativos à exclusividade da classe médica para exercício da acupuntura, bem
como recompor o dano causado por parte das Autarquias Profissionais por tais condutas. Neste
sentido, não resta ao MPF outra alternativa, senão o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1. Da Legitimidade Ativa do Ministério Público Federal
É cediço que, nos termos do art.127 da Constituição Federal de 1988, incumbe ao Ministério Público
a função de zelar pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.

Em seu art.129, incisos II, III e IX, a Constituição ainda estabelece como função institucional do
Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; “promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos”; e, finalmente, “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis

com sua finalidade” (BRASIL, 1988).
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De igual modo, regulamentando a Constituição, a Lei Complementar nº 75/93 trata da

organização, das atribuições e do estatuto do Ministério Público da União, e, especificamente nos
arts. 5º, V, “a” e 6º, VII, “a”, dispõe:
Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União: (…)
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública
quanto:
a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde
e à educação;
(...)
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: (...)
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: (...)
a) a proteção dos direitos constitucionais (BRASIL, 1993 – grifos nossos);

A simples leitura dos dispositivos acima descritos atesta a legitimidade do Ministério Público Federal
para atuar como substituto processual da coletividade, notadamente, em favor do direito de todos à devida regulação
sanitária. Afinal, no caso presente, a conduta praticada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM e pelo Conselho
Regional de Medicina em Minas Gerais – CRM/MG, intentando o estabelecimento de monopólio da prática de

acupuntura pela classe médica, causa danos à coletividade, na medida em que criam óbices ao
exercício regular da atividade por profissionais de outras áreas, além de imputar aos referidos
profissionais a prática de condutas criminosas.
Ademais, as atribuições do Ministério Público Federal são correlatas às da Justiça
Federal. Desse modo, se nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes
federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, por óbvio recai
sobre o Parquet Federal a atribuição para o manejo da presente ação. Afinal, no polo passivo
encontram-se, justamente, Autarquias Federais1.

1 ADI 2794 / DF - DISTRITO FEDERAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 14/12/2006 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
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2.2. Direito de Prática da Acupuntura:
Da violação ao Livre Exercício da Profissão

A acupuntura é uma técnica de intervenção em saúde que aborda, de forma integral e
dinâmica, o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isoladamente ou de forma
integrada com outros recursos terapêuticos. Ela compreende um conjunto de procedimentos que
permitem o estímulo preciso de locais anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas
filiformes metálicas para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como para prevenção
de agravos e doenças (Portaria nº 971, Ministério da Saúde)2.

Nos termos Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), documento expedido pelo
Ministério do Trabalho retratando a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro, são
reconhecidos como exercentes da Acupuntura: o Médico acupunturista (Código 2231-01); o
Fisioterapeuta acupunturista (Código 2236-50); Psicólogo acupunturista (Código 2515-55); Técnico
em acupuntura - Acupuntor; Acupunturista; e Técnico corporal em medicina tradicional chinesa
(Código 3221-05).

Nesta senda de ideias, a permissibilidade e reconhecimento da prática da acupuntura
por médicos, fisioterapeutas, psicólogos e técnicos é, per se, indício de que a referida atividade não
é - nem deve ser - privativa da classe médica.

Em que pese a inexistência de Lei específica que disponha acerca da regulamentação
da acupuntura, a Constituição Federal não é silente em relação ao Livre Exercício da Profissão.
Com espeque no Art. 5º, XIII do referido diploma, não havendo qualificações profissionais
preestabelecidas em lei, é ilegítima a criação de óbices ao exercício profissional:

2
MINISTÉRIO
DA
SÁUDE.
Portaria
nº
971,
de
03/05/2006.
Disponível
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html. Acesso em: 15/03/2019.

em:

T:\Online2PDF\6cae50690156b37ef642e2a84cc844a6-3d074522a107022ecd05671dc5800f9c-374c96b61f39c9f7295df7eea1bad93f.odt

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:30
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243048100000043615735
Número do documento: 19040113243048100000043615735

Num. 43989463 - Pág. 7

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(…)
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
(…)

Em uma análise mais primitiva, anteriormente à discussão do Livre Exercício da
Profissão, o inciso II do dispositivo supracitado é bastante claro na vedação da obrigatoriedade ou
desobrigatoriedade de uma conduta, se inexistente previsão legal anterior, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(…)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
(…)

Para mais, o Art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal dispõe que é
assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

A simples leitura desses programas normativos atesta que as condutas perpetradas
pelo Conselho Federal de Medicina – CFM e pelos Conselhos Regionais de Medicina – CRM’s, no
sentido de tentar estabelecer um monopólio da prática de acupuntura pela classe médica, são
flagrantemente inconstitucionais.

Insta salientar que não é outro o entendimento do Tribunal Regional da 1ª Região:
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ADMINISTRATIVO.
REGIONAL DE

TRIBUTÁRIO.

FISIOTERAPIA E

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA.

TERAPIA OCUPACIONAL -

CONSELHO
CREFITO.

FISIOTERAPÊUTA COM ESPECIALIDADE EM ACUPUNTURA. RESOLUÇÃO DO
CONSELHO FERDERAL DE MEDICINA. RESTRIÇÃO AO CAMPO DE ATUAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL ART. 5º, INCISOS II E XIII, DA CF. (6) 1. A Acupuntura é um método terapêutico
milenar, que há muitos anos vem sendo utilizado no Brasil. Todavia, a atividade não
está regulamentada por lei federal no país, e gera divergências entre profissionais da
área de saúde (médicos, biomédicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas e
técnicos) interessados em praticá-la. 2. Assim, diante da ausência de lei
regulamentadora, não há impeditivo legal para o exercício da acupuntura por
múltiplos profissionais, em consonância com o art. 5º, incisos II e XIII, da CF. 3.
"Realmente, no Brasil não existe legislação que proíba a certos profissionais da área de
saúde a prática da Acupuntura, ou mesmo que a preveja apenas em favor de alguns;..."
(REsp 1357139/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013). 4. Honorários nos termos do voto. 5.
Apelações e remessa oficial não providas. (AC 0002477-80.2009.4.01.3600, JUIZ
FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, eDJF1 23/06/2017 PAG.)

Nesse sentido, as autarquias federais, ora rés, devem ser impelidas a se absterem de
promover óbices ao Livre Exercício da acupuntura por profissionais da saúde, ainda que não
pertencentes à classe médica.

2.3. A Função dos Conselhos de Medicina:
Da transgressão de suas Atribuições Legais e a Reserva de Mercado intentada

Nos termos da Lei 3.268/57, a qual dispõe sobre os Conselhos de Medicina, o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-lei nº 7.955/45,
são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo, julgadores
e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu
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alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e
dos que a exerçam legalmente.

De forma objetiva, o diploma supracitado elucida, em seu Art. 5º, as atribuições do
Conselho Federal de Medicina, ipsis litteris:
Art . 5º São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar o seu regimento interno;
b) aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais;
c) eleger o presidente e o secretária geral do Conselho;
d) votar e alterar o Código de Deontologia Médica, ouvidos os Conselhos Regionais;
e) promover quaisquer diligências ou verificações, relativas ao funcionamento dos
Conselhos de Medicina, nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando
necessárias, providências convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a
designação de diretoria provisória;
f) propor ao Governo Federal a emenda ou alteração do Regulamento desta lei;
g) expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos Conselhos Regionais;
h) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e
dirimí-las;
i) em grau de recurso por provocação dos Conselhos Regionais, ou de qualquer interessado,
deliberar sôbre admissão de membros aos Conselhos Regionais e sôbre penalidades
impostas aos mesmos pelos referidos Conselhos.
j) fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada aos inscritos nos Conselhos Regionais
de Medicina; e
l) normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílio de representação, fixando o valor
máximo para todos os Conselhos Regionais.

A Lei em análise dispõe, ainda, acerca das atribuições dos Conselhos Regionais de
Medicina. Trata-se do Art. 15, in verbis:
Art . 15. São atribuições dos Conselhos Regionais:
a) deliberar sôbre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;
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b) manter um registro dos médicos, legalmente habilitados, com exercício na respectiva
Região;
c) fiscalizar o exercício da profissão de médico;
d) conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as
penalidades que couberem;
e) elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo-a à aprovação do Conselho
Federal;
f) expedir carteira profissional;
g) velar pela conservação da honra e da independência do Conselho, livre exercício legal
dos direitos dos médicos;
h) promover, por todos os meios e o seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da
medicina e o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão e dos que a exerçam;
i) publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
j) exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos;
k) representar ao Conselho Federal de Medicina Aérea sôbre providências necessárias para
a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão.

Da análise dos dispositivos colacionados, denota-se que nenhuma das Atribuições
conferidas ao Conselho Federal ou aos Conselhos Regionais de Medicina compreende o direito de
resguardar à classe médica, de forma privativa, o exercício de uma atividade profissional não
regulamentada em Lei, a exemplo da acupuntura.

Diante do preceituado, não deve prosperar o argumento de que a tentativa de tornar
exclusiva a prática de acupuntura pela classe médica consiste em uma forma de cumprir com a
função pública e social dos Conselhos, estando estas condutas previstas de forma implícita nos
artigos 5º e 15 da Lei 3.268/57. Flagrantemente, a Reserva de Mercado intentada não possui
qualquer liame com a promoção do prestígio e bom conceito da profissão.

O CFM e os CRM’s, enquanto Autarquias Federais, integrantes da Administração
Pública Indireta, estão intrinsecamente vinculados ao denominado Princípio da Legalidade Estrita.
Acerca desta, trago a lume concepção de Lucas Rocha Furtado:
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De acordo com a visão tradicional, e dominante em nossa doutrina, a legalidade
administrativa, denominada de legalidade restrita, ou estrita, cria a situação de que a
Administração Pública somente pode agir se e quando a lei autorizar a atuação. De acordo
com essa interpretação dominante, ainda que a atividade estatal não importe em impor
qualquer conduta positiva ou negativa de qualquer cidadão, a Administração estaria
impedida de agir3.

Nesse sentido, é constatável a impossibilidade de interpretação extensiva dos
dispositivos em comento, os quais oferecem um rol taxativo de atribuições dos Conselhos Médicos.

Não obstante, o CFM e os CRM’s, agindo por interesse exclusivo da classe médica,
acabaram por tentar desenvolver uma espécie de Reserva de Mercado acerca da prática da
acupuntura, extrapolando os limites de sua atividade regulatória.

Em sendo assim, as referidas Autarquias Federais certamente transgrediram a esfera
de suas atribuições, na medida em que promoveram esforços para tornar a prática profissional da
acupuntura no Brasil exclusiva da classe médica, conduta esta eivada de ilegalidade.

2.3. A Atipicidade da Acupuntura:
Da ausência de adequação típica da prática da acupuntura a uma Conduta Típica

Em sede de esclarecimentos administrativos, o Conselho Federal de Medicina foi
enfático ao alegar que os fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e outras profissões não podem
realizar/praticar a acupuntura, sob pena de praticarem o crime de exercício ilegal da medicina e do
curandeirismo, previsto nos artigos 282 e 284 do Código Penal Brasileiro, respectivamente.

O aludido argumento, contudo, não deve prosperar, conforme se demonstrará. Na
realidade, trata-se de justificativa incongruente, que, levada a sério, implicaria a atribuição de
3

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
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prática criminosa inclusive aos profissionais médicos. Logo, ao invés de amparar a suposta correção
da atuação das Autarquias Profissionais, o aludido argumento apenas atesta o quão frágeis são os
pressupostos de atuação das Rés neste caso específico.

De forma primordial, faz-se relevante a análise do disposto pelas normas
supramencionadas, ipsis litteris:
Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou
farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Art. 284 - Exercer o curandeirismo:
I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;
II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;
III - fazendo diagnósticos:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos

Em observância aos dispositivos penais trazidos a lume, constata-se a
impossibilidade de se falar em exercício ilegal da medicina por praticantes da acupuntura, ante a
inexistência de Lei específica que disponha acerca da regulamentação desta. Em outras palavras, se
não há lei que vincule a aludida prática a determinada profissão, não podem os Conselhos Réus
invocarem-na para si em caráter privativo, e, ato contínuo, imputar aos demais profissionais que
intentem praticá-la a suposta incidência em conduta típica.

Cumpre ressaltar que não é outro o entendimento já consolidado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
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EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. NORMA PENAL EM BRANCO. EXERCÍCIO
DA ACUPUNTURA. AUSÊNCIA DE LEI FEDERAL REGULAMENTANDO A
ATIVIDADE. ATIPICIDADE. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDICIAMENTO
FORMAL APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. EXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TRANCAR A
AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E
CASSAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O INDICIAMENTO FORMAL DO
PACIENTE.
1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver
comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta
supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e
materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a
individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma
suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno
exercício da defesa.
3. Quanto ao delito do art. 268 do CP, foram devidamente descritas na denúncia as medidas
sanitárias preventivas descumpridas pelo paciente, não havendo, portanto, que se falar em
nulidade por inépcia da denúncia.
4. No que concerne ao crime de exercício ilegal da medicina, ausente complementação
da norma penal em branco, por ausência de regulamentação acerca do exercício da
acupuntura, a conduta é atípica.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o indiciamento, após o
recebimento da denúncia, configura constrangimento ilegal, pois esse ato é próprio da fase
inquisitorial.
6. Recurso improvido, mas, de ofício, concedida a ordem para trancar a ação penal em
relação ao delito descrito no art. 282 do Código Penal e cassar a decisão que determinou o
indiciamento formal da paciente.
(RHC 66.641/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
03/03/2016, DJe 10/03/2016 – grifos nossos)

Ato contínuo, não consistente em ato médico, interpretar a Acupuntura como
exercício de curandeirismo, com espeque no Art. 284, II, do Código Penal, é criar um óbice à
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prática pela própria classe médica, como antes se disse. Afinal, em hipótese de insistência na
conduta, o profissional médico também incorreria em pena pelo ato delituoso.

Na hipótese em análise não há que se falar, portanto, em tipicidade da prática de
acupuntura, muito menos em adequação típica da aludida conduta às hipóteses de exercício ilegal
da medicina e curandeirismo, respectivamente.

Nesta senda de ideias, são infrutíferas as alegações que caracterizam como crime a
prática de acupuntura. A conduta é eminentemente atípica, seja ela exercida pela classe médica, seja
por outros profissionais da saúde.

2.4. A Veiculação de Notícias Falsas:
Do Sobrepujamento do Direito de Informar

Em 06 de fevereiro de 2018 foi julgado o Recurso Extraordinário com Agravo nº
1.099.652/DF, em que figurava como recorrente o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional – COFFITO, e como recorrido o Conselho Federal de Medicina – CFM. No aludido
Recurso foi discutida a nulidade da Resolução nº 2189/2000, oriunda do COFFITO, a qual dispunha
sobre a regulamentação do exercício da acupuntura pelos profissionais desta.

Após o referido decisum, o Conselho Federal de Medicina veiculou em seu sítio
eletrônico, na data de 16 de fevereiro de 2018, a notícia de que o STF havia ratificado a proibição
de que fisioterapeutas praticassem acupuntura, in verbis:

STF ratifica proibição de que fisioterapeutas pratiquem acupuntura
Sex, 16 de Fevereiro de 2018 16:49
O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a proibição de que a acupuntura seja praticada
por profissional fisioterapeuta. O relator da matéria foi o ministro Gilmar Mendes, que
negou, no dia 6 de fevereiro, seguimento ao recurso extraordinário contra a decisão do
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tribunal de origem, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. Na apreciação
original, o Tribunal decretou a nulidade da Resolução 219/2000 do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), que reconhece da acupuntura como
especialidade do fisioterapeuta. Em sua fundamentação, o TRF afirmou que o Decreto-Lei
nº 938/1969 estabeleceu o que os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
podem fazer e, entre essas atribuições, não está a de realizar diagnósticos clínicos, nem
prescrever tratamentos (atos intrínsecos à prática da medicina e necessários à prática da
acupuntura). Nesse sentido, o tribunal destacou que houve extrapolação da lei por parte do
Coffito ao tratar do assunto: "Por ter elastecido a matéria já regulada em lei, a atribuição de
competência para a prática de acupuntura por profissional de Fisioterapia ou Terapia
Ocupacional através de Resolução é ilegal, por dela desbordar". A decisão é considerada
uma importante vitória dos médicos brasileiros em defesa da exclusividade das atividades
previstas na Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), e consolida a posição sobre a matéria
defendida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que coordena a Comissão Jurídica de
Defesa ao Ato Médico. Esse grupo reúne advogados de diversas entidades médicas – entre
elas a Associação Médica Brasileira (AMB), os conselhos regionais de medicina (CRMs) e
as sociedades de especialidades – com o objetivo de estudar estratégias jurídicas de
contraposição a atos administrativos que contrariam a legislação. O trabalho compreende
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para suspender e anular judicialmente
normativos, requerer a apuração da responsabilidade de gestores que os editaram e
denunciar casos concretos de exercício ilegal da medicina, com apuração da
responsabilidade civil e criminal dos envolvidos nos inúmeros casos de prejuízo a
pacientes. Entre as vitórias mais recentes estão a nulidade de artigos de resolução do
Conselho Federal de Educação Física (Confef), os quais autorizavam aos profissionais
desta área a prática de acupuntura e a suspensão, pela justiça, de trechos de resoluções do
Conselho Federal de Farmácia (CFF) que permitiam "a consulta farmacêutica em
consultório farmacêutico" e da "avaliação de resultados de exames clínico-laboratoriais do
paciente" por estes profissionais. A decisão foi mantida apenas pelo relator da matéria, o
ministro Gilmar Mendes, por isso ainda cabe recurso ao Plenário do STF4.

4

https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27444:2018-02-16-19-51-18&catid=3.
Acesso em Março de 2019. Vide, ainda, PP 1.22.000.001.871/2018-65
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Todavia, Exa., a notícia supracitada não guarda compromisso com a verdade. Tratase, antes, da subversão do julgado, com interpretação convenientemente alinhavada para dar a
entender que a acupuntura não poderia ser exercida por fisioterapeutas, apenas por médicos.

Diferentemente do publicizado pelo CFM, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar
Mendes apenas negou o cabimento do recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria
debatida pelo Tribunal de origem apenas se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que
eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa.

Em que pese o fato de a Constituição Federal ser resoluta na garantia da livre
manifestação do pensamento (Art. 5º, IV), da livre expressão da atividade de comunicação,
independentemente de censura ou licença (Art. 5º, IX) e do asseguramento de acesso à informação
(Art. 5º, IV), sob qualquer forma, processo ou veículo e sem qualquer restrição (Art. 220, caput), a
divulgação de informação deturbada, excessiva e, portanto, falsa, não goza de qualquer legalidade.

Acerca do sobrepujamento das garantias fundamentais em comento, o STJ se
manifestou de forma acertada e precisa. Na oportunidade do julgamento do REsp 1582069/RJ, o
colendo Tribunal entendeu pela possibilidade de responsabilização daquele que dá publicidade a
notícia falsa, exorbitando direito de informar, ipsis litteris:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIBERDADE DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO IMPUTADA A
POSTERIOR. COLUNA DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DA
PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE.
CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO
1. Conforme se extrai do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 4.815/DF,
“o dever de respeito ao direito do outro conduz ao de responder nos casos em que,
mesmo no exercício de direito legitimamente posto no sistema jurídico, se exorbite
causando dano a terceiro. Quem informa e divulga informação responde por eventual
excesso, apurado por critério que demonstre dano decorrente da circunstância de ter
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sido ultrapassada esfera garantida de direito do outro”. 2. A liberdade de imprensa –
embora amplamente assegurada e com proibição de controle prévio – acarreta
responsabilidade a posteriori pelo eventual excesso e não compreende a divulgação de
especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar. 4. Gera
dano moral indenizável a publicação de notícia sabidamente falsa, amplamente
divulgada, a qual expôs a vida íntima e particular dos envolvidos” (REsp 1.582.069/RJ,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe
29/03/2017).

Nos termos do julgado trazido a lume, é flagrante que o exercício da liberdade de
imprensa em excesso - e com veemente irrazoabilidade - enseja a responsabilização do agente.
Ademais, é evidente que, ressalvadas as peculiaridades de cada demanda, a conduta praticada pelo
CFM é correlata àquela condenada no decisum colacionado. A aludida Autarquia Federal, ora
primeira ré, exorbitou as garantias fundamentais em discussão na medida em que veiculou e deu
publicidade a falácias acerca da acupuntura, além de sugerir que determinados profissionais
estivessem a exercê-la de forma ilegal.

Não bastasse o entendimento já consolidado e compartilhado entre o Superior
Tribunal de Justiça e a Ilustre Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, o Conselho
Nacional de Saúde – CNS expediu, em 12 de abril 2012, a Recomendação nº 005, pela qual fez
apelo ao reconhecimento do caráter multiprofissional da acupuntura:

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
RECOMENDAÇÃO Nº 005, DE 12 DE ABRIL DE 2012
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Trigésima Segunda Reunião
Ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2012, no uso de suas competências regimentais
e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28
de dezembro de 1990 e pelo Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando o principio do livre exercício profissional, estabelecido no Art.5º Inciso XIII da
Constituição Federal de 1988;
Considerando o Decreto Presidencial no 5.753, de 12 de abril de 2006 que referenda a
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Acupuntura como patrimônio cultural intangível da humanidade pela UNESCO em 17 de
outubro de 2003;
Considerando a Portaria MS nº 971, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde;
Considerando as Recomendações do CNS nº 027, de 15 de outubro de 2009 e de n o 010 de 11
de agosto de 2011;
Considerando o que preconiza a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares,
aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite e
implementada pelo Ministério da Saúde, que prevê a utilização multiprofissional da
Medicina Tradicional Chinesa, no que concerne à Acupuntura;
RECOMENDA:
1. aos gestores e prestadores de serviços de saúde, com o devido reforço do CONASS e do
CONASEMS, que ao implementar políticas ou programas de saúde referentes às praticas
integrativas e complementares, em especial, com a oferta de ações e serviços de
acupuntura que procedam a contratação para esta e as demais práticas integrativas e
complementares em saúde de forma multiprofissional em todos os níveis de assistência de
acordo com o preconizado pela Política Nacional de Praticas integrativas e complementares no
Sistema único de Saúde
2. aos Conselhos Estaduais e aos Municipais de Saúde a atenção e providências cabíveis para o
cumprimento desta recomendação em consonância com a referida política nacional em especial
ao que tange a Acupuntura resguardando o direito do usuário da saúde de acesso a este serviço.
Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Trigésima Segunda Reunião
Ordinária.

Ato contínuo, o CNS, em 04 de abril de 2018, divulgou nota afirmando que o
exercício da acupuntura pode ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal,
não sendo necessária a formação em medicina:
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem publicamente esclarecer à Sociedade Brasileira
que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma multiprofissional há mais de cem anos em
todos os níveis de atenção à saúde e que, informações contrárias à difusão desta prática, não
condizem com a verdade. A Acupuntura faz parte da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde, sendo fundamental no tratamento e na redução
de diversos agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira de
Acupuntura (AMBA) e a Federação Médica Brasileira (FMB) publicaram notas afirmando
que a prática da atividade deve ser exclusiva dos profissionais médicos. O CNS reafirma
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que a prática pode ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal,
não sendo necessária a formação em medicina.
Os benefícios da atividade para a população brasileira são inúmeros, tanto na rede privada,
quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). A prática integrativa pode reduzir a quantidade
de medicamentos em uma série de tratamentos, além de reduzir o tempo de internações. Por
isso a necessidade de mais profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a
Acupuntura e gerar saúde à população.
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais deste Conselho:
– aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para que a
contratação para o exercício da Acupuntura ocorra de forma multiprofissional;
– aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de Práticas
Integrativas e Complementares em saúde para colaborar com o assessoramento do controle
social para a implementação de Políticas Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e
Complementares em saúde em todo o Brasil;
– ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei nº 1549/2003, que
regulamenta o exercício da Acupuntura no Brasil de forma multiprofissional, entre outras.
Conselho Nacional de Saúde
Brasília, 3 abril de 20185

Visando resolver a celeuma na esfera administrativa, a Procuradoria da República no
Município de Uberlândia/MG expediu a Recomendação nº 52/2018 – 3º Ofício/PRMUBERLÂNDIA ao CFM e ao CRM/MG, sugerindo que estes se abstivessem de veicular
manifestações públicas que afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil uma atividade
exclusiva do profissional médico.

Em resposta, o CFM aduziu a impossibilidade de cumprir a obrigação de não fazer
elencada, sob o fundamento de que a abstenção de veicular manifestações públicas que afirmem ser
o exercício da acupuntura no Brasil uma atividade exclusiva do profissional médico é medida que
fere a razoabilidade e segurança jurídica, uma vez que constitui intervenção drástica capaz de
prejudicar milhares de brasileiros. Ademais, arguiu que as manifestações do CNS são contraditórias,
desrespeitam a legislação brasileira e a Constituição, fomentando o tratamento de enfermos por que
profissionais sem qualificação técnica.
5

http://www.susconecta.org.br/nota-de-esclarecimento-acupuntura-nao-e-pratica-exclusiva-da-classe-medica/.
Acesso em Março de 2019.
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O CRM/MG, por sua vez, apenas insistiu na posição de inexistirem manifestações
proferidas por ele no sentido de “promover campanha” de que acupuntura é prática exclusiva de
médico. Ainda assim, em momento algum se comprometeu a cumprir a recomendação do MPF.

Nesta senda de ideias, os Conselhos Médicos atuam com uma “cegueira deliberada”
quanto aos danos que provocaram aos direitos individuais homogêneos dos acupunturistas
brasileiros, bem como aos mais diversos profissionais que exercem a atividade da acupuntura, ao
promoverem campanhas em que afirmam que a acupuntura é prática exclusiva do profissional
médico no Brasil.

Portanto, é evidente que a atuação dos Conselhos causa danos à coletividade,
passíveis de reparação em sede de Ação Civil Pública. Assim, por tudo o que se disse até este
momento, devem as Autarquias se absterem de divulgar/veicular a notícia falaciosa de que a
acupuntura é prática exclusiva do profissional médico no Brasil. Adicionalmente, devem ser
compelidas a retirar de seus sítios eletrônicos toda e qualquer notícia que faça alusão à acupuntura
como ato médico/prática exclusiva da classe médica. Ademais, devem divulgar, com a mesma
publicidade do conteúdo contestado, errata informando que a acupuntura não é prática exclusiva de
médicos e se desculpando com a comunidade de acupunturistas brasileiros.

Para além disso, devem os réus ser condenados a arcar com indenização pelos danos
causados à coletividade, notadamente à classe dos acupunturistas brasileiros e demais profissionais
que praticam a aludida atividade, em razão da publicação de notícia sabidamente falsa e
amplamente divulgada, conforme se demonstrará a seguir

2.4. Dos danos morais coletivos e dos Danos Sociais: Violação aos Direitos da comunidade de
Acupunturistas e demais profissionais não médicos que exercem a acupuntura
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2.4.1. Dos danos Morais Coletivos

De acordo com o art. 5º, X, da Constituição, os danos causados à honra das pessoas
asseguram ao lesado o direito a uma indenização compensatória:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;

Por óbvio, esse não é apenas um direito individual, mas igualmente coletivo (em sentido amplo), o
que, aliás, atestam os programas normativos do art. 1º, caput, da Lei 7.347/856, art. 6º, VI, do CDC7.

O Superior Tribunal de Justiça, após um primeiro momento de resistência, entende
atualmente ser possível, em tese, a configuração de dano moral coletivo sempre que a lesão ou a
ameaça de lesão levada a efeito pela parte demandada atingir direitos e interesses
fundamentais do grupo. Nesses casos, afigura-se descabido negar a essa coletividade a
compensação pelo dano causado aos seus direitos. A propósito, confira-se
(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe
específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à
imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas
como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. 2. O dano
extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo
psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos
interesses difusos e coletivos. (…) (STJ. 2ª Turma. REsp 1057274/RS, Rel. Min. Eliana
6

Art.1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos
morais e patrimoniais causados (BRASIL, 1985).
7 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (…) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos;
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Calmon, julgado em 01/12/2009 - grifos nossos).

(...) 8. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a
violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade
atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas
qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a
consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. 9. Há vários julgados
desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento da condenação por danos
morais coletivos em sede de ação civil pública. (…) 10. Esta Corte já se manifestou no
sentido de que não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar
dano moral difuso, que dê ensanchas à responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito
se revela como afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o
fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade
social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. (REsp 1.221.756⁄RJ,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 10.02.2012).

Pela sua própria natureza, conforme atestam as decisões acima colacionadas, o dano
moral coletivo não demanda a comprovação de uma dor ou sofrimento individualizado, mas,
apenas e tão somente, o prejuízo causado à imagem e à moral coletiva do segmento. Além disso, o
ato passível de gerá-lo deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos,
intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

No caso presente, ambos os requisitos estão devidamente cumpridos. De um lado, a
conduta promovida pela CFM configura evidente violação a direitos fundamentais, como o livre
exercício da profissão (Art. 5º, XIII, Constituição). Essa violação é grave o suficiente para
causar, entre outras coisas, intranquilidade social e alterações de ordem extrapatrimonial coletiva,
na medida em que reflete diretamente na vida de profissionais da acupuntura sem formação médica
e de suas respectivas famílias, ante a impossibilidade de promoverem seu sustento e,
consequentemente, garantirem a dignidade que lhes é inerente.
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De outro lado, o CRM/MG, embora não tenha especificamente veiculado notícia
acerca da acupuntura, é clara a participação deste na defesa da acupuntura enquanto ato privativo da
classe médica. Isso resta evidente no só fato de o Conselho não se comprometer em cumprir
obrigação de não fazer recomendada pelo MPF. Além disso, é evidenciado pela própria notícia
veiculada no sítio eletrônico do CFM, a qual menciona a existência de uma Comissão Jurídica de
Defesa ao Ato Médico que reúne advogados de diversas entidades médicas – entre elas a
Associação Médica Brasileira (AMB), os conselhos regionais de medicina (CRMs) e as
sociedades de especialidades – com o objetivo de estudar estratégias jurídicas de contraposição a
atos administrativos que “contrariam a legislação”.

2.4.2. Dos Danos Sociais

Os danos sociais não se confundem com os danos morais coletivos. De acordo como
magistério de Antônio Junqueira de Azevedo, os danos sociais: “são lesões à sociedade, no seu nível de
vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por
diminuição na qualidade de vida. Os danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave,
especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de indenização dissuasória, se
atos em geral da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população.”8 (p.
376).

Na visão de Ricardo Pereira, esses danos (sociais) representam a função social da
responsabilidade civil9. São danos difusos, cuja reparação, no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, é admitida apenas em sede de tutela coletiva (STJ. 2ª Seção. Rcl 12.062-GO, Rel. Ministro
Raul Araújo, julgado em 12/11/2014).

8

Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. In:
FILOMENO, José Geraldo Brito; WAGNER JR., Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, Renato Afonso
(coord.). O Código Civil e sua interdisciplinariedade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 376.
9 PEREIRA, Ricardo Diego Nunes. Os novos danos: danos morais coletivos, danos sociais e danos por perda de uma
chance. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11307).
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Ainda de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, por evidente, para que haja
condenação por dano social, é indispensável que haja pedido expresso, sob pena de violar os
princípios da demanda, da inércia e, fundamentalmente, da adstrição/congruência, o qual exige a
correlação entre o pedido e o provimento judicial a ser exarado pelo Poder Judiciário. STJ. 2ª Seção.
Rcl 12.062-GO, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 12/11/2014 (Info 552).

Em suma, são danos decorrentes de conduta comissiva ou omissiva, da qual decorre uma redução do
nível de segurança coletiva ou, ainda, um rebaixamento do grau de qualidade de vida da coletividade, passíveis de ser
discutidos apenas em sede de tutela coletiva. Logo, enquadram-se perfeitamente à presente demanda, na medida em que
a conduta comissiva do CFM possui como reflexos, justamente, a redução das condições coletivas de acesso à saúde por
meio da prática da acupuntura, ante a redução imediata de sua oferta no mercado, e o rebaixamento da qualidade de
vida da classe dos acupunturistas sem formação médica, e demais profissionais que exercem a atividade, em razão do
óbice à prática profissional que garante o seu sustento.

Não obstante, os referidos reflexos não são oriundos apenas da falácia veiculada em 16 de fevereiro
de 2018 pelo Conselho Federal de Medicina, mas sim das reiteradas tentativas deste, em concurso com os Conselhos
Regionais de Medicina, de tornar a acupuntura uma prática exclusiva da classe médica.

Assim, in casu, é cabível indenização punitiva e dissuasória em decorrência dos
danos sociais causados pela conduta comissiva do Conselho Federal de Medicina em concurso com
o Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais.
2.5. Da Tutela de Urgência
Para a concessão de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil impõe o
cumprimento de dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e do perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
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real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão (BRASIL, 2015).

Na presente ação, não há dúvidas quanto à existência do direito violado,
notadamente, o direito ao livre exercício profissional, nos termos definidos pela Constituição
Federal (Art. 5º, inciso XIII).

De igual modo, o perigo de dano afigura-se evidente, porquanto o Conselho Federal
de Medicina, mediante a veiculação de notícia inverídica acerca da prática da acupuntura,
prejudicou toda uma classe profissional.

Na medida em que foi dada publicidade à falaciosa notícia de que o STF havia
ratificado a proibição de que fisioterapeutas praticassem acupuntura – quando na realidade a
decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes apenas negou o cabimento do recurso
extraordinário – a Autarquia Médica deslegitimou, de maneira ampla e irrestrita, a ocupação de
milhares de profissionais.

Insta salientar que embora a notícia tenha agredido diretamente os profissionais
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, o CFM foi veemente na alegação de que a referida
decisão consiste em uma importante vitória dos médicos brasileiros em defesa da exclusividade das
atividades previstas na Lei do Ato Médico (Lei 12.842/2013).

Para além do informe em comento, a reiterada divulgação por parte das Autarquias
Médicas de que a acupuntura consiste em prática exclusiva de seus profissionais é danosa a todos os
praticantes da acupuntura que não possuem formação médica, considerando a queda na
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confiabilidade dos serviços prestados e a consequente diminuição do aviamento, colocando em
risco a subsistência de toda uma classe.

Portanto, in casu, deve ser concedida a tutela de urgência de natureza antecipatória, a
fim de que o CFM seja compelido a: (i) retirar de seu portal eletrônico toda e qualquer notícia que
sugira, insinue e/ou afirme que a prática da acupuntura é exclusiva da classe médica. Não obstante,
tanto o CFM quanto o CRM/MG devem ser obrigados a: (ii) se absterem de divulgar, publicamente,
que a acupuntura consiste em ato médico, sendo, portanto, exclusivo. Em caso de
descumprimento, pede-se a fixação de astreintes, em valor a ser arbitrado por V.Exa. (Art.
139, IV, CPC).

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o Ministério Público Federal pede:

(1) a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipatória, com a
sua posterior confirmação sem sede de sentença, a fim de que:
(1.1) o CFM seja compelido a retirar de seu portal eletrônico toda e qualquer notícia
que sugira, insinue e/ou afirme que a prática da acupuntura é exclusiva da classe
médica, principalmente aquela publicada em 16 de fevereiro de 2018, de título “STF
ratifica proibição de que fisioterapeutas pratiquem acupuntura”, sob pena de
cominação de astreintes, em valor a ser arbitrado por V.Exa. (Art. 139, IV,
CPC);
(1.2) o CFM e CRM/MG se absterem de divulgar, publicamente, que a acupuntura
consiste em ato médico, e, ainda, informações que façam subentender que a prática
da acupuntura é exclusiva da classe médica, sob pena de cominação de astreintes,
em valor a ser arbitrado por V.Exa. (Art. 139, IV, CPC).
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(2) a declaração da inconstitucionalidade da Resolução Interna nº 1455/95
do CFM, da Resolução Interna nº 1666/2003 e pela Nota Técnica 85/2001,
ambas do CFM, por ofensa aos princípios da legalidade (Art. 5º, II), da
Legalidade estrita (Art. 37, caput) e ao direito ao livre exercício profissional
(Art. 5º, XIII);

(3) a condenação final do CFM ao cumprimento das seguintes obrigações de
fazer:
(3.1) divulgar publicamente – pelos mesmos meios utilizados anteriormente para a
propagação de informações e notícias – errata acerca da acupuntura, elucidando que
esta não consiste em ato médico e, consequentemente, não pode ser compreendida
como uma prática exclusiva da classe médica; e
(3.2) divulgar publicamente, ainda, – pelos mesmos meios utilizados anteriormente
para a propagação de informações e notícias – pedido de desculpas à classe de
acupunturistas brasileiros, notadamente àqueles que não possuem formação médica.

(4) a condenação do CFM e do CRM/MG ao pagamento de indenização a
título de danos morais coletivos e de danos sociais, em valor não inferior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada um deles, totalizando um
montante reparatório equivalente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual
deverá ser revertido para o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos (Art.13 da Lei
7.347/85), ante os reflexos das transgressões praticadas pelos Conselhos
Médicos, ora réus.

Anexa-se à presente ação as cópias integrais (digitalizadas) do Procedimento
Preparatório

nº

1.22.000.001871.2018-65

e

do

Inquérito

Civil

Público

nº
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1.22.003.000250.2018-34, os quais tiveram curso no âmbito do Ministério Público Federal
para apuração dos fatos.

O MPF protesta pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial prova pericial, caso necessário.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Belo Horizonte, 29 de março de 2019.

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República em Belo Horizonte
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REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ilustríssimo SR.(A). DR.(A) PROCURADORA DA REPÚBLICA

o
o
o

Alexander

o

da

Silveira

Assunção,

brasileiro,

o

separado, acupunturista, portador da carteira de identidade

o
o
o

885.368.076-87, residente e domiciliado na rua Major Lopes

635, São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP; 30.3330-

o

assinam a presente, vem respeitosamente a presença de Vossa

o

RG

n®

MG5.0Ò5.425,

SSPMG,

inscrito

no CPF sob o

n®

050 e as pessoas que ao final também estão qualificadas e
Senhoria, oferecer a presente

o
o
o
o

REPRESENTAÇÃO
Em

face

do

Conselho

Federal

de

Medicina

e

dos

o

Conselhos Regionais de Medicina, pelos fundamentos de fato

o

e de direito que adiante informam.

o
o
o

PRELIMINARMENTE:

o
o
o

Cumpre informar que o primeiro qualificado acima, na

presente

denúncia,

destaca-se

por

sua

disposição

em

colaborar com Parquet na facilitação dos eventuais contatos

o

necessários

o

qualificados também subscrevem a presente.

com

os

demais

representantes

que

abai:-;o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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O

Q

BFEVE síntese FATICA:

®

Senhor Procurador, em apertada síntese, adiante

O
O

relataremos a conduta abusiva do Conselho Federal de
Medicina-CFM e Conselhos Regionais de Medicina - CRM

Q
^

(Autarquias Federais) que vem provocando reiteradas lesões
aos direitos individuais homogêneos dos acupunturistas
brasileiros, notadamente daqueles que a esta subscrevem.

O
o

?

As Autarquias supracitadas, ao arrepio da lei, vêm
promovendo campanha de divulgação (calúnia) junto aos seus

O

jurisdicionados e ao público em geral, afirmando que a

O

acupuntura é prática exclusiva do profissional médico no

Q

Brasil.

®
O
O
o
o

A celeuma é antiga, todavia

no momento tem

recrudescido em razão da represália do CFM/CRMS à ampliação
do rol de tratamentos integrativos, recentemente aprovado
para o Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde.
Diversas foram as tentativas médicas em monopolizar

a prática da acupuntura, após a década de 80 do século

O

passado, especialmente após a Declaração de Alma-Ata em 1978,

O

quando a Conferência Internacional Sobre Cuidados de Saúde
preconizou a importância da difusão da acupuntura e de outras

O
o

técnicas alternativas de saúde nos diversos sistemas de saúde

pública dos paises que compõe a Organização Mundial da Saúde.

o

Q
O
o

Cumpre evidenciar que até 1990 a acupuntura era
rechaçada como prática médica e peremptoriamente negada como
especialidade (Resolução CFM 467/72 e processo 45/90 anexos.

o
Q

Relevante evidenciar que a acupuntura na China, seu
berço, é parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa,
que é uma atividade totalmente independente da Medicina

^

Alopata, ou Ocidental (doe. anexo Oficio do embaixador do

^

Brasil na China).

O
o
o
o
o

Q
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O

Q

Larnentavelmente, o termo "Medicina" no Brasil

^

adquiriu significado escrito de profissão do médico, ao

®
O
O

contrário das culturas dos outros paises e povos que
distinguem a profissão do médico da ciência da Medicina, ou
seja: "o conjunto de conhecimentos relativos à manutenção da

Q
_

saúde, bem como da prevenção, tratamento e cura de doenças,
traumatismos e afecçôes".

O

o
O
O
o

A e:<emplo desta distinção lembramos que nos paises
anglo-saxões a profissão de médico (conforme conceituada no
Brasil) é denominada Physician, que por sua vez, ainda, se
distingue de outro especialista denominado Surgeon.

o
O

o que se pretende com a explicação anterior é
conferir a devida dimensão ao termo "Medicina", para que não

o
o

se tropece no sofisma que leva a crer que Medicina Natural,

O

outras, são atividades, ou profissões exclusivas do médico.

Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurvédica e tantas

O

Q

Universalmente

e

de

forma

relevante

para

a

^

Organização Mundial da Saúde - OMS, o termo Medicina tem

®
O

outra dimensão, muito além daquela reducionista conhecida
pelos brasileiros de que medicina é apenas a profissão do

O

médico.

o
o

aludidas é fundamental para a perfeita compreensão de que a

O
Q

OMS propugna uma forma multidisciplinar para o exercício da
acupuntura para os seus Estados Nações Membros. Prova disto

O
o

O conhecimento destas peculiares diferenças acima

é o documento (anexo) "Guídeliacs on Basic Trainlng and

Safety

in

Acupuntura"

aonde

é

evidente

a

forma

multidisciplinar da acupuntura.

o

o
O
o

No Brasil, a acupuntura já é praticada desde 1812,
quando Dom João VI trouxe de Macau (China) a primeira
imigração de Chineses para introduzir o cultivo de chá, no
Brasil.

o

o
O

Estes chineses foram responsáveis pelas primeiras
lavouras experimentais de chá no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro-RJ.

o
o

Q
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Q
^

Posteriormente, nos anos 1900, outros chineses
procedentes de Lisboa radicaram-se no Rio de Janeiro e São

O

acupuntura milenar.

Paulo aonde também trouxeram na bagagem a prática da sua
O

Q

Importante ainda destacar a chegada dos imigrantes
japoneses, que desde 1908, com a chegada da embarcação Kasato

®

Maru, passaram a empregar a acupuntura tradicional japonesa

O

em solo brasileiro.

O

Q
^

Entretanto, a acupuntura cientifica atualmente
difundida no Brasil, foi introduzida pelo imigrante

O

fisioterapeuta,

O

Associação Brasileira de Acupuntura.

Prof.

Frederico

Spaeth,

fundador

da

O
o

^

o querido mestre ensinou à todos, sem distinção:

O

médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Enfim todos que se

O

interessavam

Q

acupuntura.

^
O

pelas

práticas

seguras

e

cientificas

da

Seu amigo Evaldo Martins Leite, companheiro de
tantas

O

aulas e ensinamentos {após o seu falecimento)
continuou com a missão de ensiná-la de forma livre e

Q

multidisciplinar até hoje.

^

Ocorre que a acupuntura teve uma explosão de fama e

O
O

adquiriu notoriedade no ocidente, após a reabertura das
relações diplomáticas dos EUA com o governo Chinês, promovida

O
Q

acompanhava Nixon teve que se submeter a uma cirurgia de
emergência (apendicectomia) e foi tratado das complicações

Q

da mesma, pela técnica da acupuntura.

Q
®

®

por Richard Nixon e seu Secretário de Estado Henry Kissinger.
Especialmente quando um jornalista da comitiva que

A partir de então a acupuntura difundiu-se de forma

O

acelerada

O

produzia.

no

Ocidente,

pelos

resultados

evidentes

que

O
o
o
o

O
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o

—

representação junto ao ministério público federal

?
_
r
O

o reconhecimento foi tamanho que resultou, como ja
^
J ^ de A^a-Ata
dissemos, na inclusão da técnica na Declaração
em 1978 (Conferência Internacional Sobre Cuidados de Saúde).
dissemos, na incj.u»«iw ^

O

Neste compasso, iniciou-se no Brasil um movimento

O
O

pela regulamentação da acupuntura, pelos profissionais que
a
praticavam
tradicionalmente.
Em
especial
fisioterapeutas e os biomédicos buscaram regulamenta-la dado
ao grande número de profissionais destes campos do saber que
a praticavam cotidianamente de forma complementar a sua

O

profissão.

O
o

®

Como todo processo legislativo no Brasil é demorado

^

e custoso, diversos Conselhos Profissionais procuraram

O

editar

O
/X
®

jurisdicionados, que desejavam aplicar a técnica da
acupuntura de forma complementar, deviam aprimorar se nela
buscando cursos na forma preconizada pela OMS e utilizando

®

se de materiais seguros (biossegurança).

Resoluções

Normativas

exigindo

que ^ os

seus

O

?

o vácuo legislativo ocasionou, posteriormente uma

proliferação de resoluções dos Conselhos Profissionais

^
O

(inclusive do CFM) procurando criar através—de Atos
atrativos uma reserva de mercado, sobre uma atividade

Q

não regulamentada.

®

Das resoluções mais corporativas irregularmente

®

criadas pelos Conselhos Profissionais encontrava-se a do

O

C FM.

O

^

É natural que isto aconteça, pois infelizmente a

autarquia médica brasileira sempre buscou difundir uma falsa

^

condição hierarcTuizada na área da saúde brasileira.

O

A autarquia em tela jamais aceitou a condição
horizontalizada dos profissionais da saúde, no Brasil,

O
o
o

o
O
o
o
o

Q

propugnada desde a 8' Conferência Nacional de Saúde,
realizada em 1986, aonde se aprovaram as diretrizes do SUS.

A cultura e retórica difundida pela autarquia
médica, aos seus jurisdicionados manteve-se verticalizada,
aonde para eles, o profissional médico representa o ponto
mais alto da hierarquia entre todos os demais profissionais
da saúde.
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O
Daí a verdadeira "batalha" Cravada pelas autarquias

O
O

médicas para a aprovação da Lei 12.842/2013 (Lei do ato
médico) aonde pretendiam que seu diagnóstico (denominado

O
O

nosològico) fosse o balizador de todas as condutas, de todos
os profissionais da saúde brasileira. Ou seja, o diagnóstico

O

médico (nosològico) hierarquicamente se sobreporia a todos
os demais.

o

o
O

Q

Q

A organização subordinativa, é a retórica propugnada
pelas autarquias médicas. A pretendida verticalizaçào do

diagnóstico médico, sobre todos os demais diagnósticos dos

demais profissionais é a idéia fixa daquelas autarquias.

O

Em que pese terem sido vetados diversos dispositivos

O

expressos, no texto legal (do ato médico), aonde se pretendia

O
O

demais profissões da saúde, esta ideologia ainda baliza a

esta condição de superioridade da classe médica, sobre as
conduta do CFM/CRMS.

O
O
O

Senhor Procurador, note que a Política Nacional de
Práticas Integrativas do Ministério da Saúde, elaborada em

^

2006, (PORTARIA N° 971, DE 03 DE MAIO DE 2006) tem por eixo

O

basilar a saudável prática multidisciplinar da acupuntura,

O

aliás,

Q

na

exata

forma

como

ela

é

preconizada

internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde.

^

Diga-se de passagem, que em Portugal e os demais

O

paises da Comunidade Européia a atividade foi recentemente

O

regulamentada na forma multidisciplinar preconizada pela OMS

Q

(doe. anexo).

O
o

o

DA LESÃO AOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS:

^

Senhor Procurador, as Resoluções publicadas pelos

^

Conselhos Profissionais retro consignadas, que pretendiam

O

regulamentar

O

diversos

^

principio da legalidade estrita.

Q

uma

especialidade

profissionais

da

da

saúde

acupuntura
foram

para

os

anuladas,

ou

desconsideradas simplesmente, uma vez que extrapolaram o

O

Q
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O
O
o

Todas elas pretendiam

regular

uma

atividade que

somente pode ser regulada por Lei, segundo o art. 22, XVI da
C. F.

o

o
O

Inclusive a Resolução CFM n<= 1.455/95 que preconiza
ser

a

acupuntura

uma

especialidade

e

uma

prática

exclusivamente médica, junta-se aresto:

o
Q

"ADMINISTRATIVO.

Q

CURSOS PB ACUPUNTURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ETICO-

^

DISCIPLINAR COM BASE NA RESOLUC^AO CFM No 1455/95.

O

Q

MTiNDADO

DE

SEGURANÇA.

OFERECIMENTO DE

IMPOSSIBILlDADg. AUSÊNCIA LEGISLAÇÃO DE

RESPEITO.

OCORRÊNCIA.

OBSERVÂNCIA

LBI FBPgRAL A

AO

PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL (art. 5o, inc. XIII da CF).

O

APELAÇAO cível No 0006914-40.2013.4.03.6100/SP

Q

RELATOR; DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA

Q

SAO PAULO 21 DE JXRTOO DE 2017"

O

"ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. ATO

Q

PRIVATIVO DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

O

Q

TEMÁTICA CONSTITUCIONAL.
Aglnt

no

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

O

SP{2016/0106557-4)

Q

Saçunda Turma do Superior Tribunal de Justiça

N'

913.355

Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO"

O
o

Q

Em que pese, como o já acima comprovado, a resolução

^

da autarquia médica extrapolar o principio constitucional da

O

legalidade, a mesma vem ilicitamente difundindo, nos meios
sociais de comunicação do pais, a falsa idéia de que a

O

acupuntura é uma especialidade exclusiva dos médicos e que

Q
^

somente eles podem praticá-la. Um dos grandes exemplos dessa
tentativa de reserva de mercado configurou-se através da

O

Conselho Regional de Autorregulamentaçâo da Acupuntura do

O

Estado de Minas Gerais (CRAEMG) ao manifestar no Ministério

tentativa do Colégio Médico de Acupuntura em denunciar o

Q

Público Federal o Procedimento Preparatório sob o número PP
1.22.000.002321/2015-11.

Dada

a

improcedência

das

provas

apresentadas pelo CMA, o Exmo. .Sr. Procurador da República

O

Giovanni Morato Fonseca declarou o arquivamento e destacou

O

na página 4, parágrafo 3 do PP (anexo)que diante da vacância

Q

da lei que regulamenta a acupuntura o Conselho Federal de

O

^
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O
O
O

O

O

Q

Medicina "nâo pode determinar a exclusividade da atuação por
médicos".

Recentemente,

da

decisão

denegatória

de

nulidade de ato administrativo do Conselho Federal de
Fisioterapia,

®

quando

seguimento de recurso extraordinário cujo objeto foi a
aquela

entidade

ventilou

maldosa

e

deliberadamente, pelo pais que os fisioterapeutas estavam

O

proibidos, assim como os demais profissionais, de praticar

Q

a acupuntura em território nacional.

^

Verdadeiro

absurdo!

As

autarquias

médicas

^

manipularam a informação de uma decisão denegatória de

O
O

seguimento de um recurso extraordinário que anulava um ato
administrativo de um dos Conselhos profissionais da saúde

Q

^

informando que a decisão era de natureza desconstitutiva de

direitos, ou seja, uma decisão que proibia a classe de
praticar a acupuntura.

O

Q

Ou seja, a autarquia médica, dolosamente transformou

Q

uma sentença declaratòria da nulidade de um ato

^

administrativo em uma sentença que constringia o direito dos

O

demais profissionais (exceto os médicos) de praticar a

O

acupuntura (junta-se documentos).

O
o

O
O
O
o

Recentemente, consoante ao afirmado alhures, com a

expansão do número de terapias integrativas no SUS, em março
do corrente ano, as autarquias médicas vêm promovendo uma
verdadeira guerra de informações equivocadas, com o escopo
de restringir as praticas integrativas e complementares no
Sistema único de Saúde Brasileiro e diminuir o acesso da

população mais carente às técnicas aqui abordadas.

o

Q

Retornam a difundir as velhas mentiras de que a
acupuntura, a homeopatia e outras técnicas integrativas são

O
o

"atos de exclusividade médica".

o
O

Senhor Procurador, nesta oportunidade, juntamos o
documento "razões do veto presidencial" aos artigos da Lei

o

do Ato Médico, que bem demonstrarão a sanha de poder que

o
o

Q

buscam as autarquias médicas brasileiras, na sua incessante

ação pela verticalizaçâo das relações de trabalho entre os
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profissionais da saúde brasileiros, pretendendo colocar os
médicos como "chefes" dos demais profissionais, nâo
importando o custo social, ou o prejuizo que terão as
populações mais carentes, em razão desta ação, que certamente

levaria à limitação ao acesso das terapias integrativas
pelos mais pobres e certamente implicaria na limitação do
direito fundamental à saúde, do qual somos todos legitimes
detentores.

o

o
O
o

Vale consignar trecho daquelas razões do veto,
pertinentes aos incisos I e II do § 4° do art. 4°
inicialmente pretendidos pela autarquia, aonde:

o
Q

Razões doa vetos

O

o

"Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam

^

procedimentos

invasivos,

os

dois

dispositivos

atribuem

privativamente aos profissionais médicos um rol extenso de

O

procedimentos, incluindo alguns que já estão consagrados no
Sistema

o
o

Único

de

Saúde

a

partir

de

uma

perspectiva

multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe a

Q

execução de punçôes o drenagens e transforma a prática da
acupuntura

O

em

privativa

dos

médicos,

restringindo

as

possibilidades de atenção à saúde e contrariando a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema
Único de Saúde. O Poder Executivo apresentará nova proposta

O

para caracterizar com precisão tais procedimentos."

O

®

Enfim, Senhor Procurador, mediante a profusão de

^

falsas informações divulgadas pelas autarquias médicas, ora

O

denunciadas, nas diversas mídias de alcance nacional, graças

Q

ao seu enorme poder econômico financeiro, que neste caso,

^

desviam-se dos seus estritos objetivos previstos em lei para
aquelas instituições, as mesmas, provocam enorme prejuizo

^

aos profissionais acupunturistas signatários da presente,

O

assim

0

acupuntura em território nacional, pois todos são acusados

Q

de pratica ilícita da acupuntura, pelas autarquias médicas.

O
O
O

Q

como

aos

demais

profissionais

que

atuam

com

a

Várias foram as oportunidades em que as autarquias
médicas incidiram no crime de calúnia, atribuindo falsa
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2

conduta definida como crime {exercício ilegal da medicina)

^

contra vários acupunturistas no território nacional,
vejamos:

O

^

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

O

INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ^NE^IA^
INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. NORMA PENAL EM

"

BRANCO. EXERCÍCIO DA ACUPUNTURA.

O

AUSÊNCIA

^

OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDICIAMENTO FORMAL APÓS O

O

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA,

rt
O
o

DE

LEI

FEDERAL

REGULAMENTANDO

A

ATIVIDADE.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL QUANTO AO

CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E CASSAR A DECISÃO QUE
DETERMINOU O INDICIAMENTO FORMAL DO PACIENTE.

1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só e
cabível quando
quaauu houver comprovação, de .
plano,
, , ,
da ausência
,
j de
,...
caoivei

O
n

justa causa, seja em razão da atipicidade da _ conduta
supostamente praticada pelo acusaco, seja da ausência de

O

incidência de causa de extinção da punibilidade.

r\

2 t afastada a inépcia quando a denúncia preencher os
reoulsitos do art. 41 do CPP, com a individualizaçâo da conduta
do'réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de

^

O

^
^

indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da

forma suficiente para dar início à persecuçâo penal na via
judicial, bem como para o pleno exercício da defesa.

O

r,

3

Ouanto ao delito do art. 268 do CP, foram devidamente

^

descritas

O

descumpricas pelo paciente, não havendo, portanto, que se falar

na

denúncia

as medidas sanitárias

preventivas

em nulidade por inépcia da denúncia.

O

4. No que concerne ao crime de exercício ilecjai da medicina,
ausente complementaçâo da norma penal em branco, por ausência

O
O

de regulamentação acerca do exercido da acupuntura,
a conduta é atípica.

O

o indiciamento, após o recebimento da denúncia, confiqura

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

Q

constrangimento ilegal, pois esse ato é próprio da fase

^

inquisitorial.

O

6. Recurso im.provido, mas, de ofício, concedida a ordem para
trancar a ação penal em relação ao delito descrito no art. 282

^

do Código Penal e cassar a decisão que determinou o

O

indiciamento formal da paciente.

Q
O

Q

(RHC 66.641/SP, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,

julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

Tais condutas das autarquias médicas, desvirtuadas

dos seus verdadeiros objetivos sociais de controle do

O

Q
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exercício da medicina e da proteção da sociedade das
eventuais impericias que podem ser cometidas pelos seus
jurisdicionados, tem gerado, como já mencionamos, um
inequívoco prejuízo ao patrimônio material e moral dos
acupunturistas brasileiros, especialmente daqueles que
subscrevem a presente representação.

o
o
DOS PEDIDOS:

o
o
o
o
o

o
o

Diante

do

contexto

acima

exposto,

clamam

os

subscritores da presente representação pela abertura de
inquérito civil e penal, para apuração dos fatos aqui
relatados, com a imprescindível finalidade de defender os
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS
dos
acupunturistas
brasileiros, especialmente dos que firmam a presente,
lesados pelas autarquias médicas brasileiras.

o
o
Belo Horizonte, 02 de maio de 2018.

o
o
o

Termos para os quais

o

Pedem e aguardam o deferimento

o
o
o
o

o
o

A

xander dà

tidente

es

Assunç

^tbnsel^^ Regional de Autorregulamentação da

Acupuntura do Estado de Minas Gerais — CRAEMG

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
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o
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o

representação junto ao ministério publico federal

o
o
o
o

Diante do contexto acima exposto, clamam os subscritores da presente
representação pela abertura de inquérito civil e penal, para apuração dos fatos aqui

O
O

relatados, com a imprescindível llnalidade de defender os DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS dos acupunturístas brasileiros, especialmente dos que firmam a

O

presente,lesados pelas autarquias médicas brasileiras.

O
o
Q

Termos para os quais

®

Pedem e aguardam o deferimento

o
o
o

o
o

O
O

Brasileiro (a), acupuntiirista, RC M.

(?\

CPI-

residente e domiciliado em (3u.Ü.

Qo.9cijí,^v\ü Õo2-S
^

^^xXa-ooo- 5 ^'vAG

O

o

Nome trJLiAA/A

o

Brasileiro (a),acupunturista. RG

o

S|LVA
'1.03').^-^3 CPF 035- ^Z-^.

O

residente e domiciliado em

^

l'íO IvÍaÀ^ -^Í_/i -IWA-VO jrií? /M Ú>

~3d

A loAAAAO (W-

O
o

Nome

o

Q

Brasileiro (a), acupunturista. RG AU" 11 ■'E 2^ -1 9^S CPF

O

residente e domiciliado em

í

lA^ .

.fi

o
o

o

Q

Nome

(Soth

O

Brasileiro (a), acupunturista, RG_^ .

^

residente e domiciliado em

O

JEüL=_Mg

_

SÓS /fexjZ. Tó i^r

'

"

o
o

o
o
o

o
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o
o

o
o

REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRÍO PUBLICO FEDERAL

o
o
o
o

Diante do contexto acima exposto, clamam os subscritores da presente
representação pela abertura de inquérito civil e penal, para apuração dos fatos aqui

O
Q

relatados, com a imprescindível finalidade de defender os DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS dos acupunturistas brasileiros, especialmente dos que Rrmam a

Q

presente,lesados pelas autarquias médicas brasileiras.

O
o
Q

Termos para os quais

O

Pedem e aguardam o deferimento

o
o

Nome_

Fov\i>g^-

O

Brasileiro (a), acupunturista. RG

Q

residente e domiciliado em

CPF

f

ckg.

~ uço-ç.

^

^

O

o

Nome Mic^ f^rsr^ í^y&rO 0(- {JD í íOI^CÇ-LQ j

®

Brasileiro (a), acupunturista. Rf, MJOSÒà t-/ ^

CPF G 01 2^^ 3

Q

residente e domiciliado cm R CfQ 6 / í'-C^/Z fV i P

^6"^

O

^

H

^03 ■{) 01^

_ M í;

O
O
o

Nome i?PkJAT'eL ChVU\

CouriMHn

o
o

Brasileiro (a), acupunturista, RG

o

residente e domiciliado em R Je.in í^OMi^í^

o

PftORÇ-, feLJSrAauo ^

o
o
o

Nome

CPF OOQ 505 ^ ^6
ylOCT Ai^ceo^

—/Je.r)r^iu€, (nc/^rz-ri

O

Brasileiro (a), acupunturista, RG A2 OSé

CPF ^

^
O

residente e domiciliado em
/-^joaS , Ji/
mi 31 . iToLrâ/f/n ^r/q(Ç^(X ^
.

/P.6n^

À//C-'y-/^

O
o
o

o
o

o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 14

o
o

o
o

REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

o
o
o
o

Q

Diante do contexto acima exposto, clamam os subscritores da presente
representação pela abertura de inquérito civil c penal, para apuração dos fatos aqui
relatados, com a imprescindível finalidade de defender os DIREITOS INDIVIDUAIS

0

HOMOGÊNEOS dos acupunturistas brasileiros, especialmente dos que Rrmam a

Q

presente, lesados pelas autarquias médicas brasileiras.

o

o

Q

Termos para os quais

O

Pedem e aguardam o deferimento

^

Nome

O

Brasileiro (a), acupunturista, RG \Ò

®

residente e domiciliado em

O

SoLW): lutukí -

CPF

Ò

\ \ áMJ'\>ÍKÚA /

3n.m-0b^-

O
o
o
o
o
o

Nome fVAA.t^l^

Brasileiro (a),acupunturista, RG

f^pp 3$^

residente e domiciliado cm 5dip /jpu"

ôexsj^

o

Nome ^y^xAin.

o

Brasileiro [a), acupiinturista, RG^A^Tt. lOST 669 çpF

o
o

1

/J&W ^c>ír/e/gfÀc» .

o
o
o

'X)e.

residente e domiciliado cm (Ls r\

Ci^i~a
.,27/<. 9

r ^ ^ t n A. rU

iV \oWaç,^ ,0,X o

Nome

RJ

I5
|
n.

ig^ lU

o

Q

Brasileiro (a), acupunturista, KG U \Zlá 3^7

o

residente c domiciliado em E- UvO„ \J t

CPF 3

S S' ^

ÍHí 3 S ^ *7 i

F^[Yo - S ■ H -

o
O
O
o
o

o

o
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Noin

lírasilcirt.(a), acupuntiinsta, RG MSJlâ'9.^ ^ CPF ^

resiiieiUü o clotiiinliacio em

,9P.'3 59f. ? <y- ,

; fnOQj'm h/> , rO 77 .

jfo/idi-m- l'fr?9ryyrj^
O

iírasilcim [a), atii|ninnn-istii, RG

-f J

- DF ÇPF

2,a^ ^^ fíá 6

.-csiclemc e ciomiciliacio em

^

tsi^ r. A

.-> , A^fV

VcUac^ÍL^ p.liycs cio jMkfTn^^lo

Nome

lírnsileiro (a), acLi[HinliirisCa, RG ^iCv S- fe-R^.

resicieiitec domiciliado ciirí. SJS'

±Aá
Nome

-

CPI- %'n . fC3

,Í^\/A t,i ^í'r(

Pi ^ - TC. J7o J^i o
QA^t g ^UíLO-

-i~fc2sA

ÇPF OPÍ - T,<g;? ■ÕO.A ^
f' MH) 'h0~{20 áfycy

Rrasileiro (aj, acupimtui isia, RG U ^ -t Vf
residerile e domiciliado em

^^-Í!Aü6-S:nfí

Nome t

..VJ (a). acLiinmturistn. RG
silüiro
residerire e dü.niciüado em

^Sj/íf7')

tAf;

CPF oln:?.4l-^La - Q í.

UcmCA^W tT.

^cm\.c;

:V^.dnr,

Nonie_^i^j5Q_d^J4eoaLL
Brasileiro (a), acupimniri.sia. RG íhr-r- H566 0qg.

residerue e domiciliado em

CPI' O^a

MOaicí rin

gp

■—Çft-nWo,. tu.ntx> Ma^ca y\ct /íYX^.
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íí

r

o

p

r

■J

c

p

3

c

n

n

o

ÍA

c

p

/»

1/»
X

rTN
J

o

—

J!

j:
V

u

c

V.

ir

v>

?

ir

V

f■

5»

f5

o

2

^

-o

r

c

o

c

c

a
3
o

*—•

-A

■M

x>

Q

•o

-o
o

-D

V

o

X

c

r>

d

l

-\

V

\

r

■4

5"

u

iJ

l[ ■

o<3

s:

tx

?

_D

è

p

<

í/^

B-

O)

o

fij

í:)
3^

JC'

_!>.

o
x:
exò

n

p

c.

Cl-

(T

o
T>

o

CO

o

Cl.

3
cx>

D
□

ki

LO

CP -

33

(T)

<

g'

a;

d

:e=.

5

±

1 <S|^

í"

D

o g

3.

2

V5

C3

re

2

c-

sD

OJ

c>

Oj

Cn

1-1

Co

o

9^

P

J)

i i tei

—

tx

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o
o
o

o

Nome AMA FLAn/ÍA

o
o
o

Brasileiro (a), acupunturista, KG Dr -

ãiL\/A
CPF 0^1.9^"?. ?ÇG-?>

residente e domiciliado em lyua;'kcC^cx

IKéh.

o
o

Sdo

1

MG-.

c\ K

/V<K

o
o
o

Nome

cLg

OKvyetfO- -S". \ V'0_

o

Brasileiro (a), acupunturista. KG N6>- IM 7797^0 CPF O

o

residente c domiciliado em

o

CÒ^A^Vc? .Lo-

^ jVpUlOa.

~ Q)U -tAC

o
o
o

-3

o

Nome

o
o

Brasileiro (a), acupunturista, RG A^S^Qk~OoP' çpF "7. M ( ^f V

o
o

Ld rS'

residente e domiciliado em
o/.„ ■

"X

1^

^ ^ f/ O(.

^hAC'

o
o

C-^íEÍ:2=1^1^

o

Nome

o
o

Brasileiro (a), acupunturista, RGtMS^í??-?

o

residente e domiciliado qx\\^/)Í^ AyyyJ Me^'-

o

^QJ, KJo(Je(^

o
o
o
o
o

Non,e

C-

CPF

? •7'9;2. $f<? <l, -/ S

IA/\-Ci

Ja ■''Vi-'!

<-/. ^cr^Hns
'i

Brasileiro (a), acupunturista. RG M'

%Á.
fpp

o
o
o

residente e domiciliado em &£i /^Uyí^ jO/í-çjynr

o

NQmc4j^xcLüugaa

o
o

Brasileiro (a), acupunturista. RG Hfa I0;3?0fn;:jq

o

residente e domiciliado em

CPF

Zé& /(f^

~ ,-fíor^/^ jê^.(c.7)n '^(p

'^fiT.-vo \0)Qn^ -

o
o
o
o
o
o

o
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O
O
o

o
o

\^omcJnfxjna^C^tTk) OhCíU^

o

Brasilfim [a], acupunliii-ista,

iicZ(2Z

o
o
o

o

.

CPF.

resiíieiitL- e tioniiciiiadü ern IkdjD Ihlj.7fyn1/ {úl^í ãcü ÍOrfelo
(if éc///7)kijup
/6/ êâí9fnn^
fíó^f£n
-77

o
o

Nome.

Q

Brasileiro (a), acupunturista, RG

O

residente e domiciliado em 'i?oj<-axjyjA-o. - VA.GJ g^j^pw

Q

CPF O.T<^

^ I >^ç\/:/,xo '''^cu^aLn

YDC 6o

.s^Li r. ,^^'0

0.(?v\(JLLeln ,

O

o

Q

Noino

rv» ec^''L-3S|

O

Brasileiro (a), acupiintiii-ista, RG j^CT^Cby^'=^^<•^T2■6^

O

Q

residente e domiciliado ein cCNg- c^o

O

—^—r^cc>4

^

GPP o\ H fS'2,'?

Vv.C-r

Kc <vvg;<-L^

F^<r

O
O

o

Nomer^:^T^ ÍÒfJl>íiay ÕliifJ/iO

^

Brasileiro (a), acLipimiurisla, RG >^5 6 OÒO- 03J çpp 039- SÍ3-

Q

residente e domiciliado em

O

_ ^eb k>v/^k' ri6

(h 'rnaJ-jn^ íf;, úf/rrh AOon

o
o

o

Nome )/ty

O

Brasileiro [a), acupimturista, RG 1^6^

O
o

o
o
o
o
o
o
o

?.
CPi- OÍ,P JZÁ^V

residente e domiciliado em jSJ)í . .fl
h.Vlt^í:
s
H(v

^Uf: i '1 \

NQme_jl^r<.P /?.4^.X.>3--ça___SgjL^g^(6iLl.
Brasileiro (a), aciipimtm-ista, RG

residente e domiciliado em /£o>r^ y/i.T
—

- Sf

CPF O0'?'!Y^ ^'=í S J O

^ ÇfQ^

'j O Z. .

- p.^

o
o
o
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o
o
o

Q

Nome^Új.a71f^, Tf

> f.i/fín-n,-..

o

Brasileiro (aj, acupuniurista, RG_Hí4Ü2j^ÍS25£1

O
^

residente e domiciliado em n/to tímí/-^r,ái - kim/,n

CPF

O
o
o
o
o
o

o

Nome. pf/^uAd^ âj^m&CA dcc A. ÁÁn^
Brasileiro {a), acupunturista, RG (^[0-^2 ^3^53.3 CPF Oô

residente e domiciliado em ÍLlG

^OO ^ãG -

^(Aa/D rh

9cmXL

o
o
o

o
O
Q

Nome^/HBrasileiro (a), acupunturista, RG r06-'S-?3l g^Q

O

residente e domiciliado em '^aao u-

O

CPI' Cftl. 3 I/). S *76 •
0\

.^Q

o
o
o

o

O me

"J

JifV^

i

r /v^»

^
J . K ■? . *^ ^- -• rPF

Q

Brasileiro fal. acupunturista. RG

^

residente e domiciliado em ruo- Ce,r^'^■.c^

O

f\(Aú

OCA ■ S / 3 . <?.'sV? - 'yCj

CgL7l. .ol-o ^

I pi Í7

O
o

o

Nome.

O

Brasileiro (a), acupunturista. RG *^?\nr) \ 0

O

residente e domiciliado em

Q

o

CPF

7-.S"!^

^n^-ujyL:^ -oF^TJ lo^-i

^-2

7^f

Nom e t^.Q PaeHOç 1^^ trif r dft Pmb Çpr/fA/'^

o

Brasileiro fa), acupunturista. RG KG l <1 (> 7i • 4 d, ^ rpp Ç) 7 b ■ 3M7 ■ ? S 6

o

residente e domiciliado em í/LulCv : g^' )C f'

oQc

^clQ/JOO SOnb A 'A

o
o
o
o
o

o
o
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o
o
o
o

Q
O
O

.

:

NomeKcLrrolcv
Soo^-CPA
Urasileiro (a), ac.ipunrurisia, RCV^g

Q

1-üsiiicntc c domiciliaciü crn

O

r^L

CHF WQ-\OQ .09^ •

cU Qgl-kitS

O
o
o
o

Nome (^Abf^lFI

t^fWeiK

Vf çy i\/eíK/]

Q

Brasileiro (a), acupiinlurista, RC HCt /<^ ■ *79^'. 4>^ CPI- 01^9 ■

o

residente e domiciliado em l

o

r<íf ■ 3c- S7< ■ !?. o

I■

7?ü.-l.7v-S

o
o

o
o

NoiTie G\

U- Mc- UTTq MQr ra_>

O

Brasileiro (a), acupiinlLirisia, RG,

O

resideiue e domiciliado em AUnOg C^g Cq^ -[e^ K e

J^

o

o
o

-QUvD Ue\l\.D - Ajn./g UVvv^ . /
'

o

Nonie^VCT^^ )L

O
Q

Brasileiro [a). acu|miUnrisia,
residotu-e e domiciliado cm^". \ro^C<LW\

O

es

t-)oS
CPK l9?>7 2^5?j {^L
^CA^rr.

bííÍ2J\Vox\p^OV\T(7,.

O
o

o
O
Q

Nome í/t^a t/(^ínC/ fo\r^o/kx->
Brasi!eii-o (o], aciipunturisfa. RG
OQ -í 5.''.?

O

lesidente e domiciliado em it . t<í-\\/(naS &P^

CPI-

7

Ak{. K

/,e:s.^/c^

o
o

o
o

O
O

Nome

^(úh^M._hh(JaA/]'m/yn,

Brasileiro (a), acupiimiii-isia, RG Al'

6 ?-

residente e domiciliado em
l/.A^
JAjOj

_

.

£cu.luÍlgv.

CPF

jÁ^G . I
"T

•)

. ÍíUÚTwií^

1

O
o
o
o

o
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o
o

o

Q

Nome

®

R|-nsileira (a), aciipiiiuiirisla, k(i O

O

Q
O

C<>-A^<>^HnO
^3'^ CPF

residente c domiciliadu em /'^^-^■•'•^ f^. \yi
! i ^ VO ^4-^ —

^?

/V-/^ i,^o->-4<xO
—

"

^V
—

O
o
o
o
o
o

10^ '^aJoCCi-iíX.

Nome

Br asileiro (a], aciipimliii ista, BG ^ . j> ^

0<h 5

C]'F Ch!^ 6"^ •/ ^é-^S

icsidente e domiciliado em ^IZ-^XtÍcLi

o

GO G^^/if/0/

\J\jJlc-^ í^o\/iA^

o
o

Q

Nome /l/'uJ'L

o

Brasileiro (aj, aciipmmirista, lUi M Cr // 3í3 7/^ CPF

^

V7

residente e doii ieiliado em _i2lZá__á^v > ^ ^"Tc^ . í?... Así.<tjn ^ /<■?

O

^

^^

o
O
O

O

Q
O

Brasilcir-0 (a), acupuntin-ista, RG

.

residente e domiciliado em

• -

H ^

.rO

^ '^'^N 4>1n

ciPF Jj'

-g -' -

"7~Od o

o

r>f.

V

XX-

o
O
o
o

Nome

JrtnfffA A/míU»

Q

Brasileiro (a], acui)imtiirisca, KG I^C

O

residente vdumiciliadoeni _£ííní__álÜfiAíí^ . ^í'1 /.^(),7. - âli/CtVi/x^

O

^

O
o

Nome\ iuÜuÁC-

Q
O

Brasileiro (aj, aciipuimn-ista, RG
residente e domiciliado em

O
o
o

f,úQ

CPF QÇQ ?>f.k
'

- S"j

•

B^kD.

"2 CPI- ^b*)
O-

7.*90 '\^ Z

^
^t.
-Lib - >bFl - ^ írs

o

o
o
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Brasileiro (a), aciipunliinsi:!, UG

1^-1^

residente e toidiiado em 'í^

fpr; n ^

^ -.i-^.

'-^^tW^cxc \^xjyitn..

■A-C/V.O^
Nome

_ ^ ^ s 0T^■^^^ ' ^

/\Jv \/Cx!s

Brasileiro (a), aciipuniuristii, RG Mr:ilQ06j^O> ÇPF S\^\í

residente e domicili.nio em JU'.^ /Â)ã.(TMfã 6

-t9C/

^fi

iWyv^ .

Nome. V/|o/ oShíhLijO
Brasileiro (a), aciipunturisfa, RG

residente e domiciliado cm

ÍQ \ íoV^bS ÇPF ( U S

Q. Aü S

/l (;^Q -

C-.(nÇ^ -(\

^ , Ci'b'f"/?cS

0/\uy/A .IfcCo MoxG^^.ooTg -M/>,
Nome

Brasileiro (a), acupiinlurista. RG

^7(f V^O

. CHF

;■ro63<=fG-S

residente e domiciliado em %da (4^ -u

Úíê.iA4A \,6>i

- ^' -^j ' \r\jO

■

_^_

Nome

i-iXíLUZUX^
Brasiieiio (a], ncupmuurista, KG_\A2J^íJ_Í3^ GPF

residente e domiciliado em

5 9 ^ "^06 -

Prgf /i -Io

? ^ ,^^^n3!Zui:L^
Brasileiro (a], acupimtm isia, KG

- ^'^^cpp Qç^")'. S"^ O (y tT-fr;^

resitleme e domiciliado em _SaáU^ l^A{AAM-h^ MuaÂ (^dc
^fXOfAlVy^ -u Vvi/V^ .
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o
o
o

o
o

Nume

o

llríisilciro [;i),aciipiintiirisra, lU; \0 Í0(')

o

o

CPi- O^Qòà/JOé -^'0

residente e doniiciliadu em -âiàá^íLk.

Of/)

o

. AsÉo

'

o
o
o
o
o

Nome
Brasileiro (a), aciipuiUiirista, RCl,

yOO

o

• 9• ^
P
residente e domiciliado em^

o

\5^^0c-A fun-

^31-1

J-Csg.<^-i/a2o^
SH- /í4(P.

o
o

o
o
o
o

Nome

_L

l^ivOo

fMit£^Í££A3

Brasileiro (a), acupimciirista, RG,

c-k

residente o domiciliado em

o
o
o

J,ayi>-i IA

A Ca l?yN

o
o

Nume

o

Brasileiro (a), acupimlurista, KG tA6. • SVCRS- \ÍCi

o
o

^Kxj^r^oj\aJi/i

residente e domiciliado em

o
o

CPI- 07l [^<>.(.'^í:^

ÍO^.^.:r.

..r^2ú/

- ^6

o
o
o
o
o

Nome^'^<^Q gU Sc=k

0,=^.-v^p^^

Brasileiro (a). aciipiintui-ista, KG

• ^38.o3S

(;p|.- SolJ

. Zc>c. .
"

residente e domiciliado em

I

.r

sfi-.'<aj^ "3-<i»Ve' 0=>:>t=. <h l6

o
. 6 M - M ér

o
o
o
o
o
o

Brasileiro fa), acupiintnrista, RG
residente e domiciliado em
r. ü

//-

çpp q
a y.i

^ f 11 .
.

A/,'

o
o

o
o
o
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Nome

Urosileiro (;i), ocupiinvurisfn. Uf:

Ci'f'- rV)I r)^ol6 3^

resiíleiuc e doniiciliinlu em.

O

Nome

Brasileiro (a], aciiputmirisia. KG A^lC-j'^9'í'Od^^ CPF

O-

resicieiire e domiciliado em /Pu^

'<

Nome

^

Qcv rct

Btasiieirn (a), aciipuntin-jsia, KG

residente e domiciliado em
^ V\ ÇrVc —..'Sk

^

CI'F 953?/; R"

Cie^ ç Vo^

cp»:^, ^

jc 7

^^

T^U . K\ G

.5fcaojuA

N^^me^JaXXCLJ3:X^QJüJA^^

(

Brasileiro (a),acuponturisla, KgJtIL > V <g-^.-^ jk CPF 5^. (Ta ^) '^nr.~ §-)
knmj3

residente c domiciliado em

Nome

L

~

kCÂJt

Brasileiro Cn], acupimtiirisla, RG /J 7oJ^/-,? 9

CPF

residente e domiciliado em áuq Zíá^

Õ-^OJ^^O

09

ü—^-9^0

&7AN^ <Áuo ^(\J-> ~
i3bcUJ-U hcy^-i

Brasileiro (a), aciipimlurista, KG MG i/'^
residente e domiciliado em

r-,iCs

CPF Oi1.(çy). l <6 -Q'3

. «-•-■-c.--o^>v.
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o
o

o
o
O
O

Nonu;

Brasileiro (nj, acii|iiinviirista, RG, U-

Q

residente e domiciliado em

^

CBB tO^Í

O.í;.c0(;

O
o

o
o

Nome

chj /Ijij

Q

Brasileiro (a), acupuntiirisla, RG >''■ (,

O

residente c domiciliado em i:» .

O

Q

O
o
o

O
o
o

Í-'.i\^a,^!( c !

l"' l"'/

CPF

^ ? *7 M

^

f' ^

1 < -i

/• *1 ■<-V "t -? ,

No"ie
Qxki^ . Alfwn>^
Brasileiro (a), acupiinlurista, RG M

i'esidenle e domiciliado em

<0f

CPI- Qb-»>ÇSnrr-,Q i6.

^ijo WoJu/ipr^-j VI Q
T' '

o
o
o
o

o
o

Q

Nonie

C^qo

^ 'í:>(Qjo.

Brasileiro (a), aciipiinturista, RG h^- ZÒÒÒ^IOO CPI-

residente e domiciliado em

<d. 2.^1 S I <5

fVbu^Vp,

^ (/^/^

o
o

o
o
o
o

O

o

o
o

o

Q

O
o

Q

o

r\
Nome \ J>rf\

Brasileiro (a], acupiiiuiirisla, RG

residente e domiciliado em
^
Nome
^
Bi-asiloiro (aj, aciipimtiii-ista, RG ^

residente e domiciliado èm
cPq . ptrí ■

- >2l' p-1J>ílí„^-4kCia-0

Cl']'

"5*^

'Lw.or/K G ^

-V

/ex
GPi- h\U

-7^

A? H.. Vj) [/^/y'-i Iq

^

JiOã^
^

O
o
o
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. '-noQt, ício rreiici^^í /o-ji^r

N(jiiic'

Rnisileiro (a), ncupiimui ista, lU; M<S ^90-?-.Q.'?^ CPF

residente e doniiciÜndu ein fí- Dom <yY}^ f^Try.rréx^ [Ç/n

Gorcirxxo €i;r.n ^ijJTcuJ
Nume.

lirasileiro (a),.'icupiinnirista. RG

^33 p Vi

residente c dumidiiadu em I? ■

CPI-

^^ 3 ^^- O O

fict nlciriq cjr?S £c,^rs\:,.c
I

IjQ/fCD UrúcCo

N'omo lavin. .At.t V n

^p

Hrasüeiro (a), ncupLinciirista, RG ^

ÇPF

residente e domiciüadu em ^"^tCL

l,U,nP

-ulO

r/f-

Q

^'^(XdU.?^ C€^Wq^w-^ Vnf:::^
Nome VqcxA IP, f)4Llflí-djajA:lk\t
Brasileiro (a), acuiumlorista. KG

,-l , fi»
Gl-F í

residente c domiciliado cm

Zi.OUk,aJÍ.

j Gfi 9a

-^^CL^ri t

^CLCP ^9- CScsV).ly w.
T"

Nome /on

~^v

'Rrf^.T.'

Brasileiro (a), aciipimCiirista, RG

.2 ^ J / ? V 1

residente e domiciliado em

Lno /^f^rr^:,r^^Us 3Hç

'^&L |/-J!

ÇPF S2. So? fo^i- 9 2

'P/n,h-

^

Nomo.3vx\'o. ^Xaa^apmo
Brasileiro (a), acitpimtm ista, Rt; M^â^8SJ^'(oS CPF Q

resideme e domiciliado en^i^

^
^

ro í^ov^e y-^n \^0/]
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o
o
o
o
o
o
o

NoinüJÒ^tVA.

.5v>n£p

Bfasiloii-n (a), acupiimurisla, RG ^16.- M ^^<5- 'Gq

Q

resitienle u duiniciüacio eni'^r

®

fcLc^aJ.

CI'P

'isa vlK"-'!fco. fJQQ. ^

.

O

o
O
o
o

Nornc^S^Q

)v(^(X PxVjXJa C^X» ÇinPjii O

UrasÜciro (a). aciipLintui ista, RG Wd

CPF 00^ÕG /

/o,3 ^

residente e dciiniciliado em

o

hí.

o
o

^
°

iMome
Nome , /

O

Hiasileiru fa), acupuntiirista, RG M.

®

residente c dorniciliadc) eni

-- '•-^ 1^
"^ \) GPF

'^f

\nv>::s \r^\

O
o
o

o

ICthnrrK?

nyio/A/ro

O

Brasileiro (a), acupuntiirista. RG

Q

residente e domiciliado

O

^/}mníJ,ír2. - ^J-i ■

O

®
o
o
o

/

N"nie

/

ÇPF
<4.2o/

r

t ly

Da

^

Brasileiro {a), acupunturisla, RG M-l.Z%Kí?L"\ GPF W

residente c doniiciliado em

Tí^/Ct Iry

fZ 3^66-

C^O ^^C»^/ - ^/íÍ?-

ÍM<r)

o
o

Nome

o

Brasileiro (a), acu|)uiuiirisla, RG \?.S'^nk?i?s

o

- \r^

^

o

o
o

*?^

rosicicna e dorniciliadc,,„„ _3:Irr,v«ya ^rXcrs

CPI-' nS-S ah^';c? L <^1,

?„l.i Vw c

bv;v^r.

o
o
o
o

o
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o
o
o
o
O
o

Brasileim[a),aai|Hintunsui.iiC

o

residente e domiciliado em

O

f:PF

"TS Z ^ IS 6 Z A

)gf 1 o U\^ / ]á2.^
n± , \:s.

K .r r.\cv

-

O
o
o
o

Nome

Q

nrasiioiro [aj, acuinmuihsta, RG

O

residente e domtciíindo em

O

2i^

^

A >1

i2iá_ílU

■
XI /

/^\ Cr

o
o
o
o

o

Brasileiro (a), acupimlnrista,\U\MíF-/{/. Sp^ . f/^rPF

®
O

residente e domiciliado em
42L2aL_8

OQ^. U/d'

O
o

ÍLc^c^

Q

Nome

O

ffi [a]
('^^, acupunturisia.
fi/^i 11^11 I-..
n !•• '
l / Z' ^
/ t •*\
Brasile*1iro
RG
'KW,-.

o

Q

1 «"X

CPI-

ê'l

residente e domiciliado em ^ - 0'<\jU3s.<^-\ \jJ tJcJj

Q

3"^

"Oa,^

O

e f'^x\oÀc Pc-k

O

Nome

O

Brasileiro (a), acupiin turista, RG |^^9< A lo

o
o

residente e domiciliado cm

CFF OS^

S'3^£ < C

V-KN^,ttQ r-x:^ ,

o
o

o
O
o

Nome

Brasileiro (a), aciipun tiii ista, RG/^^

O

residente e domiciliado em

Í)áí\ Çpl- /l?/^

^

Q^

- ln(. -

Q
o
o
o
o
o
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o
o
o

o
o

o
o
o
o

áL

!.

Notn

do/. éoU^j wJonAjÕ

Brasileiro (a), aciipiumirisla, RG lj\

-^3 (;;p|: 0^^ JÍS ^

resiilciile e duniieiliado em

. tAG

o
o

o

Nome .■Mq.cv^\V£_ <r

o

Q

Brasileiro (a), aciipuiitiirisla, RG .M <;-/M ^0"^-O oa. CPI- 0"?^.

O

residente c domiciliado em

1 s-í. .

ut

o
o
o
o
Q

O

®

Nome /

^

/Lo.j^ / ^2^

Bi-asileiro [a), aciipuiilurista. KG /V/^-Tb 'féAT? 1 rpp Q03 <2j

residente e domiciliado em _^UdíQU^O'^l

O

Nome p/^í^éC^

O

Bj-asilciro [a), aciipiinturista, RG. f/s-

o
o

CUjOuQ

^£o47c^ (MiO/}V

Q

- y\í-r

f Mí/O
GPK OlcO 9DQ. í9é-^5

residente o domiciliado em. fíj .i4^^íé- ^36

O

yQ

co,..r/3ébM

UU ■

ê

.

o
o
o
o
o
o

Nome i^^AnlO ^

'WttMiJ

Brasileiro (a), acupunliirista, RG

CPF !;L>. ^-lú.

residente e domiciliada em (ma/ iWy ÍaumiJ i\A-riJ
BqR?
|h6'

] lOj ^Q[ .

o

Q

Nome aJiWc'

o
o

Bi-asilciro (a), aciipunturisia, RG Hõ 10. 33

o
o

residente e domiciliado em

J. ...

ÇPP 03V-53/;.

yi^g opP^^

o
o
o
o
o
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o
o
o

°

o

o

Nome

K

^

-P

í? ^

(~7T- C

O

Onisileim (:íJ,.iciipiimui-istíi, í<C A 3

Q

resitleiue e düniicili;n.lo ein

3

^

X

f cpf ? í "7 S Ç SC /A -? ^
a

5<—-

S I C '-^

o

—

o

Q

Brnsilciro (a), aeupuiuufisca. RC. M â.O'=iJ- <OV

O

residente e domiciliada em

f?gU^

o
o

®

Tl/wy

b.H ■ /U/

o
o
o

ÇPF "^cZé

Nome

^ kQ

f ^ f~i , u

f?t^

■asilcirn (a| acLipiinturisUi. RG /1-1 - ^ ^cpfjQp rae (0 7 S" T 7 ^ f: -tp/

\h

residente e domiciliada em Ô€lú l-l o tf. -^ ,■

O

^ Uç (?i's'>>^

fi- . /viwV/1g CÇ\2fíe<:

, 2 73/' S"'-'^ m o /vi

O
O

o

Nome

v_/

—Cr,t-oi > -nf^

xy

—

«i-asiíüim [a), acLipunturista. RG^JáG OGOJIS^J} CPF 0^5
O
o

residente e domiciliado em .ÂlsJsAlAfn / f^fr. , 9,jr^

o
o

®

NonitJ :U-Uc\^

f

Q

Rrasileiro [a], acupuntiM-ista, RGJV<Íl01S_._X2Jí_. CPI- OO^-

O

residente e domiciliado em ^Aou/ò^Ai

O

4^

OvOZ-i

AA° SÜO /

^ ?r) 1

O

Nome Lç\/^

^

Brasileiro (aj. acupimrarista. RgJA^^^QU %r) CPF 0Í'^JAC\ C, \C. • gf-,

O

.-esideote e domiciliado em

Q

).

6/W, u3 . /U/P

\'/r\ - n--'cAc>_ ■

o
o
o
o
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o
o
o
o

>—

m

o

Nome

o

ijrasíleii-» {.ij.ncupuiitiinsia. R(;

Q

rcsick-tue li cioniiciiiadu em

O

oro \)í\ t

S ^ f-p,; 4, 3^Ò 1" "í,

Aõ-QSTiMm^i fò£.erA S ( *? /3Oi _

rAv.e^«.f\ _

o

'

O
O
O

Q
O

®
O
O
O
o
o
o

'—é^Uj4íâ^_íÍi—LíLlv\C>\

ÍaÍIo,

Nfime

Urasileiro (a), acupumiirisfa. RC Kl^r
ISS
■ esidence e domicilindü em-JIl_W^^ádO
M(r.
K(r.

cp|:

^

M

9/

^

~

Notnc

R'r:isileiro (a), acupumurista. RG/nGl^]-.W

?l(;7,

Cpr

resideme e domiciliado em

|
q

cxptp :

^

o

o

Ü . mn
^M-onPr

*

o
o

e^b^^^JçAvxç^KAcÀKcA

o

Nome.

o
o

Brasileiro(cij, acopuntofista. RG

o

CHI'

k2^

residente
e domiciliado
em j^Vc-ACwVc, - tVA
. Q..
u
r
LL_L2 :

Xt, I 103 ^

o
o

^ -Q|
-k^lU

o

o

Nome.

O

Brasileiro (a), acuiiuniirrisra, RG

o

o

O

7/(6

(;;h|;

S'/3 ST ^Sé.y<y

residenre e domiciliado em

^

Q

Nome__

®

Brasileiro (aj. acLipLijuiii-isla, RG—

O

resideme e tlumiciliado em /<?. iV/T^j/gO? M A/2 CD(_/,

%

^ Jj_ZDn_v^

^ JO f-pp

^ ^2.J,^"]-J

.7r'

o
o
o
o
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O

O
o

o
o

Q

^ran-MJ^ca^

Nome

o

Brasileiro (a), acupunturista, RG

®

residente o domiciliado em f

O

'Valwr/rw^ , ^U- kJauGnn.j -

■?3

CPF 0'^lÒ

_ MG-

ots

3^.(5^5-iSh

O

Q

Nome.fe/io Gui^Kidra P.'? SnniúS /ox/.fr

O

Brasileiro (a),acupunturista, RG

Q
O

residente e domiciliado em fíp/ç, j-irnlff^h ~ fl/,U L.
■KlLJAÚ_._aA C(jS . C(íP I7ú 00 ^

rPl- gS/ ^Jh
Cnk,-:.!

O

o

\ . r

V

o

NomeMuA' ^V\\

^

Brasileiro (a), acupunturista, RG

O

residente e domiciliado cm ^ ^ ^ C. ^

CPF

k ,~pa,Cn cvr^ .

O
o
o

Nomc_S;^ÍdO,

(^Oimarrip.-x

O

Brasileiro (a), acupunturista, RG fVY?- 14 -'R\S.'7r4 CPF Cy-P/lOS

o

residente e domiciliado em

o

Anio^Oã—&ScCQ_c^ Fx)fii-i--.- GoioHoryonit.,

o

-og

Qlomil 40D

o
o
o
o
o
o

O
o

Nnme Pn^iiy |^fi,prnHr, j^nyrLnrf,,
Brasileiro (aj, acupunturista, RG /. 3 *2 X

CPF 4iO 7

residente e domiciliado em

g.^ , ,

f
Nome Pinem r^AlSCJ.

^

Ip

A/) -v./.

Sr, r>nJê^ •^-:>a.c^ Co ?,'il(0õ4O
Ar.-^ÀJ.S.1

CDOMfUfia'^

o

o

Brasileiro (a), acupunturista, RG A1i<2G9 Ú3 S

o
o
o

residente e domiciliado em Avj ■

ÍSecO

CPF

ff?" J-"\J

<F - 0 ^

O ."De OUOCIRA

-fViS'

o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o

Nome ínmf^isr^ Cmèr^ qí pMm
Brasileiro (a), acupunturista. RG
^1''^'^'} ÇPF S ^ ^

73

residente e domiciliado em

o

õ

o
o

Q
O

Nome

rÍ0-gCxX^'^>-^

Nome

/^roa^/wtovv-vO

Brasileiro (a), acupunturista, RC

o

Q
O

residente e domiciliado em

t3aJ,nnQ

Tr^

^

p..'-^-Ko;rO /

_.

o

o

o
o
o

O

Nome

Brasileiro (aj, acupunturista, RC \^Í7 -i ^3'? 9^-^ CPF
residente e domiciliado em A-^íu
C^24gc:4gc ^3'^ - f^wT^SoI-B■

o
o
o
o
o

Nome c^inArUv- fci/>o/:)-vO ^.OAOO/r^.
U

o

Brasileiro (a), acupunturista, RG

o

residente e domiciliado em 'Çí.i.Cl.

.AQ^\

çpF hó^.

^éí\}io cLç_ cc-^^eA^C/^t-O

o
o
o

ty

rgj_

(Oj^t^GCo - '^(Lo
'

o

\J

PAATiES :èíUAATE .

o

Nome

®

Brasileiro Ca), acuDunturista. RG

O

n

ppp 2.27.7-^^. (pi(o^3'^
~

Q

residente c domiciliado em

O

g,glOUOAj":;LONTg-M&.

O

Nome_ ■As<n7fC^ l-k|eNA ^

o
o
o
o
o

Brasileiro (a), acupunturista, RG i^Hrj
residente e domiciliado em

CIa/-A

& (A ,

í

^

/302~

MAV/ti

CPF

Ã^£> ' o4
i

1(2^

fjo/<o7-r^r^(r; - 'jvJiVA-C

o
o
o
o
o
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Nome

.'■/J,?

Brasileiro (a), acupiinciirisla. RG A/^. - n

CPF 0,^'=i.

residente e do.niciiiaüu em

^

■. ,.

\/f^nO;:
/

.

cícíS f^ifC-ò. ÍVca-Io-s

Nome

Brasileiro (a), acupiituurista, RG M 6- C>

T 2S

rpi;

residetue e domiciliado cm Av- Srcu/rO tjüm6S t^Ot^jíira ^00 . 3
deJo

.2^-oTe. _

C l^P, ; 30-

I

Nome.

2 _ OTO

ck l2.a<o^r<r

Brasileiro (a), acupiiiuui-isla, RG tj ^^é>Z

^

CPF

"^66 Z(pÓ O Y

i-esidentc e domiciliado em (^Uí> fí^ü.ol j:/ Wfe/r///tf M

rypk

1

■ Q}p ^'fi/0 C>S(

Nome t^^ftORlOn PüOpif lT^o

___,

Brasileiro (a), aciipunturisca, lUi MCi• 1)

\q

CPF

Z

residente e domiciliado em(^

ifej^atóS—
Nome

Brasileiro (a}, acupiiiiturisla. KG fOh
residente e domiciliado em

CPF
Áiã/vÁ

íò.H^í p.h
Nome

~

EjAd^Pr»

9V)v-V^ 9>D

Brasileiro (aj, acopimlurísfa. RG

ÇPF 5-\1 OlV 3J0G -2^

residetite e domiciliado i;m

Iw t:^

l\^jiCjAAA-t!,(£<>

V0O\J^^ VaMaí^í —
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Brasileiro (aj, acupimliirisla, RG H I S ^SOb CFF
i'esic!etiie e (loiniciÜadü em

3-6^

/i£<-ta-JdWr.

N"„ie Cl-fí^h/A

ij

, 3y)/^4'_gvi_K;

TV-JTT^A 7^

Brasileiro (aj. aciiinititui ista, RgHo -'3f?to5S3 CFF

53

, /íarMyiQ^ ^■ /

residetue e domiciliado

fl-g^Hefco
NomcX^tiaQ:.^
Aa
Brasileiro (a), aciipmUurista, RG Kf;

So?>

CFF HiA /J.")

.9-

resicIfMc G <It„MidlÍG<lo c,£_')ÍL..,^^^Oüo
Nome

ÜA .r^|i

y^l, >-c<,v.

Brasileiro (a], acupiincurisia, RGh^A «tCPIQ-S..^

CFF 6ift

cPá6.

rcsiderue e domiciliado em At- fmU íh.rr.fH^r flcyJgMV
"

; (l|U

T*^

jJÍáVo—^lA.aCdS A\\Jc^ lf\;^

Nome

Brasileiro (a], acopunliii-ista, RG

\. CtSU,

GPF_)iÜA3^.

i-esidenle e domiciliado em J^í^tiuí

çn \ç)\

-Aiclü . ftv\ I m(.
Nome Í^.4TQiCi/^

r.Afí Nél ZjQ

M4M

Brasileiro {a), aciipiiruiiiasia, RG M - 6 O -f|
9 j,

residente e domiciliado em

I^UA-

T/MíI//?

CFF

• 3j.S -

-nA

Aif-GRé:T6. c3.^ -

Mo

^
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o
o
o
o
Nome

• , :-a

""'Koky;

o
o
o

Bnisiloim (aj,;icii[iiimiirist;i, RC:

o

residente e dumic-íliadu em

o

-^L£-k]T7AX:)

K060'-^g?^.^ CPi- 0^5ZO^.I
SltÇjA.

p. I-2 Jl

IA 'g;r^'-UG

o
o
o
o

Nume

A <2^

o

Brasileiro (a), aciipuniurista. RC

I G^SSS

o

residente c doniiciüadu em /g-g >r .

CHI- 0V^0Hg^6 9-P

Á,í^T - |tK'rL

..\XC

o
o
o

o

Nome

-^itluo-u^

o
o
o

Brasileiro [a), acupunturisia, KG

ccF o^^jsn.-5-c:.^3
'J

residente e domiciliado em

ã..

o
o
o
o
o

Nume

3a.^05A ÇAjjeigA CAjdGU550

o

Brasileiro (a), acupiintiirista, RG MG ^Z(ú83SftO

CHH

l^^&.QO

o
o
o

residente e domiciliado cm

S^G>fiAD^

lA .

MoRieoMTé- H(^

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome.

Brasileiro (a), acupiinturista, RG

CHF ^3g<^3n-Fr-i>?

residente e domiciliado em

fetts

Nomc_J gaWb Üoi^QeS
Brasileira fa). aciipuimirista, RC

\

c^(A CHI- ( t ,g -

residente c domiciliado em £>9cl . aI^ Q.^O

.p\

-iMlj

o
o
o
o
n
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o
o
o
o

AlK/AMm Ç.h^lk i\ts &OiJ.'£A WloiQM5

o
o
o

Brasileiro (a), acii|Diinriifistn, UC:

Q

resitieruc t* dorniciliadu em

o

'Rp>T\r-,Ti:\ ^ fir-LC [-"i (,FÍ12^.'l-jrb.

(;p|; ')3l- 7CQ-7

Ib

o

O

Nome_ lc^R.0 'Òixl3S QP^RJ^^o

o
o

O

Brasileiro (aj, aciipiiimirista, RG H3lO'-^l3gA?

residenre e domiciliado cm R. KÁ^S^TieO j>c}'l'C' Ak)pgAj>£.

o

AP ^bO >

- Bfjc hogUloKJTé^, / MA

o
o
o
o

CPF O^Onlo

Nomc

cU,

O

H'-asi!eirü(a).aciipi!nliirista, RG HÇOS!^?,Ri

O
^

. .. cm íR/u^
lesidcntc e domiciliado

CPF .9J2í; f?/ «Jnrtno

5'yn Ozair^ Pz^rz^i^í^yj-Si-.
1.

Q
O

o
o

Nome Avao. Çorinot Sofáb íjihíCtX

o

Brasileiro (a), acuponiui-isia, RG

o

0

-'

.

■

\

-

residente e domiciliado em KUtX. X/ioj^K,

O

(jpp
.

.

. F ^NploWSdlV^

í-loVieowW.

o

—

o
o
o

Nome A^/\ArKJJ^ Vc^\

^l4rg-i<-rc:>

Q

Brasileiro (a), acLipnmurista, RG

r\
O

residetuc e domiciliado cm

o

.

ufy

—. .

CPF

l/|gjljL 1^5

. /A

kIo^A i^HA -

o

í^^-í=im=_j:dí^

O

Nome_Jj.X£X^íX(.xQ

Q

Brasileiro (a], acLipiintui-ista, RO ^G> o^"^805

O

residetuc e domiciliado cm ÍIllQ. CxjJjlSj? y 350 a.p!te

dxx. X\%V^CíO^
CPF

5^2-^.5?.

O
o
o
o
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o
o
o

Q

Nome.

(Ú>CÓ/L

r;isi!cii-o {aj. aciipiinuij-ism, lUi UG,

\
Q
o

CFÍ" //(? g/.S ^GC.-C)'^

residente eduiiiiciliado em

-f^xe^Jg //fC

U

^

^
'

Hr.isiloiro (.i], riciiiHintui-ism. HC
fp,;
1'esklfiiite c doniicilindo em iò/oÁi/to^'■?■> V3,

^^

- m Cr

o
o
o

o

Nome

-QO

ftL\ir~5

o

Q

Brasileiro (aj, aciipmiliirista, lUl ffl

o

residente c domiciliado em

&

ÇPF 5

ltfaC!.OLDK^\'Tb

- I^LQRtSSTA - 'QW -4-l(P

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Nome T<ír<C<^o

o ^/ng^n

IBi-asiíeiro (a), acLipunturisla, RG QtvJé:

residente e domiciliado em

HUjTx

6*iOft ISI-D CP|.

fO> |DM-5"66 op

CÇ 'Vi f i -jg -^3 ~ ^ lorc!.5-lcj ^/-Z

o
o

O

Nome LíÀ^c^a- oC.

o

Bi-asileiro (a), acupiinturista, RG i^í^GOG ^ S Cc^.

o
o

^-í»víZ./ív'
9^6

j>S

residente e domiciliado em

o

llrúirxi^ y HG ^c,/^ : 3fOl T-

o

O

Nome

o
o

Brasileiro fa), aciipontui-ista, RG yYi/. |:^.|I60^1

Q

residente e domiciliado em

^

ç-pp

i

- iSlr

V £^K' -V •. t ll A

\5

CPI-O0,g, r ^ ;t SGo.r-^.

VJi Li^ c^O-5^ "l"t iVA

\ íf. (■

\/."-.\a.

/Y^ C

o
o
o
o
o
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Nume

^

~í^

—

[3rasi!cii-ü (aj. acupuimii-ista, RG í'"'!
residente e domiciliado em

'r^i-

QJ

CPF h ^ ^

-OS

V*

..P,||--UC
/y -j.—

Nome

Bi-asileifo (a), aciipimUirista. RgM j

CRF^?/ ^^ 'í

residente e domiciliado
Nome.

JU QjlA/rdf^i H. ^QQ

gy

^r^fcL^

lírasiíeiro (a), acopunturisfa, RG ^1 35QS V55'

ÇPF

g 3^- O O

residente e domiciliado em V '^^Oy)'\'f GG^f - (^gp mn fi|On -6\i -(-líT
Nome ■'rOíom-Y-t^. ^hral-O |'T^nrP(i?/:._ \Yy, xoi ?eS
Brasileiro (a), acupuntiir-ista.

CPF Cfíy\'^^'^)}&íXl^

residente e doiniciliado emj^ua Srm TinQn f^.nrjft^J /
Nome lzT)\f)ON

Df\- ^c^<TjQ

Bi-asileiro (a), acupimtiii-ista, RG M 1-é>I

CPF ^ W ? Oy<^

residente e domiciliado etn fívfí ^STep^ p/? l^.r-iA

Nome_g2£ÍiyjLla_,C^LQ.S_ AA^r.Frlf) 0„ty
Brasiieiro (a), aciipuiuiirista, RG H (; O ?^] .9'^^|

residente e domiciliado e.n

\/l o r..\'i , ^

/Jfí

A-

CPF nOl l c.-^0n(, -

^
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Nome

íla^^Á.^rÂjh rOn Juü

Brasileiro (a), acupLintiii-ista, NG

fpp

resicleiUc e doiniciliado em ipj tCi^

líTc{/AÂUy\^

. g 1-j ^ U fÇ

Nome fíXtA_g^t )'cX.)g~Dv\ An Pf

(X/\ yv-c?

Brasileiro (a], aaipiimurista. KgHG ^

CPO roír 5 g J O 9.^ 1 1 d. -

residente e domiciliado em ^

PCXl^^',,_^

P
Nome

Brasileiro (a), acupunliirista,ItcMG I'^'0'f^R^ CPF

^

residente cclmiiidliiulocn^jftx^i^er^ '^AV\
Nome ÂLf^/} sJ 0[2.i^

-S'fe

"/jp,'). fiVi-UTr

/\l \n r^

Brasileiro (a), aciipimuirista, Hchc^yÇZ. Z3g CPI- 3» Vj
residente e domiciliado em

go^ério

Nome, X»
Brasileiro (a), aciipiinlurista. KG M

^ d - O €*

/5^. Jç-r^,

rr^e^LC

^'-^,(1X10^

Çpi- ^'^'Oq ^"0 Ij: g, j

residente e dmnidiiado

L^9t->

Nome )l,Lff\W)P\ hy\AÍG^)(-S' fd06jg^/l
Brasileiro (aj, acnpimturista, RG ^6 ] l j-l

residente e domiciliado eiTt?-' JAW A^j' j

ÇPF 0^ ^

JfTd-tSD

■;a--b^A J?IJ ,U ($1
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Nome

M/tg-CO^

tS;

Brasileiro (a), aciipiniriii-ista, RC; fW X' ^\ ■) ?)€3. .1

residente e ciomiciliadu em

CPF ^0^ JJ-J.Q/6 cln

Pf\OL(^T-f\

"FèPAJ)(?n

f\r<. -E^-Wa-

i:^T).J/X)')Cs^ 1

u Kuywj.u

Brasileiro [a], acupunturisra, Rfi

CPI- íàrJ 1- ^5 ^

residetUe e domiciliado cm ShCÀ GaotKfe"

Brasileiro (a), acuptinturista, RG

-Scijo^.

11

residente e domiciliado em

Nome

^0 Gí !Xü \
"

'àn w/icÂ

AfC

.j

H\Q

luSf/X

Brasileiro (a), acupuniiirista, RG

Q0Ò6 )

CPI-

residente e domiciliado em
Nome Mgu^

I ?£-

^0^ j^^ríh - Sj^Q feCH^Q _ r?W jJJíJ
m»

Brasileiro (a), aciipiintnrista, RG
residente e domiciliado em

(^Ax^A.r^
S ÇPF

3*^ ^ -.S?
/ 0"^

'k.t^ kçx,KXJ^C2^

Nome ^

l^tOAggt

O À<i ÍfOUx^r. l?j3rU.t rAGLQ-^

Brasileiro (a), acupimtiirisia, RG QCCO^OC)- 'H

residente e domiciliado em

CPF ^JJ

^ ^^

^/\a rjjQ ^ ^ - Ç^nÁ

-V^(?
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o
o
o

Q

Nonic

o

Brasilfiro (^a), acLi|Hinninsta, KgNG

o

Q

(vnc\.

%

( í[U^y\x^

Q.^ CPi- Ol^

i-esidfiilu e domiciliado em ?ÍLQ-

rS i ^

O

6U - U g

O
o

Q
Q

Nome
Bi-asi]oíroíaj,acii|KintLinsra.UGpt^59^rt7

O
Q

residente e domiciliado eni^iPi
C^i£\^€Xyy\A^

O
o

Nume )cwÍ}aj

c.p\: Q ^

-fí

C

/ (1^ - ^^

^

\li'o'^r

o

O

^
O

o

ürasiíeiro (a), acupiintiirista. KG fíG.-ljC U U IC,

residente e domiciliado em R ■ Ufcd jcb^aajfr;

CPF 06^ /?nMig-o >'

■ Pru^c^,, - 1^ H

-

o

o

Nome lAJ^^iC{yyvC\^ QíiylCoC*^

o

^
Brasileiro
(aj.acupunturista, RG " ^ O

O

I

ÇPF tO^J^ ^//Í^A- fnc-)

o

residente e domiciliado em "S, Po-CÍa,<L ^'fcLGc^ytCnArO ^2Q>?^

O

f\JOX)<X V^í

_ RI-) ur

o
o
o
O
O

O .
O
O
o
o
o
o
o

Nome,. k^T, A M A

M ,q S

^

Brasileiro (a), acupimiurista, RG hGj^23lJ^32^ CPi^
residente e domiciliado em -2íAB
LUf'^ Oi^

iC^K.r^
-Dn
5nn-g- .Q

/ 0-O2. í^{ P> ^
Nome Ul$6ylMng-fí (SlHAgA-'^:^ Sílf/-A
rasllcirn (aJ. aciipuntm-isia, RG M&

CPI-

residente e do.niciliado em rRu.ÇO HOAm^nO.,
fí 1-^ -Uf?

J"//)

.
^

o
o
o
o
rs
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Nome

Brasileiro (a), acuininturista. RG^fe

residente e domiciliado em

CPF R ^OCO ^

. (1 l\j^

Q^

Xfccirò ^lA^TT

Up/mn

Mümc^CÍlSLeri\u.p. riAUÃ^ $Q/Y\tQ> i2õ(dAie^ujio
Brasileiro (aj, acuinumirista.líG^ÜAÍg£ÜSíL_ CPF

residente e domiciliado em ^icx ^/l P/abn/Õi^ S
)lW - >^t-l -^G
Nome TYV^ifc, A^cU^»>X Sõ^\c^Xf^ 'Hc^rBrasileiro (a), acuinmtui-ista, RG K

C!'F

residente e domiciliado em

S" / /z>n^

.W-ÚG

'

^

Nome—

■asileiru[aJ.acLipLLnti]rista.RG\KÇs\'^^

r[.|.-

Bi

residente e domiciliado em ^

^

-^rerv^ \ 0^\ \ V,:>
t'^ -

'■^o"Ie Luf\/j(\ COri-r_f'

C.Ú k\t^c

Brasileiro (a), acupimtiij-ista, RG H 3 ^ 3 '? I C£" ^

CRF D^C ^^1 1 3 C(C-3

residente e domiciliado em EO/í- i>> LA
--SeR^o -

Nome/iXj AMO ^/I4^C0S -TiA^Liy/?
Brasileiro (aJ,acupllnt^lrist;^.RG^^V^'^ -

fO(: 3>5'S02-^ 3

oV

residente e domiciliado em ^^_ÇAS TP. Lf) ^ Or^i r^x-f^ 2-^ O
^^S-rt- in - V-V(?
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o
o
o
o
o
o
o

O

o

Nome

Brasileiro (aj. acupuiiciirisia,

ÇPF Qb:^UJU

resitlL-nle e domicíliarlü em
VA:e^''?Ai^f^fYnAfX - QlJln

jusA" OcrrQ ^ \C.<^ j
■ U.C,

o
o
o
o
o
o

Nome Olo^

o

íaÃfcto

Brasileiro [a], acupuntufisra. IÍC: H í

■■esideiUe e domiciliado ein

'\,iyyu:^xM ►-A , ioo tsLr^-, C /to Oi,

N^ecxSs.

o
o
o
o

rL

Nome Li) I A

ôH -M.(^

TICA"^" Pi jy O

Q

Brasileiro (a), acupuiiturisra. BC HC I Q

o

residente e domiciliado em

CPF ^ Of U^X

flkfTYi h-k^Tf\ 'SSL ■ ^fVc^f

Ff\U\ L\ P

o
o
o
o
o
o

V^-fc'Ug>^ ÍQxZjpjAjx .S-FAjfe ^CU^CQYVjdo^
Brasileiro [a), acLipimtmista, RU H&-áOS^9.SSf Pif ^ 9 3.
Nome

o
o
o
o
o
o

residente e domiciliado em

Nome

cAl AZ/A?

Brasileij-ü (a), acuinmlorista, RgMÇ,

o
o

residente e do,„iciliado

o

rÍ.///^03 -

o

^
O/

CPF ^0^

g.

íjÀa úÜC) B' r,nr, ^

Oc^

3U ^ac

o
o

o

Q

Brasileiro (a], aciipuntiirísfa.RG H {1
residente e domiciliado em ^{uA Moctut/^ .

roo í)-3 Q%^ /QG "OO
- fj Ji

o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o

Q

Bnisüeiro (a], ncu])L!tmirista, RG ^

\^ Sl 6»

ix-sklenle e doiniciliado can ?

rt^r\n

O
o
o
o
o
o

O

ciT

r^p. àC)5l
'

Ncme ;V]ctr^6xrc^l\ (0^rvé'ír6i 1?^/^
lírasileii-o (al. ncujiiirUiii-isra. RG M t G^íi
CRI- ^Cd I
residente e domiciliado eni ^a. Timbrai : 01 ^'-í-

^

o
o
o
o
o

No'"t j-lOje/g.

a_|a.

v/vg

O

Brasileiro (a], acupntmirisla. RG VM G S60.

o
O

residente e domiciliado em '^gQ, GoJC ItQJL^i cxxA Àe ?OJi Wg c^O
(^odU- PoVo, -^W ^ \\C

O
O

ÇPF 1

- A?

O

Nomc.Luioíi

o

Brasileiro (a). acLipimturista. RG Ub. ^ M0~\ .

o

residente o domiciliado em £uQJuSp^)^eC^f^ . ÒÒO C\n S^CW
-^mAÍlAp. I [Vlfo ^

o
o

GPI- S50. ^."^1 U L f

o
o
o
o
o
o

LOv^

Brasileii-o (a], acu punturista, RG VI G

residente e domiciliado cm

CPI--

<^6b >4o<^^

^

A-p^Q

-H 6"

o
o
O
o
o

Brasileiro (a), aciipinuui ista, HG WNçy-IIQ'5'Cj-bl ^ GPP Q CsQ -O'g>^ 'ÒD (^<f
residente

O
o
o
o
o
o
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Nomo fc\o\

C.a.\.cÍ05a_.\U-Uri.e^

Brnsilcim (n).;icu|ninl:uristii, RC. fò.

residente e domicilindü eni

\

CRR U1

AoS '\iYs\K..(gS , ^

CUi^. lí-,

r^p

I r»'A

NoniejícKOy 1j_q SS\(-iX\ W\\
íírnsilciro (:.], acLipunturistn.

CFF

(^nU - kl/

residüjite e duniiciliado em ÍJS£Ç^-ò_aJOXi_j:;í^'M]_bÍQCa_JÍ_
_SQf\^ - íMj I
Nome
Brasileiro (a), acupufitiirista, RC_J5íkiJíMlÍ3:Í_ CPP Q

residente e domiciliado em

ftp\o Wor^,

A . AO

O A .ÍÍA.fo2^iO A!VÉlMiíLt^_Èbí:(^sJ_ln3£L^

- s-t (S

Nome_Pa;t;p(^p,

rla,^<i)n-n>

rasileiro (a), □cupnntuhsta,

AM

iiciiiadoemQ,.n.

.Q^

?innp-a-b

rf^Lo^Q/

'&■
Nome.

Brasileiro (a), acupuntiirista. RG r^l^. I(. ãéi^.Ò^rO
residente e doiniciliado e.n Q,17Mnfíh

—^íLlxfcj GlAJ^^JulXCa.. _S.jly^ rOa~\^ I

CIT Q feoTo 9)'^A(^ - Rg
<^<1
_Ui^. ,.»? Ur.
ÍQ^.

Brasileiro (a), actipimtnr-isia, KG_ ffVS- U.-g)'^^Cá(a CPP OM^.

residente e domiciliado em Q. tOi r^.HCt^ic
esidente e domiciliada

- ftU
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O
o
o
o

Q

Nonif.

O

Brasileiro (a), acupiinturisUi, RG

o

i-esideiite e domiciliado ein

o
o

CPF

Ii56^~l5

'^A£tlcXyK£cA h^\

'Qi ArfOnO^ilcA

o
o
o
o

^gr/Q de fhd^^ Íq^ímsoI

Q

Brasileiro (a), ncu|nitmirisia, RG

O

residente e (.iotiiitiliado cni

CFF 3-2f-'^ZR ■ ■/■36-^i
SjiQhJ,

Ihvj

~HC

O
o

^OQ

o

o
o
o
o

o
o

Nume
fi/^Àtll
^i
j
i
c
í
jfo
qol
i
a
zs
Brasileiro (a), acupimtiirista, líC
CI'F 0!Z

Nmim / l'fU2Pf.ji^ -J^'^ ^ ^

^sidente e dotniciliadu em k ilwhss

Q\1(a J ,

^

, rr ,——
,
Tu(\ Kjow-Ãhuful//a~k\^
-aiAf

Nome jJíLlJ'ÚÁ'i, ÁÚCUXCCLBr asileiro Ca), acupuntoiasta. \H\ NL 5

o
o

<-<^sU\^í(icúomià\i:ido em

o

r:

ÇPF ^2.3,30.

■ ^' \/CLO^

Çk^t-tUm L^yrr^jr\ 2/

o

o

o

Nome

Q

O

Brasileiro Ca).acLipimtm-ista.RGjíl^_i5.(.\<\

o

residente e domiciliado em _Saa/:v OQrnxrn<p?>, ^CihÍa) f lo

o

GPF J^^).

^-SúSm

o
o
O

VcucOiQ Ai^rw\.

Nome

Q

Brasileiro [a), aciipimtui-ista, RG

O

residente e domiciliado em U..A-

o

foux.

GPF

??0

\W,

,u r::

O

o
o
o
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Nome

Aaeny

!3r:isi]ciro (íQ. aciipiintiirisra. Rf: HG

^ 35? ci^f

^

-|
(

'rr.x>^^GM.LÒaaA aS^

À^Xj^aXo^ J>AAy>\
ÀtAjiaa^

Brasilui-ü Ca], acupiintuhsM, RG H ^ CT 90)S 9^ CRi- ?. Ò ^

residente e domiciliado em

->)Ar -9/

G>v\'fc ae^ TS^ín /pnJ

,fi/,\ .,U C
SeAAÁOAJ\ /U 'CKm *W.Fnvl
lírasilciro fa), acupuntorista. RG_H(Líü392JÍ3l CRF 0/ ^

^

■csidente c domiciliado em A^r .

UG

> 3 Sfl ■ /\0X>

No n1 e r JO^vlU^^ -

Brasileiro (a), acopunturista. RG \ ^

S"^

res|!enre e domiciliado em

ÇPF / p?9 06,-^ n'3 ^

fíaL<^pJci I^QOfc^ , }l^

uMo^ Nome. *^0 í YXXJjO ftY"Í-ííA .

^ d) i t y\ S ^ rJ

Brasileiro (a), acupiiimii-isla, RG

(jPI

^de.ue e dommiliado em^,"^0

Ad

9fj ^

mNome IXtlMk

Bi-asileiro (aj. aciipimtiirista, RCJíl^âiJ&j

residente e domiciliado imi ^üc-

çpp

/DG.OD

^
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O
o
o
o

o

Nome M l tll /rn

M I g.A

^

Bnisileiro (;0.aciipiimiii'isv;i, RC H 3 .4^6- 3C-ifciT f5^ . CCA . Séé-'fi ^

Q

resiclenie edomiciliíulo em RAJA; L0I£. <">/\6TANjí-\E

O

IíAMTA 6C0£ - f?>£LO

o

~

3^^

I nG

o

O
o

Q
o

Nume Pfe>l^R-0

f^A:RC05 XíJõ OJl|\J.£//IA TiLl-te

Brasileii-o (ii), acupuniiiristii, RC H 5 O 33 ^ B-f __ cpF_aAi_23iiid^i8i
residente e domiciliado em RMA C05"í?\ PinATO e-2.^0

Q

&£i.O

I

O
O
O
o

Brasileii-0 (a), acupnnlLtrista, HG ^ 2^ 3(Qf.Jíj

o

rcsidenle c domiciliado em

o

CPF yfj5 í'Z ^ n

,^l rik^f-^jLU

//(f.

o
o
o

•\ Arte^U5<X JaWlgiAü

Q

Nome

O

Brasileiro (a), acLipmiiurista, RG

o
o

resiileme c domiciliado em

o

b 1C'

rni. Üll. c34G. í-SjS.- \ ÍÍL

Pi U WgSI 1PG5
ApV-

o
o
o
o

Nome_2qjAi-JjÍ

.'kcx

Q

Brasileiro (a), acupunturistn, RG IW-

0

residente e domiciliado em _Sj|Aa

1

_f2ti_ljnk

O

Nome

POBAÍ(&Q

ÇPF 15ft.

^Jelrirv. 9Q,6Xnj/>

rn J^OOl

^
"VJÍÇ

A:Mí>P-At:>

O
O

Brasileiro (a), acupunmrista,RG_jâ-fâ5-?6B

CFF 0^1 "^OO 536* "O-?-

A

O
o

o
o

residente e domiciliado em RaJA. COHf:(hO

ROCPrA "rRANiCO

fiHO iV^RizoMTe / MA

o
o
r\
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Nome. kh}Mur\ãAXi íícíAMaUO G<h>fa.
nrasileiro (aj. ucLipuntmisia, RC HA I i U^G ^ I 2 ÇPF Ofo Q 7.^

^

residente c cloiniciliadu (.'m /V ■4uiy,^_JhlA

-fi/SAIK '. pi.í-1
No"1c Aí C\|ftAr?£_(^ Í^JlL^fv CíVitf^Tr'
Brasileiro (a), acupLinriirista. RC fA-'S Ô^^ lU

C1'F S i f 03'^ í,^/í •

resicicnie e domiciliado em yOtftV

NomC/^-,/?-

. {9i'C; ^ £^Pí.AKJA-^A '''SM

^Cô-Uxllf

ü:
.6'',RGjl^^H^l
Brasileiro tn)Vlícupiinuii-ista.

ÇPF ^^>50

residente e dmnidüado em

<,/n. .fe

/^.nf /\fp

Ií\uM-<rr'
r

Nome

gniS^ SoiAjbjO^f:, . JjiTír^

-asilciro (a), acupunturista. RcH6

Bi

f

CFF O'Y?

■csidente c domiciliado em P : MhOy4n TSí^^^Sar^ ^ Sõçj^l\j Nome,7 , •//, pr
Brasileiro (a), acupunturista, RC

residente e domiciliado emí3í^Mcn't'eu, cf

CPir

C.7.c/r)r_ ] Çx

^ j^j

Noi,ig.^gc^ef^ /'(_o.n2a^^d:^_ Áuo'ò 'f^n

Brasücij-o (:ij, acupunturista, Rc/f^l^íã^Èàl\Q]_ cpF O^jÇ
'(
re^en^. d^omicili^o em^i-tTo ( Xh^
Auxcla.^m
^
—-7^
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O
O
o

das (o
oyoscit)
L'_ Nla^ccc dqs
roscLt)
J

Q
w

Nümc_ rLa^ccc

O
O

Rrasileiro (a), aai[nuiUinsta, RC

o
o

ra^^a.

M (b

5(f ?oL

rfsiiieiile u duinitiliatiu cm _—
^/iair WíOírt ,^5õjzo<LÓn/y^ 7my)c( ^

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome

TlúJal^co ¥n]iLaL ^OcAg

Rrasileiro [aj, acLipiiimirista, RC. /Vt(b lÍH

gjzCXO.

?0')a'\- D H

f<Ó 0

i-csidciite e doi^iiiado cm ^^AorrrujdxX f^rT] n^n

.ILyr,^
Nume

^ 303

ll/í^r

.'^U/yvi/ nTOJejD^:L's

O

Braslioiro (a), aai|ninmrisia. RC HG

o
O

resideiue e domiciliado em Qun .

CPI-

2 €tC>

OfTrXJ^^if:^'C\ íè>

H

o
o
o
o

Nome

o

Rrasileiro [a], acu|nmturista. RG

o

residente e domiciliado cm f\V-

Q

rtCL .^Jy^rOu mQrl^.grUy

o

£5 CPI- \ÒG (aG^Ç{G ^

Ponr\CX/ i^Q.^ Opto cZ20t
-Tri6

o

o
o
o
o

Nome (^nriSrr^ ^f^r\jc>o\eS ole Áli^fí.rnÍQ,
Brasileiro (a), acupuiUiirista, RG 156^016"^

CPF

O

residente e domiciiiadu em'Qm-C\ CQ.P^CU'Q-o\q 3^. .5o^4o

°
O

Nome_

I^

djL- Jlr&U /yi ■

o
o

Brasileiro (a), acupuntiirista, RG fTl ^^^3G2.2. CPF (n^2 ^0^

O

residente edumiciliado em RxxO^ GvNOixO. âiSJl£A>&S RjSmA

o

- OO

Qvj^ 9mÍQ - ma

o
o
o
o
rs
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Nonic

^ d ■yvs t \ c,

^

Brasileiro (a), acupunturista, RG

-z 06H

residente e domiciliado em {I.

Nome C/^'fiTl A kJ/

£

CPF Si:^ ne.^ ^

->w

(^vc^ ? Ai^/.Qa. - Sjoy. .^'A

( UU A FFRMA-p.

Brasileiro (a), acupunturista, RG H C, O I j,C55H^ CPF Ü3 S .9 ^11 CD^ residente e domiciliado cm Ík . í\,zd7xyuXí\
.

(^A.Q:2n.O

Nome --^yÁMAT?!

Brasileiro (a), acupunturista, RG i^3aarTV3 -M

CPF ^7//^

residente e domiciliado em

Lr>"i ^ 7^Ouro

iÇ,-^r.X

- k('(r\

Nomc/K>^r7>o<:

Brasiieiro (a), acupunturista, RG ■^O^lÒ'^JSL

CPF Qj

residente e domiciliado em j/)ctC''tt')C^

l)n.(^ "V ^

u:xj^f^'-2oò -BUMa
Nome

rjln

^yCL

Brasileiro (aj, acupunturista, RG IW 3. ^

residente e domiciliado em

i

J rO 1 ^ CPF

6

"VM.fvLrA c(jt P.("tSA9i:) f P,,

^^

no^^
,Sr>—<\í<X

Brasileiro (aj. acupunturista, RG
residente e domiciliado em

CPF ^^
XjUr^Q^^^Ãí^

V.

\\XÁ

j g' ^2 O
^

- Aa, Cr-
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Nome
"^í^fílVCA ABI^c^a)
Brasileiro (aj, aciipunturista, RG
CPF ^ZS.S^Cn^ •^-^G-QO
residente e domiciliado em '^UCL Som^ (VlOA-tQ , 5"^rj ftpirô 30Z
ScuY^aa Pcvm,-l.v^ p.o|^ n'nole. - M6

lÁü.A^c. _ ^^nÚrfjÁxA/-^

Nome

Brasileiro (aj, acupuntiirista. RG U.H ^/Cio 77/

CPF

H C/^ '=^oL

residente e domiciliado em _£^_jyAVUX>dUa2

lilLj.Xc.^_<Wut.,_íkdO

^25 /S .
Nomc_

í\' C\:W\cs.-T^ mg "Tía

Brasileiro (a), acupunturista, RG

'%0\H\ CPF

residente e domiciliado cm (V.

ptzTP-i;^ ivo ,

^líU) v\-Qrr^•^^A-e

Nome

"la-YYy^nrt,^|lp^ (ifi £jhL\

Brasileiro (a), acupunturista. RG jj.

1

Q g)^ 7.C, f)

residente e domiciliado em RxO. VjjngtXPj.^ '&Qh<y\ VJ^'^OÍ;

SO^

X—
Ulg-

Nomc

-^tvyès

Ccy\NQi>^

"^asileiro (a),acupunturista.1'^\j'iO^^

\J

rpp C>2'Í -/"èS

SO

residente e domiciliado em

Nome \'Jy(\çíA Tir

r-tfwir><f

Brasileiro (a), acupunturista, RG i4 Ogo-^"^S

CPF o"^ G-

2^

residente e domiciliado em-^lsVfi^ ob -^nVi.lrXra . r.ca^r>.V^ ^ Ur.\r.
^..>aWo - y\G.
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Nume

^ma^jfcijLÍa /\eh fíljjrAVo^

Bnisiieiro (n). aciipiiimiiist;i, RG

^.5/

reskiente e doinieiliaciu tm R..

CPF

Oólflt^Õ

g-ZíO

VoÃ/) G^oJ hpW^-fo
Fh^/^-rx ,

Eu fi.a -

NomeJIZA^^^j)//^ Owyy\raê^A çí.
Hi-nsileifü (a), acupuimu-ista. RG /)l33o?é5"^J

reskiente e duiniciliatio em fí ■

CPR 0?>) I I Ç, A3^.

/v(j

^^

- SrxtDan^" ..

Nome T)njG^LfxS (bor b O. If^: IjeÀ r.o
Brasileiro [a), acupuiUurista, RG Ü 5.'SL M ^ CPI- O L2. á%C

0^

residente e domiciliado em RuO^ JC<X(~<Xi'. ^ ^ ^ ^ CLckÍCj^ Ço^
ê)elo Ho^x-2 o\n'te ~ Mc

N'unie_AluoaL^saaíJkc£à_j5^

■oi?o

Brasileiro (a), acu[niimirista. RG Kt, ?

21C.

CPI- £.^3

residente e domiciliado em^J\lWl(^ Trc.nc.v.r..

Nome ^OCi.

Brasilcii-o [a), aciipimtin-ista, RG

AW^ W
- ft . fs,'»..

G^ftÇA.

- 3 . \'òí.3>20

CPr_ÍÜÁ^£Lílii3ié - 2-0

residente e domiciliado em ^uQ Po'ra^ o

■ tlLca q

fx^rJ rfl 0(^ ^ nn(Z ,

Nome inufciVAl. AR-tLvA>ft 'V'ikf\'0 Ce
Brasileiro (aj, acupunturisia, RG U-^02-^^r
residente e domiciliado em

A—

ÇPF 1^6.
^ú

^0^0
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O
o
o
o
o

No111e

A MO/jf

6i/ci ittOQ SíL\Jflr

®

Urasileiro (;!), acupiintiii-ista, lUi jZ'^636s Zi

Q

residente e domiciliado em

CPI-'

D.'^f

.(Q

Roco- Xk^ujlrwLo .Jo>u." fí/íi^YW^Ír,

®

- H (C

O

^

Nome

O

Q

Brasileiro (a), acu|nimiirisia, RG |\'\ (^ fiC-, Q

o

residente e dumidlindo om7v lSew^r^\

o
o
o
o
o

Ú\\^ oa>, r\r
CPI-

^ J.g ,9 J/-.5Ã
,0.1 -?)a^rr?r^

7)p\n ilonZOv)]'^, , |W,
Nome AJiiioY.-i, (^Ij^trrvj vl i-fcpTUÍiu

o

Brasileiro (a), aciipiinOirista, RG iACr 10. 9S3. <b%5 CPI- nAOií^ li 2>\G - 0\

^

residente c domiciliado em fl.

O

lÈrr>rL:.í>tn. .

M.

V^fLo

ir. .

o

^

Q

Nome.

\A^i

:s '3i:a.(rkinsa

^

Brasileiro [a], acupinmirista. RgL U7 l'3lLyv CPP

Q

residente e domiciliado em ^

t

.Li.(-,
~

O
o
o

^
o
o
o
o

Nomej2£mQ2Nxjj_jQX

r^

Brasileiro (a), aciipim turista, RG
6^
rPI-^g)^?. 7^6 - 6R
!'esiderue c domiciliado em (ü^ru AiP ^"Vfvvin .

o

O

Nome—t^jSjLi^rx^ r<.j A\^j\ '^jyKryíúA

o
o

Bi-asileiro (aj, aciipmuurisia, RG MÒ7 5Ç^ 3-y?

o

residente e domiciliado em /à^ / • fVipv'rAr>r? ÚIHmC DcI ^At?\/ACMO^ ^

o

f pr

ü ^?O 55 7'Té - - í

PlAijaiu-i -

o
o

o
o
n
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Nome

.So^AlA

Rrasileim [üJ, iicLtpunUirism, KC i Z 4- 6 1-^

CPF 4-^ IZ

lesicifiUe f domiciliaclü oin-^.

- CO/N^CO^'!)'A

&6L0 W0^A7O/vTér -

N"mc_£aJLQ ÇoW(Vo r\c. f).\uc

\j]e\tc^

Rrasilciro (:i}, acupiiiUitrisLn, RG fflí-v. 3. IS":). f^5Q C1'F,

residente e domiciliadn em Q. QOnc; Oftl/liC Ojí^^-Zo^ ,

CT)

m I foi.

nomr.

UAní 6ol/n u/S /v

límsilciro (a), acupiinliuista.

resulente c domiciliado em

G L'^2}

cpi- Q S

Li5

- ijXAí}pjJÍl\/}

WÍIM^ ào fÁilc - hk/Cii.ma C^hl)o - A/l6.
Nome i /l-£g/30g:Anc(^c^ '^CLAaJIj^ l-C-^olncGtjL
lii-asilciro (a), aciipiinturistn, HG

residente e donilcilindo em Vz ib

f í G'^ J' g ^1^7

J-

Q^-Íq-It^. J^/. 4,'^\J9~i^r/r2.

- M

Nome. \Ò09sTn!\} AJc&lfe/^A T)^
Rrasileim (a), acLipunlnrista. RC_i^ GV5 5Q^ n-F 06.^

1'esidenle e domiciliado em Rm Uí^'.^^Sí^301 FLO/^aU - âr-yn//oB.Wf

Mb- cztp ^í liO jíO
/ KeL' ah /
Ri-asileiro (aj. acnpmum-ista. RG ^ ^ D. ^ IG

CPF 543- ^^9l.

>

i'esidenle e domiciliado eni )'^to IAOí^C-^-\V^ - j€ica

■ Qpl . Í)C

'

^
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Nomc_

Brasileiro 00- aciiiuinliirisia. RC *-1. ].-236-^3^ CPI- .^ t - 3ã'^ .

i-esidente e domiciliadu eru gua J^CXltÁudÍl
J,^)o aoU ^14 -HG

^
|

cXX>

Nome
131

asileiro (n), acupunnirisla, KG 3j9^*^5^5 7- a>\-

^56"

residente e doniitilindo em ~^~jA^áa—QA^an An. i Soo
-òAârilíJi:

(hí

Nonm^lc^Q^Xe^Ve , ÀUro^. ^IVcpolcA
Brasileiro [a), acupiiimirisia. RG

CPI- 0'ò2

resideiue e dotniciliado em M ■

Q $iS

^(pGp23

^1.^ -to^oe^AA ,333 ^ kiQ

N^/l-7^7-?q

'-Ir^rrg^^Jc 4-^krlL cí<^l\^-^crhnrlQ .

Brasileiro (a), acupiintnrista, RG M?-

CPF

9.?0 - 85G - ^,i

residente e domiciliado cm j2o
~—

Pxinrro

A^IlAiP/cÁ^

J,^ _ Ai/a''clc '^/-?-)c?? - MS

Nome ^l'^0.e\eflS)r^ > HQ\o
Bi-asiieiro (a), aciipimtorista. RGOa^ C\

CPF Q GU-^P,\

residciue e domiciliado em g^,^ h^n. UJla^.V PT»

NQme_Add2M^ íprAa. ^^Xjr^ífÇj
Brasileiro [a), acopimtunsta. RG |t/l^ /1^.?^ <^,0 '^r Qç^Ç^ 6f Z^Ço-Çn
residemc c domiciliado em jJu.Q ^l^ym^Q-y-j-^hrA/O ^f *7
Apl< - ^01 ;

UiyiA\o-rZ/
<

I

'

/-

) - _f

Al b
p"

—
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Nome

Ro5^ai/'R^

ililBiUO \/f)h/ l/KfTf/

Briisileirn (n), ncLipunairisla, \<Q MQ} 75(9 0.36 CPi-

residctite e tloiniciliaiio crn

. 7^ fS

^(CjÇLt

/\/€.ví-i> ^

r' ê-! M

0^2 A

/7A

No,n>M)^A Ty-(n^r-7/t Liuos MfúHFDTQ
Hrasileifo (a), acupimuirisui, RG

CPi'

residente e domiciliado em ÉÂJioMTÍ

klDVÁ SOICÃ ^ B/J

Nome

Brasileiro (a). acu|HinLurisla. RG V{f^

CPRÍ^'-)

'ÒJ

residente e domiciliado em £_j2j2aJ^'a^ÍCn

Nome ^Vv{-sv.p

,Çh Ç\

^.O
17

ê5

•

Brasileiro [a), acupiinliirista, RG

CPI-

O^-lQ 3 \

residente e domiciliado em

jrüs

"^3

0^

■ ^'-(5-

^Pç^-o-NrrccUa I Co\^l"e:;
U

Nonie_i£íívm fMtn^ J^A KKtxj
Brasileiro (a), acupimtiirisVa. RG ^6 11

CPF

169

-Qj

residente e domiciliado em ^ da

^^Anàti'- KgNome—
fii-asiloiro [a), acupuntiirista, RG

residente e domiciliado em

/-/
í'!,

7>0^ A/4 íTaJ n t ^

Q-^T PJ^é.

7>í

-

RH r- AAÍ.
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o
o
o
o
O

Brasileiro (aj.ntiipuimiilstii. RC míZ il. gA'^. ^

CPF

^;Pfi"-7c

o

Q

!"C'Siclenio e clumiciliacio ein

O
o
o

®
Q
O

O

^'^me [V\T^^nmn Ào
p .o,
f rinv^
BraSTTciro (:i], nciipiinuirísta, RC Hr'133~^
CPI- 41 r>( ROí I 5, O
•esiclcncc e domiciliado em (Lua, Tnm Pmar.oCL^ {.^(X (^nP
«

o
o
o
o

-L /MG
Notnc

'

í5^utonrL.Hr':j,tA dU Toa^úa

o

o

Brasileiro (a), acupiinnirisia, KG MG \ Q ani

^

residente e domiciliado em ftCUX rir,

O

CPI-

1^

{n<^

/-Atrvr-r,T>.

c0^uf/> \f^Lho . yUQ

o
O
O

^omcrj/y/J/^AM f^AJOE^l6 ÔOA/AJ&A(J

O

Brasileiro (a), acupimturistn. Uti //(g 6- 660- f ^ CPF 032-

O

residente o domiciliado em

O
O

^0Pé55O^ /2fc'/Íf?DO /^íiJtD AjSZSfí.

/f/>P04 . 3&10 HôQitOAJte , MG?

O
O

o

Nome

O
Q

. . . (a), aciipimnii-ista. RG
Brasileiro

O

rcsidetUe e domiciliado em

(ipp

o
O

—

O
O
o
O

Nome

Brasileiro (a), aciijnmtm ista, RG

CPF

resiilente e domiciliado em

O

o

~

o
o
o
r\
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Nome.

Brasilcifu [a), acupuntiirisai, KG 'f 7 C ^ 7 o

CPP O-3'/ 9 1

resideiice c doiniciliudo ein

Nome

Gui}hCJKyY[P fif>S^r\r^ò Puj-Ç^Vo

Kt-nsileiro (a),aai|ninu.hsla, RGH&(a. M 13, 1

r esicietite e domiciliado em

rmr

Cflg f^Sfo-OO

TI b ITc T ^ 2.6

Tor^ciOi^cícro'^ , fí£,\o ^Of i

jâ^t'. lõlU.

K&

Nome <A<;^mA r,h^ l/o^^o
l/Q/iyVvO {^aUua^.
Pa
Brasileiro (a), acupimcmista. RCj^O.^ / ^ ,0^ ^ GPF ílA i
residente e domiciliado em

Jj
f ^^

ay/ dJúJ—"f)'
Nome.BHftir-N-»^ (a\.nm-í
\J

'^,cr>a

5

Brasileiro (a), acLipumorisia. UG ncinAfl^f^ry^

CFF nt.n J,qL

- QL

residente e domiciliado em ■S£k:dlgcUgQk,^:^ua atraca
■y\0 IXBn^O

j a{M

Q(0>Y-W-ro_Qie_-tfs\oA-'-

Nome

Brasileiro (a), acii|nintiirisUi, RG

(.'pp

residente e domiciliado em

Nume

Brasileiro [i\), acupimtiirista. RG

LTF

residente e domiciliailo em
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o
o
o
o

Q

Nome

vii^{\jnji\ tjM<l

O

Brasileiro (a), acupuiiciirisia, RG O^^SloJ^SO-o

CPF O^.ò^J -

j - ^ú>

o

Q

resiiieniee ciomiciliatiuem C Si£SeM

O

"àcUi HO^COajTS

.;ci<g>so

- M&

o
o

®
O

Nome

L^-tn Lí)^

Q

Brasileiro (a),aciipiinturisra. RgA';.^^^.

O

rcsidenre e domiciliado em

—

rm: Q^/,.

o
o

o

Q

ck. n^vux

O

Bi-asiieiro (a), aciipunlurisra, RG

M

CPF q4^.9 ?t5 OO <? fC a

O

!"esidcnte e domiciliado em ^'. McXr^O- A'-^X?o-\-7

"Vx" J

o

/7A

o
o

q^qq

o

o
o
o
o

O

Nonie i-pQMApí^n- SnA/v^-awi.
Brasileiro (a), aciipiimurisla. RG

SüH Ci06

CPF

residente e domiciliado cm
OcoLO

RH,

G 5^

^ 10^
,

O

~

o

®
o

o

N""IC=

^-0, -p-, ,-1,,

Brasileiro (a), aciipiinturista. RG lY^G l^á.^^99G

O

residente e domiciliado eni

Q
O

Rcx. (Yitj~
Nome ^\-n.r,fv_ (n^uW> frr^civQ

O

GPF I0l-8.^H1-S6-

<3.^

. Sf:; y.-- ^

^

Bi-nsileiro (a), acupnmiirisla, RG ""inG tt G3Q Q;)G

CPF 0*^1^

ic!i

o
o

o

residemo e domiciliado em

rv,'- a

■ 6V\- Vifa

o
o
o
o
o
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Brasileiro (a), aeupuiiriirisia, RcVW
resiíienle c clomiciiiadü em Qrcw Xo.^
\

CPfO Vl O ^^
A [<i X^S'^rJ^r^

^ L\

O^dvKtN-^ -. '\\.gr\5^< ^.. Q^ V> ^. U

Nnnic

Brasileiro (aj, acupiinrurista. RC

Cpp

residente e domiciliado em

Nome

Bi"asi]eiro (a), aciipiinliirisia, RG

(jpp

residente e domiciliado em

Nome

Brasilcii-o (a), aciipiumirista. RÜ

cpK

residente c domiciliado cm

Nome

Brasileii-o (aj, aciipinUiirista, RG

CPI-

residente e domiciliado em

Nome

Brasileiro (a), aciiimimirista, RG

(3PP

rcsidenle e domiciliado em
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o
o
o
o
O
o

Q

Bnisilciro (nj. í.c.iinuniii-i.s-ia, KG

resitleiife e domiciliado em

M

\ ro

CFF O^àM TC.^ k rjÇ^ ^ (

cv^ > ttoK\. / MC.

O
o
o

o

Nome Hí

o
o

Hfiisn^ü (a),aciiiniimirisca,RG

o

residente o domiciliado em _12uQ-X0XD_£prin r^''^

Q

-^üílo^aTl L '""Smi-Q

°

No.noJac^vv^ra CrxIl.^p^>\VY^ ^NfYTir.

o
o

Brasileiro (a), acupiinlorista. RG m&00mh{iqf.0.

WJ?G.—C(V rmüj^

cpF 4ir')("tío :?nf -,0n
i^C

iz /MG
CPF.\:)0 . foQ-?;.

O:).

residente e domiciliado em

o

O
O

O

,

O

Nome/riX^/Va \ ôrVY^ALf^

O
o

Brasileiro (a), acupnniurista. RG mG

o

^5.Q ÇPF 0^1 115. \

\^

residente o domiciliado em ^SÍ.l TQ I rOl^ -

o
o
o
o

O

Q
O

Q

Nome. Q.^Vkíl

\ ]m

KjAlHJTTfJ 1

/v\6

'

Brasileiro (aj. acupiinriirista, RGJ^O \m\l^
CPF A9 O \>-\L ML
residente e domiciliado em _ Cs^t^X7\(^^rr\ /mA

o
o
o
o

Brasileiro (a), aciipiouiirista, RGu^.UóÓ.li(y

O
Q

residente o domiciliado em

ÇPF q V-T g O V(U

O HcnAlrc^fr,

o
o
o
o
n
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o
o
o
o
o
o

NomcC7^a.M^p,U
Orasileifo (a), aciii)iiiitiirisia, lUl y)G l3(hr)- SZQ CPF 030.!)3?^. O

iT)

o
o
o

residüiUt; c domiciliado em R. ^

(ha^.CU-Ln Xrxxlrx.C^^

{?,

I y) Cr

o
o
o
o
o
o

P-Aorp

Nome

Brasileiro (aj. acopimnirisra, RC TlT).VD QAfe.BJ^CPF g^D O^n
residente e domiciliado em

Oi-.'

o
o
o
o

iVonie_

o
o

Brasileiro [a), aciipiintiirisia. RG XT^ -O IfíO

o

resideiue e domiciliado em

y

\r^

f^ilOü/WíO CCpOffçjj j'

o

erv\\n-gi.agi',g

o
o
o
o
o
o
o
o

Nome ãU^sa/jnoa

a^enPfl

Brasileiro (a), aciipiinturisra, Rti

residente e domiciliado em /iU lO^Jf)Qk.S

í.^LJí

U Qn

JJC

o
o
o
o
o
o

Nome

Brasileiro (a), acupiituiirista. RGroO

m-

i'esidente e domiciliado em

c;g.D)i)

Jaoj

o
o
o
o
o
o
o

♦ A

-—

Nome -édocio^o.
Brasileiro [aj, acupuntuj ista, RG /tf

residente e domiciliado em "$.-

■

QàjA^
>,y03 ÇPI- 9 c^Ò^

C>&-n^CU^q,q.

A^

Iç^CxO^
/

o
o
o
o
n
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iVütne

Co

INJ £a.

Cil

j

Brasileiro (a), aciiputiUirista. Ml flr, It

CFÍ-

rosidcnte e domicilíacio e.n
püJ.rw.;^ Ahi/nr, •
Nome ■rdxf^

rvy<^XAy\

n J f, -:)n

rKr-.A^^^

.'T V

JllJkXih

Brasilc'íi'o (a], atiipiitilurisca, BG f<6 (£ .0

611

CPF OQ

residente e domiciliado em

t\í^

I 3Q C - 9 3

. ^/O

/ MCt

Nome_ ^CLuLOv 1A

A{\Mo

Brasileil u (a), aciipunnirista, RgM $^6*^0 lf)9) GBI- OtO \9fõ}(oO'(^0
residente e domiciliado cm
pY^J^-Jyãl /h^h-^y^in

^0 I -

- '??düo

Nome

Brasileiro (a). acu|Hmrurista, RC

CPF

residente e domicili.-uio em

Nome

Brasileiro (a), acupnntiirista, Kt;

cPF

residente e domiciliado em

Nome

Brasileiro [aj, acupuntiirisia, RG

CPF

residente e domiciliado em

9
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CArv^r^O^ ■
Rnisilfiro (:i). ;icii|Jiiimirist:i. lU; \A(3.iO ■ áCQ ■ jQ.:^ CPF

residente e dütniciliado em

^

Q\ . har^ro

Nome

Rt-nsileiro (n), ncupmiturisla, RG miCnlnÔSt} 4ct^ Cl'l- 06i?i5"?.9. 5'Jô- OJ

residente e dornidiindo em J^OCíX •ÔM íh&OpiOá?U9. oiSo$OS' BCU/oO)
^idO íCMJ^ j Bit/ r??(j>~,
Nome

Bmsiléiro (a), acupimliirista, KG /tf?

CPF OTO O^^. ^6

residente e domidiiado em jM±JhmxdO_êàüQ(/^

.hM Im;m

Nontc(^lLpFrr rHf^|<;r|-^AJ FLl\6t^ft
Hrasilcíro (n), aci.punturista. RG M 1<i?

CIT. f)O >?

J ;)3?

residente e domiciliado em ÊlLM\i\no k)in -TF/vpifífl n/flc
Ng 3oío-&á£g£M_
■'
Ntnne

Brasileiro (a), acupimturista, RG

Cpj;

residente e domiciliado em

Nome

Bi-asilciro (aj, aciipuntni-ista, RG___

_CI'F

residente e domiciliadit em
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o
o

o
o

Q

Nom

à&.

O

Brasileiro (a), aciipiimnilsla, RG

rO-or&/Qr,^
CPF 7 ? ^ <õZ 9 f^6 ■

tá

o

Q

®
O
o
o
o

Q

/v nu fi

BiJj
~

No.ne^-f.iLtefe ^ocou a'^lJ.y.1 ^
Brasileiro faXncuinintiirista.RC; ÍI//7Í .

O

esidenle c domiciliado em

o

/ricn^"L //?ylro ■

o
o
o

Tí^Z. l '"^C^ ■

resideme e doiiiiciliadu em ^c*. Ô^rnuüA)

rpi: Z' h^KO'0,'^9-<S - CÁ/

.CVl4fl>tctf í^jdbAa -VjnJÈx?

Nome

o

O

Brasileiro (a], aciipumuiista,

O

residente e domiciliado em

O
o
o

è H' ■ idOMiAj) ^I/iOf rt />vi /i

o
Q

CPI-i5-5'-7/9

f

[

Nome,

O
o

Brasileiro (a), acupunturisla. RG

Q

residente e domiciliado em

CPF

O
o
o

o

O

Nome

~

Q

Brasileiro (a], aciipimturista, KG

O
O

residente e domiciliado em

—

CPF

~

o
o
O
O
O
O

Nome

Brasileiro (a), acupinmirisla, RG

cp:

residente e domiciliado em

o
o

o
o
o
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o

o
o

o

No me K)»Vq Vcu^r. QúqW)

O

Brasileiro (aj. acu|nimiii-ista, RG to. WlSAd

CFF

o

O

residente e domiciliado em

®

\lov.V.^-s..W _

O
o
o

o
o
o

O

Nome

Brasileiro (aj, acupiinturisia, RG M

C|'[- 0*^.^ S

^

residente e domiciliado em r^Èh-■

o
,

o
o
o
Nome

o

o
O

Brasileiro Ca), aciipimlurista, RG

CPF

residente e domiciliado cm

o
o

o
o

Q

Nome

O
^

Brasileiro (a), acopuntorista, líC

Q

!-osidente e domiciliado em

CPF

O

o
o

o
O

Nome

Q

Brasileiro Ca), acujHintorista. RG

O
O

residente e tlumíciliado em

(jpp

~

o

o

O
o

O

Nome

Bi-asileiro Ca), aciipiintiii-ista, RG__

~

CPP

residente e domiciliado em

O
o
o
o

o
o
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o
o

o
o

o
o
o
o

o

Briisilcim (a), □niiniiUiinsta, RG_GSOIO-^0

CP|:

r-csideme l- doniidliadu um tÇuA ^ iZA

^•-zr^Asn-g /

P/ZA-h^

3eiO

. C€V; 20àA^. /isq.

o
o

f

o
o

o
o
o

'Ol

Brasilcim (aj, acupumurisCa, KG í]/í U 09

CPF

~fy^^

.•cwlonte u ,lomMi,.„lo cm

ÍXujtA^^ 4-é/j/i4r:f.yn •

o

o
o

Nome

jõ^oL^

o
o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Bt-asileiro (a), acupiintm-isui, KG

?7S

çpi-Ofg n2.^U^--^'=>

.■osi.le,uc c ,lo,mcilí,uk, cm

„ W/

'^V^I IPI r-a'crfA^^
Nome,

'ãi

Brasileiro (a), aciipuatíí

isla

c

/

■esldmnc e domiciliado

O'/) /

if ,

^

/ ■

o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
Q

Nonie V

íCív

-SsíAia7_Sj;JLiL^

Dnisileiro (c), .•icupiinHN-ist.i, RC -1 5. G®'i.

icsicicmc c Jomidiiccio cm _Sçk^
■Ao
A j-

LRR

(.0,

p,. (

..

c.. ^Kq

Nomc JJ\Ajjyuyx^ ip C^Ajjí^ n^ 2JrL^"'
Brasileiro (aj, acupLinlurisui, RG.

residciire e domiciliado em j '

cpF 59330.^10^ ,53

>^--0 òcO\J\.o^^ -j f /^O f

~ ^ - H IM C

o
o

o
o
n
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o
o
o
o
o
o
o
o

Nome Àí-a/-.-:

Bcasileiro (a), acuininturisfa,

CI>P

a-sid.nte c clo.nicilMdo __e^S_dc^XJko^5o - -LP.r^y. I

o
o
o
o
o

N°m.

ÁA)C'ojXx. ]Qx,.,^y

o

Bj-asilciro (a), acu|ninturisca, KC;

o

'■csitienlecdomiciliatioom

CPI- ?r> V f ^5"

jy

5^ h

o
o
o
o
Nome

o
o
o

Brasileir o (a), acLipiiiiturisia, \\G Á/fáí(fl3 '^ ^K
resideiue e domiciliado em

CPF 01f 5^ C^jC-

aí:

o
o
o
o

(MMjwny lljilí/ÍTA^

o

Nome

o

Brasileiro (aj, aciipiimurisfa, RG U(f)/2J'8

o
o
o

5/

CPI

'èSjl/WjO

residente e domici)indo em Lã/) mMAjC

-ü;=5, hiMt/i , Á/h/ç

o
o
o

'Nome^

eÉL*'

o
. acupimtiinstn, RC

o
o

>2^

i:\'V^á9.C> 3

yí

o

Ja V7-^ -

o
o
o
o
o
o

Bi-asileiro [aj, aciipnm-iri-ista, RG

r

7-7

ci-i:

residente e domiciliado em
Çg?-

-000

o
o

o
o
o
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o
o
o

o
O
o

Q

,

^

Hnisileifo (n). •'iLL!|ninLiirÍst:i. KC,

çpp ^SnÇ 9.^ 9-^6 ■/^

G!£>

rcsitlemc Ü lioniidlindu cm fA^ pC^

U^Uq/

O
O
o

®

Nmnti LuCi<X>io Á^to^rlj^c^ FbrreiTb.

Q

Hrasilciro (aj, aciipiinturism, RÇ

O

i-esidciiie C (lomiciii.nio em

o

£y^{o -^X - Cida {/c Ácwa - ô. A/.

O

o
o
o

o

• 73g

//-£.<g=vf:a^ ^ -'-'/5"«2-

///

Nomü

o

O

-? CPF

,

lí.asileiro (a], acupumurisia, RG J ^ ^

^

.6^/^ . ^/T^ jÇ?

residente e domiciliado cm

o
o
o
o
o
o
o
o

Nome

^*k.-A

À^Q-^c

Brasileiro (a), acupimlurista, RG
i"esidentc c domiciliado em

'^. 7 S?. -^-T cpi-' C??.r\"\
C-^jv\V\ovwig

■.^v-pvx-e.

^
m

o
o
o

O

NW

O

^

Brasileiro (a). acuinitUm-isla. RÜ ^^

O

residente e domiciliado em fíi^ A/eT^t^j }'! V[ t/,

Q
O
O
^
O

0-oJ( ,,,o CL.1
^ rn

CPI- 0?P.g(^ ? . 2-a?^^

A^-L
Sc»/vdg>?.._cli,
Brasdeiro (aj. acupimturista, RG hAQ
CPI'-esidente e domiciliado cm
n ■ n -Ar/r..^^ O cf ( .

Q
O
o
o
o
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o
o
o

o

Nume Á'o- FJ ^nn A íA-

O
O

Brasiieirü [a], ncupiiuriiilsia, UG vS 5 f? ^3 O

o

CPi' OjO 30\ G TC. 7^

residente e duiiiidliadu em <í^ H t e .

H

Jr Po[ ma . ^39.

"709 ^

o

^

o

O

Nomet-AJoGtgü/

O

Brasileiro (a), acupunliirisla,
residente e dmnieiliado etn
«goGo- -^9 3- -My:a_

Q
O

o
o
o
o

go 0e 'S<'ei^Q..
^/ú CPF OOy-^A'9>?^^ /9
• ,\S li,,\-^

Nome (^oi^fCí/lcx r.c;<,i^r^(x dc, ^iv/a

o

o

Brasileiro (a),acupunttirista, RG fVl6-lc:).7SA.3l i

®

residente e domiciliado eni I^Cv

CPF OSÍ-52U.

ll<U- Pi r\c^ /jÚ.cXc^

O

^

o
o

Q

Nome

O

Rrasileiro (a), aciipunliirista, RG l^'1 (^íoS/ é(^Ç

o

Q

í^a^tQ a/C"v 6i)/><dÍ

residente e domiciliado em

^CJ'>'^CínfiL

Çpl- úG f ^ )■ '7^'h '

Jj

fçPfjfi' '5')r\ryCf[ - aj 'í/í'í>/mL

O

o

"

-

o
o

O

o

O

Nome

^

Brasileiro [aJ, aciipiintiirista, RG

(f 0/'í

CPF 06/ ^3/

residente e domiciliado em

^ . //

/i/f /J 7

^

O
o
o
o

o
o
o

Noin
Bi

er^

■asileiro (aj. acoiHinturista, KG

CPF

A OA-OjC,

residente e domiciliado em X^kvr. \cN-^
VG

;

AS)

o
o
o
o
n
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o
o
o
o

o
O

—B£m_ELmí<x-Aipí,2
Brasileiro (a], acujjitntunsra, FUI Ali=:

Q

r-csitierue e domiciliado cn

O

-. .

y

CPF

o^. Mq7?Í< ^QÇ . Crw7^

M

O
o
O

Q

Brasileiro (aj, acupiinturisfa,

O

rcsidcrue e domiciliado em

O
o
o

—

o
O
o
o

cpí:^*^. C?3/'.SJi^ ~7^.S>

Nome^k^^/vMC^-io

1<21XEÍÍ22_

•asileir-u (a),acupiimiirisla, RG

?33/s^/m^CPF flnV

1^'

resideruo e domiciliado

o
o
o

o
Q

Q

^A^ln

Lnn/p^i
/iij I
'''■■LiPLmnii-ista, R& \/o.USò^-Z-

residente e domiciliado em i^oa

rv\: QZ*.'^l5. 6r\l'0t^

Zo^^t

i^fS

O
O
o
o
o
o
o

/"tio

Brasileiro (a), açoí^íntorista. RC ^l?'^//9 7 cpf *0SQ J. ?Ç!-esÍderUe e domiciliado em t\ .■'^

^

o
o

^ 1.5'^?- , gÇ-í ■

©
^

G^

o

Nome

(^v_v^a

O

^

, (a), acupimuirista, Rfi '2-*=' 5*^! V O
Brasileiro

Q

residente e domiciliado em

hJ

(_-pp Cr^7
ín€.

1

i &a-í<

í.vn-t-c.#,
'

^

O

>>ít.€-ro

.-/c.

'

o
o
o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 74

o

i

o
o
o
o
o
o
o
o

Hümc^vfçjiJ/Q/íf ^ i/xjCcnc.^ /lÈnTlP^r^C^
BniSilcifO Oil.aciipuruiihsiíi,

AA G { í" ()'bS 9\H ^ CPF úf^i Oí'n GoC- :'í V

a-sidente e tiomiciliadu em PYtío jiÕXj^OriÁ fí -

'Q(c?

íhCccfí <^^fíPfO íO^ò f?y. CcXnnnay^r^O

o
o
o
o

Nome

o

o

tirasileifo (a), acLiinintufiscn, RC

o

l esidetite e domiciliado em ir\5^r:5

5 ÇJM-

.CO?^.0*30^ - f-f]

o
o
o
o
o
o
o

Nomc.lM

Brasileiro (a), aciipunlurisfa, RGO^G" IS -^Q^/- ^ ij.S

residente c dmuiuíiado cm

CI^F I ^"is • <

\AU8

^36 - '
fe ^

.<s\.

f^'p^

o

o
o
o
o

Nome

o

Brasileiro (a), aciipimtiirista, KG

o
o

residente e domiciliado em

■?/ 9-9')

CPI-

r.?

9^n MPX0l

/y//^

o
o

o
o
o
o
o

Nome '^cjr?-T; - í-^uArtPco d-hp.
Brasileiro (a), acupuÊiturista, KG Pj 7

residente e domiciliado em

^(o

^'ÍPO CPI' ^-7<Z Z. 2. /

^

ÍPbuàln

j-^Oi

o
o
o
o
o
o
o
o
o

--ZíaaixL-^3uhoce.5-X]n^

Nome

Brasileiro (a), ac.ipmuo. isia, RG_MíLRj57.><^fin CPF D^O .00^
residente e domiciliado em

-ri

COCrí P . -

>0

-3.K A;.c,

o
o
r\
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NoiiuT^OOt^l CbO Jçj^lO

Kjoec

límsÜciro (aj. acu|nmtiirii*ta, líC.

lesiciente t iloiniciliadu crn

0i^U*Oo Cg.

S^llgeo -

n/)f^
f:í< £buM

Nome

í3i-asilciro [a), acLipuntur isia, RG

CPF ^Ol

resitience o domiciliado ^xC^jLÚi^dfm ÇMíÚí'

^ fiÍl4A^úUÍAa^

Sf^- ^0"

Biasileiro (a), acupuntorista, RC

Ao S^)5.Q
5iV5
CPF

lAf^

resideiue e dojnitiliado em (^oOci )da{?AFC)C\ip
CaM\ck VltKaQ\a ^^íWíüAa V\ <\cV\'\o.A?
Brasileiro (a), acupiintiii-isla, RCi ^ tkOHV»

CPFT-Q\ ^ot <>}{, - >o

i-esidente e domiciliado om

Nome

<\OsC>,

/ ri^

VTtr. r

Brasileiro (a], aciipiiniiirism.

•, cA.r. CX ..

;4?'k

rpK C:/*^'J9CV <:'>r'(^'' V/

residente e domiciliado cm.4
o>. \-VerVe-

Ov.

cS^g> C~èu.^.

G7-

CPF

O7

Pt- V>

Nome

Brasileiro [aj, aciipimtin-ista, RG /^?
residente e domiciliado em

?579

/'.

■Áu.*tíX,
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o
o

o

o

_

.

.

.

o
o

Ka íA- ^úMo/l
Brasileiro [:i}, acupimUiiista, RG

33^3^ fC ^

o

Q

resiiier.tu e .ioniiciliiulo em

Ç^fVA IP.ABr/ Dfi

lí/fí . Ç> 9

O

RftfgBo ft^^7 ^.^aa&-Beilr7 ~-\xS- ~ dPP

O

O

o
O

o

O
O

Q

o
O
O

Nume

/ / ^

^tKu.iya

y] -

lii-asileiro [a), acuinintiirista. RG
residente o tiomiciliadc) eiií

f^P

^i 97 ^ V ^

fío .
~~

c/o

/ih

~

C€?V7/ã^t.^

Nome ("fnvY:\ í\Wj--fn rj fc Oli.^r^.Vrn

o

Brasileiro (aj, actipiinturisfa, RG nX»

-llf)

(.;i>l- Dl 1 {9< 9.lh

o

residente e domiciliado em '^'Th líWtaA 114- ,'01

o
o
o
o

O

Nome.,

Tflrqff^íVj^CfixIJnjP

O

Brasileiro (a), aciipiintorista. RG HÒÁ^Ç^MlLó

O
o

residente e domiciliado em ^sin (án^nCn

CPI- 4 Al

XJ^r, -f-^n

O

o

o
O

Nome ÂÍÇri('P>/OílC

l/4'Ce-á^

Brasileiro (a), acupiinturista. RG

/t//^U

f2W^Z5^ cpp

9-

fS

•"3c?

o

O

i"esidente e domiciliado em _

o
o

Nome,

®

Brasileiro (aj. acupmuurista, RG

O

tesidente e domiciliado em _ ^fcVO •\4oCjZ0MTÍC —

a>?l"^fpp °\?Xh

S

k -0^

O
o
o
o
o
o
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O
O
o

Q

Noiiie_

o
O

nnisilcirn (n). ;icii|jiiniurisin, RG CT^ U ò'^U r)0 o

O
o

resideiUX' e cloinicilkido em

CPF,

S

C /7ís^^ ^

\7 <ro

C-g-\p'.

,-SOo

o
o

o
O
o

O

Nome CQ.^fWjLjLc^ <S>Jü.vQ^

A^Ouk^jLO-

Ui-asiIeiro (a]. aciipiinuirisUi, RGkJdo^^AdÍ^(o lio^
residente e domiciliadü ein^. CctoJOOJL^Q

c|J|'|^.i^5^- 9T(g - IQ/

ISG? '(jX-tAJlO

O
o
o

o

Nomc_ Çhtn-rciQ CQrvQlhQiO P:'^cheJ

o

O

Hraslleifo [a), aciipiiiinjrista. RG

^

residcnie e domiciliado em Í^oa"^CrQ^p^sn-y^ Cj Ofes> 'Z5>0 ^ C>.pT5

O

G"€> -O^ K"5"b 1 CPR OO^

léS

r^. Gxjrr^me-g: — Gelo Hori-s.o-r>TC/

O

Q

Nomtf^/^OOC: ^Q.

o

Brasileiro (a), acupiinliirisra, RG

O

Q

residente o domiciliado cm

d&O ^>CXrO-A5r?
CI^F

n

•

.4

O

o

~

-—

o

o
O
o

O

Q
O
O

NomeJ

Brasileiro (a), aciipiiiuurista, RG ^í/

residente e domiciliado em

-6/>g

®

Ay/f/y^r. Sic^

ly^Tíbonho

r/f

Z^- ?/í2.

y<,Sai^^n

NOiiie

Brasileiro {aj, acupunturista, KG 3^.60o- ISM

o

O

<? O íè j ÇPF ô? fúJ')/6 -SV

residente e domiciliado em

^'oXcv.

CPI- j^

6 • «.Pg.

Sv.\--Y.r,-> ■ rX-«^ .VV- i -r-t -T^

- SAaajNol.

o
o
o
o
r\

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 78

o
o
o
o
o

Nome—,J?C/-CP

o

Brasileiro (a), aciipumiirisca, RC

/Cf^.nrO CPP

o

o

resiilente c domiciliado em 90f,

o

3- COCh^oB^-r^i^r^.

y

o
o

o
o
o
o

Nome

/VT. _ j? ^ >L h^■^^-y>,^"€^

Brasileiro (a), aciipuntiirisra, Rfl

CPI- Q *700 •^.9 9'yvr Y>/

resider.le e domiciliado em

h>A V .^ rA: a

Vt-n

K -VY

o
o
o
o
o

JLsJX

Nome. yWvx yj).á%h. Jlrr^nnoí) \^]r^

o

Brasileiro (a), aciipiinturista, RG (^Ct I15íâS21_.CPF_

o

residcnree domiciliado em ■^Rx>a^K^

o
o
o
o
o

_

fíiPAn

Noni^V.^^ Ao

o
o
o

Brasileiro [a], acupLiiUiirisfa, RG "1 fc t ] fi ^

o
o

fiü

a'í-í1l-3kõ

residente e taiciliado em

^

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
Ml yin-lh
m / i/rng^
Brasileiro (a), acupiinlorista, RC •?- ? ?T ? ' '? p,,,2./Ô
residente e domiciliado etn R 3yVrf (Ç ■ /AtT Ai2/^üí) jf "^7
Nome

1-0 f - Üí^l^
UÁf?y\jQ>

Nome

[^7^ \Í^{U)..ò^■
^

Brasileirofa), acupimtorisia, RG. y^S=h^2Hl

residente e domiciliado em ^Co
J^oj

32-

t-pp

-Os^. ^'36'Zo

Ç-hi^{o^<3lhc^ íS^ c^Q
d^. Soyyj-/i</

o
o

o
o
r»
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o
o
o
o

Q

N'"'''t-'ia:flaLLboÍ[KLv^j:.J^

O

BriiSüeiro (aj. acupiinciiilsia, RG vAL n

CP!

resicienrc e domiciliaciüem 0.,^

,h,V^

O

Q

chuIL»-..
_ t\u ML

O

o
o

o
O
O

Nünie__<=: r-'^rAM) Ay^^lHD

Unisileiro (a), acupiinriirista, RG

CPF OU BIS-57^^0^

O

residente e domiciliadii em Kl/A L. éAM/d

o

J- í:

C n/^AS ,(2S

,u^/^

O
O

o

^&a>j.jdjerx Pn.rrY^pe^ma.

o

o

Brasileiro (a), aeupnruurista, RG M (y J..3^ >

O

reside.,le e domiciliado e.n

O

^Qi ■

GRl-

fe. t . !?rr^ . ^

Q

■ iHty-

O
o
o

N0'"e

o

Bi-asilciro (a), acu|n,nlurista. \K^, WKUÍ.^

o
o

residente c domiciliado em J2<J^

O

O
o
o
o

I"-'

OO

O

C^.,^CO^^

CK|n-|-0 JoJ V Òe-t-,

^'

ii^d^

Brasilcir-o (a). aciipiiiUurisi:a, RC A/J 075. 6^f|
■esidetue e dotniciliado em _/U-( Çcítoaj

o
o
Q

CPF

çpF tO^

(Mo

-(^0
t/o

—ül^líi—2®^, Í^Mr-o . V4Cth<ftL 'tio Rio

Ul-

C<;p. ^65?o

Nome

O
o

Brasileii'o (nj, aciipuiituristn, RG_

Q

residente e domiciliado em

Cpi?

O

o

"

o
o
o
o
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■"A

Nuine_

Brasileiro (a). naipuniiiri:;ia. iu;

CPi;

resicienic e doiniciliado em

^

WJ^

qJ ^ .5 t C 3 í

F

XS^

—\ \vU' -=ip^

Nome
<*

Bi-ásileii'o (a), acupunturisra,

^

^'7^ 6

l esideiite e domicili^io em

dip

^óS

ç?^

//Jyi^^'3^

/yc^e,

Nume_ ronsiwm; ft]5y)st-l Ijfnr.
Brasileiro (a), acu[ninnirista. RG ^(:i.Qm(^<kyK

CPF '^10.11 X^Cn^f)

residente c domiciliado em'

Aíila6imz£ítiib)_

nrasileir'o (aj. acupLinturisia. RG fnj?.

9^1 7Q0 çpi- O?^.

rcsidetile e domiciliado em ^Ma Qp.->o^o.Ar. A/oc.ip ffr,v/r/r« v-, J Q
fO ^—^f>nW fOgiig. d")

Nome N^ilprw

^ffr.rc-

Brasileiro (a), acupuimirista. RG m^i

CPF 01?.

residente e domiciliada cm ^aIC. ■ Jí

?-gi

?>\. 7^- r.p\

^UCr.ll

le rr?(Zoúu

Nom

Íl±híífò^_/Í^.^

Brasileiro (a], aciipimliirista. RG
residente e domiciliado em

fkmciiithi/

WPèC 6^4-^
m^r?

^{/ih
CPF 04:) /úa
C/a^

.S'^

iOtlS'/^Tn»'

^ ,íí fJ .
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o
o
o

o

o

Noiiie CH l

"T^\>fgvCCs 'Ç^o-X^OTÍ

O
o

nmsiloirn (;í). acuininliiilsiH. RGMG-ea

Q

fcsitienu'o ilomiciÜiuiüem

®

çxfTTe 'õo-:5_ - IV

O

vATe - rvn

QC^c ■ çyç^

c;i'F

■ r?.oo, c;KC~•A^c-

. ce-v* •

-:£<-t=»s

-Sa-Q

'

O

®

Nome ^V?70/->7^yyp■//y.

Q

Brasileiro (aj, aciipimuii-ísta, RG ^^7 66^ lO€ í.RI' OJ^ 1-

o

residente e domicilindo em

o

6-

áyjaf'{A2 rl/

n\lürjí/\

HOy)/-tonr) ^h>CiJo S2. ? j

Pftgro

o
o
o
o

Nomo

v ^'é:>€.C -l-0 ÚC^CO^C^Çiáo

o

Brasileiro (a). acupiitUiirisla, RG mi SCS4e9

O

residente c doniiciliado cm _ ?■ ^a.jc^6oi'

o

Q

3t6o

O

-

O

GPF

G

^
A'V

l

I

o

Nome VlrjT^dJ.CL .^rJotr^

o

Brasileiro (a), acu|ninturisra. KG ^ ^ • 1 1 ■ Q^-=S-Q<^ap|.- Osq ■ *^qQ-(436 ^ ^

o
o

_

residente e domiciliado em 'Roc^ . .'^cfSfT'

O

Pr-.Ar^

o

o

Xa.

iNunie_ /Á(XKüJ^ AâiÀn
Brasileiro (a), aciipunlurista. RG Mò-íf^SU\

GPF O^èSOí^ -

residente e itomiciliado em

^d-

Q

l/íc\ Lwj^Jl^

Nume^

o

ürasticiro (aj, aciipiintiirista, RG . ■i ^ t^c" ■■ '..J. ÇPF^ - í
residente e domiciliado em t. ■ / ../"• { .l^.^■^ >. . .<c ..

o

-U

/(02.

■ /BíÁ) lidUj'y£>^3-j ^ /Cí 6

o

^
O

. ~r>:-^Çi

-VtUSl

o
O
O
O

P-^WL

r*

■ ,1^

ííT^-f-ry

r\j" •0^^ V. j 1--^ A - 1 ' ,

f/zf/V'

M■^

7

7

A / ft ,\, ■ A

V

o
o
o
o
n
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NoiTC

Brasileiro [aj, acLiinitiUirisfa, UC \Q0a^2D\

CPF 0^'?^Q.q

resideiue e dumiciliado em _£íi£^
/nfe-

Nome.

v>A

Brasileiro (a), acopimmrista. BG |^G>.
residente e dnmidiiado em ^

I 9i)'^ CPF ipH- 63-? .
■ O?
S>iSi3 pn^
-hnU .fi-

—j^4tUc>/

Brasileiro (aj, arupimnirista, BGJdllh_-_LVtÚJL-ia£.CPF |-^ I ^ n q ^

--f/C

residente e domiciliado em j£^32t£lQjdllÍu ^OSapíor^oQ Ân^

79^^

-ta.1

).(wc.

Nome^fW}ljn
Brasileiro (a), ncupmuurista. lUi tA6 l1^ fíPj

CPF }\Q

..rf^

1'esidente o domiciliado em JLi^c£pY-/KÍO

cc^k^

p^c-^A:P

Cp 2.01 j[)orín ^^bjãiAjZLi

NomeV^gjtoyG í^xvíúÁr,
13rasilei,-o (a), acupuntorista,^<Ojr^lA^éA^ CPF ^J

|Ç.^ ?.

rc^lente e tlomiciliado em.|.o^_X)g-gB;rwN!^
Vy<a,\^ ^

^0^
(Y\(^

Nome_£er'oor^o).a i\Wg5 ífio cKct. Go/mci.<'ag.<T
Brasileiro (aj. acupimiin isia, HCjTík i!6^-0^:2 CPF

residente e domiciliado em Õ\vÒqfro ^tG^io-

?Õll7?<o-l(

OX^ ^"rnc jfo7<f - O^fo 703

/(Rnrr
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o
o
o

o
o
o
o

Q
O

Nome T^\XÁC\ ÍVxÍAa^i:
Brasileiro (a), aciipimturisla. \\Q rr\G-\5GM2.0:>.'=^

CPP \02 iPjZfilG Oa

i't'sidentü e domiciliado einl^iAXit, fcrJloJ^iLys

-"feCÕ <^iiC -

dlt

-

prv£ ■

O
O
o
o

Nome

n—

n

O-^

Q

Brasileiro (a), aciipuntiirisra, BC ^ .S.

O

residente edomiciliado em

^r

CPF

Sc. \ . 3.

&■< L

O

O
o
Nome

o

o

Brasileiro (al. actiixiiiturista. BC A(;voOvCN-g7.i_

O

residente c domiciliado em

^
O

60'0^..-^^<V.

CPF oAÍ»

Ç-Rt. 2-3

.\/

•HC^ >- AU

O

o
o
o
o
o

Nome, Ana. ^^Lui/X \ L.u:>^LLntn^ '=^; \^)Ou
Brasileiro (a), acupimtiirista, RGiDfa I

.ç^^Cj

çpi- QSS. !'=>

A Dó

lesiderue e domiciliado em

,

o
o
o

o
o

Q

o
o
o

Numc^y^M-O-

Q*v \:ÍUS /qA^

Brasileiro (a), acupimtiirista. RG Al^ c3CC>So^^. 6 roí.- '^^-^■CSS.
-

-

■

■

- _.

esideiUe e domiciliado ein -At). UJa .maZ^c^í^ ^

^ ^^PíJfí^lLLí ^

AJfVCe. ■gj/ewN..

o

Nome.^sTComÚk

o

Brasileiro (a), acupimturista, BC,

o

=_».! I

o

residente c^looiiciliado em

o

êáB

cvv A-nn^^c.l^b9^

nQ ^
^ ^/9

o
o

o
o
n
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o
o
o
o
o

N o 111 o ^

o
o

Bnisilciro (aj. acupuiuiii-ista, RC.^^Sãl^ílL

o

rcsideme c doiniciliadü em

CFF

^j7oSé o<

>67

£Ms;c->'dy- -

o
o
o
o

Nome

lOijrLi

o
o
o
o

o

Bi-asileiro (a), acupimíurisla, RC ríV-n- IQ -

CFF

residente e domiciliado em f?:

^

<j13.

3^:^ckuyy}a:)áÁy_/_W(>\-^

o
o
Nom

o
o

Brasileiro (a), acupunuirista, RG

o

residente e domiciliado um

■ i r)C< .n

CPF
cU

< fY]

~ /}1 -

-9^
.

o
o
o
o

QfcTQp^

o

Nome

o

Brasileiro (a), aciipmmirisEa, KC; I^G IJ ^^93G D CPF

o

residente c domiciliado cm êíxj^íK.^^^_/jri hn^ 'í^orúJjC/i

o
o

o

^j

XfrxoAC

Í^G

o

o
o

o
o
o

Brasileiro (a), aciipimturista. RC M.d

residente o domiciliado em

CPF 9f>£,

Or^^/n/Lf,

tTt

.l-7t/cr Afi?

o
f

-vf

o
o
o

o
o
o

- /vV/V

Nome

Brasileiro (aj, aciijnmturista, RC FrA ^ 1^

residente e domiciliado cm.JÍjJX.

Cí^yyâ__

CPF \0?i >9"^

-".io r.

-^liLai.iex^ij, •

o

o

o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o

Nome fívig

^.\cOú

fj^zu Çy^

Rnisilciro (;i], ;iciij)iiniui-ista, RC

CPI'

7 lZ''iIO(r,- 9!

Q

reskienle e doniiciliado em MaritC^f^ Q.í^r;T^7W^/>>a^ . íVf

O

C)--gcua^=-cfa-

O

o

^
O
Q

Cir>v^.>-\ ^^.frguvHp
3
O
'
Rrasilciro {rij,.icupimturisia, RC fv\- 6 - .a . T

O

resiileiiie c domiciliado em^--?v>vs.

Q

üç\n'-^oé Ma_U■a_^Q^v^pt^gi^>-, ^ H

O
O
o

Nome láh^ç^c^-L

p.^ f f ^

Rra.si]eiroCal,aciipornunsia. RG

J

O

residente cdojniciliado cm i7 ■

1 u/i(^ (C

o
o

o
O
o

Q

O
o
o
o
o
o

5

roír

^ 7 g" J ^ 7 é^éOO

4 P^^/y-nJç,

y? ^ ^

1^/^70 2õl - d>t^o
Nome (>>f |g^Sc;\iTlrn Ço.6ô'ò ^,iuAÍrr>.
Urasilciro (aj. acupimtu.ista. RC KACyÁ^, 6^1 ^p-|f:ppJOg 5■^:^

67

residente c domiciliado em _Í^U/C\, ^/elgny^ .Wr-eS Je.

.^7 7

(xp\. :^oz_

Nome.^taTU, Tjnmjx

Í^aJ;

Ri-asileiro (aj. acupuiiturista. RCâL^^^ÓJ^

O

residente e tbmiciliadu em £t/y>

O

y ^0 'dota. -

o

Nume

O

üfnsiieiri) (a), acuputilurista. RC

o
O

6-Twa.-cqc-O.:/
,,

O
O

CPF

CfF ^S'9 <í.ei016'00

f

CPP

residente o domiciliado em

O
o
o
o
o
n
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o
o
o
o
o
o

Nome

Bra.silfii-0 (íi], acupiitmij-isUi, RG 1^1

CPF

\1^c: f^

o
o

rfsidcnte l- doiiiiciliaclu em Avf ,

C % Ç\

o
o
o
o
o
o
o

Brasileiro (a), acii|nintiirisia. RG Mf:l<S?l q<2 C,-<^

_CPB

i-esideriLeedomicilindoem£^.^,„.,,,

toq s<?/:

-L. >

írViT)

o
o
o
o
o
o
o
o

Nome O^i^CV^ DA fíiU/ft (SoSft
Brasileiro (a), acupunciirisia, RG

CP!- rQS ^"3 . -j Ci(:r

residente e domiciliado em Q. QlO

9?/3gjC< ^9 - F-CllOP^y

. 0^\Xl

o
o
o
o

Nome

o
o

Brasileiro (a), acupiinturista. KG^.^ S\\ \0^

o

tíl- (Sija-

residente c domiciliado em^^^n^Q. "\oy

CPI- SOl \C\Ç, BA(n~0^
^0^ 9)o,-MGr>

o
o
o
o
o
o
o

Nomel JLSGí

nr'asi!eiro [a], aciipiirmirista. RG^g^,/@
residente e domiciliado em

o

o
o
o

Cl')- OÕ'^'^^'ÔOSÍ -f)Z
,?/■j?'

- Pj^Ç^

\Áu C-O/i' ■ ''PH

o
o
o

jA

(q

^ ^

c/o, St-^T-Ci-

Brasileiro (aj, aciipiintiirista, RG yáfeg-N-c2.gq3.5g3

residente e domiciliado em

jUyaa—--

gPP gbg--'7y}..W— </9

hA-tãX^ Gxviy^íí>T%fc^ /í

ioZ,

6■ ^Xif^ KjM' ^ Bh ' H(Z -

o
o
o
o
o
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o
o
o

Q
O

Nome

^RíuJc)

Soíccu/^q

Brasileiro (a), aai|ninturiscn. RG iílCy//.CC6

çpp O70-^n€€â-</

o

Q

residente e doniiciüadu ein

Cc^r^tíu>i QdS -

. Cc/^ctCc^JeyrxSj.

o
o
o
o

N-omc.,Ví

AY^^AckX.iiUÍii!^^

Q

Brasileiro (a], aciipiinuirista, RG__3-AlláM_cpF 5aa.ny(j;

o

residente e domiciliado em:Sj^^i\jCmAK ^ \ C[0 C^imnAA: .^ >t

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome

-■ Fab>

ntr^

lírasileii o (a), acupimtnrisla, RC ^ tj J

^Cfqcpp^Ç^Ç^ÇdS G^Í.Qj?

residente c domiciliado em AVJ - CO^ f

fifn Jr^io |o

J3c/rO ^—fo/^TfOf^-T) l^éuO L .-Y-iJ<^0. m-(^

o

o

Nome

Cx^>f^ja}\iLir

®

Brasileiro (aj, acupimtiü-ista, RG Wfe iZ-^lO.

O

residente c domiciliado em

CPI-'_)Í2..^^.^éeíá_lÍL_
-L^' ,

O
o
o
5^

Q

Brasi!eii-ü (aJ, acujHmtiirista. I^G

O

residente e domiciliado ern

o
o

Zs'

Cl'l'

, ,-7p, >

Q

Brasileiro (a), aciipimtiirisia, RCj}Zl.ilEíS3Q3^ CPI- 1003,1^7^.3^)

O

residente e domiciliado em

o

^=^Í3,—s^Qj^QtiAT^'^^/aA'juu^

o
o

^^j^rzZí

o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o

o

Non^fa

rk Oli\j^.Cx\G^

Gnisilfim (n), acuinitmirisfa, UC;

Ó::

x- e domiciliiKiü um

^

rcsideiUtí

o
o
o
o
o

4 cJUõh

Nome

o

Hi-nsiluiro (n), acu|ninturistn. RG/dC| {'j.nl "Ó

o

i-esidentc e duinidlindo um

o
o
o
o

o6 1

\

H

( f^Q

XÒã^is^ ^->fcn5c.
Nome

^

o

'C?

o

Gnsileiro (.-i). acujnitUiirisui. lU;

o
o

l usklenK c cloniiciliack, cm yí:^2_l^áíí_._í:^á25ky_^/!S_

o
o
o

3_{ P\~

/f/^>Ví^ /4^^/íyn

c sXisc (g&coAy L',ut^ ouw'0/í

o

Nom

o

Rfa.si!eirü (aj, acupiintiirisla, RG

o
o

residunlu e domiciliado um /g. k)(ChLli^A 710 /A/YOn?. -

o'v£mm2£h:3s

tàt^LMà - CcM^r-nwMÍKif-r^

o
o
o
o
o
o
o
o

■&M£bijúi3[ün±9io .ds wiRiJDfí
Brasileiro (a), aciipimmrista. \<GÍH6 !j
Q-f^ 99'0 //Çj O^Nome,

rusidcmu u domiciliado um fÚJA , ÇkÇ/TíQjinf ?yn)XmO//ÍJl
..

/)

/)

f

^

o
o
o
o
o
o

Nome.

Brasileiro (a), aciipumiij-isfa, RG

r^siduii^' c don^iliadu um -Itií/A

GIT- lb'd ^'^Ç) f9c3^ ?iD

nn_<2^j/'Á.

-Isks,

o
o
o
o
o
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Rrnsilcirü fa), acLipunturisia, V.Q MíQ(^HgOiCDí^

ifiiciiiadocm tf,

CPF I3â

ea^o

^

, :?'?<-

rí/y^ Ol/jyup/-.
Nnmu

f^

d. o\. Ls- €> S.*

Brasileiro (a), acirpinmirista, IIG

residente e doniidlindo em /^e/í

{Zc

4/Íyy^(t ? l/f ^ //^ ^

^

Non,0_já0Qx,p_ji^^ SCUi^
Brasileiro ti'), aciipiinfurista. UGÁ':?5l^^3J

rpp ACO^V*^/

rüsid.,„c.f clon,idli:Kl„ cm JLjkmm.^ U/) Parirei l('Ar fa..c.U
P,'jitg

'

'

CiAn-iiV y,ia/, Qin^,
Bccs-ilcím (n), cccpunturisra, UGjSfiS

CPFO^fl. 9^7/

.csklcntc c domiciliado cm jeü^-.Ak,ooc.^ g.„V .... ^7, /,<tr„^ .^

a,PÍV,^

-TT—
•>

Nome'''

Cv?- Gs^tA^o^

Brasileiro (a), aciipunturista, RG ^63 - S'S'(/. 5^^ GPF Ol5^- 63g VgfC-^0
residente e domiciliado em _ RoÀC^

^ 36g b pCoV^J-g

Nome ^,()o,Ho..,,

Bi-asileiro (a), acup.iniurisla, RG

CPF {Dí.09<{ <jn.i,.\i(

resklcmc c donüciliado c„,
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Nom ü

rL Ç \Cr\^t'ZjOc^

Brasitdro (nj..-iciipiiiminsut, Rçr^G ^^SZlSO CPF á I ^"^OG !I C^e
resicienie e doniicilinclo em

6C^

—^o.

q-STiga

~^0</ /

■

Nome

Brasileiro (a), aciipiintiirista, RG MG^ lG(

çpi;

Ct2_

residente e cloiiiiciliado em

Nome_J^^(r) íri^ni/c^ rl<x c^iv\/r._£I
Brasileiro (a), aaipiinujrisla, RG

C-^f-Cf/'^

residente e domiciliado em ^Ça-J^âke.(ojf }3f9^ 4fVn ,?o,.77g
í~
Nome O
J Cr,
C\. Q.

Brasileiro (a), aciipuniurista, RG

^
i ^ S(sC^ jX-c. ^ qX-X<
5") 3^32 I

residente e domiciliado em

i

(jpp g l>Xy^?/ 6 •
>v>.^.>—jt/o

.

-3 /-/ / H 6

Nomc.Jlk>A>> ^en^- ÀsQ,
Brasileiro (a), acupimturista, RG
residente e domiciliado em

K"- T /•('=•

.S

D

^é- RCi^ CRIA^c^-vr<a

y
"ff.W
Bit

Brasileiro (aj, acupoiminsta, RG

residente e domiciliado em /t a

IJ? gnJ

í , gq

CRF

/f U

p,-
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No mo.

Brasiloii-n (a), actipimiorista, RC MX ■ 5^74

CPI' ^Sl 2.SS ?C^ -7^

rositierUeeLiomiciliaduem ^■TEM£.Kir^ <SAger^ So

Ef^/t^rAr/.n

Noimj

Brasileij-Q (aj, acit|niniufisin, RG

f;|j|7

residente e domicilincio em

Nome

Brasileiro (a), acupiiniurisia, RG
i'esitientc o domiciliado em

Nome

Brasileiro (a), acupiiimii-isla, RG

CPP

residente c domiciliado em

Nome

Brasileiro (a), aciipiintiirista. RG_

(_-p);

residente e domiciliado em

Nome

Brasileiro [a), acupuniLM-ista, RG

(;pp

residente e domiciliado em
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u

o
o
o

Q

REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

O
o
o

Diante do contexto acima exposto, clamam os subscritores da presente
representação pela abertura de inquérito civil c penal, para apuração dos fatos aqui
relatados^, com a imprescindível finalidade de defender os DIREITOS INDIVIDUAIS

O

HOMOGÊNEOS dos acupunturistas brasileiros, especialmente dos que firmam a

O

presente, lesados pelas autarquias médicas brasileiras.

o

O
o
o
o

Termos para os quais

o
O

A-

Pedem e aguardam o deferimento

O

Nome:_LLl^gX^ Wl-cS/vn" O ücr. QpjA "RoS

Q

Cidadão (ãj brasileiro (a), usuário do SUS, RG

O

CPP

,esjdente c domiciliado(a)em SeU)

I/.

. 0'\ l,^-\

ir.

' '

O

o

Nome:

O

cida^ãoj:^ brasileiro (aj. usuário do SUS. RG^

®

CPF

o

Ponx/n/L.c,

çjc ~Pn,Jn

. residente e domiciliado(a)em ^i/o

i

t/ffl l9;g/r

o

/O^.

cn-n -

o

Q

Nome:

o

cidadão (à) brasileiro (a), usuário do SUS. RG i . /?/?^ 3^rO
GPF_ I ^
3(>'^(^esidcntc e domiciliado(a)em
ónrf)y\^/

o
o
o

áe

_ i?r^àr,0(

/?..>

1 7.',-

- M r:r

o
o
O

Q

O
o

Q

Nome:
lUií.

cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS. RG

i}

residente c domiciliado (aJ em ít

CíhXL.^.^LfLi_hR

^

^

O
o
o
o
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o

»

o
o

®

representação iunto ao ministério publico federal

o

o
O

Diante do contexto acima exposto, clamam os subscritores da presente
crtodoTrom'' ■

^

dos fatos aqui

^
O

HOMOfFNFnç
H acupunturistas
finalidade
de defender
os DIREITOS
INDIVIDUAIS
homogêneos dos
brasileiros,
especialmente
dos que
firmam a

Q

presente,lesados pelas autarquias médicas brasileiras.

O
o

o

®

Termos para os quais

O

Q

6 aguardam o deferimento

O

Nome: __ZT2^V.V32-

O

cidadao (ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG n^r:>

o
o

CPF

o
o

, rfsidentc e domiciliado(ajem ~V^JSTO |/i

o

Q

Nome: P&LSr:/ /
"M yl^rl-Ç4=
cidadáo [ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

O

CPF U

O

^ ■ <g,"

09.^Z ^ ■ éi

Vp 7-P-7;^-esidente e domiciliado (a)em

--1/.il^E/aTO

-7

O
o

-ElilUhííLg

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

cidadão (à) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

nlf>
W\ Cp - i 'l■

CPF_áMÍ^^^È_L3—, residente e domiciliado fa] em 2-U^ Tn._ç^,r^.
-T—

Nome: (^/y(3CU,6t ^ VI^

"

Cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

CPF

residente e domiciliado fa) em

^ba/)jiõi(i

, 5an-)-R Alha

V-.H-MC

o
o
o
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o
o
o
o

REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

o
o
o
o
o

Diante do contexto acima exposto, clamam os subscritores da presente
representação pela abertura de inquérito civil e penal, para apuração dos fatos aqui
relatados, com a imprescindível finalidade de defender os DIREITOS INDIVIDUAIS

O

HOMOGÊNEOS dos acupunturistas brasileiros, especialmente dos que Rmiam a

Q

presente,lesados pelas autarquias médicas brasileiras.

o
o
o
o

Termos para os quais

o

Q

Pedem e aguardam o deferimento

®

Nome:^(ílA)^rAÇ.

Q

Cidadão(â) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

o

.0^
\<ò HO

residente e domiciliado(a)em /\\):

.í\V\)pC|a

o
o
o
o
o

o

Nome: r->ribf>rlo
Cidadão (â) brasileiro (a), usuário do SUS, RG MCa- 1*5 O?-')

o
o

residente e domiciliado (a)em

if

Clgyf^ ■

O
O
O

o

Nome:

ficrTín

o

cidadão (à) brasileiro (a), usuário do SUS. RG

I^ÍDII

o
o
o

<^PFJ.S{

07residente e domiciliado(a)em í?i)Q ' Or^ra Ci'

^nh Mohci - :^gb ffQr;T.r:r^if? Mr^

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome:
cidadão (â) brasileiro (a), usuário do SUS. RG

CPF

QQO

residente e domiciliado(a)en/3^D_^^lluí2_t;l_Q.
- yr-

o
o
o
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o
o
o
o
o
o

Noinc

? CVM,5—

o

ciihiciâo (ã) brasilüifo (aj, iisiiííi-io cio SUS, RC

K'] T-,-

Y Qn 9/ V

o
,c

rjfifnx-siciciUi; o lioMiiciliatlo {a} ciii

o
o

ZÁ

a

M //

o

o
o
o
o
o

Nome:

o

SCc^ws^eJCi,." ,

cidadão (ã) brasilcim (aj, usuário do SUS, RG

. q . 3g 5 Sg?

CPFXbUJL6ljtS^ - Oi , ,-esiclLMUe c domiciliado (a) om

o
o
o
o

■JVQ

Êícíi^Cíjiciii

^gyyJlcL fV\6, ,

sâ

Nome:

o

cidadão (àj brasileiro (a), usuário do SUS, RC |-V^/

o

ci'i-_VlsiHáL?íá2L resideme e doroiciliado {a) cm

o

r^dlcL, dLc^

^

-OiSlòJ,

3aLg..^R

o
o
o
o

Nome:

o

cidadão (ãj brasileiro (a), usuário do SUS, RC

o

2 n ({'(f

y^P I? j^^^residcnrc e domiciliado (a) em fL^

o

^

U

o
o
o
o
o
o
o
o

Nome:

■

cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RC

J.

¥-^9(0

t^l' -<?/^s93^'?^'5~??^'^fcsideute e domitiliado (a) em ^oÍn ^(V)t/^pjA^Q

o
o
o
o
o
o
o
o

0yiCU7^r^.
cidad:âü frO brasileiro (a), usuário do SUS, RC

O^\\,20P^ IÇH ••^^resideiile e domiciliado (:ij uiti
11 ^
ClP

o
o
o
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o
o
o

Q

Nome:

—

^^^ ■\:>

O

cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RC

O

CPFp*^/ -d )-■)'

c,Lp
/^C ■

f/C

lesidente e domiciliado (a) em

o
o
o

o

Nome:

^)Vi(?>í2c//0 7]/-Q

cidadão (â) brasileiro (aj, usuário do SUS. RG /^l Pt. ?■
O

?J Oh-HH residente e domiciliado (a) cm \?/^70

o

o

^

' <$. ^íaAm

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Q

<0

^-6í;>x>a .

{^cdh^:si^^JiA Ao,
cidadão (â) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

í\/\(-^ i 0^ ^ 3 ^ <P Q

cpFj2á3%i2e(i^residente e domiciliado (a) em

C<Dx

Nome:, ijndíüix, lv|nAict) Jii\ Uuii
cidadão (â) brasileiro (a), usuário do SUS, RC

—'^'^1

O
o

GMI; 1[Í/ residente e domiciliado (a) em

jl^ 117 -

■Tf'! ÍAFlfitL

o
o

Nome:

LEMH ÇA,/h<.

o
o

cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS. RG

o
o

CPF^LlllM residente e domiciliado (a) em .

Q

jflanfldSc_Lrw^^/>Jo
Ap-j ãO/
Nome:
lUcXlXfS IjUcuTf*^ /:Íck (aa^Í\C\

O

cidadão (ãj brasileiro (aj, usuário do SUS, RG

Q

CPF

o

O

^3(9.^0/1

|/.m^

ÍM ' 1>Ç>0Ii ^ O

•'^^^".ic^idente e domiciliado (a) cm

IUC{/[aj (Id. ^/Q jp .

- ^' hí-kki m .1

O
o

o
o
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o
o
o
o
Nome:'

o
o

cidadão(ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG^)rf \r^cí^% ^99

o
residente c domiciliado (a) er

o
o

I3J

o
o

í^^xrrcd*

o

Nome:

o

cidadão(ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

o
o
o
o
o
o

MG-P}- 013.

^

CPfC^-^Í
residente e domiciliado [a)em ^IX(X, {_ £o/r^yX^ÇiU/2/T\
^9i,(>ô^.;?)Qxxoca. Bfl - MfONome:

mK-ilAO

o
o

cidadão(à) brasileiro (a), usuário do SUS, RG
^

o

CPF-0^3

o

rio \\\t\ IÇ)^ ^P^OÍ

o
o
o

o
o
o

y

'

residente e domiciliado[a)emAV^-^lV^ (^rrW\/"/lí

Nome:iAmlíJ

-nt >^,11 cv

cidadão(ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

(a. i

^0

1 O o.

CPF.IJ,!? } ?ifi ftftri - O Q., residente e domiciliado [a)em ^\i(\

(Ni.tyvftOC\

o

Sa

o
o
o

^LoY-Xf0.ríne <C),0.k

o

Nome

o

cidadão(à) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

o
o

CRpOt"^

o
o
o
o
o
o
o

\')n<k\7,^yrYÇ

i4. \^0l

residente e domiciliado (a)

gs -SaAn,i^CMZ,n^3eh

/ur-^

Nome:^^;.Luy //í}^ ^11
cidadão^J brasileiro fa), usuário do SUS. RG Ylk.^^?)Zfn
-esideiite e domiciliado(a)em

o
o

o
o
o
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n-mo L\.^ aA,

Al -, /,
L/t<IAT

cidadão (ã) brasileiro ta), usuário do SUS, KC hb /5, .?

VOf/

residenre e domiciliado (a)em Ku^

^ n-

Nome:'^(u-rtA /:/^/>tic>>i «.g
Nome:_

cidadãtrtã) brasileiro (a), usiiár
siiário lio SUS, lu; ./C \f.'^bO

residenie e domiciliado (a)em
Oi\i c;5C-. ^

Nome:

V^toT^.

j\p.

L/?i^£rr2^ '/

cidadão [ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG

/" <3^'^

C.

^ residente e domiciliado (a)em

Csi^Á^
^

NtJnie: Ayi./

. ^r;-'n-, /m''-

cidadão(a) brasileiro (aj, iisii;'iriü do SUS, RG a-/ 6 -

~^A S^3

C^-_££iL^_^_A^resídenie e domiciliado(a)em __^A.(^. 1í7>L'L'r..^
Nome:

(L ^

cidadão (ãj brasileiro (a), usuário do SUS, RG ^^

'^y

í
Í(2i/

^resideiue i^iomiciliado(a)eun
/u/s

â^/tKKf,
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o

o
o
o
Nome:

o
o
o
o

cidadão (ãj brasileiro (aj, usuário do SUS, RG

l.^-

CPFjQl^^dâS^resiclcnte e domiciliado[a)em

QAfín arXf.

O^TguD - CDWPSRvA - MT-j

o
o
o
o
o
o
o

Nome: -4d

cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG m 6> /"ò . oQ P_. ii DA

CPF

residente e domiciliado [a]em

. TDo^aÍcx^^

o
o
o

o

Nome;

o
o

cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS, RG .Ár\ \l'^^Qnnl

o

CPF iQ^- Q^7-Wf>-6l

residente e domiciliado(a)

I em

o
o
o
o
Nome:

o
o
o
o

cidadão

brasileiro (a), usuário do SUS, RG

CPFSih^39^ ^'^■'f^sidente e domiciliado (a) em

^cí^Alc^Á t

(o?íO. PnsíOi^íl (i (-f L{(t.

o
o
o
Nome:.

o
o

cidadão (ã) brasileiro (a), usuário do SUS. RG

o
o

CPF oi'1

o

Car^Cf^ÒD

residente e domiciliado (a] em 1^ Í(.0/^i/aiQo

- C^5Tr/-o - íMi ' /Aú-

o
o
o

cidadão (ãj brasileiro (a), usuário do SUS, RG

o
o

CPF 1-?^ .^5^

o

Nome: _

ví^/}-'v I (

í^-( ryj . 3o 2^ ,

6

CAt_v>?

3-

^

'1'A-hciHnntn n d"niirilíido (a) em /c-v/A- n^/lArfiwVj
'^a/uov^.

— r-A f»-

o
o
o
o
o
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Nome:_
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cPFj^iVmofídtl residente e domiciliado (a)cm
^
hot/U 0*^,

Prof^.
MÚ? ,

Nome:

cidadáo (â) brasileiro (a), usuário do SUS, RC M ^'3-^11 W
CPF

residente e domiciliado [a)em

f£>j<^£r^Ujrf

O/i

J.^h/^1

. /5^ /j-
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CPF
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ú

■
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- '■^6
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No,,..:
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O
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O
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O
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O
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o
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o Legislação Informatizada - LEI N° 12.842, DE 10 DE
o JULHO DE 2013-Veto
O

® Veja também;
O

O

Texto Atualizado(HTML) (formato doe) (formato pdf)

O

Publicação Original

O

Dados da Norma

Proposição Originária

O
O
o
o
o

LEI N° 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013

o
o

^

Dispõe sobre o exercício da Medicina

O

O

MENSAGEM

PE 10 DE JtJI HO DE 2Qia

®

Senhor Presidente do Senado Federal,

O

Comunico a.Vossa Excelência que, nos termos do § 1° do art. 66 da

^ Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse
Q público, o Projeto de Lei n° 268. de 2002(n° 7.703/06 na Câmara dos
Q Deputados), que "Dispõe sobre o exercício da Medicina".

® Ouvidos, os Ministérios da Saúde, dò Planejamento, Orçamento e Gestão,
Q da Fazenda e a Secretaria-Geral da Presidência da República manifestaramQ se pelo veto aos seguintes dispositivos:

Q Inciso I do camite 6 2° do art. 4°
Q
Q

I - formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição
terapêutica;"

O

O

§ 2 Não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinésio-

O

funcional, psicológico, nutricional e ambiental, e as avaliações

^

comportamental e das capacidades mental, sensorial e

Q

perceptocognitiva."

O
^Razoes
dos vetos
O
O
O
o
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o

"O texto inviabiliza a manutenção de ações preconizadas em protocolos e

®

diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em rotinas

Q

e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da

Q
O

forma como foi redigido, o inciso I impediria a continuidade de inúmeros
programas do Sistema Único de Saúde que funcionam a partir da

O

atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, Inclusive, com a

O

realização do diagnóstico nosològico por profissionais de outras áreas

®

que não a médica. É o caso dos programas de prevenção e controle à

Q

malária, tuberculose, hanseniase e doenças sexualmente transmissíveis,

O

dentre outros. Assim, a sanção do texto poderia comprometer as políticas

O
O

públicas da área de saúde, além de Introduzir elevado risco de
judiciaíizaçào da matéria.

O

O

o veto do inciso 1 implica também o veto do § 2°, sob pena de inverter

®

completamente o seu sentido. Por tais motivos, o Poder Executivo

Q
Q

apresentará nova proposta que mantenha a conceituação técnica
adotada, porém compatibilizando-a com as práticas do Sistema Único de

O

Saúde e dos estabelecimentos privados."

O

O
Os Ministérios da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão e a
O Secretaria-Geral da Presidência da República opinaram, ainda, pelo veto aos

O dispositivos a seguir transcritos:
O

O Incisos VIII e IX do art. 4°
O

O

"VIII - indicação do uso de òrteses e próteses, exceto as órteses de uso

O

temporário;

O
O

IX - prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;"

o
o
Razões dos vetos
o
o
o

Q

"Os dispositivos impossibilitam a atuação de outros profissionais que

O
O

usualmente já prescrevem, confeccionam e acompanham o uso de
órteses e próteses que, por suas especificidades, não requerem

®

indicação médica. Tais competências já estão inclusive reconhecidas pelo

®

Sistema Único de Saúde e pelas diretrizes curriculares de diversos

Q

cursos de graduação na área de saúde. Trata-se, no caso do inciso VIII.

Q

dos calçados ortopédicos, das muletas axilares, das próteses mamárias,

Q

^

^

A

O
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o

Organização Pan-Americana de Saúde já reconhecem o papel de

®

profissionais não médicos no atendimento de saúde visual, entendimento

Q

este que vem sendo respaldado no País pelo Superior Tribunal de

Q

Justiça. A manutenção do texto teria um impacto negativo sobre o

O

atendimento à saúde nessas hipóteses."

O

O incisos I 8 II do S 4° do art. 4°
O
O

O

"I - invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou

®

abrasivos;

O
O

Q

II - invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção,

O

punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso

O

de agentes químicos ou físicos;"

O
O Razões dos vetos
O
O

O

"Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam

^
Q
Q

procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente
aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo
alguns que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de

O
O

uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe
a execução de punções e drenagens e transforma a prática da

^

acupuntura em privativa dos médicos, restringindo as possibilidades de

®

atenção à saúde e contrariando a Política Nacional de Práticas

Q

Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. O Poder

Q

Executivo apresentará nova proposta para caracterizar com precisão tais

O

procedimentos."

O

O Incisos I. lie IV do g 5° do art. 4^
O
O

O

"I - aplicação de injeções subcutáneas, intradérmicas, intramusculares e

®

intravenosas, de acordo com a prescrição médica;

O
O

0

II - cateterização nasofaringeana, orotraqueal, esofágica, gástrica,

O

enteral, anal, vesical, e venosa periférica, de acordo com a prescrição

O

médica;"

O
O
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o
•

%

o

o

"IV - punções venosa e arterial periféricas, de acordo com a prescrição

®

médica;"

O

® Razões dos vetos
O

Q

"Ao condicionar os procedimentos à prescrição médica, os dispositivos

Q

podem impactar significativamente o atendimento nos estabelecimentos

O

privados de saúde e as políticas públicas do Sistema tJnico de Saúde,

O

como o desenvolvimento das campanhas de vacinação. Embora esses

^

procedimentos comumente necessitem de uma avaliação médica, há

®
Q

situações em que podem ser executados por outros profissionais de
saúde sem a obrigatoriedade da referida prescrição médica, baseados

Q

em protocolos do Sistema Único de Saúde e dos estabelecimentos

O

privados."

O

O Inciso I do art. 5°
O
O

O

"I - direção e chefia de serviços médicos;

O

O Razões dos vetos
O
O

®
Q

"Ao não incluir uma definição precisa de 'serviços médicos', o projeto de
lei causa insegurança sobre a amplitude de sua aplicação. O Poder

Q

Executivo apresentará uma nova proposta que preservará a lógica do

O

texto, mas conceituará o termo de forma clara."

O

O

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os

O dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à

® elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
O
O

Q Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção
O 1 de 11/07/2013
O
O

® Publicação:
Q • Diário Oficial da União - Seção 1 -11/7/2013, Página 6(Veto)
O
O
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Agln, no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N"9,3.355 - SP(20l6/,M(Mi557-4)
RELATOR

: ministro FRANCLSCO FALCÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

PAufo"^"^^ regional de MEDICINA DO ESI ADO DE SÀO

wÍtou°^anc

.sro86795

ROBSON DA CUNHA MEIRELES -SP2''''640
ementa
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TRIBUNAL RLGIONAL l'HDi;-RAL DA 3'" KliGi/\0

AIT.LAÇÀO CÍVF.L N" ()006!J14-40,2013,4.(13.f.HKI/.SI'
2ni3.r,i ,()o.(^nfi')i4-7/si'

Hlil,.AT(3K

n.R.

iclilicactocm I.i/I)?f2()17

: Dcsciiibnrgiidor l-cficinl MARCLLO SARAIVA
Conselho Regional clc Mecüdn:! cio l'.slii(lo de Sao Paulo

APLLANdT.
• CRI-Ml-.SP

ADV0GAD(9

.Sl'ORh795 Oi.GA CODORNiZ CAMl'r.Ll,0 CARNi-IRO e
outrola)

API".1.AD0(A)

: \VU TOU KWANG

ADVOGAI"»)

; SPi(73432 SlIAMO CLLíO DI-; RÍ-.ZLNDI". e oinro(a)

No. ORIG.

: 00069144020134036100 14 Vr SAO PAUÍ.Q/SP
FMFNTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO Dl: SFGU RANÇA. OI-FRFCIMFNTO DF CURSOS
ACU1'UNTURA. INSTAUKAÇ/\0 DF. PROGF.SSO F.TICO-DISCIPLINAR COM BASF

DF
NA

RFSOIAIÇÃO CFM N" Í433/95. IMPOSSIBIi,.IDADF. AUSFNCIA LFGISLAÇÃO DF l.FÍ FFDFRAL A
KF.SPF.i r0. OCOKRFNCIA. OnSFRVÀNClA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (art, 5L inc. Xllí da
CIO,

l-lnexi.slc inrravào juslincailoia paia a inslauiaçãn do prcKc.sso Fiico-Disciplinar, porquanlo a acupiiiiliira c

uma atividade não icgulamcnlada por lei especifica, sendo seu c.xcreício rranqucado aos pn.dlssioiiais da área
(Ia saúde, nào coiislilui viola<,n"in à miiúslração do curso pelo impetrante, devido seu vasto conhecimento da

área. alem dc que não cabe ao Cnnsellio. ora apcianie, através de uma Rcsnliiçào iiuerna, restringir direitos.,
|)ois o ato dc insiauiaçào dc processo disciplinar c;m ileslavor do impeliimlc c inruiidado c ilegal, poicpianlo, o
Còiisclho apclantc. mão tem compeléncia para rcguiamcni.ir a prolissão. eis que cm nosso oídcnamcnlo

juriclico prevalece o principio da liberdade dc |)rolissào que devem .ser e.sercida, c.v vi cio artigo 5", INC. XKl
da Ci-.

2- Igualmente nào Inoxiido a inctusào legal da aciipimliiia cnirc o? atos médicos, qualquer rcgulamciilaçào

§'

ik1

nfi/04r20IS 19:-I9
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Oiii.im Tvn-(5.10927J)

lmp:/A.d,.irD.jus.brA

mriniüji.Tl, conin t- o cnso (l;i Rusoliiçfio Cl-M n. !,'155/19<)5 (lue iiiciui ,t íicupiinlurn ciilic os ;ilos ijiic sfio
priviiiivos (Ins incdicos. cciiiiinciiiv, cslnr.n cxlmpolaiuio o poclcc rcuiilanicniai- c ferindo o piiiici|)io da
legalidade, insci ilo no inciso II do ailigo 5" da Carla iVIagna, qual seja: "ningucni será obrigado a lazer ou
dci.sar dc fazer alguma r.oisa senão cm vimidc de lei".

3- Não lendo a resolução supramencionada força d.: lei, ceriamentc não há obsláculo que impeça o impclratne
dc pi aticar e ensinar a acupuninra. anic a inexisiencia <lc iei federa! que regulamenta a mnlèria.

'1- Apelação c remessa oficial improvidas.

ACóunÀo

Vislos c rclalados estes autos cm que são parles as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do
Irihunat Regional l-cdcral da 3* Região, por unanimidade, negar provimento à apelação c à rcmes.sa ollcial,
nos termos do relatório c n'01o <juc ficam fazendo parte ititegranle do presente jiikado.

.Sàn !'aido, 21 de Junho dc 201 7.
MAUCifCO SARAIVA

nc.';emharga(li)i- Redcral Relator

Documento eletrônico assinado digiialmenic conforme Ml' n" 2.200-2/2001 dc 24/0S/2O01, que in.siiüiiii a
infra-estrutura de Chaves Rúhlicas F3rasilciia - iCÍ'-Rrasil. [inr:
Signatário (a):

MARCELO MESQUITA SARAIVA:10071

N^dc Serie do Ccnificado:

7EriCfiE')nRn2.'í99tll-

Dalac Hora:

23/00/2017 I4;40:2I

AfELACÃO CiVKL iN" 01)116914-41),2013..1,03.(.It)(l/Sl'
20l ,1.6I .OO.OO(')<.)l4-7./Si'

KI-LATOR

: Desembargador l-cdcral MARC!:!>0 SARAIVA

n6/0'l/201S I9:-I9
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APF.LANTIS

Conscllio Roginnnl ilc Mccliciiin ilo FsRkIo de Síio Pniiln CRiiMI23P

ADVOGADO

,S!'0Sf.705 01-GA CODORNiT'. CAM!'F1,L0 CARNI-.IRO c <uUi(.(a)

o

Ai'i".l.ADO(A)

Wll TOU KWANG

o

ADVOGADO

Sr'l03')12 SILVIO CI'l..iO DI-. RI?.Z,ENDL c oulrofa)

o

No, ORIG.

00fl('i9l44020l3403f.inn 14 Vr SAO i'AULO/SÍ'

o
o

RKLATÓKIO

o
o
o
o

Tiaia-sc de remessa oficial c apelação (fls. 4.S1/4S8) cnnira r. sentença concessiva de segurança (lis.

o

472/474v.L impeirado ein face dn Piesidcnle do Conseilio Regional dc Medicina do listado de São Panio-

o

CRIr.MI-;SP.

o
o
o
o
o
o

Susienía o apelado, que há ilegalidade no processo lr.lieo-Prorissionni iD 10.183.083/2012, inslaurndo eonlia

o mesmo, para apurar a suposta prática de infração ética cm razão dc anúnein/ofcrla dc curso dc aciipiinitira
aos prnnssionai.s da área da sat'idc. Aduziu qtic o cttrso cm qtieslão nem chegou a ser realizado, em virtude de
falta de i/iioi'iiii< mínimo.

o
o
o
o
o
o

A liminar foi deferida à.s ''4(1/430.

o
o
o
o
o
A aiilofidade itupctrada prcsloti .suas informações às fl.s. 4 1.3/4 I 5, sustentando a legalidade do ato.

o
o
o
o
o

O Ministério Ptililico da P instância reqtiereu o tidilamenlo da e.\i)r<lial {(Ls. 458/470).

o
o
o
o
o
o.'i (Ic 9
o

19;'I9

o
o
n
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^Iiilcim Icor

A« fls. 472/''74'' sobreveio n r. senleiiÇ'' i-lin-'

Iui|r//vvcb.lrl3 jus l)i/iie(jtclaiis/An'[(lii<>/liiisc.irl)ociitnciitr)Gc(i|)io/5''0'J27't

pioccdciuc o pcciicio, coticecleiicio :i 5Cguiaiiç.n postulada

para declarar a luiiidade do processo Bticn-iboUssional n° 10.1 S3.fiS3/20l 2, raliricaudo r.s efeitos da liminar
anteriormente etincedida.

ínesipnado apela o Conselho Regional de Medicina, su.steiitaiulo a legalidade do ato. aduzindo que o
processo ctico-protissional n" 10.1 S3.0S.3/2012, mão ostenta qualquer vício a ensejar a sna nulidadc
fns.dSIMSfi).

Contrarrazôcs apresentadas às fls. 492/503.

Após, subiram os autos a c.sia R. Corte.

O Ministério ihiblico Federal ncstti instância, opinou pelo não pi(i\'imcnto da apclaçfio c da remessa oUcial,
manteiulo-se o inteiro teor da r. Sentença.

13 o relatório.

.Ic 9

06/0'I/201S i';:49
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lillp'./ywi-|j.lir.l.iii.s.lii/iiciirciiii)N/Acor(liir>/|liisc:iri>ocunionicGc<1|5ro/5'1097.'

O
o
o
o

VOTO

o
o
o

o

A queslào cios aiilns cinuc-sc nvcriguar c\'C(ilua! legalidade do Consclíio Regional de Medicioa ilo iLslaclo dc

^

São 1'aiilo cin insliiuiar cm desfavor do inijjclrnnlc. processo clico-discipliiiar cm clceoncocia <lc

Q

nlcicciniciiio dc cursos dc aciipiiiUnra aos prorissinnais tiào médicos, cm desrcspcilo a Resolução CFM ii°

Q

l<l55/95 que reconhece a acnpunlura como alo CNclusivametUe médico.

O
o
o
o
Inicialmente, vale desiacar que visualizando evcniiial ilegalidade, ou até possível violação a direito

Q

fnndatncnial, cabe sim, a ingerência do 1'odcr .ludiciái io intervir cm pioces.so Btico-Admini.stralivo, a Inn de

Q

sanar c\'idências dc irregularidades,

O
o
o
o
Q

Pois bem, no ca.so, entendo que incsiste infração justiricadora para a inslanraçào do j)rocc.s50 litieo-

Q

Fii.sciplinar, porqnanli,) a acupuntvira é uma atividade não regidamcrUada por lei cspccirica. sendo sou

^

c.xcrcicin franqueado aos profissionais da área da saúde, não consliliiindc, pois, violação à minislraçào cio
curso pelo impetrante, devido seu vasto conheeimenio da área. alem do ciiie. não cabe ao Conselho, ora

O

apciantc, através dc uma Resolução interna, rcsli iniiir direitos,

O
o
o
o
o
_

Destarte, o ato dc insianiaçàn de processo disciplinar cm <lcslavor do impetrante é ininndado e ilegal,
poiqnaiiin, o tHonselho apciantc, não tem competência para regulamentar a itronssão, eis que cm nosso

O

ordenamento Jurídico prevalece o princípio da liberdade dc prollssàt) que tievcm ser exercida, c.v vi do artigo

O

5". 1N'C, Xlil daCi":

O
o

o
Q

'7i livir o cyrcícifj dc qualrincr ircihallto. ojicio ou profissòn. nic.ndiclas as qiialificocòc.s profi.ssioiiai.s que a

Q

ici oldhclrccr": .

O
o

®5clcy

06/l}4,'20l}i 19:49

O
o
o
r»
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 128

li^lciin iccir [5'l(lí)27il)

hlip,'.\vcl>.li n.jiis.tir/;icorílans,'Aairduiii'IhiNCiirl.)in;unicrilüCcitpr(>'5'l0927il

li;u:ihnciilc iiüo linvciulo ^ inclusão legai cia acupimUira cnlic os alos médicos, qiiatqncr regulamentação
iníValcgal. como é o caso (Ia Resolução CTiVl n, 1
995. estará c.xtrapolando o poder rcgtdamentar e
ferindo o princípio da legalidade, inscrito no inciso II do artigo 5"da Caila Magna.

"iiinyiivni svrà rthrifimlo (i fnzc.r oii deixar de fazer ol^unto caixa xeiiãn cm virtude de. lei"

Solíie a questão com muita propriedade ponderou o representante do iVjini.stcrio l'úl;licn rcdcral, nesta
inst<ãncia (fls.íO?): "Loa», a /i!e.vo/»fÇí7t; ii" I-l55/'.>5 da Cauxclho l-'edcra! de. Medicina. a.xxe.me.lha-sc au

decreta ameynomfl. uma vez (/iie. está e.xtahe.le.cenda uma nova oniem de. direitas c obrigações, sem amparo
levai".

Do mesmo modo. sobre fato idêntico, pontuou o i. Des. Ted. Mareio Mnrae.s, nos aulos do prnccs.so n°.
2002.61.09.00.3.505-0: "Enquanta não houver previsão hyal da acupuntura coma ato privativo dos
pivíissiimais 'ucdicas, há que se respeitar a sua herança cultural c saciológica, até mesma parque não se tem
noticia de. que tal prática causa danos às pes.uKis qtie se suhmcicm a ela".

,A propósito colaciono o.s seguintc.s julgados:

".■IDMIN/STKATIVO /: CONSTITUCIONAL. AVAVJ/C.VI/VC:/.-! NO AMDITODO CKM. lí.XERCICIO DE

ACUrUNTURA. DEFINIÇÃO DE ATO MÉDICO. ICiCUO LEGAL. LACUNA SUPRIDA . POR
RESOLUÇÃO DO Ç.FM. IMPOSSIlílLIDADE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. RESPEITO À /7/;/í/ÍA'C/l

CULTURAL /•; SOCIOLÓGICA DA ACUPUNTURA. ENQUANTO NÃ\0 HOUVER LEI DISPONDO A
RESPEITO.

O

QÓdi-y

06/tM/20lS lyi.UJ

o
o
o
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o
o iiicir^i Tror (5'l092/'i)
o

tm|i:/A\tb.irD,iiis.br';ir.nrd;Kis/Aci<r(l;u)/[ki,sc!iil)ociipncmoC,it:dpHi,'3'inv27.1

o

o

/, l\(;nu;.ssa oficial c apelação coiiiro xnih-iiça c/nr concedeu pr.rcinliiiçiiU: a .segurança paro de/criiiiiiar o

O

inefcocHi do lieMilução n. I-I55/I9'>5 e impedir a aplicação da penalidade comida nu ar!. 1-12 do Códi^^v de

Q

tiica Médica, não impondo nenhumo re.xiriçãn cpiaiiln a prn.s.Ke^uimemo da Sindicância n. Oíi. I-16/01.

O
o

o

l A prnfx.sãn de médico ■ e. por con.seqnència. a definição de ato médico ■ ainda carece de di.yciplina lc\;a/

Q
Q .

no lh a.sil. re.txoliando-.u; cp/c Iromiia no .Senado Federal o Siih.uiimivo da Câmara do.i Oupmadn.s ao Frojelo
de. Lei 26S de 2002, t/iHí /raia da ma/éria.

O
o

Q
Q

j .'( Re.ynliiçao ( l-iU l.-J.\)/9.5 hii.yca .suprir esta lacuna e. inclui a aciipimiarci entre, n.s alas (/uc são
priva/ivos dn.s médicn.s, cnn/ra a rpm se insiitsec a impetrante, o qual também procura ohstar o irâmiie da
Sindicância n. 06.F'6/0i. onde é investigado por infrinÇtr. en/re ou/ros. o ari 1-12 do Côdho de Fiira

^
O

Médica.

O
O

Q

^

■/. Sn ordenamento piridico brasileiro prevalece o principio da liberdade dos profissões, que. devem ser

e.xeii-idas na forma da Ud (inciso X/lido art. 5" do Con.siiinição Federa! de !9SS).

O

o

Q

5. Nao havendo a inclusão le.^a! da acnpmitiira cnirc os ctios médicos, qualquer rcipilamciUaçõo infra-legal
sobre o tema. como e o caso da Resolução (..l-XI I.45A/V5. estará abusando do jiode.r re.^ulamenlar e ferindo

^

o principio da leaaiidode. inscritn no inci.so II da ar/. 5"da Far/a Maena

O
o
o

Q

6. h.Yidenieme.iile. que a ausência de lei re-^iilanicniando o praf.s.sào de médico nõv aiiloriza que pes.mos sem
reconhecida hahiliiação em medicina possam fazer diap.nósticos. recei/ar medie.omcnios ou reali-ar cirurgias

O

cm .seres humtmos. pais a .senso do razoável jâ è sufcienie paro discernir que somente, i/rofssionais com
conhecimenlos cientificas podem se dedicar a estes de procedimentos.

O
o

o

No que diz re.speilo à acupimlitra. não .se pode. i^pinrar que conslitui uma atividade milenar no lado

O

oriental do planeta, que. pude. ser aprenilirln medinnie mpiisição de conhecimenlos práticos sobiv mti.sçulos c

Q

pontos nevrálgicos do corpo humano.

O
o

o

(\. hiqiianto não houver previsão ley/il da acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há que

Q

AC respeitar a sua herança cultural e sncioláfiai. até mesmo porque não se tem noticia de. que to! prático

Q

cause danas éis pessoas que se. snbtnete.m a ela.

O
o
o
o
o
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la.>i(5^ 1)927-11

l'lip:'''"'i-li.lrf?.iiis,br/in;<?ril;ii)s/Ac(ir(i;io/IUi.sc;irl.)(iCiimcnu>Grttpi()í5-lOy7.''-l

9. Ajii-\açà() V i'(';;)f,v.v£/ ofci-:} iiiiprnvidd.s.

JAMS N"

^002.

6lfíQ/SI>TRF} - TERCEIRA TURMA, D./FJ 10.02.2011. Rd. Juiz Fc<í.

C.O!i\'ocenl() Ruhc.ns Cali.Mo})

".4 OMINISTRA TI 1-0.

EXERCÍCIO

FROFISSIONA L

A T!VIDA DF.

N.ÃO

REC lJLA MENTA O.-í.

ACUPUNTURA. RESOLUÇÃO N. 2/l')95 00 CONSELHO FEDERAL DE lilOMEDICINA. RESOLUÇÃO
N. I.JM/ld)^ no CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.

I. hiv.xislimlo 1(0 c.spc.cificd rc.f^iílaiidn o atividade de. uciipiinfor, o .seu e.xercícin uào pode .ser limitado por
R('..solii(:ãn do Conselho Federal de Medicina, .snh pena de nfen.sa ao iiici.sa XIII do art. 5° do Con.siiliiição
Federal.

Rí'.snluçào da Conselho Pe.deral dc Medicina não e o in.stniine.nio nonnalivo apropriado ao
reconhecimento da acuptinliira como atividade, privativa do médico, por falta de previ.san legal.

4. .Sentença confirmada.

•I. .'ipelaçào de.xprnvida.

ÍAC 0n.lHD9222OON0l3J0n:'íÇ

■

APEIMÇÃO

CIVEI. ■

003l6392220UN0l3J00-Relator(a)

DESEMUARÇADOR federal DANIEL PAES RIREIRO-TRFI-SEXTA turma- D.i DATA:25m/2003
PA(ÍINAU2SJ

!'oriaiilo, mu: tcüclo a rcsr>hi(,"ão sii|uainciicinn;ul.'i força tic lei, cciianieiilc não liá oli.s(ái;ii[n qiic impeça ao
inípclrniuc de prniicnr e ensinar a ncupiiniurn. nnie a iiic.si.stcneia dc lei federal cjue rcguiamcnln a matéria.

()6/n-l/20IS 19:49
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o
o

Qliilciríi Icor(.S'10y;7'l)

liilp:/Avcb.lif!'.iiis.br/ncoiiliiosMc()rit;i<>/IUi.sc;iiI.)i'Ciimcnio{ialjiro,'5'l0927'l

O

Anic p CNposin, nego pro\'imcnlo ;i remessa oficial, lida por inlcrposta c á apelação.

iVlAKCiüU).SARAIVA

l.íc.sciiihat iiadnr Fcilcriil

Documcnlo cíclrõnico a.ssinndo digiialmcnlc conforme Ml'

200-2/2001 de 24/08/2001, qnc insliluiii a

infra-e.-ílrnmia de Cliaves rálilicas Brasileira • ICI'-Brasil. por:
Signalário (a);

MARCILLO MUSQUITA SARAIVA:10071

N" de Série do Ccrliricado:

7l-,f)C6l-iORI3D259')nF

Datacllnra:

2.3/06/2017 14:40:18

O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Oíí/0-1/2018

o
o
o
n

.
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o
lillp://>\ ;'t'-Ir0.iiis.lir/acoril;ios.'Ai-or(liio/llusc!ifI9oainicmoG<:ili)r(>M2íi9'l?2

IViii (.I2Í9-132)

o
o
o
o
o
o
o
o

l'ODIIR .lUDiCiÁKIO

o

TKiBUNAL RliGIONAL RKDBRAL DA 3' RRGiÃO

o
o
o
o
o
o
o

KiMMAKGQS

DR

DF.CLARACAO

FM

AnCl-AÇÃO

CÍVKL

viMiCiulo cm 06/04/?.{) 15

2()n3/)i.00.0n397S-?./SR
RFI.AIOR

Oc5ciiilinígnfl(M

!-,MHARCiANT!l

Conselho Rcginn.TÍ dc Mcdicinn do Rsindo dc S:io l'aulo CRÍiMDSI'

ADVOGADO

iVIARCiO MORAIZS

«;i'!ri53RI nsVAI.DO RIRF.S SIM0NI3LLI comio
SIM653S1 OSVALDO i'iRl':s GARCIA SIMÜNLÜJ

o
o

DI'OI5102 TURIBIO 1'IRIZS DR CAMROS

Dl-ni37')2 .lOSi: ALR.IANDRG I3ULL0N SILVA

o

BiVliJARGADO

ACÓRDÃO DL l-LS.67A/677\'

o

INTRRKSSADO

WU TOU KWANG

ADVOGADO

SPI0jd32 SILVIO CLLIO DL RLÍiLNDL c oulm

o
o

iT

0{)0397S-9l .2f)()3,J,03.M(ltt/Sl'

LM IGNTA

o
o
o
o
o

1'ROCKSSUAL CIVIL. LMHARGOS DL DLCI.ARAÇÃO. AUSLNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CrC. RLJLICÃO.

o
o
o
o
o

I . Não comendo ninissão, coniindiçào, nem obsciiiUInde. n icexanic da maléi ia c a ohlcnção dc clcilu

modificaiivo do julgado c inadmissível, devendo a (lavlc emharganic vatci-se do rcciiiso cabível paia logiar
Inl íntcnlo. Ricccde.nic.s dcslc Corlc.

o
o
o
o

2. Incahívcis embargos declaialórios com o Um piccípiio dc prccjiicstionar a nialcria, caso iiicxíslciite
omissão, com'adi(;'.<ão ou obsciiridadc no julgado. l'i'c:cedciucs.

o
o
o
o

3. O C. Supciiot 'riibnnal dc .hisliça c o Li. Supicino 'Tribunal Lcdcral nciuic-sccrn .lo afirmar não ser

o
oI (Io. 7
o

06/0-I/20I8 19:53

o
o
r>

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 133

o

o

oinlciio' cof ('1259'!32)

iiUp:/Avv;l).iin,jii.s bí/;icord:uts/Ai'or(l;io^lliiscarI)ociiincnttiGaipio/'l259il.Í2

O

o

neccssiirio iiK-nçfin a disposilivos legais ou consliuiciniiais paia c|iie se consi{lcrc preíjucslionacia cielerminacla

o

maiceia, bnsiaiuio qvie n Ti ihima! cxpiessame.nlc sc pronuncie solirc cia. i'rcccdcnles.

o
o
o

l-,nihaigos <ic (lecl:ii<iv<ào conliccidos, mas rejeilados.

o
o
o
o

acoroao

o
o
o
Visios c rclalados c.slcs amos cm que são parles as acima indicadas, dccidc a l-,grOgia Terceira Turma do
Tribunal Regional l-cdcral <la y Região, iior unanimidade, rcjeilar os cmbargo.s dc declaração, nos termos do

o

o

rclalório e voto que ricam fazciulo parle inlcgranU: do prc.seuic Julgado.

o
o
o
o
o

São 1'aulo. 19 dc março de 2015.

o
o

iMAUCIO iMORALS

ncsemha fgndur ImuIciiiI

o
o

Doeiimcnio cleirõnico assinado digiialmeníe imnforme Mi' n" 2.200-2/2001 de 2-1/08/200i, que inslilihii a

o

Infra-cslrulura dc Cltaves 1'iiblicns Brasileira - ICP-Brasil, por:

o

.Rignnláno (a):

MÁRCIO .I0S1-: Dl,v MOKAB.S;]ÜOOS

o

N^de Série do CcrliUcado:

27í'lil O-ICAOATHCTF

o

Data e l-íiMa:

25/0.1/2015 15:17:48

o
o
o

RMHARGOS HF. nKCI.-ARAÇAO F,M AFF.I.AÇaO Cl VFI,

o

flOn397.S-.91.200.1.4.0.1.51 00/SI'

200.1.51.00,00.')978-2/.Sr

o
o

RF.I.ATOR

: Desembargador Federal MÁRCIO MQRAF.S

i-iMBARO.'\NTF.

: Conselho Regional dc Medicina rio Fstado dc Sao Paulo CKFMFSP

o

advogado

: SPÍ65.18I OSVAl,DO PIRES SiMONFLU c oulro

o

: SIM6538! O.SVALDO PIRES GARCIA SIMONEUJ

o
o
o

EMBARGADO

ACÓRDÃO DE FLS,fi7<i/577v

o

INTERESSADO

\VU TOU KWANG

: DF0Í5I02 TURIHIO PIRES DE CAMPOS
: DF0137h2 .iOSE ALE.1AN"DK0 ÍUjIJ..ON SILVA

o
o .1 lie 7
o

06/04/2018 19:53

o
o
n
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Omcirn Tch:

hilp:/AM'.l),irr.''.ju>.ht/:ictirilii"s'Acoi(l;ni/'l!>isc;irlJ(Xuinciil()Gcdpni/'l25'2'i32

O
ADVOGADO

: SI'103'O2 SILVIO CLI-IO DL KLZLNDL c. oiilio

ur.LATÓKH")

O
Q

(..m(ln-5c (ic cnibaieos dc dociniaçào oposios cm lace cio accárdàn de lis. 676/677v*', assim ementado:

O
o

^

".■J/J,W/A7.s'7yí/(77l' 0 li CONSTITUCIONAL .S7AV_)/G.-ÍA'CV/i A'0 AMISITO DO CRM. liXT.RCiCIO DE

O

ACUrUNTURA. DEFINIÇÃO DE ATO MÉDICO. FÃCUO LEGAL LACUNA SUPRIDA POR

O

RESOLUÇÃO DO CEM. IMROSSIlill.lDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESPEITO À HERANÇA

O
Q

CULTURAL E SOCIOLÓGICA DA ACUPUNTURA. ENOUANTO NÃO HOUVER LEI DISPONDO A
RESPEITO.

O
O

O
Q

Q

I. A /prc^/.v.víío (Ic imíclicf) - c. por coiimiiiênciii. a (h/mição dc mo medico ■ ainda carece dc dUcipliiia Ic^al
no Rra.sil. ir.s.siihando-.\c. cpic irami/a na Senado Federal o Snh.sliiiiiivo da Câmara dos Dc.pmados ao Projeto

dc. Lei 2í)S dc 20112. qiic Iraia da matéria.

O
o

Q

2. A RL'.\nliiçãn CFM /.7.5.5/9.5 hu.tca .uiprir e.ua lacuna c inclui a acupuntura entre. a.\ ala.s (pu: .rõo

Q

pricaíiva.'! da.s médico.':.

O

o
Q

.1. Nn ordenamento jurídica Ijraxilciro prevalece o principio da liberdade da.s profis.xòcs. (pie devem ser

Q

c.xciridas na forma da lei (incisa MU do art. 5"da C"".ví/7j//<y7o Federal dc I9SS).

O

o

o
Q

Q

b'òa havendo a inclusão le^al do acupuntura entre n.s atos nicdicos. (ptaUpier regulamentação infra Ic^al
sobre a tema. como c. a caso da Resolução CFiVí /.7.5.5/9.5, estará abusando do poder rcfpilomentar e ferindo

o principio da ley.olidade. inscrito no inciso II do art. Cda Corta Magna.

O
o

Q

5. A ausência de lei regulamentando a projhsàn de médico não autoriza (pie /tcssocs sem recotihccida

Q

habilitação cm medicina possam faze.r diagnósticos, receitar medicame.ntos ou realizar cirurgias em seres

O
o

humanos, pois o ,vc';;,ví) do razoável já é suficiente para discernir ipie somente, proft.tsionais com
conhecimentos cieiuificos podem se dedicar a cste.s de. procedimentos.

o
o

Q.tJc?

0fi/0'l/2ni8 I9;5J

O

o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 135

o
o

Oinícito Ifnr ('Uíyii.líl
O
o
o
Q

liltp;/;'wt'h.'rn.niS.bi/nc(iril;ios/Acorti;io/iUisc;irDf>cunictii(iGcili)ro/'l2^9'l32

(). (Vf) q\K diz respcila ri ociipiiiiíiira. não yc piuh- i\iiii>rar (pi-.; cansliliii iiniri cHividridc iiiileiior no ludo

Q

eiriciilíil dn pinncin. cpic pode ser aprendida /ncdianii: aqidsiçào dc conlicciinciilox prálicns sobre nnisctdos c
pnilins nevrálgicos do corpo lininano.

O
o
o
7. ICiirpirinin não lunn-rr previsão ieiio! da aciipnnliira como ato privcilivo dos profissionais médicos, há (pie.
se ir.speiior a suo he.rcmço ciilliiral c sociológico, oié mesmo jionpie não .vc li:m noticia dc f{iic tal prática
canse danos às pessoas que .)<; siibmele.in a ela.

O
o
it. ápelação provida."

o

o
o
o
o

o

o

Q

^pcl.iclo opôs cinbníuos dc dcclniaçüf), siislciilanclo cpic hou^'c omissão qiianlo ao dispcisln iui arliyo 2", da
l.ci J.268/57. bcin cnmn no ailigo 7°, paiágraíb único, cia i.ci 12.8'l2/20i3. Requer seja sanada omissão

Q

aponlada, inclusive para fin.s dc |)rcqucslionami;nlri da malcria.

O
o
o

o

!• o rclaiól io.

O
o
o

\'0T(:)

O
O
o

o

Q

l")c pronto, .salicntc-sc qnc os einhargos dc dcclaiav.iio sa:i inadequados a modificação cio prominciamciuo
judicia! quando não presentes omissão, obscuridade ou coniiaricdadc. devendo a parle inconformada, na

^
O

ausência dc. tais vícios, valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento. Sobre a matéria, bá na
jurisprudência pátria inúmeros irreccdcnles. dentre os (piais dcstaca-se o seguinte:

O
o
o
o
o

o
qV(1c7

()6/0'l/201S IQi.tJ

O
o
o
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o
o

Q:iii;ir(i lait (■12S!)'1.12I

lUIri/Avdi.irn.ii s.lir/iiCDrdLms/.Acordiin/HiisciirDiíCiimiMiloOi-tii mAlíSíHi

■•/•ROCI-SSUAI. CIVIL. EmARCOS OE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CAIUMEMV.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL E/OUNUl.lDAÜE NO ACÓRDÃO IMEUGNADO.

I. Não ctiiifi\;uw viiiiivnctuia cominxvnxào dos premissas fàaic.a.s do processo a adoção /x-h iidgodor de
lese próprio, amparada pelo jurisprudência do ST.I.

2. Os emhargns de declaração não se. prc.skim o correção de error iii indicando nem lão pouco à impugnaçòn
do eniendinumio sufragado pelo valo condutor do acórdão haslifizadn. Sua função especipca ê inlei;rar o
julgamento, e.scíarc.cendo-o, quando presentes omi.ssào de. ponto fundamental, contradição entre n
fintlamenloção e. a conclusão rtu ohscuridades na motivação.

Ausentes quai,\quer destes vicias não cabe receber os embargos declaralãrios e. à falta de circunstâncias
e.xcepcumais não .se autoriza os efeitos infringenies para modificar u julgado.

■I. Embargos rejeitados."

(EDcl no KEsp NI/7S, Relatora Ministra Nancv Andriidu, Seçunda Turma, j. 15/02/2000 DJ 20/V2000 p
62}

Dn rcl-Tlo supra \'ci ifica-sc qm-. ns alegações cia enibaiganle não sc consubsianciaiu cm omissão, conlradição
ou ohsciiridadc a ser atacada pela via cios cmliargos de deelaraç.ão.

üiisca. em verdade, discutir n juridicidade do juluado, de modo a fa/.cr prevalecer o seu cnteiidimciilo acerca

da matéria, o (pic deve ser diligenciado na seara reciirsal i)i<ipria e não |)cln picsentc via.

Agregiic-se. oiiiiossinu que "o órgão Judicial, para e.\pi e.ssar a sua convicção, não precisa adu/ir comentários

sobre todos os argiimcntos levantados pelas partes Sua rimdamenlaçào pode sct sucinta, proiumciando-sc
acerca do motivo ciuc, por ,si só. achou suílciciiie para a composição do litígio" (in "Código dc Processo Civil
OÓ/oa.QoiS
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o
o

'll'p:/Avc^).lr ^,l.jliS,b^'ilCl"I^í1ns/Ac(lr<l;lo/Ull^c;l^l)ltcllml;r1loG^■l^|!ro/■^^5yrf.i2

Oltucira Iiior

c Ictusinçno proccssiiai cm vigor", •riicolcmio Negrão c José Roberlo l-crrciia Gouvca, 35.' edição, ed.
Saraiva, tinia 1' no nrlicn 5r?5).

Por 'im. (Ic nolar-sc que o simples iiiUiilo cie prcqucsiionamciiit.), por si só, não basia para a oposição dos
embargos declaralórios. sendo necessária a presença de iim dos \'icios prcvisios no art, 535 do CPC, nos
lermos da Jiirisprndcncia da 'i\irma:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

VÍCIOS ■ i\'ÁO OCORRÊNCIA ■ INCONFORMISMO

RREQUESTIONAMIÍNTO ■ VIA INADEQUADA ■ EMBARGOS REJEITADOS

I. Não há lio (icóirino lonhor^ach (/naUiiicr vicio a .\cr sooach por csici Corte.

/A'.vcf//i(' n iiilrrpo.iiçõo cie cinhor^co cie ilcclrirnção einhcodclos e.Ycliisivainenie no iiicon/cjrniiMno da
parle, ao fiiiidaineiiio de que. o direito não teria sido hciii upUcuda ò espécie .■submetida a apreciação e
Jul^anieuto.

Aioicilc.'! n.s vicus da artigo 5.).5 do Código de Proce.Y.io Civil, indevida o interposição cio.Y einbary,o.s para
o fim de prequestionamento. frecedenie.s do ST.I.

■I f'/i;/jí;rg'o,v de declaração rejeitocks. "

OfMS n. 1999.61.12.006M)S-S, Relator Desemharpadnr Federal Ncry .liininr, OdFJ de 2S/'I/200'J, p. S95,
disiaqiiei).

Aeic.sça-se (iiie lamo o Superior Trdnmal de .liisiica. eomo o Supremo 'IVibunal [•cdeinl nc|uicsccm ao arirmar
nan ser necessária menção a disposilivos legais nu consliiueinnnis para cpic se e.onsidere preqncstionada uma

malcria. basiando que o iVibunai ex|>ress:imcnie se pronuncie sobre ela (Klisp 2S6.f)'IO. D.l 30/6/2003; i3Dcl

06/I)'I/20I.S 19:5.1
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Q
^mcini
Icnr ("239'13.'.)

lill|i://wch.trD,iiis.hr/acor(luos/AcoiilLin/liiiscarl)('C(iiiictiloGcdi)r(>/4259'132

nn AiiKg no Klr.sp 596,755, Í9J 27/.V2O0fi; l:!')ci no KI".í|í 765.975. D.l 2.1/5/2006: K!- 301.810. i9.l
14/12/2001).

,'\nic o uxpo.slo, conlicço cios cnibargoí: dc (kxiainçào. mas rcjcilo-íj.s.

n volo.

MAUCIO tVlOKAKS

nc.seinluirgaiior Kcdcral

Docurncmo clcnónico assinado clisiiahncntc coiilbi nic iVlk n® 2.200-2/2001 lic 24/08/2001, qim in.ç(iuiiii a
InlVa-csliiiliira dc Cliave."; 1'i'iblica.s llrasiicira - ICl'-Bi'asil. pt>i':
Signaláno(a):

MÁRCIO .IQ.Si-: 01-. MOKAÍ1S:10008

N" dc .Serie (Io Ccniricado:

27I'HI D4CA6.'\7I3C7F

ÜaiacHnra:

25/03/2015 15:17:52

06/0'l/20lS IP-U

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 139

o

o

Qnlc;irii '■V"<

liiip://vvcli.irr3,ius.br/iiairdnns/Acor(liio/iiiisciirDociiiiictiloGc<lprD/J9^Ji.!Jí

a
.ms?:.
PODIÍK JUDICIÁRIO
TRinUNAL RI-.GiONAL riIDI-RAL DA 3' RDCIAO

AIT.UACÃO Civiru iN'- 0(103y7.S-'Jl ,2n()3.d.03.r.in(l/,':il'

D.lò.

2003,6l .0n.00397K-2/SI'

RI-.LArOR

: Dcsenilinrcndor l-c<lcr;ii MÁRCIO MORACS

APLÍ.ANTl".

: WUTOUKWANG

ADVO(iAIX)

: SRin.M]?. SILVIO CI-.LIO DK RI-ZCNDL e oulro

APL]..AD(7(A)
ADVOGADO

1'ublicailo cm H/11/20M

Conselho Rcgionnl de Medicina <lo ILstndo de Sno Ranio
' CRLMI-.SI'

: SI'lf)5:)SI OSVALDO RIRI-.S SIMONLLLi eouiro
: SI'I653X| OSVALDO PIRI-.S GARCIA SIMONLLLi
: DFOI5t02TURli.UO RiRRS DL CAMPOS
: DI'Ol3792 JOSL ALLJANDRO UULLON SILVA
LiVl l".iN"l"A

ADMINISTRATIVO \l CONSTITUCIONAL. SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO CRM. i-XBRCiClO DL,
ACUiM.jNTURA, DLI-INICÃO Í9L ATO MKDICO, VÁCUO LLGAL. L.ACUNA SUPRIÍ7A POR
RCSOLUÇÃO DO CLM. iMPOSSIBILIDADL. PRINCÍPIO DA LLGALIDADL. RLSPLITO À
HLRANC-A CULTURAL L SOCIOLÓGICA DA ACUPUN'I"URA, LNOIJANTO NÃO HOUVLR LLI
DISPONDO A RLSPLITO.

I A prnris.iâo dc medico - c, por con.-íccniciicia. a deilnivAo de aio medico - ainda carece dc disciplina legal
no Brasil, tcssallandü-sc cpic Iramila no Senado l"cdc.ral o S\dxsliHiti\'o da Cninara dos Deputados ao Projeto
dc Lei 268 de 2002. iiuc trata da matéria.

2. A Resolução CI'M I .<135/95 busca suprii e.<<la lacuna e inclui a ticupunlura entre os alo.; que são privativos
dos riicdicos.

.1 (Ic (.

00/0<l/20IS ia;<.i
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jii>.l)i/iia>idii<is//\cor(l.n(>/lliiM-iitÜociinii:ninUcilprn/39<ISi},l'1

.1. No nvclcnniiiciiin juiidico hrjisiiciro [Mcvnlccc o principio (i;i libcirhulc das proílssòcs. que cicvcin ser
exercidas na ronna da lei finciso Xlü do ari. 5" da Consliuiiçãn 1'cdcral dc I9K8).

4. Não linvcndo a inclusão legal da acu|}unluia enirc os alos médicos, qualquer rcgulamciilação infra legal
sohre o tema. coiuo é o caso da Rc.<;oluçàü CiuVl 1.45.5/05. estará atiu.sando do poder regulamentar c rcrindn o
principio da legalidade, inscrito no inciso 1 1 do ari. 5" da Carta Magna.

5. .A ausência dc lei regulamentando a jiroíi.ssào ile medico não autoriza que pessoas sem reconhecida

habilitação em medicina possam lazer diagnó.-iticos. receitar medieamento.s ou realiztir cirurgias cm seres
humano.s, pois o senso do razoável já c sidãcicnlc para discernir que somente prorissiomais com
conhecimentos cícniiricos podem se riedicar a estes de procedimentos.

(i. No <]ue diz respeito á acupuntura, tião se pode ignorar que constitui uma atividade milenar tm lado oriental

do planeta, que pode ser aprendida mediante aíjuisição rle conhecimentos práticos sobre músculos c pontos
nevrálgicos do corpo humano.

7. linquanlo uno houver previsão legal da acupuntura como ato privativo dos prolissionais médicos, há (|uc se
respeitar a sua hmança cidlural e sociológica, ale mesmo porque não se tem noticia dc que tal prática cause
danos às pessoas que se suhmcicm a ela.

S. Apelação provida.

ACOlíDAO

Vistos e relatados cslcs autos cm que são partes as acima indicadas, decide a lügrégia Terceira Turma do
Tribunal Regional hcricral da .3' Região, ]ior uminimidade, dar provimento à apelação, nos (ermos do relatório
c voto que Hcam fazendo parte imcgranle do presente julgado.

Ofi/O't/2(11X I9;5<1
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o
h!lp://ucb,iin,iu5.lM/;icoriliii>s/Acotilw/IUisc:iilJociiiin:iiioGcil|)tci/3yJSil3'l

S.ln Pau 1(1. 0(1 (Ic luivciiiliro cic 20 l'L
MaKCK)iMOKAIC.S

Dc.»:r;niii:ii-l';ukM- l"o<lrr:il kclainr

Dociimcnio dcirónico assinado digilaimcnic conlbimc MP n" 2,200-2/2001 dc 2d/08/200i. que insliiuiu a
InlVa-cslnitiira dc Cliavc.s Púlilicas l.ícasilciia - ICP-Rrn.sil, |H.ir:
SigiiiUárin (a):

MAKCIO .iOSIi: Dl". iViORADS: 10008

N" dc Serie do Cerliricado:

27Mr.l l>lCAr.A7MC7í"

Dain c l-inra:

07/1 l/201'l tíbiO:,!?

AIM/LACÂO CiVlsD |N'" 000.1978-91.2003.'l,02i.(;i(m/.Si"
2003.f)I .OO,001<)78-2/Sl'

RRLATOR

: Dcscinbaigadni i"cdc,ral MÁRCIO MOKAI/S

APÍZLANTI-.

: WOTOUKWANG

ADVOGADO

: ,SPin3'!j2 SILVIO CI-.IJO Dl-, !<I-7,I-:NDI- c ouiro

APp,i..ADO(A)

: Con.sclhci Rcginiial dc Medicina do l/.Undn dc Sao i'aulo CKl-Mi:SI'

ADVOGADO

: SPlfG-lSI OSVALDO PIKI-.S SIMONLLL! c outro
: SPi05381 OSVALDO PIRl-S GARCIA .SIMONDLLI
: i;)l"ni5l02TllRIRIO PIRLS DL CAMPOS

: DI-OÍ3792 .lOSL ALIOANDKO RULLON SILVA

KF.I.ATÓRIO

Cuida-.sc dc niaiulado dc .scguiança impetrado jior WIJ TOU KWANG cm t"acc du Con.sdlio Regional dc
Medicina do Lslado dc São l':uiio, nlijclivando \'cr arquivado o procc.sso dc sindicância n. 83.8 10/2002, bem

como ver declarada a incornsiiluclonalidade da Resohição n. L'155/1995, que reconheceu a aciipunturn com(.i
especialidade mcriica. impedindo a uli!i-/.a(;ào da iccmca por iiioílssionais nâo médicos.

O MM. Jui/,0 (/

dcncgou a ordem.

0r;/0.l/2()lg I9,í4
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Oi!c:to :i'r>r (.VrIX-l}'!)

hllr:/Avd).ii n.ia'i.lir/:icoid:">s'Ac('r(l;io/Hiiscnrl>»c.iiinciHofjcdi)ro/39'tS'r"l

O
Apelou o impclianic, puyiinndo pela rclbinia da sciilcnça, icilerniido os icitnos da inicial.

Rcgutarnicnlc processado o recurso .suliiram os auln.s a cslc '1'i ihunal.

O iVíinislério Público Federal nianifcslou-se pela reforma da scnlctiva.

I: o rclalório.

\'()'rO

A prnllssào cie médico - e, por coiu^efjiiêiicia. a definição de ato tncdico - ainda carece dc ilisciplitia legal no
Brasil, rcssallando-ce que iramita no Senado Federal o Snhsliuilivo da Câmara dos Deputados ao Frojcio de
1..CÍ 2'').S <le 2002. que irala da inalcria.

Ncslc vácuo legal, surge a conlrovérsia que ocupa os prescnics autos, quanto à inclusão cia acupunluia dentre

os atos incriicos. o que tornaria a sua prática uma exclusividade dos profissionais habilitados perante o
Cinnsciho Regional de Medicina.

A Resolução C1'M ii. 1.455/1995 bvisca .suprir est;i lacuna e inclui a aciipimiiira ciurc os atos que são
privalivo.s dos médicos, contra o que se in.siirge o impetrante, o qual Itimbcm procura obsiar o trâmite da
sindicância de n. Sn.SIO/2002.

_ (Ir. r>

O
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Mineiro Tcnr

hiiiv/Avi,-b.itn.ins-lir/ac(irxlaPs/AcordTO/Hiisciirl)<)ciimaii«ücdi>ro/jyaS4JH

Civiludo, 110 oídciiíimcnlo jiindico linisilciro picvaiccc o principio da libcidatlc das prolissòcs, i|iic dcvcin ser
exercidas na tbrnia da lei (inciso Xl lí do arligo 5" da Consiiliiição í-cdcrnl dc 198}!).

•Não havendo a inclnsào Icj^ai da acnpiinlura cnlrc os alos incdicos, qualquer rcguianienlaçào infra legal,
corno c o caso da Resolução Ci"M n. 1.455/1995, cslará abusando do poder regulaincnlai' e ferindo o
principio da legalidade, inscrilo no inciso li do ariigo S'' da Carla Magna,

bvidcnicnicnic (jiic a auscneia dc lei regularncrilando a prons,sào dc medico não autoiÍ7.n (|ue pessoas sem

reconhecida hahililaçào em medicina possam Ia7,ci- diagnrjsiicos, rcceilar medicamcnio.s ou realizar cirurgias
cm seres humanos, pois o senso do razoável Já é suncienle para discernir que sorncrut; profissionais com
conhceimcmos cienlíficos podem se dedicar a esles de procedimentos.

rodai ia. no que diz rcspeiio à acupunliira, nào se [iode ignor-ar ipic consliliri uma atividade milenar no lado

oi icnial do planeta, que pode ser aprendida mediante aquisição de conhecimentos práticos sobre músculos e
ponios nciaálgicos rio corpo hirmann.

l'.rK|irantn não houver previsão legal da acirpuirliir'a como ato privativo dos prollssionais médicos, há qirc se
respeitar a sita herança ciillural c sociológica, aié mestiui porque nào sc tem noticia de que tal prática cause
dano.s á.s pcs.soas que se submetem a ela.

Assim, a apelação coni|ioria provimento.

Ante o cxposio. voto ))or dar proidmetUo à apelação.

0(;/04/2ni.S I9;5'I
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b O vnio.

iMAUCiO MOKAIi.S

nc.scniliinj;;i(lt)r rcilcriil Rchitor

Pncunicnlo c.lcliõnico assiiKitlo cligilnlnicnii.' contbnuc. MT n'' 2.20()-2/2001 de 2^/().S/20n i , i|iic instiluiu a
Infia-cslniliira de Ciiavcs bútilicas Brasileira - ICP-Brasil. por:
.Signalário(n):

MARCiO iOSb i>B MORALvS:lOOdS

N"dc Série do Cerlificndo:

27Fi:ir>lCA6A7BC'7F

i7a(a e Hnra:

07/1 1/2014 1<):19: I9
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE MINAS GERAIS
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o
MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL

o

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAI

o

Q

ofício N®

/2015- PRMG/GAB/GMF

O

Belo Horizonte, 0(2/de outubro de 2015.

O

Ref.: Procedimento Preparatório n° 1.22.0001002321/2015-11

o
o

Q

limo. Sr. Diretor Presidente.

O

Q
Q

Cumprimentando-o. informo-lhe que se encontra em trâmite nesta
Procuradoria o procedimento em epígrafe, instaurado a partir de representação do

Q

Conselho Regional de Autorregulamentaçâo da Acupuntura - CRAE/MG.

Q,

Colégio Médico de Acupuntura que visa apurar eventual Irregularidade na atuação do

®

Comunico a Vossa Sa.. em cumprimento ao § 1' do art. 17 da

^
^

Resolução n° 87/2006/CSMPF. que conclui pela promoção do arquivamento (cópia
em anexo) e pelo'encerramento dos trabalhos de invesWgaçâo nos autos .do

®

procedimento administrativo em epígrafe.

O
®

Sem mais. apresento meus protestos de estima e disünta
consideração.

O

S

o

^

Atenciosamente.

/

^^2ÍoWNNI MORATO FONSECA

O
O

Procuradorda República

o
o
o
o ■
o

®

Ao limo. Sr.

O

PAULO CÉSAR BARBOSA NOLETO

O

Conselho Regional de ALrlorreçul3f7>entaçâo da Acupuntura-CRAE/MG

Diretor-Presidente do

Q

' Rua Gonçalves

O

o
O

O

Prticarsdorb dl RepAMin rm Miau CenK

-

Av. eociL I8T7• Battn FcnricnArioi

CIH'30140-002- Rdo UdrÍTtnleMG Td;(31)2123-9000
H C««^vA*EA*fSa>UAf<*1006'2#lí06ci»«"»ui-»l>-n04frCAl».<WF (W2KI-5SIÍ-1IHU i i' i

O
o
o
o
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■ •MrràsTÉRlÓ 'ffáBIJCO-FEDERAL "

' .-pii)COBApO^REPÚBLICA EM Mn»S

" O Conselho'ReStóhal de-Aútonegúiamentaçâo da Acupun^ - -

.■ ;

- CRÀEMG;;mtóalfr«nte:4latMV«nãotó
.Cpnstelho Federardé Aca^ntura." ■

o

'• Afirma",que o-

O ." •

- lucrativos/cujoobieto visará autòrreg^m^^

O' ^

, -urna vez que nâo hlâ'íèifed^í qué;(^ul^8nt,s o.exerclc|o dessa função. ,.

O

^

^

o
®

.:

■

O •

.

■ •
■ Taf.fato.ppde éér constatado no Éstatòtó da sociedade juntado às . ^
'f; 125/139. • .
•
- ..!•

,-■/

P

é-uma «cfedade dvil. sem fins

V

1

. Com efeto, a'sodedãdenao se apresenta comdènte autárquico. ^

®

■: com boder de f^rizàçap eétatai sobre os pròftesbnais,^nap .^

®-

; ■ - •;anuidade- apJ.as'de:contrlÍxjições de seus assodadrà. nSo;há atribuição de

Q /

j^íder regdament^r-e W

Q , , . ■ _ , dõcunWritòs oficiàise.f^iraete

Q

_

. ■ ■ , , , Em sitüaçáo-oposta, vanfica-se que o Conselho Federal de

O " -V."
O ■
O . ■ . . ,' \
O .
O : .
O
O' , •

'

.

O

••

'

•

^ ' Denotasse" qúe há. como pano- de", fundo.: a busca/pwla .

'

"• reguiarnentaçâo da profissão ^ acupunturista.

Oj
^ \

°

autos. . ,

■

o .V, . ,
O

■ v 'Ãcupuntu'ra^ ápreM^rila^'' <^^^^
de representação da dassq, simulandp ■ natureza e.:pcKÍeres àutáreuiccK.- com utilização de brasão dâ Répúbiica em ,sua.
'p^ira.eie^Wíf. 107/108) e na "^ula de identidade de aaipurrtunsfâ" (f. 109).
' ■ ■ .A,
■/
j?arateW vêm sendo adotadas as medidascabjveis em ârnbrto' ■ .. crimin^i.é cnrèi. iMrrfór^è.doojmentos
extraídos dpsistema-to
• -.
■ -

'

O

'

'
■

' •

. -

■ ' ■ " ' ,
".!,Ef^^rto!prépreseritarrte.Coíôgio.Médico".deAcMPun^^^

; . Wnh8dme"rto.da'atividade'je,acupurturist6aper«S|X»pro(isskx«lsfòrirados
■ am MedWha, .ando.a;.eoaselho Faderal da
i,
•

A. '
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Resolução CFM 1634/2Ô02 tóes-^íiclo.vpórpo^
CRAE/MQ visa a
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Essa.qi^lâD'urgè"iÍmá sòlüçãO;é para tánto'há o Projeto de Lei ^
idárnénto.=Até:kin^i^
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80% da população CONCORDA que a

o

médicos,segundo a pesquisa realizada pela
Câmara dos Deputados! <^^9?

o
o

acupuntura NÃO DEVE ser exclusividade de

o
5

o
o
o

í!
EMBAtXAa

UCA POPULAR DA CHINA

R

o

Oí i

o
o

mllia-DF.OI dcntarço. 1999

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

-fjt

I

í—i—...

Tcnlio o prazcí dc cuniiíi

^ icnciosajTtcnie a Associação dc

tSí (AMíXA)
c icnt a honra dc
»cscioícccr o seguinte sohfc a medicina tradicional chinesa c ociyumuro.
A medicina tradicional chinesa e o ocupunl^ ifan uma hislóna imlcnar
Medicina Chinesa
v»iiuiv3>« c ActJpunUu^

tMCüicina

na China. Foram acumuladas as ricas experiências clinicas c fopnou-^ seu
ttfènrio sL^tcma teórico coinoictamcntc Indcocndcntc da mcdiona ocidc^
nloo.^ticn. Durante milênios, a medicina tradicional chinesa $c aplica cm totía

China, contribuindo imcnsiuiicnle paro o saúde do povo. Hoje cm dia, oo
mesmo tempo que se desenvolve o ciência médica moderna na Ch^ se
fomento a combinação da itKdicino tradicional chinesa com o

ocidental, reunindo os pontos fones das dut» nwdicmas, lo^o bons

o

frciilindos no cntento. a fonuncdo do acimunturísta é totalmente independente
n^dicin» ocidcntalioLopitlcaL^
,

o
o

Atualmente, a China tem mais dc 2.500 hospitais da medicina
tradicional chinesa, mais dc 470 mil médicos especializados nessa medicina

o
o

Com o imcrdimbio iiitcmacional, a acupuntura tem dis-ulplo cm 120

tradicional c ocupunluro. kcsalvD a nmKntvnai
para se praticar o
Acununtura nlto é ncccssAfio ser formado cm medicina ocidental alopdttca.

o

regiOcs do mundo c é reconhecida c aplicada cada dia mais paro scr>'if à saúde

o

dos povos dc todo o mundo.

o
o
o

estima c considcraçüo.

o
o
o
o

^

Aproveito a oportunidade para renovar AMIION os protestos dc alta

C;

I .iit ijluanqing
itliiunoinQ I
Líu

%

Conselheiro '
tlmbai.xada da Ucpúbltca Popular da China

o
o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 153

o

o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

g

GUIDELINES ON BASIC TRAINING AND SAFETY IN

O

ACUPUNCTURE

O
O
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 154

Ackndwlotl^omiriiis

ôuidelines on Bqs\c Traíning and
Safety in Acupuncture

Acknowledgements
Ihf

its indchlcclm:?? to tlio tnnn)' i;\pL-ils wlio

piovidi-d rcimmonly .111,i .ulvioi; diiring (lio propiimlion of tliosc Ciiitlrliiic^ mi
Ihi^ir ír.;,rnu,v nml .SV/i-fi/ in Acniunirtinr, inciudinj- tiioso u-lio .suhmillod
coniiii,.nt5 líinMij;íi lho \Vi-IO l<i;gi,.n,il Ofíicos .mel tho VV..rM FocIcriUion .>í

Adipiincliirc .iiní jVI<ivi|-iii,c|i(<n Snriotics (UTAS).

In p.irticiiiíir, tímnks ;ir<; cliic Io liiosi.- wlio roviowoil lho drníls .il llv VVMO
(..onsnif.ilion on Aoupimoluro ;il O-rvi;,, ímly. in IWO,lo iVoíoí^íior Zhit-I'iin Xio

i-ionornry Dinvt<.r oí lho Insliliilo «f |,iioj;.-.itod Modicino, l-irst H0spit.1l a(
bciiinj; ModinilUnivor?ity,aii„.i.n'l,odr,iltodlhognidciinf5.,indto|->r("nrdon

Stott nhoodilod lho finnl dr,il'(.

Appiwi.,ti,Mi jp .ilpooMon.iod tn ilu: ll.dkin Minisiry oí Ho.iilh .ind tho Contro of
Kirpo.ifch in hioolim.itoiogy, Hiolo<:hnoloj;io5 nnd N.itund Modicino of tho Stnlo
Umoorsily (d Müin (.1 WHO G-'ltnhoi;itinj' Contio for Tr.idilion.i! Medicino) for

fhcr snppori .ind to lhe J.ip.i„os,. Hyo^o Ass.H-intion of Aciponchiro n.ui
MoMlnislion .ind lho Nonvoginn Aci.puncHiiv Associ.ntion, for fin.incuí
conlrihiitioii t'ir piibliiMlion,

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 155

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 156

u

o
o
o
o

CiiiUcnls

o
o
o

o

Contents

o
o
o

AcktUMvItnlgüiiuints.

o
Inlrnductinn

o

líasic irnininy in aciipunclinv

O

S.ifcrty in acupiinrliin.'-

O

Scction I; Hnsic trnining in nciipiinctiire.

o

Q

l. Tiirposc nf lho íjuiilelincs

O

2. U.KC of ncTipuncUirc in n.ilinnal hoallli syslcms ...

o
o
Q

2.1 AclTiiinislvativc and ac.idcniii: oonsidcrnlion?.

2-2 H.x.iminntions atui licunsiii);
2..1 Siípcrvisinn, indiiitnrinj; aml ovaliialinn

2.4 rnrllicr (xfucniinn and caivci- possibilitio.-:

O
O
Q

3. Lcvol.s of training
4. I raininj^ prnjjiammfTs.

Q

5. '["raininji oí acupiinchirc praciiliottpr.';

^

5.1 Acupiincliuc praclilioni:r«

^

5.2 FntraiKc riji.]iiir(.;monts

O

Q
O
Q
O

Dnvalinn ní Irainin^

5.'l
5.5 Cí^rn «yiinbiis in acupiincturo
S.b Cnrc .«yllahu.^ in tnodcrn Wcsletn niodicitu

5.7 Otlii.-f rnlatrd ficids of hi-altli can;
5.d lÍNaniinalion

Q

f). Tiili Iraining in acnpiinctnrc ffir cjitalified physicians

10

O

7. Litnili;ri Iraining in arnpttnclnrc ínr qualiíiccl physic-ian.x

10

O
O
o

7.1 Rasir Iraining

10

7.2 Sptícia! rtnirsn?

jI

V.? Advancod Iraining

j1

^

S. I.imilcd Iraitiing in acupiim-liiri- for pritnaty hcallh cnrc pcrsonnci

12

Q

9. .Snlrclntl acupnnclitri; poinis for ba.xic Iraining

12

O

10. .Sfifcifcl poinis for ha.sic Iraining in aciipiinclnro

13

O
o
o
o
o
o

Hl

o
o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 157

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 158

'—

—

rj

^

ro

tJ "3

N

^ 5'

V.

—

hj

fsj ro

—.

ro

COCCM'^l '^1

li

ú

i-

u>

r.

C

^

C71—.C*

ío 10

(-i

hj

3 Oi

r o

u

aí -r

1?

_ O

^

fo ^

O»

-C»

ro

i

^

7*

'-J '>J

OJ

10

7C

O

r
.

rj nj ro

= 3

3" K -

-!

—

nj ro

hj r>j

i, ^

X -

-C

ro

'/5

5'

o

u

n

o.

s

— — 00

rs.»

^

= =• 1' c r

—

3; CT/
V ? =W 7
^ 2
= ? 3 = =•
i O
3 5*
r: 3

;-j

—

iJ

n

(JC

C

fo

^

O

OOOC^O

rsj

;7

—

ro ío

nj fo fo

;

r:

^

ro

'£
i

c' o

-Ls

—

sí

_i

*/.

—

•/>

3

ey

—i

-r

5

li
3

0n

5

o

— ^
hJ L.

—

sCCCCCCOCCvQ

—i

—

'J'> —

—

—

.3 s

—

r.

~

í"

n

::

C

â;

cr.

—

n

o

cn

o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

u

o
o
o
o
O

IntrcKluclíon

o
o

o
o
o

Q

Introduction

Aciipiincliin: iiii impoi lant oKíniunt of lindilionnl Chincsc medicine. It Ixrgnn tn
bo used more lli.in 25íKt years iiizo, mui iis Iheniy wns nireiidy well devoloped nt n

O

very e.n ly lime. iis i? sliown in m.nny of tlie Chinese cinssics. il wns inlrodiiced to

Q

neiphNniringcounlries in Asin in lhe hllr Cenliiry, beinjj re.ndilv nccepted. nnd hv

O

lhe emi)' Ihth Cenlury il hnd renched Eiirnpe. Over tlie pnsl Iwo dec.ides
nciipunctiuc hn< spieod u-ortchvide. which h.-is encournged lhe íiirlher

O

lievelopmenl of this lherapy, pm liciiliirlv lhiniif;h .«(udies from modem medicai

Q

per.<pircti\'es and research melíiodoinj^ios,

O

Many elemenl? oi tradilional medicine are beneficiai, and VVHO enconraf^es and

Q

support!: coiinirie? Io ideniiíy safe and effeclive remedies and praclices for iisc in

^

piihlicani.( pri\'ale h(;allh services. it íias paid parlicnlar allentinn to siipporling
research in and the proper appíicalioii of aciipiinclure and, in 1991. the Forty-

O
Q

Iniirlh VVnrld 1-ie.nllh As.«t;mbly iirged Moml»r Slales to intrndiicc mcaíiireí: for
il? rcgvilalion and conlrol (Kesolnlion VVHA-hl..'^'!),

^

Wiili lhe increasing u?e of acupuncliire, lhe need for a common iangiiage lo

Q

lacilil.ile romiminiralion in teaching, iv?earch, clinicai practice and excliango of

Q

informalivin had become pressing and. in 19S9. VVl-iO convened a Scicnliíic
Croiip \v)iic:h appro\'ed a Standarti Inlernalional Aciipi.incliin? Nnmenclaliire

^
O

^

\\'liich is Ix.-ing '.videlv disseminaled and appiied.
i heSeienlific i..roiip also recommendeii lhal lhe Oi ganization develop a series of
slalemenls ami gtiidelines on acupiinetiirc relaling lo basic Iraining, safelv in

O
Q

Q

clinicai jnaclice. indications and conirnindicalions, and clinicai resoarci».
Cuidelines for clinicai research on acupiincliire \s-ere issueii by ihç VVj-lO

Regional Office for the VVeslern 1'acific in 1995.

O

The presenl liornmenl consi.^ts of giiideiinos on basic Iraining and saíely in

Q

acupiinclure. X-lore ihan 51) inh-rnalional evperls sliared their knowledgc and
exiierience in their preparalion.

O
o

Masic Iraining in acnpiinclure

o

^

lhe giiidelines ci^ver basic reijiiirements for Iraining non-phvsician

O

aciipiinctiirisls and jihysicians wishing lo use aciipiinclure in their clinicai work,

Q

and include a eme syllahus. They are iniencied to assisl naiional lieallh
aulhoriiies in selting slandards aiul eslahlishing official examinalions. and also

^

medicai schoois and insiilulions wishing to arrange Iraining programnvs

O
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
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Q

("iiidrlinrs or> iM^ir li.iiniiiB .iml 5.ifi'lv in rtcupiiiicUm-

O
o

o

S.ifcly in .iciipiinrlurc

O
Q

Thcsc.'

Q

standard? íor saíclv hi Ibr clinicai practicc nl aciipiincliiri;. Tlicir piivpiisc i? In

O

cn-nlraindicalion?. and to advise on lhe manageinent of coinplication? ocriirrinj;

Q

diirinj; irealincnl.

.ire iinínnl fiir hospiliils. clinic? and praclilioncrs, and pnividc

miniini/.c lhe ri?k nf itifeeiion and accidents, to alerl aciipunctiirist? to

O
o
o

Dr Xiaorui ZI-IANC

O

ActingTcam Coordinalnr

O

Tradilional Medicine

O
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
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Scr'i"n I: H.'sic Imining in .iciipiincliirc

O
o

o

o

o

Section I:

Basic training in acupuncture

o

o
^

Tlii- incriNisiiij; pnjiul.iritv in ruconl viinrí: ol" nctipuiicluic ns n ínrni of Ihcrnpy
.iini thc intcrc?! of some coiitilrics in introdiiviny it inio priiiiíiry hisiltlj cnrt; menn
th nt nntii>n:il lionllli iiulliovilirrs miist onsiito s.nfclv nnil cnmpctonro in ils usc.

O
Q
o

In roíintrirs \\'ilh ii formol syslem of cdiicolion in tmditional modicino. and
\\'hcrc ncnpiincuirc is firmiy (ístnblishod as a normal componunt of honlllí cnrc,
Iraininj; mav oNlcnil ovi;r sovt;ral yoars al coüoi^e icvcl. and suilabíc nieciianisms

O

fx^r siiporvision of lis practitioncrs have lioon oroalcd.

O
o

l-inwc.'vi;r. for othcv cniinlrios, wíicrc "niodcrn VVosUrrn mc;dicim:" forms thconly
basis of ihi' naiinnai íicailíi svslem, thc posilion is diffcrcnl and Ibero may l\; no

O
^

odiicalional, profossional or lo>;isiali\'o fvamowork Io j;ovorn ibo practico of
aoupimcUiro.

O

Wakinj; iisc of acupiincluo; in moiioni módica! cart; moans taking it oiit of its

^

Iradilional oonlovi atui applvini; it as a lliorapoiilic tocbniqiio for a limilod

^

^

niimK;r <if conililions f<ir wbicli il has Ixton sbown to bo offoctivo, v\'ilboi.it having

to toconrili? tbo iindoriyinj; Iboorios of modem and traditional meilicine.

Q

In íbis type of siloalinn, longtbv poriods of instniction in traditional medicino as

^

a back^roimd Io aciipunctiiro an; noithor foasiblo nor nocossary, anil sliorlor

^
O

trainim; nuist sufficc.

^

l-urthormoro, in man\'ooiintrie«. acupiincinro is nol yot officially recognix.od and
ro^oiations anil rogisiration roquiomionis. whorc tbcy o.vist, vary considorably. In

^

some, onl\' qiialifiod phvsicians rnav practico acupiinclurc, whilc in othcrs,

Q

praclitioners trained in trailitional nicalicino rnav aiso doso,

^

It seoms iisofiil, ibereforo, Io pi'o\'iiie giiidolinos for rolativoly sborl j>criods of

O

lhooroliral aiid practiral traiiiin>; iii nciipimcturo whicii. wiib ivcll dosiyncd

Q

ciirriciila aird skillod instriiclors, woiild bo siifficioiit to onsiire tbo saíoly and

Q

conipolence of Iboso so (rained.

O
Q

br rocimt dixados, tbo ibooretical and practical aspocts of acupiincturo bavo boon
di;\'olop<'d in varions cmintrios, pnticiilarly in thoso ivhore modorn VVostorn

V

íbis traditional ibeiap)'. Tbir arbiovitrnoirts of llutse stodios sboiild li: incliitiod in

medicai perspectives and rosoarch motbodirlogics Irave boon appiicd to sludics of

Q

lhe training. l-fovvovor, sinco a nerv Iboorolical svslem bas nol yct boon

Q

oslablisbed, Iraditioiral Cbinoso medicai tbeorv is slill lakon as tbc basis ní tbo
Cirro Svllalros.

O
o
o

o

3

o
o
o
o
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r.iiidflinr? on Ktíc [i.iiiiiiii;.ími 5.ifi-lv in .íciipiinclurc

1. Purpose of the guidelines
'['hc?c piiiilolincs wili, il is iiopcd, .issist nnlioiwl lienlth niitliorilics in ct)iintrii;,s
vvlioro nin.li-rn VVi'í:tc;ni

íct ins lhe hnsis dí iienllh cnre to cstnblish

roíiiilations ciMieci ning:

gonoml rcqiiirciiK.-nls for hnpic trnining in ond the praclici; of .nciipiincliire;
O
llii: knovvli-iígc? iind i;\pi?tienrc: of ni(>d(;rn Wcsturn mciilcinc; reqiiircd of

o

■iiTiipnnctiirc piriclilionois empl<iyi.'d ;is «iich in lhe n:ition;il licalth cíiro

O

«\'sii:ni: iiiul the knowleiige •mil eNpei'ii;iioe i>f íicupimctiire icqnirod of
ph\'stcinns nnd (ilhcr hcidili stoíf wishing to inchido ncnpiinctiire in lhoir

Q

Q

profc5sioii.Tl work in modem Weslern medicine.

O

®
Q

2. Use of acupuncture in national health
systems

O

^

A licvision b\- the Ministr)' of i-lenilh to incorpomle nciipimcliirc in j.irimnry

Q

hciiitli iMi>; ((tr nl <mv ot'>er levei of governmi;nt henith serviços) in n system

^

based on modem VVesti;m nnxücine raises a mimber <if important issue? which

_

vvould need

hc laken inio accoiinl.

O
o

2/1 Administrativo and acadcmic considerations

o

o

Tíie training of health pírsonnel in acnpiinctiire involvcs certain administrativ o

O

aiíd academic considerati(>ns. for o.vamph-;

o

Which lypes of p(.TSonnel .'^hoiild K' Irainod?

o

What woiild be lhoir limclions and respoTisibililios?

o

What \voiild be lhe- content of training, in eacli case?

o

Q
Q

• Whcre xvouid snch trainitu; Ix; given and by xvhom?
• Aro suitabh' <]iialiíiod inslnictors availablo or vvonld thev also havo to be

^

•

^

Iraineil?

Whal \voiild be llio mochani-^ms for official rwognition of Iraining coiirsi;s,
instrnetors and institiilions?

O
o
o

2,2 IZxaminatioiis and licensing

®

A .«ystem (>f examination and licensing would be neeilod to ensine the

O
Q

compeli:nce of lhosi.' Irained, and to pre\-onl onaulhorized practico of
aciipiinctufi;.

O

I

o
o
o
n
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o
o

o
o
5o<"li"n I: He'!»!»: tr<^ining in itoipunciiirc

O

Q

Tliis woiilii bvin^ iiiiiicr conlml tho siUiation, curtL-nl in ccrtnin indiislri:i!ize<l
.imi ilrvclni^ing cuintrios.

cmninoicinl i;xploitnlion ní .nciipiincliirc

ü

tniiniiij; nnti pniclico ts nol linconiinon. wilh nll (hc harn^fui conscijiicnccs thal

Q

ina\' cnsiic.

O

Q

2.3 Siípcrvisinn, monitnring and cvalviation

O

Q

Tiic intrmlnclicn oí oih? or nnuc in.-w caloj;oti(.'P of pcrsonncl in lhe healtli syslcm

^

woiild probahiy make it ncccssary tr> provido for:

Q

*

O

• t)ioniiorin>; oí perfornianro oí lho Irainei.-S inilividiially and as a groiip; and

O

• ovaUialion oí lho honoíits (or othorwi.se) oí including acupunctiiic in primary

Q

hcallh caro (and al olhor leveis) where il was nol previonsly available, and of

Q

a poriod oí 5iiporvisod praclioe after Irainini;:

lis eosl-effectivencss cotnpared wilh olher íorins oí ireatmcnl íor ooininon
rondilioos.

O
o

2.'1 l-iirlher ediication and carccr possibililics

o

^

i'ossibiiilii'H to K; envisay;oil, aiui perhaps encourajjed, are thal some

Q

acupiincline praclilioner? may wish Io increasc their knowledge oí modem

^

VVoslorn inedirine. vvhilc olher heallh personnci whn havo nol rcceived lhe bnsic
Iraining may wisíi Io aoi|uire a knowledgi; oí nciipimctiire and later appiy it.

W

Ultimatelv, a blendini; oí lhe Iwo di.-scipiine? niust, to some extcnl, lake piace.

O
o

o

3. Leveis of training

O
O

l he giiidelines address íonr li.'ve!s oí training in aciipnncUire. nainelv:

o

O

• íiill Iraining íor liiosc with liltie or no prior medicai e<liicali<!n or ex]'i;rience,

Q

whn wish to <]iia!ií\' as ra:ogni/,ed ncupuncture practitioners licensed to

_

practise independentiy, siibjixt to the limitations imposed bv liie Ministrv of

V

Health;

^
O

• tiill training of i|iiniiíie<i ph\'sicians (nwdem Weslern medicine) in
aciipimclmo;

O

• training oí ijiialiíicd physicians (and rerlain olher medira! gradiiates) froin

^

schoolp oí modcrn Western meiiicim;, who wish to incliide aeiipimcfiire as a

Q

terlmique in tíieir clinicai work; and

0

^

• limitcd training oí olher healtli pirr.sonnel (modem VVostern medicine)

ivorking in the primary heallh care system oí ihiar coimlry.

O
o

o

5

o
o
o
n
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Giii>icliro5 nn Kisii: lr<iiniiiK .uhI s.ifclv in iicupuiiclDr.-

4. Training programmes
rii'.- hasir trnining oí lhe íoiir gnnip}; Í5 <lifforenl. i-nr tmditinnnl ncupiinclurc
pinclilii^nrrs, n cninplelc cniirsi: i?\lenilinj; ovi;r Uvo yoars i? rcoommcmleii. For
phystriiios atui ntedically Iraitual tutti-physician?, traininj^ wmik! 1k' nciapU;i1 Io
their íiu.-eiíic tcquircmcnls and confined Io thc clinicai appiications of
aciipiincliin;- An indicalioit ol' tíic period of training Io ix.' desirod in oach caso is
gi\'cn in Tahio I bolow.
Tíiblcl

Bapic training in acupuncture
AftipiiiKltiri'(ACU)
l.ovcl
of

r.f

rurMtii nct

Tr.iliiinK

pt.irlitioiioi";
(notitmulii'iii)
Qu.iiifivil
)'li yiiciítx*

Core Svll.il»ii.<

Mndorn
IVcsU-i a

Cfficial

M 0d i c i n p

Uvatniiialio n

(MUD)

TItctny Clinicai
.Snpcrvi.tfíl

'fhcnry t-

1'r.iclicc

Clinicai

Fiill cotirsv

iníin

500

500

500

ACU->

(if Itaíning

h<iiir<:

hniir.'!

hoiirs

luiiir.K

MHDi

rui! foiirse

500

500

500

«f Ir.iining

hotirs

liniir.v

hiinrs

Qji.iiiíiiul

i.iiiúlcd

phv.tiri.itt'

Ir4t<niiip, in

Ccrlificatc

ACU

ACU

Ntil li;ss llian 200 lioiir>i

ACU

V.irio arcinilinf; In

ACU

ACU.1SJ

lerhiii<|iie
fiv
llieit
rllnir.i!
wcitk

(.)thi*i hiMÍlh

l.iiniltui

persoti noi

Ir.iitiing in

.ippiir.ilinn onvi«.iKOil

ACU fnt
n.sc

In prim.ity
hc.illh r.tro

Si.ttc ev.uiiiii.iii'-!! iii .iiTuptiiviiiri' ,ini! iiimifni IV.-^tcin mcilicitu- (,>l iippropri.ili' levei).
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Síytíon (: K<*sic

In .Kiinunctiiro

5. Training of acupuncture practitioners
5-1 Acupuncfiire prnctitioncrs
This Intininy pro>;r.inimo i? dcsifpieii for pcrsonm:! oí Piiitalilc (■diicnlioiinl liivcl,
Iml wilti liltic or nu íoniinl tininin};or i;\pi;tiuncc in inodfrti Wcslirrn lii.villh cnrc,
5.2 l:ntr.ince rcquirenicnts

Coinplcluii si.vond.Tty schoi>linp„ iinivorsity cnlr.Tncf nr cqiiivnlonl, mui
nppropri.Tli: training in tlu; basic bioscionccs.

5.3 Oiirationof training
Two yi:arí: íi:ll tinu: (2500 lunirs), nr lhe p.irt-tinic oquivalcnl, with nnl Icss than
iOOO lunirs pí praclica! and clinicai work.
5.4 Objcctive

Tlu.' aiin of training al thi« lc\'ol is to propart; aciipiincturc practitioners u'ho
vvoiild snnseqncntly Ix* oinploycd in' nali<inal hoalth serviços. Training would

cqiiip thein ttr givc .safe and cífcctivo acupunchirc Ircalincnl to .soloctoii pationis
in h.ispitals. or as part of tlu; priniary hoalth caro teatn at hcaith centres or
coniiminity leve!, Thoy would initially work undcr lhe general sup>:r\'ision of the
tnedical officer in charge.

5.5 Core syllahiis in acupunriure
1-

Hricf histury of acupiincliire

2-

Hasic Ihcory

Philosopln' of tradilional Chineso mcdiciiic, inckiding biit not liinited
to co)icepts of i/ni-i/ong aiul lhe fivc píiascs.
1'iinclioiis of (jj, bliiod. mind, essence aiul l^^dv fluids, as well as thcir
relationship lo onc anoiher.

1'bysiological and palhological inanifc;slations of zníi^-fn (visceral
organs) and lindr rolalionsliip i<i one anoiher.
iVli.TÍdians and collalerals, lheir disiribiition and fiinctions.
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Guiilclini'^ on Kisic Iriiiiiing .itui s.ilcly in .icupuiKliirc

Ciniscs iiial i»u;cli;uiiyitis of illncss,

3.

KikiwU-iIhc of .icupunrtiirc poiiits
' L(K:nlion cf thc 3''^! rl.issiríil point? on thi: 14 tmrridinns nnii Ihu 4S
o.\tr.n'i(iin;iry puinty. Locnlinn nnd nnntoinic.ii licscriptinn cf ihi:
Cominnnly Ufixi i'nint? sciccici! for i5nsic "rroining.
AiplioiHitncrir cotios ;inti tiairics. clossiíicntions oí poinis, dircclion
aiiíi ciopllt nf insovtion of noccilcs, aclinns anti inciicaiiooH oí thc

cominonly i?sod poiiUs lislod in tíio AppoiKli.v.
4.

niagnnsis

Mothods oí di.igir(>;;is. hislorv taking, inspcction and longuc
diagno?is. palpalion and pulso laking, auscullnlion and olfaclion.
l!)ifforotitiation nf syndronios ncrortiing Io lhe oiglil princípios, lhe
lheory of visceral inanifostalions (iii»iy-/ií). lhe tlicory of f/í and hiood,
and lhe theiMy nf inoritiians anti collatoral vossols.
5.

Trcatmcnt (as pcrniiitcd

by natinnai ]a*vs and

hcalth serviço

regulatinns)
/'ríiicí/i/cs «f IrcíilDwiil

1'rarlica! applicalinn nf thoory and diagnosis to troatmonl in oach
indi\'idtial case;.

.'\pprnpria(ont;?s nf aciipiinrluro lr<;alinonl for lhe paticnt,
riantíing i<l tln; aciipiincliirc Iroalmonl to bc givon.

Apprnpriah; soli:ction of pi.iinls and in(;thods nf nooillc manipiiiation.
I.iinilations oí acujinncliiro, and nood for roíerral te» othor hoallh
[»re)fossie>nals <»r spocialists.

Ciii<lrliiit:< i>ii fafr.tii in íierií/rniicfnnTrroliiiriil lfr.hiiiiiur<

Ne;e;dling; slcriie; and safe; ncoe.lling locbnitjiio, sole.vtieen eií nootilos,
propor iiísortion. doplh, duralie»n, maniiiutaliern (varions rne;asures oí

re'infe'rce-nie;nt, re;deicti(>n, tenifeirm roinf(»rcoinont-t'ciUiction) and

wilhdrawai. anel c(>nliaitielie:alie)ns etf ni;i;el]ing,
Micreisyslonis aciipemcntro tisoil in lhe; counlry conccrncd: lheory,
le»catinn oí pojnls and appiicalie-ens.
hloctriciil sliniiilalion ,anil laser thi;r'apv: thot»rv and iipplicali(»ns.
Mo.\ibiislie->n: direcl and indirect inolhods. appropriato iise and
conlraindicalieMis.

Ciippinj; nie;lhe)iis: appreipi inle; use; anel ceinlraimlicalie»ns.

rrcíihiinit i>l llii' /fiseviscs, '//"csst.cs, mui coiulilitiiis for juliicli luilic.iits
r<"'iJirnii/i/ scfk nciiiuiiirtiiiT Ircíitiuciil
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Stvlion I: B.isic Ir.iinin); in .irupuncluro

Aciijiinicliirt'. trciitiiiiriil <>f ciiicr^nicif.í
l'in.'niliüii iii Iniílilioiiiil iiiriliriiir

5.6 Coro sylLibiis in niodcni VVestcrn modicinc
I.

Approacli Io Ir.iinini;

I3y ihi; nni cf lhe anirsc- llio filndenl slicíiiUi havo:

n siMinrl iimloislnmüng oí lhe esscnlinls oí nnolotnv (including tho
iiiialoinicnl liHTntjon of iuropiincliirc poinls), physiology, anci lhe basic
nicchíinisins oí Jisonsi.';

<111 iindcislanding oí tlio pi"incipli?s of hygicru:. Ilu: coininon form.« ní

discase and ill-hirnllh in lhe commiinity, and (hoir eiuisntive íncloc.s:
prnficienry in innking n siniplo biit compcionl cx.iminalinn ol n
pnlient, aini in arriving al a tcnlalivc diagnosi? and a reasonabk:
assessinent of iin: gravily of .«yniplonis and sign.s;

lhe abilily to deride uhelher a pali(rnt may safely and suiiablv be
Ireated by aciipiincUire. c»i- shcnild be refcrrcd In a hcalth prnfc55ionai
iT facililv: and

Iraining in first aid. cariiiopolnionary reposcitalion, and tho aclion to
lakc in cniergoncieí.

2-

Scnpc and dcplh of tr.iinitig

'fliese nin?i be defined by l!io naiional hcallh aiithnritics, aocording Io the
diities anil respon^ibililies lhe acni-^^iincliire practilioners ivill haec in tlic
naiional hi-allh systeni; inciiiding whether lhese wiil aiso involve llie use

of modem VVe.clern meiüoine (alone or in eonibinaiinn with acopuncturc),
and lhe dcgrec; of siipervision iinder u'hieh the prarlilioner ivill wnik.
5.7 Oíher rclated fiolils of healtli oarc

As fiiliire pi-fsonnol in lhe naiional heallh svsleni, sUid»;nt non-physician
a<'iipitn<;Uiri.<ts shniikl also have ade(|Hali; knowledge of tho organization oí
hcallh ser\'ices in the coiintry. leleeant regulntions and prnccduro.s, lhe
disposilitMi of hcalth staff and faeilities, ethieal eonsideralions, and insurancc
veiniiremenls.

5.8 llxaininalion

On rnmplelinn of lhe full poriod oí Iraining, the stiidenfs iheorelieal knoivledgc
of and profieienev' in aeiipimetiire. and knowledge of modem VVcstcrn medicino
(at lhe approprial.,- levei), .should be evalualed by an official examination.
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Cirn.li;liin.'> oii l\isk' lt;itiiiiig .iikI

iu iicii[nincUirc

In" n.ilion.il

.'iiilliorilics ns ovidonro oí lhe suitnhiiilv of lhe

ir.iinci; lo he iiceiu^etl Io pincti^e.

6. Full training in acupuncture for
qualífied physicians
Tliis Irniiiioi' pro(;r.iiiiiiii' is
for <]iinliíie<i jihy.siciiint: (iiiotlei"n VVestern
medicine) \vh(> wisii lo protrli-^^e nciipiincliife independenlly, trenling lhe v.Trioiis
condilions íor
praclilioners.

which

pnlieols me coinmoniv Ireated

bv iicupiinclure

Qiialiíied physici.mí whn alieadv have adequatc knou"lcdgc and skills in
nvidern VVcstccn niedicine, n-nuld onlv need tn ("ollow tho Core Svllabiis íor

aciipiincliire. The llieonrlical ctuiryt; coiild Ik' shorlened, as qiialiíieil phvsicians
can learn Iraiiilional meihcitu; more easiiv llian lhose \villi no jjrior metiieal

edncalinn. Tht; ouirse slioiild comprise al leasl I5(K) hoiirs of formal Iraining,
inckidinj5 iOOO hoiirs of practieal atui clinicai work.
On c.ompletion iit lhe coiirs»; iiiul atlc;r passinj; aii ofiicial examination,
participanls shoiilil N' entitled Io practise aciipiincfnre in varions fiekls of
niiulicine vvhcre it i-^ iitdiraled.

7. Limited training in acupuncture for
qualified physicians
7-1 Masic Iraining
Shorler Iraining eoiirses vvoiild h; siiitahli; for i|iialified ]''hysicians (atui certain
olhcr grackiates) who wish lo Ix-conie compcient in aciipiiricliirc as a form of

lherapy in modem Wc.ilern ciiriicai prnclice (or as a siibjecl for scitailific
research).

For lhem, a brief introdiiction Io trailitional acupimcUire {dcrivcd from lhe Ci>re

Syllahii?) wouUl prohably siiffice, and lhe Iraitring *voiild lhen bt; largely
orientaled lo lhe it-^i? of acitpimcliirt; in rnoilern VVeslerii medicine.
riie ci»mse shoold comprise al leasl 2(K) hours of fornuil traininj^, and shoiild

inclinle lhe ínHovving componi.aits;
1.

Inlrodiiclinn lo Iradilinnal Chinese .iciipiinctiirc

2.

Aciipitncliirc pninl.s

1(1
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!x.vli"n I: R.ísic Itvmime in iicupnncUiro

I.íHMlinn of lhe

cl.issiciil points on lhe l'l mcrithiinp nnd lln; 48

evlriuirdiimrv [xiinls.

Alphanunieric eixlep nnil nnriics, clnppificnlionp cií poinls, direcliiíti
.inci ilcrptli iif inserlion <ií ncecües, nctions nnti indic.Hionp oí lhe
CoiniiKiiily Uscil P<iintp pelecled ínr Rnsic Tmining.
3.

Appliciilifins of ncupiincliirc in niocicni Wesleru medicine
Principnl clinicai conditionp in whicii acupuncturo has beon shown Io
Im; l>eni;ficinl.

Selection oí pntit.-nls mui e\'aíiintion of piopropp/benefit.
['innniiij; of irealmeni, peh.vtion oí poinlp anil nielhods oí needie
iiiantpuialinn, and ii5<; nf medicalion or olher fnrms of lherapv

conciitTenlIy wilh aciipuncUire.
4.

Cuidcüncs on saíely in iicupunclure

3.

Treatnient lechniqiics

• (ieneral principies.
Speciíic clinicai comüliotis.

On compietion of lhe coiirsc and afler passing an officiai e.vamination,
parlicipants shoidd be alile to integrale acupuncture into lheir clinicai
woi h Of speciaiity.

7-2 Special coiirscs
Some pliysicians nr dental surgeons migiit wish lo acqiiire proficiency in certain
speciíic appiic.iii(>ns of acii[nincUire (í<ir example, pain reiieí, or dental nr
ol>sletric anaigesia) an<i for thein fle\ibiiity would Ix' needod in dcsigning spociai
coiirses adapted to tiieir parliciiiar areas oí intercst.

7,3 Acivancod Iraining
i'iiysicians or otiier hcaith personnol \elio have satisfacloriiy conipleteil a "short"
c<nirse >if Itasic Iraining inight wisii Io pnrsiie llieir training at an advanced levei,
in ivliicli case sriitabie coiirses naniid liave to bir "laüor-inaiie" lo meei their
needs.

ri
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Ciii<loUm'!= i't\ iMgic li.'<inin(;.iml s.ifciy in iicupxinclurç

8. Limited training in acupuncture for
primary health care personnel
Thc inlroiliiclion oí "aciipunclun:" intii primar}' hoalth caro a( commvinily lovol
\v''nii(i ro<piii'o 1I10 Iraininy dt" n consiílorablo numtx:r cií pcrscmne! over a ?hnrt
poriod, ií il is Io havi; .1 (ionionslr.ibli,' i;ÍUx:l. Thi!= woold probablx' strain tho
tcMching iind «tipoi vision r<?.«oiiires td lho cniinirv cnticornod.
it woiild scom u-isor, in sucb casos. Io Itain siicli porsonnol in aciiprossure [zhi-yn]

rathcr iban in aciipiinclurc itsclí. Trainini; in ac.iijirossiiro would mako no gront
doniands. coiikl bo incnrpornlod into lhe j;oneral Irnininy oí primarv hcallh carc
poisonnci, and wmilci carr\' no risk Io tho palicnt. Thc use of acuprossuro in
primary hoaltli caro woiild havo l(> Ix* ovaluatod aílor a suitablo Iriai [xriod.

Some pcrsnnnci who shou- particular aptitudo might Ix; choson for basic traininy
in acupunctiiro. a iraining pro);rammo boing arrangod according to tlic
appiicnlinns onviyagcd,

9. Selected acupuncture points for basic
training
1'arlicipanls al lho Wl-IO Consollation on Acupunctiiro al Corvia, Italv in 1996

dnnc iip a lisl oí Coinin(>n|y Usovi Hoinls soilablo íor inclusion in basic training
coiirsi;s. Tlurso woro soloclod from lho documcnt A /'mposctí Slíuulnnl htlcnwlioiial
Ariipiiiicluic Nonioiclnltin:: liquirt ofa WHO Scifiitific Croiip (VVHO.Ccnova, 1991).
A? may bo soon íroin llio lábio hol(no, iho soloclion incUidos 187 oí lhe; 361

classical pninis, and M oí lhe -IS oxlra poinis, Thus, tho basic training ci>iirsos íor
tlio calogorios oí porsonnol doscrilx-d lay omphasis on lho uso oí nnly 2í)l c.ií a
l<'lal oí -ind poinis.

Tho guidolinos on saíotv, which íolkno, inonlion corlain poinis as Iving
polonlially dangcríuis ami rcijuiring spocial skill anil o.vporionco in ihoir uso.
Somo oí ihoso aro inckidod in tho soloclion oí Commnniy Uscd 1'oints, and
allontion is drawn Io ihis íacl.
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Ciiúirliiii'* oii I<.15ÍC tr.iining .iml

iii .ininuivliiro

SHLFíCTRD POINTS l-OU HASIC TRAINMNC iN ACUPUNCrURI;'
Scicctcd íroni:

A Vrapviífd ShiiiilDril liitiTnitliinuil Aciiiiuitclurc Nimicnclnturc
Hriwrl of n WWO Scic.ulific Crmiii
(VVMO, Ocncva, 1991).
I.itn^ inoriiiinn (l-U)

LU 1

/.hongfii

LU / knngzui

LU 10

yuji

i_Ü 5

clii/.o

LU 9

IniviKui

LU 1 1

sh<'iO!!linng

l-.irgo iiilcslino nicriclian (LI)

O
o
o
o

3.

LI I

sli.nngyang

Li 7

u-(;iiliii

LI 14

binao

LI 3

sanjian

LI li

gianii

LI 15

jianyu

LI 'i

hu-gu

LI 10

slmiipanli

Li 18

fiitii

1 ,1 3

yangxi

i..l 1 1

i]ti(:hi

LI 20

yingxiang

lianginen

ST 30

ziisanli

shangju.xu

fcnglnng

Sldinacli incridian (ST)

o
o

o
o
o
o
o
o

ST I

dn?ngcii

.ST 21

ST 2

fibai

.ST 25 lianslui

ST 3

jiiliao

ST 27

ilajii

ST 37
ST 38

ST '1

ST 29

giiilai

ST 40

ST 3

liicMng
daying

•ST 31

liigiian

ST 41

jicxie

ST

jia<:íif:

ST 32 fiilii

ST 42

ST 7
ST S

xiaguan

ST 44

ttniwd

ST 34 IÍ.II1gi|Íll
.ST 35 cliibi

chongvang
nciting

ST 45

lid ui

liaokoii

ST 18 nigi.-n

o

4.

Spli'<!n im-ridian (SP)

o
o
o
o

o

3.

SI' 1

vinbai

SP 5

shangqiii

SP 10

M.icliai

SP 2

d.xiu

sanyinjiap

Sl'11

jinicn

dijj

SP 15

dahcr.g

MT 9

.•ihanciinng

SP 3

taibai

SP b
SPS

SP 4

gongsiin

SP 9

yin]ingc|uan

shcnincn

1 Icarl incridian (UT)

o
MT 3

«baohai

i-IT /

o
o

MT .3

tongli

MT S ."íbanfir

o

Sinal! iiit<:,«linc incridian (SI)

o

o
o
o
o

pbaozc

SI y

iianzlion

SI 17

lianrring

SI 3

hoiixi

SI 10

iianslm

SI 18

i]iianiian

Si 4

wangii

SI 1 1

lian/.iing

SI 19

tinggong

iVO iT; At|4i.imnniTÍi- cndc.-' udiicii .m; in bi4cl and imdciHncd are mi-nlinivjd in thc

Ciiidc-liiii.'^ (>n Safcly .is hcin^ [•••"tcnlially dangiTou;- and rccjiiiring sgi.vi.al sMIl .nnd

nvp,,.|

o
o
o

SI I

in lli.-ir nsc: l,U'J.ST 1.SI' M, Ii"l 1.CV 15, C.V 16, ÇV >2.

14

o

o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 172

S^-clion I: tl.isic Irnininp, in afuininclurt-

SI 5
SI (^

yanggii
yanglao

SI 12 (""ingfcng
SI 14 jinnwnislm

HIadcler incricli.ití (HI.)
BI. 1

(ingming

BL2i wdslui

I5L52

BL 2
BI,. 7

ruair/.liii

BL 22 sanjiaoslni

BL 54

x,liibiíin

tcngliiin

BL 23 .'^hirnslui

BI.57

cl^iingshmi

íciynng

/.hislii

Bl„ in

tiaiix.hu

BL25 linchangsBii

BI.. 58

BI, 1 1

dn/.li II

131.28 panggiinngsini

151.60

kunliin

BI. 12

fciigiiHin

151.31 .«haiigliad

BL 62

slicnmaj

BL 13 ícishii

151.32 cili.io

01.64

jinggii

BL 15 xinslui

151.33 x.hongliao

131.65

slnigu

BL17

151.34 xinüno

BL66

ziitonggii

BL36 cliiaigfii
BL 41) \xi;i\'ang
131.43 giuduiang

BL67

x.hivin

BL IS

ganslm

BL 19 d.inslui
BL 2n

pisiíu

Kiducy nifridi.m (Kl)
Kl I

\'c>ng<.]iinn

Ki 5

shiiiqiian

Kl 9

/.hiihin

Kl 2

rangii

Ki 6

x.hnnhíii

LI 10

yingti

Kl 3

t.iixi

Kl 7

íiiÜii

PC 9

x.liongchong

l'cric,iiciiiiiii mcridian (l'C)

10,

i'C 3
i'C4

xiiiuai

PC 5

jian.ihi

TripL; «nergixer moridian ("ril)
TI- I

gii.incBong

!h 2

voiiiiai

'i"l: 3 zhongziui
TH 4 yangoBi
11.

TF. 5 \x:iigiian
TH (> x.liigoii

TR.14

jinniino

TR17

yifong

TH 9 •■íidii'

TH 21

tanicn

TR 13 nnohiii

TH 23

sizlni5;ong

C.ill bl.iiidcr imiridinn (CB)

C13 24 riyui;

CB37

giinngming

CB 2 tingimi

CB 25 jingrmjn

CB 39

CB 8 slniaigu
GB 12 wnngii

GB29juliao

CB40

CB30 luinntino

C15 41

xiianzlíting
qiuxii
x.iilinqi

CB 14 yangbni
CB 20 fcngchi

CB3I fongshi
CB33 xiyangguan
CB 34 yanglingqii.nn

GB 43
CB44

l.K 13

/.hangmcn

l.K 14

ciiintai

CB I

tonqzili.in

CB 21 ii.injing
12-

l'C 6 niíigii.nii
PC 7 daling
PC 8 Inngong

xinxi

/.iiqiaoyin

l.ivcr iiicridi.in (l.K)
LR i

dadim

l.K 4

l.K 2

xiiigjion
laiciíimg

LK.5 ligou
l.K S ()iiqiian

l.K 3

/.hongfcng

15
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C.i)iiii-linc< iin l>ii?ic iMinins .'nO s.ilVly in iicxipuiiciurc

i,V

Covtrrnor vcssfl (CV)
CV 13 taoilan

CV 20

C.V 3

CV 14 lin/.lnii

CV 23 shnngviny

CV 4

CV ISvamcn
CV Iftíoneíu

CV 25

("••V

1

ch.ingqiiing

CV 9 /,hi\M n)5
CV 12 ?li(;n-/,)ui
14.

15.

bnihiii

siili.io

CV 26 sluiigciu

Ci)ncc[>lioii vcssd (CV)
CV 3

zhongji

CV 10 xiíuvnn

CV 17

diinzhong

CV,4
CV 6

giKinviinn

CV 12 zlKingwnn
CV 13 .sh.ingwon
CV 14 iiiqiiL'

CV 22

linnlii

CV8

qiboi
shcnqtit;

CV 9

síiiiiíirn

CV 23 linnqii.nn

CV 24 cliciigjiiing

Bvir.i poinls *

l:X-l-iN 1 si.^^hciicong
Í-.X-M6J3 vinl.nng

i:X-l-ii\' 4 yiiyoo
Í-.X-MN5 tniynng

llX-li 1

tlingcluinn

ILX-B 2 jinji

l-.X-UI". 7 ynolongtiinn i-.X-LR 4 ni;ixiynn

O

iíX-UI- 9 bnxiu-

FX-Ll" 6 Jnnn':ing

o

r.X-UI- lÜ.-iiícng
1-X-Ü1-. 1 1 shixiian

1-;X-LF 7 InnwL-i
F.X-I.F. 10 bníong

o
o
!4;\' l-ic.Td nnil tiLx:k: B Bnck; UF Uppcr cxtroinitic?; LF, Lovvcr cxtrcmitio?.

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

K>

o
o
o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 174

Scclio" II: Síifclv In iiciiputKiiirc

Section 11;

Safety in acupuncture
In conipolonl luiniis, iicnpiinctiin; is g«;ni.T;illy ii safe pnKcdiire wilii fcw
ronliaimlications nr coinplicnlitms. lis inosl coinmonly uscd form involvcs

necdlc pcnctration of thc skin and may bo coinpared tn a subculnneous or
iniraniiiscuiar injcciion. Ni;vta'tli(;li:sp. lli<:i'c is aUvnys a potenlial risk, tunvevcr
slii;ht. nf Iransinilting infeclion froin nm; pationt to anothcr (c.g. I-IÍV or lurpalilip)

oroí inlrodiicing pathogenic organisins. Saícl)' in acupiinctiirc Ihcrcíorc requircs
cnnsianl vigiinnce in inainlaining higb standnnis oí cioanliness. stcrili/.atiim aml
asoplic locbniqiic.

Tbcrc are. in addilion, olber risks wliich inny not !x'íorcscen or prevcnlod bul for
wbicli thc acaipuncliirisl imist Ih; prcparcd. Tln;sc incUiiie: brokcti ncoillcs,

iinlcward rcaelionp, pain or discomforl, inadvcrtent injury Io iniporlanl organs
anil, oí coinpc, rertain ripks aspocialed with thc oiher forin? of iherapv'' cla.'í5ificd
itncicr ilic hcading of "arupiinctiirc".
í-inaily, Ibero are thc ripkp d no to inadcaiiiale training of thc acuponetiirisl. Thesc
incliale inappropriatc sclection of palients, errors of technique, and failiire to
recognizeconiraindicationp and complicaii<nis, or to dcal with cmcrgcncies when
thc?v arise.

1. Prevention of infection

As ^\'ilh any .snUnitaneous <ir inlramiisciilar injcetion. avoidaiíce nf infc.-ctinn in
aeiipiincliirc icqitircs:

a cican wm king onvironmeih:
clean hancis nf tlie practitioner;

preparaiion of llic ncediing silos;

• .stcrilc ncciiles and cqiiipinenl, and Ihi-ir propor st<irage;
iiS':plic techniqiie; and

carcfiil managcniont and liisposal of iiso<l needics and s^cabs.

Ariijnintiin.- itoaim.-nl is no! iiiiiilcd ii> nccdlinj;, Init m.iv aiso ini:liii.ic: aciiprcsníic,

cliYlre-aciipvinliiic. laser aciipiinelure, nio\il."iislit)n, cuppin;;. scrapinj; aml
n'aj^in;lcll>"ra py.
17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 175

('.uii.loliiH'5 011 t'.i5ic Ir.HiúiiK ,iinl s.ifclv ii' .iciipiiniMiir.-

1.1 Clcnn workiiig envirnnincnl
Tlii; lic.TlntuiU rnoin shnuki bc írijo from liirl .ntui diist, nnti shmiKI hnvi; ;i yjx-cini

wofking

.«iich .ns

labli; cnvcrcd wilh ,t .sicrilc lowcl, on which 5tcrile

(;i|iiipnifnt sliiMiki Iv pinccd. This cquipincnl (incliiding trnys c^í iiLrdk;;;, cnllon

vvooi b.ills iind slicks, and 70% alcobnl) sboiild Ix' cnvorcd wilh a sloriio Icnvcl
iinlil nocdcd for ii.sc. Adoqiialo lighl and vcniilalion .shoukl K: providod
tlirniipjioul Ibt: iri;alnii.'nl loonip.

1.2 Clean hniui.s

1'rarliliniKTS «Innilci always wash Ibcir hands bcforc Ircntitig a paticnl, Washing

thc hand? again iinini^üaloly boforc ibo acupiincliirc prixoiluro is particulavly
imp<irtant in pn-vonting iiifcrtion. and .shonld includc lhoroiigh lalhcring u-ith
soap, wrrnbbing lhe liand;- and fingcrnail.^, rinsing iindev rimning waler for 15
.•^ocond.^, and carcfiii drving on a eican papcr lowci.

Manv aoupiinelur i.-íts palpalo lhe acvipunclure poinl aflor llie necdling .site ha;;
O

ix'en preparcd. In 5iich caset:, their fingcrlips .^Iroiild again Ix; cieaned witii an

Q

aleoliol íieab. The iJ,'íe >'l stefile siirgieal gloves, nr individual finger ;;talls, i?

Q

leoiminendcd for Ihir proteclitm of ihi- patienl and the ptaclilioncr, espexinÜy if
[hc l.itter hos culs or abrasion.«, 'i hose wilh infected Icsion? on lhe hand;; shoukl

O

not praclisi" iinlil iht-v are healed.

o

o

1.3 1't'eparalimi of lhe neediing sites

O

o

The neiHÜing .«iles shniild Ix; cleatr. frite frorn ciits, ivounds or infections. 'Hie

Q

poinl to Lx: needlcd shnuld Ixt swablxd wilh 70% cthvl or isopropyl alcohol, from

_

the rctnlrc." to llie snrrt>iiniiin}: arca nsing a rolarv scriibbing inolion, and lhe

^

airohol alinwed ti>drv,

O

o

I.'} .Steri i i/.atinn atui slorage of ncecMos and equipincnt

o

o

Sterili/.aliiMi is reqiiircd for ali needies {filifcrm, plum-blossoTO, sovon-.ctar,

Q

«ul.Kiilaneous. ronmi-hcad siibciilaneoiis). ciips anil olher eqiiipment nsed

Q

(storage Irays. foreeps, gnitle liiíxts for needies,roltori wool balís and .slicks. etc.).

O

Disposable steril<; aciiponctnre needie.s and guide kibes are strongly

Q

reconime-nded in ai) in.ctances. I-Ioivevcr. the use of disposable iieodles should

_

not slaeken lhe ]Tactilioner's vigilance in adnpling aseptic lechniqiie.i in olher

^
Q

a,«pects of clinicai practice. .Ali di.sposable needies should lx; dcscardeil
inimediatelv afler u.<i' and placxi in a special container.

O

l-,ach «teril-; tihforni needle sht>uld be nsed for puncturing onee, and once only,

o

1'him-blossoin or seven-slar neeiiles may lx: iised repeateillv on one and the

Q

s.une paliem, bnl nnist bi; slerili/.ed Ixfore lx:ing used for anolher palient, or else
disposable pkim-blossoin lieads shoukl lx; ii.sed.

O
o

1'^

o

o
o
n
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 176

Soclion II: Sifclv in nciipuncliirc

Sli'1'ili/..ilion prrv:ciUiri;s slnuilci címíi^rni to thosi; íloscrihixl in tlio Appnmii.v. Tlic
Iht.Tiipisl is rcsponsiblo for tMisníinj^ lli;M ihcsc stnndnrd? iirc ni.iininincd.
hnmcdirttclv nílor iihc, rciisiiblt; ncudloí and othcf containinaloil cqiiipmonl
slioiild K- immcisocl in an i;íí<;ctivi; chcmical disinfcclanl, Ihcn soakcd in watcr,

witli or wilboiil dotnrpnnt and, aftcr carnfiil cloanitig, thoioughly rinsod in watcr

bcforc Lx'ing packagtxl ftír rcslcrilizalion.
Thc fíli-riliznd packagr 5hoiild Ix; slorod in a safe and cican arca, n-cll vonlilatod
anci frec froin c\>:cssivi: hll1nidit\^ Io precludc any possibility nf condi;nsalion
anci nioiild growib. Tbi; inaxiniiiin safo slorage time varies \vith lhe lype of

packagiii};. iMoedIes shoiild be plaeed in a Icsl liibc which shoiild lhon Ix; pluggcd
v. iííi colton u'ool, and clearl\' labelled with an exjiiiy tinte nol more than seven

davs afler [be date of steritization. iniproper storage condifions mny, however,
eansi; etjiiipinenl to lose sterility long Ixfoie lhe expiry ilate. The inlegrity nf lhe
packago sliouíd Ix^ inspixtcd Ixfnrc use. Slerilc nccdlcs stored in nccdio trays
shoolci Ix; resleriiizeii at the etui of the dav lx;caiise the trays niay beeome
rontaininateci diirin}; use in treatment.

1.5 Aseptic teciiniquc

Thc needie sixift nnist be mainiained in a sterile stale prior to inserlion. Needlcs
shoiiid Ix: manipiilalcd in socli a way thal lhe praclitionci's fíngons do not tom:íi
the síiaft. !t there is difficiillv in inserlinp, a long needie, such as that iiseti in

puncturing CI5 boantino or IMv54 ziiii^-ian bv jiisl grasping ils baiulle, tbe shaft
siioLild Ixj belci in place tvilii a ?tc;rile c>it(on uxxii baii or stvab. Tbe use of
tiisposal->)e sterile surgical gloves or finger staiis makes it casy to inanipiiiale
net?dles williniit fonlaminalion.

On witluiiatving a iii;i;tlle, a slerili; ci>tton \v(,xi| l)nll sbouid be used to press tbe
skin at tlie inserlion site. tluis proteeling tbe patienfs broken skin siu fatx: froin

eontact ivitli potenlial patlmgens, ami tlie praclitioner from exposure to Ibe usei!

n-.-etiie siiaft anti lhe; patienfs Ixxiy fiiiiti. Ali ctiinprcsscs or cotinn tvooi baiis
ronlaniinateti b\' blood or Ixxiy fiiiids miist Ix; discartied in a special container
f(>i' infoelinus tvastc.

2. Contraindications

In view of tiie "regulaltiry action" of aciipiineture, il is diíficnll to stipulale
absnluli; rontrainciications for this form of liierapv. 1-iotvevcr, for ler.sons of
safety, it shoiild tx.- avoided in lhe foliowing conditions.

19
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GiiiJclini:? on bosif ir.iinin^

?itícly in acupuiicliirc

2.1 PrcgnaiKV

AciiiniiictMri' innv iiuinci; Lnliniir onci. Ihercforc, shoukl not bc pcrfoniicd in
pre;j',n;iin:v, iinlcps nondcd íor nilicr iheiapciilic piirpa^^cs nnd ilion onh' with
c.íHtinn.

just tln; ;'Cl <il' ncciiling with n ccrlnin nioili; of tnnnipiiintion nt ccrlnin

.iciipundurn pinnl.-i mny canse slfonj; ntcrinc contraclii>ii.« and iiuliicc alxTftion.
Hnvvovcr, tliis inav havo a iisc in prcjjnanry íctr lhe pnrposc oí indiicing bbour
nr slinrtening ils diiralion.

Traditiniiallv, acnpnnliirc. and nnixilnistion are contraindicated ínr piinctuic

poinls nn lhe lowcr alxi<imt?n ami iunilxisacrnl region diiring thc íirst Irimcslcr.
Aíler lhe ihird inciilh, piiints on llx; upper ahdnm<;n and liinibnsacral niginn,
and poinls \eliicli canse slrnng sensaliinis sbonk! be aeniileil, logctlicr ".eilh car
aeiipiinclure poinls lhal inav aiso indiice labour.
2.2 iVlodical emcrgcncies and siirgicnl cinidiHons

^

Aciipiinclure is conlraindicated in emergencies. In snch cases, íirsl aid sbníild be

O

appiied and ltan<pot( Io a nie^Jica! eniergencv CíMitn; arranged.

O
Acupnnrilire síioiiki nol be nsoil to replacc a ncccssarv snrgical inlcrvonlion,

o
o
o

2.3 Maligiíant tiiinoiirs

o

Acupnncliire siunikl nol Ix: nsed for liic trealinenl of nialignanl Unnours. !n

o

parliciilai . necxlling al llie tiniKuir site slaniM Ix; prohibileii. Hoúxiver,

Q

arupnncUirc: ina\' be nsed as a c(«inplctnentary measnre. in combinalinn willi

Q

other ircalinenls, íor lhe reÜeí of pain or olhcr syniptorns. Io aüeviale sidc-cífecís

^
O

of cheinoiherap)' and radiolherapy, and línis In improve lhe qnality oí liíc.

2.4 Hlccding difiordors

o

^

Needling shonki Ix? avoiiiod in patients wilh hleeding ami ciolting disorders, or

O

ndro are on anticcxagnlanl therapv or laking driigs wilh an anticoagnianl eííecl.

O
o

o

3. Accidents and untoward reactions

O
o
o

3.1 Necdie qnalily

o
o
O

O

Stainiess sleel is liie inaleriai oí choice íor aciipnnclnre msxiies, ilaclt shoitld Ix:
careínil)' ciieckeii before nse. if il is bcnl, lhe shaíl erodcd, or llic lip hookcd or

binnl, lhe neeilit; is tieíeclive ami siiiuild Ix- di.scnrded.

211
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o
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o
Soclion H: Safciy In .loipuncliirc

O
o
o

ll i« rocoiiimonilcii thnt tho qiinlily oí iiiiinijNiclnrc of ncupunctiirc noodlcs bc
ccnirollcil liv tho n.Ttioiiiil honllh .uithoiitv.

o
o
o

3.2 I'<).«5Ítion (if pnfieni

®

Tlio p.itic:nt should .issim^c ;i cnmícMliihlo posliin? iMiforo nci;i!liiig and !k'

O

rcijucstod In roínniii «till and nnt inohangtí pn?ilinn abriiptlv diiring trc.Umcnt.

O

Q

3.3 i-ainting

O

Q
^

^

Diiring acupinuTliiro (riNilinonl, lho paticnt inay foo! faint, Tho noediing
piTHrodnro and lho «onsations it mav canso slioiild tlioroíorc bo carofiilly
o.vplainotl bcícro stariing. For ihnso .iljcnit tn rocoivc acupnncUiro for (ho first

O

limo, ifiMimoni in a lying pnsition vvilh gonllo inanipiilatinn is proforrod. Tho

Q

coniplovion shimld Ix; closoU' watchod and tho pulse frcquontly chockcd :i> dotoct
any unlowavd rcaclinnp as oatl\' as possiMo. i'arliciilaf caro shniikl be lakon

O
o
o

vvhon nocdling points lhal ina\' canso lyvpolonsion, e.g. l-k 3 Inichong,
S\'mptoni;; oí impcndii^g íaininoss includo íooling iinux'!!, a sonsatinn nf
giddinoss, innvon^onl (>r swaying of snnoniKling objects, and u-oakncss. An

O
Q
^
^
O

opprossivo fooiing in lho chcsl, palpilalions, nausca and soinolimos voiniling
mav onsiio. Tho coniploxion nsnally liirns jvilo am! tlio pulso is woak. In sovoro
casos, lhoro may Ix; coldnoss ní lho oxtroniilios, coii! svvoal.s, a fali in IiIoihI
prossuro. and Inss of cnnscioiisncrss. Snch roaclions aro oflcn duo In ncrvousnoss,
hnngor, faligiio, oxiromo wonknoss of lho palionl, an linsiiilablo position, or ton

o
O

If warning symplorns ap|x;ai', romovo lho noodics immodialoly and make tho
palionl lio flal wilh lhe hoad dnvvn and lho logs raisod, as tho symplorns aro
prnhably liiio U' a lran,sii;nl, insnfficiont binod siippiy Io lho brain. Ofíor wann

Q

o

íorcoíni manipulation.

svvoot drinks. Tho syinploms nsuallv disappcar aftor a shorl rosl. In sovorc casos.

O

first aiíl should l.x; givon and, vvhon lho palionl i.s mcdicallv stabic. lho most

Q

appri.ipviato of tho ínliovving Iroatinonts may bo appiiod:

O

. prcss GV 2f) shoigon vvilh tho fingcrnail or puncUiro CV 2(í shuigoii, PC 9

O
O

/hongchong. CV 25 siiliao. PC h noignan and ST 3f> ziisanÜ: or
' •"'PI''!}' moxibiislion to CV 20 baihiii, CV fi i|ihai and CV 'I gnanyuan.

O
o

Tho palionl wili nsiiallv iosp<.>iHl rapidlv In Ihcso mcasuros. bul ií lhe symptoins
povsisl, omcrgonc\' medicai assislanro vvill Ix: noccssary.

o

o

3.'1 Conviií.siniis

O

o

Ali paiicnls alvul to rocoivc aciipimcUiro shoiild bo askcd if Ihcy havo a hislory

Q

(.'1 conviilsions. Palicnts vvho do havo snch a historv' should bo carofiilh' obsorvcd

Q

diiring troatmont. Ií conviilsions d(> (Htciir, tho praclilionor should roíiKivo ali

O

21
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Cuiilrlincs cii K1^ic Ir.iininj:.iml ^.ifclv in .n Mpiiiv."hiti"

iH'i'iilcs nmi a;ni!cr íir?l nici. ií lhe co:uIilinn Joes nul slnhilizo inpicily tjr ií
convuipinns cnnlinuc. lhe pntienl shoiilci h: tninsfcrred tu :i iiieiMcnl (;mergency
eei>lre.

3.5 ihlin

Diiring ncccild i n.sertinii
i',Tin diiring inscrtion is tisunlly ;lue l<> clumsy leclíniqiic, nr lu hlunt. hookeci er

O

lliicfc neodli;s, ll niny niso ncciir in highly scnsitive iialientís. In innsi piUienis.

Q
^
^

skilfiil and rapiii penelrntinn ní lhe needle Ihroiigíi lhe skin i? painli:S5. Tho
oinoel leelmique and optiiinini degiee oí torce to ii?e nnist Ix- learncd throiigh
piarlice. A íew device.® niay íaciiitale stnoolh nmi f-n;:! penetralion, siich as lhe

Q

use nf needle guide liiK:? (\ehieh hoM lhe necdie sleady over lhe poinl while il is

Q

lapped iniii place). and lhe "flieking-in" Uxhniquc (a melhod nf inserting lhe

^

ntv: hand whili: lhe hatidle nf lhe ni;edte is lni\si?|y heki by lhe index and niiddle

ni.'cdle by fiicking tíie upper end nf lis handle wilh lhe middie nr index finger nf
Q
O

O
O
o
Q
O
o

fingcrs nf tho olhcr hand, \\ilh lhe lip of lhe needle lightly loiiching tire
aeiipunelure point), Tho "aeupiinciiiro scnsalion" of sorcncss, lingling and

heaviness indicating lhe arrival of iji k/ot/i) al lhe point shoiild be dislinguisíied

frotn painful reactinns.
Aítcr inscrlion

Pain (-reurring wlien líie ne-edle is insetied deep intn tlie lissiics inav !>:; diie Io
hilting )"'ain receptor ntrrve fibres, in which case, lhe needle shnukl Ix liíted iinlil
it i? jiist heni;alh skin and carefidly ins<ítled again in another direelinn.

Q

['.ain nrciin ing \ehen lhe needle is rolaled \\'ilh lon widc an amplitude,nr is lifled

O

and ihrusl, is oflen liue Io il becnming enlwined rvith fibrous lissiie. To relicve
lhe pain, gentiy rcuaie tire needle baek and forlh until lhe fibre is roleased.

o
o

Pain oeciiiring vvhile lhe needle; is in place is iisnally causeil by il ciirving when

lhe; palieni ino\'es, and is relieved hy resuming lhe original posilion,

o
o

o
Q

AXítcr vviHidrawal

I his is lisualh' duo Io linskilled manipiilalion or ir.xcessivo sliinulalion. Por mild
cases, press lhe affecied arca: for severo casos, rnoxibuslion may l>; appíied in
addition to pressure.

O
o
3.6 Stuck needle

o

^

After inscrlion, one inay find il diffieuli or iinpossibio Io rolale, lifl and thriisl, or

O

ev(;n In willnlravs' lhe neeiile, Tl'is is due Io inuscle spasm, rntalinn of lhe lUHtdIe

Q

wilh liH! ivide an ampliliide, rolalion in niily one ilirection causing rniisele fibres

Q

to langlc around lhe shafl, or Io inovcment bv thc palieni.

O

The p.iiionl slrould Ix' askrd Io relax. If lhe cause is excessivo rolalion in one

Q

direelinn, the conditinn wül he relieved when lhe needle is roíalcd in tire

O
o
o
o
r\

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 180

o
o
o
o

Q

O

5V.-cli<'M II: S.ifflv in .u iipunrlurc

Q

(i|ip<i?iii' ilifcction. lí lhe sluck neecile is diie Ic tmiscii; sp.nsm, il ?hould Iv left in

O
Q

pl.icefor A wliiie, tlien wilhdrnwti hy n-tnlini;. oi' nmssnyiny aroutul th.; point.Dr
iiiidlhi-r needit; inserleil tic.>rh\^ Io liivcrt lhe p.nticnt's nttcntion. If lhe stiick
needie i? r,ni?ed h\' tho pnlient luivinj; ch.Tiigcd posilion, lhe original posture

Q

^.lioiiki K" rcsiiin.-d nnd lhe neoiilc wiihdtawn.

O
3.7 hrokcn ncedlc

o
o
o
O

iheaks inay nrise frnin pnnr qualily m.imiíacliiro, orosion lx.-tu'een lhe shafl nnd
lhe hnncne, stronu tmisclc spnsm or siidden movunent of tho pnticnt, incorrect
.vilhdmwnl of «Inck or benl needle. or prolnngod uso of gnivnnir currcnl.

^

If. diirine insertion, n ni:cdlc Ix-comes l>;nt, it should be wilhdrnwn nnd repinccd

O
Q

hv nno(h.;r. Too imich force shoiiki t.nl Ix; nsed when ninnipulnling nccdics.
[inrticnlnrly durin;; lifling ntid ihnistinp,. The jiinclion betwcen lhe hnndio nnd

O

qunrtcr to one-lhirti of lhe shnfl shotild nlwnys be kept nbovo the skin.

lhe .«hnfl i;; lhe pnri Ihnl i? .ipl to hronk. Thcrefore, in inpcrting lhe nocdic, one-

o

Q

lí n needle brcnk."?, lhe pnlicnl should Ixj lold to kecp cnini nnd nol to move, so ns

^
^

to preveni lhe liroken pnrl of lhe needle from going deeper into lhe tissues. If n
pnrt of lh(; hroken neetile is slill nlxive lhe skin, remove it with forceps. (f il i.s nl

Q

lhe snmi- levei ns lhe skin, pre.«s nroiind lhe site genllv unlil lhe broken cnd is

Q

exposed, nnii then reni<ive it willi íorrep.s. If il is rnmplolely iinder lhe skin. nsk
lhe pnlient i.'' resume his/her previons posilion nnd lhe end of lhe neeille shnft

"

^vili ofteti Ix; exposed. If this is iinsiiccessfnl. stirgicnl inlervenlion will Ix; needed.

O

o

3-S Locnl infccfioii

O

o

Nk;gligence in using stricl nsi;plic lechniqnes mny cniisc kx'nl iníection, esp.xinlly

Q

in enr nriiponcliire thernpv. When snch inf.;clion is foiind, npproprinlc mensures

^

miist he inken immedinlc.'lv. or lhe pnlieni referreti for meilicnl Ir.jnimerd.

O

o
O
Q

i\'ecdling should K*- nvoided in Irenlitig nrens of lymphoedemn.
3.9 Murning diiring ninxibiislion

O

Q

hurning of lhe skin shoukl Ix' prevenlod in iiulirecl nio.vihiislion. AIlhough

^

sc.nrring moxihuslion is ]xjrfonne<.l h\' nn;nns oí hurning the skin so ns to resuit in

O

knowled);.; nnd prior consent of the pntienl. Il is n specini thernpeutic Icchnique

Q

ooly perfornxxi nl specific poinls.

non-bnclerini siippurnlion, this lechniqiie should oniy Ix; used wilh lhe fiill

O

ííirecl m(>\ihuslion should nol Ix* nppiied to poinls (.'O lhe fnce, or nt sites where

O

londons or Inrge bloixi vessels nre I.Kxnted. Moxilnistion wilh non-hnelerinl

Q

siippuviilioti nenr n joini is .dso innppropri.ile bccnuse lhe joini movemenl rn.iy

O

le\'e]s of comciousiiess, .«en-^orv dislurhnnce. psychotic di.'=ordcr,>;, purulenl

Q

derm.Tiitis. or in nre.is of impnired rirrnlniion.

m.ike hcniing difíiculi. Specini cnrc shoukl Ix; Inken in pnlienls wilh "educed

O
O

23
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O
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CiiiillOinol'"'1 lusii: Itiiinin^ ,>nii 5iifolv in .icuc-iinclun-

4. Electrical stimulation and laser

therapy
l:ii;clncol sliimilnlion is piilcnlinih' linrmful- It isconlniindicnlcd: in pri;f;n<Tncy; if

ihu pnlionl h,TS .> pai:c-in.nkci'; if ihnro is lack nf skin sensnlinn; nnii in cases of
iinp.iiieil circiiliitinn, si;\"ere arteiial diseasc, undiagnoscd fovcr nr scvon; skin
Icstnns.

Caveliil tnnnilnring ní tlie electrical stimiilntinn is recntnmendcd tn prcvcnt
ncnral injiir\'. Caivanic ciinei^l shniild K- iised for oniy a vcry shorl pcriod of

Q

lime.

^

L<nv energ)' laser therapy may íiarin lhe eyes and bolh palient and npcrator

O

shnnld wear prntectiee glassos.

O
o

Q

5. Injury to important organs

o
o

if adininisleied corr.;ctlv, acnpiinclnre síionlii nol injnre nny organ. i-lnwcver, ií
injur\' does ixciir, it may Ix serious.

o
o

Q

Thcrc are a great many acupiincluro poinls. some which carry iitllc (.^r no risk
aiul otíiers where the potential ti sttrioiis injiiry always cxisis, parliciilarly in

O

iinskiüed or inexperionced hands.

O
^

As training programmes in acupiincinre are iniended for difterent leveis <'f
personncl, il foilows thal they should Ix- adapled to liu; knowledgo. abik.lies and

O
Q

rxpcric;nce of thosc conccrned. Al eiementarv leveis, lhe scleclion ní aciipunclure

poinls shoiild Iv limileti. Al profi.-ssional leveis, lhe range can Ix; expandeii hul,
i;\ en so, llv: use of certain pninls and manipulalions should slill bc roslricted to

^

lhose u'ith great expcrience.

O
^

lhe íoilowing passages |'resent i'x<implt;s nf poinls which carry particular
polenlial risk. As in ali forms of trealmenl, il is important to meastire risk against

O

cxpccled benofit-

o

o

5.1 Area.s nol Io bc punclurcd

O

o
Q

Cerlain arcas should nol be }.nim:tured, for exainplc: the fonlaneile in babies. lhe
..-viicnal gcnilali.i, nipples, lhe umbilieiis and thi> i;vehall.

O
o
o
o

2.

o
o
o
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Scclit'ii II: Sifclv iii iiaipuncmrc

O
o

5.2 1'rec.iiilion.': to bc Inkcn

O

o
^

Spoci.it Citro shoitlil Ix? tnkon in ncodlin^ points iii pro.\imity Io vilnl org.ins or
soiisiti\'o iircns. Ikvnuso i>l' Ibo cliíir:u:icristics oí llic nccdios iisod, tho p;itticul:u
sitos for ooodling, lho doptii of nccdio inscrtion, lin; inanipid.ition tochniqiics

O
Q
^
^

uso<l, <iiHÍ llur sliimilation givon, acciiionls tn.iy occiir diiring trcatmcnl. In most
iiv;tani:i?s ihoy cnn bc avoidod ií adoqii.nlo procnulions aro lakon. ií thoy do «x-cur,
lhe .iciipiincUiri.sl slionld know ho\o to manago ihoin offectivcly anil avoid any
addilional liarni. Accidcnlal injiiry Io .m iniportant organ rcquircs iirgcnl

O

medicai orsnrgirai hclj'.

O

Clíc.st, biick and abdômen

o
o

O
O

Poinls on tho clio.^l. back and abdômen shoiild hc noodtod caiilioiisíy, proforably

obliijuolv or horizcMilally, ?o as to avoid injiiry In vila) organs. Allention shoiild

Ix- paid to lho dircciion anil dopth of iosorlion of noodles.
Lung and picura

o

Q
^

Injiiry to llio king and ploina caii.sod hy loo dccp insortion ofa noodic inio points
on lho cíiosl. back or «lipraclaviciilar fossa inay canso Iraiimatic pnonmolhorax.

O
Q

dnring tho manipiilalion, ospi.-cially if lhoro is sovorc laccralion of tho íung hy lhe
iiocdlo. Allernativeij'. svmploms inay dovclop gradually ovor severa) hours aflor

O

I.ivor, splecn and kidney

Coogli, cíiosl pain and dvspnooa aro llio iisiial symploins and occiir abrirplíy

Q

lho acnpnnctnro Iroalinont.

^

Piinolnro of tlio livor or «pleon may canso a Irar ivith iilooding, local pain and

O

tondornoss, and rigiilily oí lho abdominal muscles. 1'iinclnring lhe kidney may

Q

cau.so pain in tho himhar rogion and haomatnria. If lho liamage is minor lho

htooding ivill slop spontaneonslv tini. if lho bli;eiling is .sorions, shock may foliou-

O

u'ilh a drop ol biooil prrssnto.

O
Conlral ncrvmis .syslem

o
Q

Inapproprialo manipnlalion al points lxilu'eon or bc.sido lhe npper corvioal

^

\'ortobrao, snrh as CV 15 yamon and GV Ib fongfii may pnncluro liio •iiodnlla

O
Q

and ilisoriontalinn, follou-od bv oonviilsions, paralysis or coma. l3olu'oon olhor
vortobrao abovo tho first tnmbnr, loo dccp neodüng may pimctnro lho spinal

oblongata, cansing hcadacho. nausoa, vomiling, sntiilon slou-ing of rospirntion
cord, <:aiising lighining pain foll in 1I10 ovirc-milios or on Ibo Irnnk bolou- lhe lovol
o

oi pnncliiro-

o
o

Otlicr points

Q

Olhor poinls which aro polcniially clangcrons and u-hich lhereforo roi|iiiro

Q

Sjircial skill anil o.\porioncr in thoir uso incindo:

O

• Bl^ I jingtning and ST l chongi|i, locatoii clo.«o Io lho oyoliall;

Q

•

Q

• ST 9 ron\'ing. noar tho carolid arloi)-;

CV 22 liaoln. in fronl of lho Irachoa;

O
o

o
o
o
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Giii>li:linf? "11 K'<>ic Ir.iinii'^ iii'!! y.ifiUy in .vnpiincUiri.'

• SI' 1 i jiincn onii SI* 12 cliongiiurn, ncnr lhe femoriil íirloiy; and
LU 9 liiiviian nn lhe railial artory.

Circiilalnry systcm

Gare «íiouid Ix: laLci"» in neodllnj; aivas oí poor drcubtion {e.g. varicosi; veins)
vvheio there is a risk oí iníeclion. and Io avoid acciticTilnl punclure of ariories

(!:onu'liiiie5 nhenanl) whioh niay raose hli^cdiof;, hacmatonin, aricrial spasin or
more seriou? e<impiienlinti? wh.-n pathological c-han{;c is proseni (e.g. ancury?ni,

alíieins.:lerosis). C.ciurriilly, hlcerlinf; diie io pimetun: iií a superficial blood vessol
inay tx' stopjxxi hy diroel prc??ure.

6. Patient records

i'alienl reci>rd? shmild conliiin fuli detail? of lhe medicai history, clinicai
findio);?, diay.noslic dala. Irealmenl plan and lhe response Io Irealmonl. They
shoiild he regardeii as confidenlial.
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
rs

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 184

o
o

o
o
Ai'prnt.ii\

o
o
o
o

Appendix

o
o
o
o
o

1. Sleriliz.ilidn of .icupiincliiro iiccdics and cqiiipmont
Sloriliz.ilion i«

ns Ihi: «lostriiotioti ní ali microlx-s. incliuiing baclcrial

o

sporcs {línciliiif

Oiiftriiliimi Ifluni. etc.). l-liglvlcvel clipinfcirliim i5 licíincd

o
o

as tln; licslriiclion i«f ali niicrolvs. but sp-iros niay siirvivc; if inilially prcscnl in

o
o
o

o

largo numlx"i's.

2. Mcthods ní slcrilixatitin

Sioain sleriiizalinn is llu; innsi widolv usod molhod for acnpuncluro ncoilícs and
vTlhcr inslrumonls madc nf melai. Il is nnntnxic, iiioxponsivo,sporioida! and rapid

o

ií iisod in aor(M-danoo wilb lin- maniiíacUiri;r's instructions {c.g. lime,

o
o

Icmpcraturo, prossiiro, wraps, loati sizi; and toad placcment), Sleam slorilization
is nnl\' íull)' cííoi-ti\'o whcn freo írom air, ideally at 100% satiirali;d stoam.

o
o

nblaining lhe líigh lemixanUires reiiiiired.

ric-^ísorc ilseir das no infliii.'n<:o on s(i;rilizatinn. biit servos as a ir.oans oí

o

Dry lioal oati aisn bc uscd for slerilizing needies and particiilarlj' for slerilizing
malcrials thal might K: rlamaged by moist heat, biit it may canse lhe nccdio to

o

Ix-romo brilllt?. It reqiiiros highei' temixaatiiros and longei' sterilizalion times.

o
o

idvommondod sterilizing temperatures and times for steam iimler pressiire, anil
for drv lieat, are shown in the tal^le belmv.

o
Kccommcndcd melhods of sterilizalion

o
o
o

■ Steam oniler

pressinv (i:.g aiitoclave, pressnre cooker)

Reqiiiied pressiiro: => 13 iioimds por sqiian; inch (101 kiiopascal.s)
Tem pcialvire
Time
30 minutes

1 15°C

o
o

I2!°C

15 minutes

\2fAC

10 minutes

3 minutes

o
o

rcmperatiirc

o

16(>°C

120 minutes

17(rC

60 minutes

istrc

30 minutes

o
o
o
o
o
o

•

Dr\' heat (e.g. eleclric oven)
Time

íilinnrt-; lV//('! - CI'A/l'CO/1 ICSAWIH p.í.S.)

Instniments made of riibber or plastic ivltich are imable to stami the high
ti-mperaturc oí an aiitoclave can K; sterilized chemically. al appropriate

concenirations and ensuring adeqiiate immersion time.s (c.g. 6% slabilizcd
hvdrogen peroxido for six hoiirs).

o

27

o
o
o
o
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Ciii>lclitii;s 0111'iiS'i: imíhíhk .iikI

i» .iciipuncuiii,'

i-ni' ciippinj;, it roconuiuindcd
gl.iss nilhcv Ihnn riiblxir or pl.nslic ciips
«iKHil.i Ix'
sincc j;la??riin \\-ilhslii>ui (lu: liighcr lomix.'tatnn;s iL-quircii ínr
sitrrili/.iliniv

il sliíMiid Iv ncted Ihnl hoiiing ncedk-s in u-:il.?r i? nol suííicicnt (or stcrilizíUion,
nor is Honking in nlcoliol, sinco tlurso mclhods do nol dostrnv rcsistanl biictori.il
spor<;s or corlnin virusos.

3. Disinícction

A high lt?vt?l itf tlipinfoction i? ii(:hi>;\'(?d uhi!ii insiriimcnts nro boilcd fi>r 20
iniiiiilcs. This is lhe siinpicsl ;ind nios! rclinhlc molhod of innclivíiling most

pnlhogonic inicrohos. inclnding I-IIV, udien s'i;riliz;ition ecjuipnicnl is not
.n'nil,-ihlc, h<iiling shoiild b<; usod only wlu-n sleriliznlion by slcnin of dry luMi is
nol .rvnilnblo. Hopntitis H viriis is inii<1iv.'iU;d by Ixiiling for sevcr.nl minutes; HÍV,
whieh is vi;rv sensilivc to heal. is ;»lso iniietiv.ntod by Ix^iling íor scveml tniniilcs.
i-lin\('ver, in ordcr to be siiro, Iviling sbould Ix; conlimuxi for 20 minutes.
O

Cbemic.n! disinfeetion is used íor heíil-sensitivc eiiuipmcnt Ihnt m.ny bc dom.nged

o

O

tn- bigb teinper.nturos. Most ilisinfecl.nnls .nre eífective ngainst n íimited rnnge oí
inicroorgnnisms onl)' and v.nry in lhe nUe al whicb tlicy dosiroy microorp.nnisms.

^

t.rken to rinsc disinfecteti ilcms wilh eloan w.nter so th.nt tb(;y do not bccome
rivontaminated. Cbemir.n! disinfcct.nnts are unst.nlnlc and chcmic.il breakdovvn

Q

can oeeur. The\' m.ny also be eorrosivi! and irritating to skin. 1'rolcctivc -ciotliing

O

stcrili/.ation. 'l"hi; agcnts inebuie:

Q

Itoms miisl K: dism.nnlled and fiilly iinmersod in tbe disinfiKrt.nnt, Caro must Ix;

m,n\' Ix- requited. Chemicai disinícelion is not .ns reli.nble as Ixiiling or

o

Q

• ehlonnt'-lxnsi.'d agcnts, e.g.. bleaeh

O

•

aqucous solution oí 2% glularaldchyiie
70% ethvl or isoprop\'l ajcoliol.

o

Q

(S,)(,/<•-•; IV/in.CfA/rCOA

a /'. /(•""'/ IV//o AIDS Si-fics 2. 2ful cJilnw. i'.X 19S9.)

O
o
o

4. M.nintcn.nncc

o

Ali stcriliz.:rs sbouid Ix: rbi;ckc-d pcriodie.nlly. Tlv; stcriiizer sbould be Ircndcd in
areordanee with tlv: m.nnufa(:tiirer's instruetiotis, wilh cnougli a ir space botvveen

O
Q

pack.nges to permil tix; pr.nper citvirlation and penetration oí steam or iiol .nir. The
cííivtiveness oí slerilization sbould be regiilarly citeckei! u-itb biological

o
Q

ensure th.nt lhe eontents oí tlu' ioad travo Ixren subjected to stcrili/.ation

indicators, aiitoclaw «'ontrol lndi(;ators or sucit olher tcsts as may be dcvised to

eonditiinis.

^

U.^^e 'lí a new pattern oí slerili/.ing bo\ to cont.nin oeedlcs is recoinmemierl. The

O

box is maile oí .n spccial kind of metal sensitivo to heat, with air hol«;s th.nt open

Q

aiiiomaticallv un<it,-r high tcaiiperalun;, :inii dose rvhen the temper.nlure í.nlls

Q

below 75°C.

O
O

2S

O
o
n
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o
o
o
o

o

Aj>ppn<1i\

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2y

o

o
o
o
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Ciiilirlinirs et' h.^sii: lr.TÍnin>; c'IhI ».ifclv tii .ic»]niiu iuti;

Annex I: List of participants
VVHO C'Misiill.ilion iin Aciipiinctufc
28 Ociohcr — 1 November lOOfi
Ccrvii), il.ilv

I

Dr Slo\'cn K.l-f,
iVcsidonl, VVorld iVnliiiiíl Medicine Foiindntion, "Nnliinil,
lnlej;inleii íind Oimpiis;ui>nnli' Medicine for Ail", 9''(M-ll)bSti'eel, Fdinonlnn, A15
T5K 1C'!. (;.in;uiii.

\

I

Dr Jo.nn I5(^;:sy. i'ic>íesseur des Universités, Service (['Explnríilions runclinnnelles

^

dii Fysièine Nerveiix el Aciipiinctiire, Cenlre i-tospilnlier Universilnire, C.

^

riiiiinicipiic. boitc l'ci«bTle 26,5 nie l-iocbe, 3(1(129 Ninies, Frnncc.

O
^

Dr Jn.^epb M. Heltns, l'i^iindinp ['residinit, Anniricnn Acndeniy of Meiiicnl
Aciiponcluro, 252(1 Milvia Slieet, Borkeley, Califórnia 94704, Unitcd Statcs of

O

Amorira.

O
_

ür Sunp-Keel Kang, Ciiairnuin, lX'par(nicnl nl Acupiinciitre & Moxibuslion,
Cidiepe of Orienlal Medicine, Kvnnp l-iee Univcrsily, No. I l-kx"ki-dong

O

Ti'npdaiMmin-ku- Seoid 130-702, Repiiblic of Korea.

O
o

]'i'ofesí=oi' Kcnji Kau-akila. i3epar(nienl of 1'liysioiopy, Mciji Collcpe of Oriental
Meiiicinc, l iiyoshi, Tiinai, Kyoto 029-03, japan.

o

^

l.)r l'ctiii? C.pÍIo Mario, Cliicf ol I radilional Hoaltli ManpowerStrcIion, Ministre of

^

I iealtb,}!, 1-1,íí, Kasnna Said Kav, X,5 No,: 04 s/d 09,jakarta 12950, Indonésia,

Q

Dr Hinilio Minelli. I':e?idc:nt, Itali.in Societ)' of Acupiincliire, Via Scbiapareüi 17,

Q

211125 Milan, llalv,

O

Pmlessor Orole Koeers. I-l*Md, üniver«5Í[y of Teclinologv. UTS Coilege of

Q

Acnpiinciiire, Dei"'arlinenl of 1-ieaitb Sciences, Facidty of Scimicc, l',0, Hox 123,

^

broaduav, NSW 2007, Aiislralia,

O

Q

Trofcssor Uniberlo Soliinene. Univer.sil:1 Degli SUidi di Milano, Istiliilo di

Q

Anatomia Utnana Normale,Catedra di Idrologia eCiimalologia Medica I, Centro

^

di liicercbe in bioclimalologia Medicina, Via Cicognara, 7, 20133 Milan, llaly.

Q

I3r Zíiu-I'an Xie, 1-ormor 1'lirector oí Instilnte of Inlcgraled Medicine, First

O

reople'.-; Reiml^ic ol Cbina.

Hospital, Beijíng iVleiliral Uni\'i;rsit\', i, Xi An N4en Slreet, Boijing 100034,

o

0

13r I,i Ymang, I)iic;ri<!r, Acupnnclinc; Inslitiite, Nanjing University of Traditional
Chinele Xdedicine, 282 l-lanzhnn); Kd, Nanjing 210029. People'.s Kepubiic tf

O
o
o
o

Cbina,

3(1

o
o
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o

ò

"

Q

ADVERTÊNCIA

Q

Este terto nSo subtBtm o puMioiOo r» ojrto ondai ti^ unHp

O
o
o

0

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

O

0

PORTARIA N» 971. DE 03 DE MAIO DE 2006

O
0

A^va a Poinica Nacional da Pràtícas Intagratívas a
Complamantaras(PNPIC) no SIstama Único ^SaúS.

O

único. indsiriurCoSs1i^S?il^®e'^'^°^'

o

O atenção como diretriz do SUa°

no uso da atribuição que lhe confere o arL 87. parágrafo
^ Constituição Federal, que dispõe sobre a inlegraiidade da

O

^

Q da saúde;

destinadas a garantir às

« ««al. como fatores determinantes e condidonantes

Q wdental modemas e que em seu documento 'Estratégia da OMS^fa^P

jntegrada ás técnicas da medidna

O „„ive,30 de abordsgel» demJíSSô

°
dd MMtóra Tredidona
dinâmico o"»»«»
processo
saúde-doença no ser

humano, podendo ser usada isolada ou de forma inteorada «vn

gíssíod"íS~
ai..,e„£rr<r!sTeS..ÍS'?'ree'S",=i^
-comunitário,
* amedidnad
ee, euae
0»rtictpaçâo
sodaí;
® 'ncentiva o desenvolvimento
solidariedade
ea
Oa.ura.se humanos ideais ao seu desenvoMmS nTa^Sd^^^

rtpnfiguram. a^HTfi"cíiLde'SI^M^téri^S^

"°'"cro^ento de diferentes abordagens

Msuános do SUS e. por conseguinte, aumenüo^ o

CPNPIqIw^SiíSírún'!^'^L'Sjf®''°®
^
^dos. do DStrito"ede^e'?M Mui£S^'J"S

^ticas Integrativas e Complementará
(^y
0vidades. na conformidade das diretrizes e

« terapêS'aos

Nadonalde Práticas Integrativas e Complementares
°
Pe'^' Secretarias de Saúde dos

« implementação das ações e serviços relativi 2
r.ad„em o tema da

0 Aft 3* Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
O
o
o

o
o
o
o
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o

Q

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

Q

ANEXO

Q

Polltc Nadonal d.PrStas l„tag™ív.a e Cod.plam,ntar.» no sistema úni» d.Saúde - SUS

O
O

PNPIC
1 introdução

Q
terapêuticos, os quais sflo tatíbém den^ínadSpSÍ^^^^
da^'sS''^d ffS'?"
«""plexos
e recursos
U compiementar/allemativa {MT/MCA), conforme WHO 2002 TaisÍMrUr.1
^
medicina tradicional e
O estimular os mecanismos naturais de prevençloTe ao^sI JÍSSo da'^^!^vem abordagens que bu«am
seguras, com ênfase na escuta acolhedora no des0nwnll/iman</^

^

MUde por meio de tecnologias eêcazes e

0^0meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compardlhados o^íiatíverS?"/!^*

o aUid"fo°
eaOde.d<„nça e e
O n, oíd?SVm%;°do'^^o-Sror:^™

Éstados-Membros a formularem e implementarem poIlücS^DúbilSl
O sistemas nadonals de atençêo à saúde bSn^^SS
Q conhecimento de sua segurança. eficàcia'e qualidade O

O 2002-2005-reafirma o d«envoSmenSd«ses^^^^^^

.
-c

^"f"8no

do S^h^e^r^S^rS^o
•-oonoleodo d. polldoa,
«u compromisso em Incentivar os
MT/MCA nos
«studos dentíflcos para melhor

documento Estratégia da OMS sobre Mediana Tradidonal

o

-=-.P..dt d,

O

p»S'rd*ç^rrSdT5Srrm'ír'°:

o

Atgnns dvdnto,e docdmemot, merecem destaque „e regutementecilo e tenteUve.de constn^do de potltica-

O
p
"uisrE?«*e7drp,o
rsTi'
Q insütucionalizar
a assistônda homeopática na r"eSrde«úd"ef"'°

« intuito de

OimegradJafeC^SrmttaSí^^^^^^^^
Pa™ a Sanitária,
oferta dasdeliberou
Práticas
Q em seu relatório finai pela "introdução de práticas alternativas de asSífênda"**'®"-!. ^!f
^possibilitando ao usuário o acesso democràüco de escolher a terapô^ía^efii^- ®
"'^^e,

QP
Pais. d??réüSs^S'^W°^SS^a^motera^Í
Sprtu^J''SmMSÍ
em todoe
^práticas
populares';
puniura e homeopaiia. contemplando as terapias®® «US,
alternativas
QPortaria n'1230/GM de oututoo^'l9^*''"^^ liomet^lia e acupuntura na tabela de procedimentos do SIA/SUS

Qráücasí^convendSs^MemSiSfSíí^SuSÍZS
O

®

- 2001 - 1* Conferênda Nadonal de Vigílânda Sanitária;

MMiS^NsMTpãtos cõtSíleme^^sVM
Qmpliaçáo do acesso aos mJjiLrSísfiS^âS^ehíi^Sroa'^
Otegrativa?eComtIi?írente^^^^

P®*®

N»"»"'
® importânda de
da MNPC no SUS (atual Práticas

O

o
o
o
o
o

o
o
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Intebrativas e

Pnoridades em Pesquisa:

n^o StatL

^

® estratégico de pesquisa dentro da Agenda Nadonal de

Política Nadonal de Plantas MediSiái^ ntoíerápSíT
Pi.0.0 de\°^aSo

°
para elaboração da
S^'"--«-tutxo. que indica a constituição de prc^eto

prâticasconteínpl3dasnaSí!S(i"em26ESS.nurtoSrd?i9raSe^^^^^
e CompiSeCfs n'írtSoSs^^^^^^

®

''®

^i-^sütucionalizaçéo das Práticas Integrativas

o
Q partes «sando á integridade. Como fundamento, aponta a teoria d^
pnndpios fundamentais, interpretando todos os^ôrSema

bé milbares de anos na
harmônica entre as

hw.!

O «^heomento 6 obter meios de equilibrar essa dualidade TarÍMrSTnduiTtiS^riflí^?"'^"^'®''- °
rs '«"«s
coisascomo
e fenômenos,
como nodo^[£i
ror,^7.J.-^
movimentos
O
égua).®«Utiliza
elementosnaanatureza
anamnèseassim
palpacâo
ohJ^a teona dos cinco(madeira,
fogo,que
terra,atribui
metal.a
O
o

»oda.5rrr»,%Zarrinaf
Onginána
da medidna tradidonal chinesa (MTC) a acuountur^

»,v„»a»
^«cursos terapêuticos.

Q permitem o estimulo predso de locais anatôriicos definfdM^r

«í® procedimentos que

O promoção, manutenção e reoiperaçôo da saOde^^rr?^;^'íeí^re^^rar
O
denominação ch^^^sT^^^u.^^írs^nifiSíguíha^enrJ
Q no século XVII. resultando no vocábulo acupuntura derivado^w SavSi^ítiSÍf ™''® ?k'
ü efeito terapêutico da esümulaçâo de zonas neuroneatlva* ™i

Q numa linguagem de época, simbólica e analógica, consoante cSÍI^a íiSLfiídàssS rStiesa

^ ^
® fW"Ctio, punçâo). O

®

® contemporânea. egraças'1í^squSSlfiSswprMndSem^diveL>t'^"'"í®
pelado oddente
medidna
diversos países tantofoidoassimilada
oriente como

Oseus efeitos terapêuticos foram reconheddnii•fAm »!h« «o i .i

Qem respeitadas revistas dentificas. Admite-se, atualmenT?u7re"sSS?-®'"
^liberação, no sistema nervoso central, de neurotransmísso^e? e outmí^íhSL
^ acupuntura provoca a
OPromoçâodeanalgesia. restauração de funções orgânicas e modulaçáo imunS
P®'®»
de
Oerapêuticos das medidnas complemenlares e tradidonais O^ÍLtS^n n

avaliação dos resultados

...

Qünidos referendou a indicação da acupuntura de forma isolada^

2 wr !'"s"!"!®» of Health dos Estados

Qfibromialgia.dormiofasdal.osteoaSe,Í,g1»^^^^^
Oxieniaçâo alimentar e^^o í^w^de pSS'meSS^ífitoterS'

dismenorréia, c»falôia, epicondllite.
'®':'^'"5''"®")- Pi^cas mentais (meditação);

^úde, tais como odontalglas pós-opeSas ^usTs ?
Otíependônaas químicas, reabilitação após addentes vascular» ^ih

©gravose de doenças, a promovo eé?SSo da
O

®'" adultos,

^ prevenção dí

No Brasil, a acupuntura foi introduzida há cerca de 40 aív« cm looe __

tfcnsultas por região e em todo o Pais Dados desse sIst^a n-rn^L ^ P«rmitiu acompanhar a evolução das
rpupuntura em todas as regiões. Em 2003, foram 181^
® P« «"laultas médicas em

Vcupunturistasna Região Sudeste(213dos 376 cadastrados no SSemS

Mncentraçâo de médicos

O
o
o
o
o
o
o
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o
o
O

1.2, HOMEOPATIA

O Ap«is estudo, e reflexões teseíSc« ia iíserS^ dín^ca é^
Q srstómatizou os princípios filosóficos e doutrináriosS^homeopatia^7uí^S^ri«nI^ n°'a?
Cr^icas. A partir daí, essa racionalidade médica experimentai orande exLS?

O
implantada
diversos
países uma
da Europa
das A^ériSsÍ
Q |ioje firmemente
por Benoit
Mure. emem1840,
tornaSdo-se
ni^ òpSÔd^^^^
Q

Em 1979, é fiindada a Assodaçôo Médica HomeoDótica Brasileira íaumrv

s^lo XVIIl.
®

® Doenças

loon u

ií Brasríôira
espwalidade
médica pelo
Conselho rARPM\Federal de Mwlidna^(Risdu^nMSÍm^oS^^^
Q
de Farmacêuticos
Homaonam^
ouçaon 1000), em 1990, ó cnada a Associação
Conselho Federal de Farmáda (Resolução

232}' cm 1993'

especialidade fermacéutica pelo

o Brasileira (AMVHB); e em 2000. é recTnhtódV ^o

Q (Resolução n» 622)

®

, Aswda^o Médico-Vetarinôria Homeopática

reconneaoa como espeaalidade pelo Conselho Federal de Meditína Vete^ária

como espedalldade°fiiM?ra"aos u?uâ?os*d«TeíriÍ

O «. às vezes, descontinuadas, por feita de uma pollüca nadonal
para atendimento em homeopatia nos serviços oúblicos de saúda a

O SIA/SUS a consulta médica em homeoS ^

®-

comeram a oferecer o atendimento

d ®^"'^^Porém como inidativas isoladas
f^o
"*00 normas

®

®8 Saúde Inseriu na tabela

O avanço
poda Zrf^^o^nl númSd^Mnw?fe?em®i?cS.MS
«« Btendimento homeopático,
Esse
tabela do SIA/SUS. vem apresentando cresdmento an^al írt^ía irSic. w !
procedimento na
O do SUS e os dados do diagnóstico realizado pelo Ministério da Saúde em^ooa ?a«aIÍ

^ na rede pública de saúde em 20 unidades da Federação 16 ranitai.

^ profissionais médicos homeopatas,

«"lema de informação

revelam que a homeopatia está presente

' P®P'le"- ^58 municípios, contando com registro de 457

O
conta comdoSrsos
toríS^o aprovada
dílsl^SS^^^^homeoraüà^
Q formação
médicodehomeopata
pela Comissão Nadonal de ResSônda M^ca

assistência, e®

^acompanha
essa tendénda, ConfaíírievamamSS da AMHB''realiz^ato''ellf
2^
Homeopatia náo
Qhomet^tia da rede SUS fomedam medicamento homeocática
h 1 ? apenas 30% dos serviços de
Saúde, em 2004, revelam que apenas 9.6% dos muniddo^S

Ofarmáda pública de manipulação,
0-=

!realizado pelo Ministério da

formaram ofertar serviços de homeopatia possuem

P»™ » -«P-çao ». ™ m«do

o»da.
r r""»"
Ooessa.'r^
forma, essaN,'£°^°ror4rentT.tpS^^
concepção contnbui para o fortaledmento da integraWada da atTnSo%
S;""*'*"'"
Qfiumanizaçao^aren^S^sIimtííSS^uTrL^rdoea^

terapêutica, promovendo a

^nsmisslveis,
nas''dS?Ss^rMSóriar'rLraicas'^T
ffanstS^^^ q'uTdarde
^ exemplo,S?ànasd«doenças
atervençóes hospitalares
e emergendais. contnbuiíido para a melh^rS
uSoJ;crônicas néo^ - contribui para o uso radonal de medicamentos, podendo reduzir a fârmaco-dependénda;
Que
serviram dé subsIdioYlomífeSíf
foi
9®""® Homeopatia,
Radonal de Homeopatia, intitulado 'A Homeooatia oue ouemm/v* imni ® '^®e?,^® ^'"'«làrio da Saúda o 1* Fórum
Ounidpais e Estaduais de Saúde; UniversidadM Públicas

i!""'" P™"®®'®"®'»; Seaatarias

^^üca intemadonal. e representantes do Ministério da Saúde e'da AgiíSrNaSaíTíigSrSan^^^
O
o
o
o
o
o
o
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®

1.3. PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA

O farmacêuticas.
ím a uli[?2aSo'drSb3'iSTmfrasTMlad«
medidnais em suas diferentes formas
m^idnais na arte de curar é uma formTdruaSó^e oLm ^Je ongem vegetal*. O uso de plantas

O mediana e fundamentada no acúmulo de informações por suSssIvas
Q ongem vegetal constituíram as bases para tratamentóde dSrenSs d^n^s

a«"i

primórdios da

o
ü essas plantas ou preparações destas no que se refere à atér^n
que 80% da população
3necMsMade
mundial utiliza
de
Q pareapaçêodos países em desenvoMmento nesse processo,jâ pSssuem
'

® mundo, ampla «wodiversida<K'^^dr3^r^ISdnars"'3SSo'^''^"''^'
^
do
^^nculado ao conheamento tradidonal e tecnologia para

O validar dentificamente esse conhedmento.

o de 80.S^;SToZ"ed»:SliSSl^renSZeTíri^^ plantas meditínais e fitoterôpícos na atençáo

* básica no sistema público, entre os quais se destacam'

■" -«e e ^e

o

°W n.alternativas
SÜS.°r*o^?e?er.?SS
e práticas populares" e, no«item 351.10- "o M?nSo da3aS de^.T """f "»

a» terapias

Q farmacêutica pública e elaborar normas para sua utilizacío amS3enm h!.Í^S mcentAiar a fitoterapía na assisténda
espedalistas. nas ddades onde existir m^or MrtS!a<5? ooS«
trabalhadores em saúde e
O odadania e dos movimentos populares*:
POP"'®'- com gestores mais empenhados com a questão da

O diretHze:

dSeívSenTde^^^^

O S™pSarmrc^S^^^^^^^

^

"o âmbito de suas

® -3~

Q 2003, que entre as suas reccmMdaâM^'Mntem'3'ÍSraríò
SísS!S?'i'
Farmacêutica, realizado em
'
Sistema Único de Saúde o uso de plantas medidnais e

^ medicamentos fitoterâpicos*;

O na pesquisa e desenvolvim^to dTte^Mia SríJÍStSS^S^ríSdi^^' 'í"®

^

"

Qfavorecerxfo
a produção
a ii^aSSoTp?Cms
ira de Medit3,3rí!l£ín3^^^^^
fiomeopátlcos • da flora brasileira,
Osaude,
de acordo
com asnadonale
recomendações
da 1' Conferênda NaJL,
Of^annacêutica, a qual

estra3w3a ^deflmrfl

^ PolIÜca Nadonal de Assisténda

^^lizaçâo das plantas medidnais e de medicamentoífilolerâpSSrtSS d?Stf^rÃ^' intersetoríais que visem

O»nheamenio8 tradidonais incorporados com embasamemn hS,^

Q. renda,

quallticaçéo e toçso

etençáo á saúde, com respeito aos

enl^tSm dT
® baseada no incentivo á produção nadonal, com a^ítiliSçáo da°biK?3ade

política Nadonal de Plantas^S^ãi^ RloíeráSr"'
°
Trabalho para elaboração da
Oegulamentaçáo
esSSSEm levantamento realizado pelo Minis®ii?dl
mafí^d^OSaS
anís^!*^^"®'
pretensão
de implantação.
ni ? "'«"lento terapêutico e
^os municípios bra.leiros, que a fltoterapia está presentelm 116
Oe uma proposta de PoSS Nadonlí de l^tentós^^MSídnaíí S* fealizou, em 2001. o Fórum para formulação

rtferentes segmentos tendo em cont^ em es^ai f Stemet^^^^^^^

^edidnais e fitoterâpicos. Em 2003, o Ministério^Smoveu o Sem^àS?l2^..

o "®

^sistêndacon,Farmacêuti
nidaüvas
ínS
g^ac,,.
» doncr.«cd,a.çdoAmbas
de umaas ie«p.
pé,aportarem
eladoraeaoconSS^s
da PolSS";K,

Q

P®«i=íP®ram

produtiva de plantas

FlStaSr•

1-4. TERMALISMO SOCIAL/CRENOTERAPIA

O
o
o
o
o
o
o
n
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o

.esde,

o „
.0?r— » — ™n..s..

,,,,,

O -"^pl ^"■S'SLTSüm,to'?e1Súae"^ '"

atuando <te maneira

Q ^r águas minerais para »la°enlo'1l"sãM™°0ui2i?e'a^^^

'""'" '° ''•'« «"» PíWlos de

S !sSSHKíS~~»T~1y:r.^~
O Irs'''T

' """" ®'°'™

" "'™«P «tatlo XX o

g r~í:r=srro£ii~^^^
° saUde de regiões <SmTS
e?Ss?d'^^ d^aldaTlm «'LtS.S,'' ' "' '"^' "'"•*"^1' "'
Q

2. OBJETIVOS

®Complementares. 9arS«ndV,ZwMe''Sa.'"Snc.a^^^^
Odonlrll,2,?vasrd\"LwSeTo1Sntaw

""

^

Wogmtivas e

estimulando alternativas inovadoras e sodalment.

^ 3 ,. Estruturaoao e ,o,,a,eoimen.„ da atençOo em Prédcas ,nt.gm«vas.Complementare. no SUS me^ant.

O
o

0~S™'

'""sradva, e C„p,ementara, em .«os os níveis de atençap, r^ entase

^•ssionaisIxetJZriSsTerp^SSimZIrSímèny"

P". a» categoria,

O • "Pientaçao e Implementação de açOe, e lortaledmento d. Inldadves existente.;
Q

- estabelecimento de mecanismos de financiamento;

g - elaooraç^ de normas teonloas e operadonals para Implantagao e desenvo^menlo dessas ad„da»„s m. SUS:
Q saud^"'^"

— - «ençao a SaUd. dos Povos Indígena, e as demais pdldoas do Mlnlstedo

gesd^is^nirrure^-Sdííidrí?'s»ssionaMrg»ra^r=^^^^^^^
o
o
o
o
o
o
o
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traditíonal;

O
Q
FamlLa e Programa de Agentes Comunitários de Saúíe.

Complementares que atuem na estratégiainformaçflo
Saúde dá

O ações de info^Soíd7vSlga^Vdas''S?SlntSv?^^^^ f^nilhas. folhetos e vídeos, visando á promocflo de
O discentes da área de®saúde e comunidade^
^
em geral ' ®

Q

W"de."
bemespea-fiddad^^g^cíaí
como aos docSnes e

-.^0das Prédcs integradvas e Complementares na agenda de ad.dades da c^unicagáo soda,do SUS,

O Complementares em difererrteflíngua^!?cl!!tis°1!^is1i^^^
Q outras fomias de manifestação.

® 'nlegrativareSmpíemSre?" ®
Q

'

'

"'*® P^íica» Integrativas e

^'P''OP- teatro, canções, literatura de^J e

^ experiéndas de educação popular, informaçáo e comunicaçáo em Práticas

3.5. Fortalecimento da partidpaçâo sodal.

o SS"
O
o
o

- Baboraçso da Ralação Nadonal d.Planas Madidnals a d.Ralaça. Nadonal d,F„„,„apicd.
- Promoção do uso raponal de plantas medidnais e dos fitoterápicos no SUS.
- Cumprimento dos critérios de qualidade, eficôda. efitíènda e segurança no uso.

o
o

- Cumprimento das boas práticas de manipulação, de acordo com a legislaçáo vigente.
O qualidade e segurança das a^s^°^
"isumos estratégicos das Práticas Integraüvas e Complementares. com

Osaúde.^aSalSréSSrc^a.';^^^^
,para ins,L°e^SSoS'°prStS£^
Ocon.plen!dn,a'rnS'ânfAs'S1Snâ°,d?d^^^^

o
o

gniddde.,.d.,„va. e palse. ond...

.Vn^rpotcoT

.d ^ d. I„,„„ndçd«

Q

4. IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES

Q

4.1. NA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA-ACUPUNTURA

^tegorias profissionais preJnt«^?sí?r^SSSara^
Q

ao aprimoramento da atençéo á
Integrativas e Complementares.
frito. Inldarato,.

multiprofissional, para as

Diretriz MTCA 1

^.nrerard;°rszs.-3~renr^^^^^^
1. Na Estratégia Saúde da Família

^

^

d. „tc.

saúde com regulamentaçáo em

O Além disso, seró funçéo precípua desse profissional
O
o
o
o
o
o
o
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. - atuar.e forma integrada e Manejada de acordo com as a.i.dades prioritárias da estratégia SaOde da Fam„ia.

PopulaçiraísrpS^^^^^^^^

e equipes de unidades bésicas de saüde) e a

- frat^inar na construçéo cole^Va de açées que se integrem a outras pc^iUcas sodai,(inter«.torialidade,-enJoS
J~
,
- atuar na espeaaiídade com resolut)ilidade:
o
o

- tobalto ufcanao„sisKma de refe,Snda/=edm.,et.,ência r™ p,c«eeo edecaUvo; e
■ discuti,ciinicamenie os casos em reuniões lento do núdeo quento des equipes adscritas

o
o

2. Centros especializados

O
COTplMldade
deverão fSS^r^do^dSl^Snd^^ tra-reteréncia, atuando de forma resoiutiva no processo de
Q educação
permanente
Q

Profissionais de saúde acupunturistas inseridos na rede hospitalar do SUS,

O

Para toda inserção de profissionais que exerçam a acupuntura no SUS seré necessário o titulo de espedalista,

^ dessas práticas no

"ormas técnrcas e operactonais compatíveis com a implantação e o desenvolvimento

O

Diretriz MTCA 2

® Prindpiosediretri^eTpara® ^l^o%?rríaneíSTO%^
O
Sde^TnS^aire^S^^^^^^
Q^to» t>ásicos
da MTC e práticas corporais e medSiSs ExeSlo Tu^

^outros que compõem a atenção á saúde na MTC.

^

Tui-Na, Tai Chi Chuan. üan Gong. Chi Gong, e

2. incenüvo à formaçáo de banco de dados relativos a escolas formadoras.
aTprritTsTSe™'"

O

Q

^

"^C/acupuntura nos cursos de graduação e

Diretriz MTCA 3

Oiestore°íl?s°°
O

du MTC/.cupumura para usuários, profissionais de saúde e

1. Para usuários

^lém de ênfase no aspecto de prevençLTdíagívM^í^íomoâ®
Q

Profissionais no SUS, consoante os
prevenção de agravos, promoçáo e

® tratamentos convencionais,

2. Para profissionais

^qt»rçs„: mluL d^tril".TatemSStfu ÍSntícot=°roS%'Sr?qTollS^^
Q

3 Para gestores

O» custos e incentivos federais para tal investimentó
O

ternativas a tratamentos convencionais; possível reduçôo
Diretriz MTCA 4

^uranças das ações

estratégicos para MTC/Acupuntura na perspectiva da garantia da qualidade e

gaJde^e—
O
o
o
o
o
o
o
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o

acupuntura auricular; copos de ventosa; equipamento

O

2. Elaboração de Banco Nadonal de Preços para esses produtos.

O
o

DesenvoMmenlo de ações de acompanhamento e avaliação para MTC/acupuntura,

Diretriz MTCA 5

O

.everõo ser .ados cõdi,os de

O
o

O

Serão contemplados para a criação dos códioos <?ai/<:i ic

acupuntura as categorias profissionais r^ulamentadir
^ ® finanaamento dos procedimentos de
1 'nserçao de códigos de procedimentos para informação e finandamento

Q

Sessão de Acupuntura, outros procedimentos;

°

^

«pcu», .

o

,.,000

O tíe'««'i^S^ptJSís^a
Q

«timulo produzido por emissor

2. Criação de códigos para registro de práticas corporais
poT»,»». devoro st

OGong.

"" 9ropo n, unidadp.,«emplo do Tai Chi Chd.n. do U.h Gong. do Chl

OSPng:diTSe'^'"

""SIPPO na oooiooldod., a e.»hp,o do T.i Chi Choon. do üan Gong, do Chi

o

- l»^ticas coTK«ld lodividoals. a axamplo do Tol-Na, da madllaçao, do Chi Gong; ad,on,=sa.ga„.

O

3 Avaliaçéo dos serviços ofereddos

qO^:
o

"rSíuSíâm arponSj'SrtaT°dT^'^ImTm

"""™acopuhh,ra, laia

n. Acomp,nh,™anto da açao dos Estadoa no apoio S implanlaçSo d.aa Pollüoa Nadonal.
Diretriz MTCA 8

O Integração das açóes da MTC/acupuntura com políticas de saúde afins.
Qropiciem o dese^vohSísm^iS^íS?aSS^°
®

Diretriz MTCA 7

^psquisa no Sistern^"'^
,Q

^ co"«t^o de parcerias que

® subsrdtar a MTC/acupuntura no SUS como nicho estratégico da política de

1. Incentivo a linhas do pesquisa em MTC/acupuntura que:
-«mico., noT oonlaxlo piag^adoo.

I ^ntcípios):

^

comprementares do saúde; expenéndas bem sucedidas(s^ços é

O
o
o
o

o
o
o
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saúde de uma dada popul^o;

o

«fervas, seguras e efidentea para s resolução de proWemas de

■ =Pon,e™ es^t^ias pa,a

pe e...pape Po «a« pe.appp„„,„,,

Q integrada
experiências
no carn"FS'3'"fwmL'S!l!^
^
ao serviço
público de saúde,
O CONErTcÍS
O
o
o
o

c^p,

.

p^eí^^^ente
decorrentesesteja
das
rnanente e pesquisa com países onde a MTC/acupuntura

° caso de pesquisas dlnicas, o desenvolvimento de estudos que sigam as normas da
Diretriz MTCA8

Garantia de íinandamento para as ações da MTC/acupuntura.

Para viabil.ar o finandamento do modelo de atençêo proposto, deverêo ser adotadas medidas relativas:

O no Sistema e prSiover o^fiíSdamen^SfS^n^s^reÍ^^^
"informações sobre a MTC/ acupuntura
Q eMTC/a^puntura
^«iona^de Súde"^^ Tu^S^i^SUS
básicos da
^
o saber popularpara
e tradidonai.
usuanos do SUS, considerando asconhedmentos
metodologias partidpativas
O

4.2, NAHOMEOPATIA

O presentes noTus!^rSrSííISídrcoIJTn1vKarnçS'^''' multíprofissionat. para as categorias proflssionais
O

Diretriz H l

O

Q por meiíSe^íSÍ dfpr^^nS^Se SntJsTií^í^l^o
Q

da 2údT''

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão;

Q Infra-estnSura física adJ?uSa\!SuIr^s!^ ^^

considerando suas peculiaridades técnicas.

Ocritérios:;''^"
'
P^tica na atençêo básica, obedecendo aos seguintes
Oe cc^resSísíSS"!^^^^^
'
da lõgica de apoio, parbdpaçáo
Qusuários em todas as faixas^tó^^"^ prestar atendimento, de acordo com a demanda espontânea ou referendada, aos

família,
a ele deve ser oSuí?zaSÍ1''prtti?da
Estratégia de saúde da família;

homeopata como médico do Saúde da

Prejuizo das atnbuiçôes pertinentes ao proflssional da

o 3. apoia,e fórBIoce,as Inidaívas « atençao Pomaopél/ca ,« a,opção espadalteada:

0.-™es nas opioaoes,eOa.da,, a P.r..Paçroa's1^Lr4'p«%rpr4^^^^^^^

gp=p|,o?srss'p;"r,:„'Sot^^^^
o

Q

Diretriz H 2

o
o
o

o
o
o
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prática em homeopatia. considSn?o^

atividades esserxaais à boa

Para tanto, as medidas a serem adotadas boscarâo;
o

1- criar mecarrismos de finandamento qoe gararrtam o acesso aos insomcs inerentes â prádca da homeopada

o
o

- repertôrto homeopéüco e matéria médica homeopática em forma impressa e em software:

^

2. criar incentivo para a garantia de acesso a medicamentos homeopáticos na perspectiva de:

O
homeopáticos,
Q segundo
critérioscom^p(SNÍd8S°del!!!!plfaçl?pStoteíàpiMT
estabeleddos. e em conlo^idade com aíc^Sa^o ^gSe; d® manipulação
® ^ de medicamentos
loco-regional,

g .no

—
>-""-«»■ O"»

o
.»J-eXToSSíl0=aSt^r.„1™ SòaTr
Q regronal e pactuaçâo nos Pólos de Educaçáo Permanente eíTsaúde:

mediante demanda loco-

® meio de convênios ^aíür^e
finandamento federal por
O municípios o co-finandamento para a estruturação dos serviços de atençáo SlíSpSSr
®
o P.,.

o .00,
Q

o o, p

Diretriz H 3

"■

-o

P'..o..o. n. pp,pp«iva p,

^

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:

Q

1. indução Pa homeopaía na pollUp, Pe AsdstSnda Farmartwica Pas Pis «stem, Pa gesBo SUS:

OhomeopSSrospulattrMamlfnãasSpesPoSUSneSTea''
1"™ '.naídas com manipulação Pa
Qatandam Tp^m^atTs nL:SpTa"l'^,'r'3B^o 'a^''««'.'açao partínen» âa naçasaiPaPea
P""»» "«Po-anipuiaçâp
ppa
~com a„(aaa na asaiaténca la^alS!
SUS na

a„maopa1Sa'S«raraXrp^m;««^^^^^
^anutençâo
e segundo critérios pré-estabeiSdos

- e/ou do^Estado
"a^^oa
contrapartida do município
para sua

°iQarmada4, incentivar
Pa mantula ãprodução
ioTam dã?SX.1o'X\»XLaSiz?PoTere\^^^^^
pelos laboratórios ofidais de:
homeopáticos,
esüSnlSn?o'
'^íceSs1^m°aírSeCT^tS^ELÍ^^
manipulaçôo de medicamentos
0<-idaa,=a a aami
^„„aa,oa Pa»„,Pa
paia Fa^SS «^^^^'.■'JãSodalSr"'

^unidpipTfSTpXarorprSip^?^^^^

- 'o-aFin.an.p apa EaBPoa a aoa

QiÕatwando.
namiaaçíeaa apartir,
méaSoã'
emííLgS '^eciaaáte""^™^ íaíia"^'''^^
uma relação de orientação para a pr^ícflo
^ujeita á revisão periódica e atendendo á realiSde^l; ^

O

" '°™°'homeopatia
'annacêuticjáaa.existentes,
aacalaa,

medicamentos e para as unidades de saüde,

Diretriz H4

^soante com^prindpiosdaFSltiM?aSn?S°EdSra^oPe^nm^^^ ® dualidade técnica dos profissionais e

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 199

o

, Para tanto, as medkJas a serem adotadas buscarão:

o

O

formadoras S^íea^^dSruSàriotídTSSoStf

Q profissionais no SUS:
O
o

^'"'ermédio das

pronssionars de saúde homeopatas. visando â qualificação dos

SUS

o
o
o
o
o

induindo o eSio a di^SSa?ífo^'^fem leíílSf

o loco-region^r"®^®

viabilidades locais e/ou loco-regionais.

'iniciativas no campo da Educaçflo Permanente em Saúde e que atenda à demanda

O --is

o
o
o

SUS no desenvo..men,o de pr^etos

atribuições: na 'fnplementaçáo^dT^SSes de^SíITS?sííIS^í homeopatia nos centros de referênda. com

de^vdvimento de pesquisas em homeopatia de interesse oara^ silq^n *'•

™o e pesquisa, em ardcuiaçao cr. pri^pios e direTSs%r.^

o ^ensu^^^r^^js^d?^^^^^
O

® educação permanente); no

-rsos de graduação e p6s-graduaçâo strictu e iato

6. promover a discussão sobre a homeopada no processo de modificçõc do ensino de greduaçdo

o
^
7, fomentar e apoiar junte ao Ministério da Educação projetos de residénda em homeopatia;
o
O discusió"
espaço de
^
expenènaas e documentos visando ã implementação da atenção homeSSwi no^^--ente,
SU& ° permiündo
t>'5ponfveÍ8umproduções.

Oavaliaçâodí^implanl^i^ímfíem^^^irda^h^í^^

C>;peri^°darnrX;"lSr^^

e é doca de informações deconen.es da,

^integrada ao serviço público de saúde.
O

objetivando a discussflo e a
pesquisa com países onde a homeopatia esteja

Diretriz H 5

o

Ac»„pa„.,„,„,„ e av.„açâo da i„aa,^„,,„p,a™„«ça„ da aleaçao homeopadca ™ SUS.

Q

Pera tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:

^ten^o homeopática "^SuT°^?rIíSrn?aSSlha^^^^^
^entificadas
e suainstrumentos
superação; ene
criação de
mima
^ue
sirvam como
no processo
de mecanismo^Mfa
gestão;

9a ateU"hre^;4^^^Ss"

® implementação da
dificuldades
inserçãoe
possibilitem
estudos ede
pesquisas

-tonais im^antados. com .atas é melhoria

identificar o estabeiecmento Panna.a de Mani..açõo H^eopéfica no cadastro de estabe,e.m..os de
O

Diretriz H 6

O
o
o
o
o

o
o
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o

^

^-car^aeristic^s da sua prddca, adequand^as ao, diversos grupos

O

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:

o

1. induir a homeopatia na agenda de atividades da comunicação sodal do SUS:

o

O informação e divulgação /aíiom^^lÍ^^JSteSSís^esSÍd^^
®
^ promoção de ações de
O S^uSSTemTer""'
aosT:me,%"JSÍ7s^f,:SS^úde"
O

4. iflenffloa,, atolar e apoiar expanêridas Oe eOaoaçao popolar. intorraaçâo a oomptoçâo em homeopae..

Q Família eVrograriía de"Ãgmtw ci^u^^tâítos^ddSde*r
S'aSÍna^rlíri

O popuiar em homeop«ia. considerando a pactuaçâo de açSs

««^ratégia Saooe O,

d^Ed^^^^^

educaçflo
no SUS.

Q

Diretriz H 7

O no SU^"'°
«•"'íos e pesquisas que avaliem a qualidade e aprimorem a ater>çâo homeopática
O Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:
^ 1. induir a homeopatia nas linhas de pesquisa do SUS:
^

• ao fomento à pesquisa em homeopatia:

o.<Wp,rV,to"S™

"O

°oop„,bat;s1^p?„gtSin?SZ!'"'''
'

™ Brodl, ir«p,ga„o,,o ooro
Po„0»^3

OomeopaSf

representações sodais. junto a usuários e profissionais de «.úde sobre

ç^templem
a avaliação da'^ efiSd^^^a efidSd?^S efSdade'^?!^?'^^'
ü®'°
®'^8'aquelas que
Monsolidaçflo da atenção homeopática no SUS:
homeopatia, visando ao aprimoramento e á

0«cadf prçi;d^tm1°o4.1nrSL^%7^^^^^ ^ar» pvpliaçao P. «.«ivlPaPe. red.l„p„«.pp, .ndanda.

§aalaaVoral^StonoSs"
Q

O

""

Baspalsa rradonaia ImplanWoa, =pm ,ia«, a matoa

4,3. NAS PÜ^NTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA

Diretriz PMF 1

O Elabomçáo da Relaçáo Nadonal de Plantas Medidnai,e da Relaçáo Nadonai de Fitoterápicos.
y

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem;
® '«0'erápicos ufiLado, em programas estaduais,

^seados nos concertos de efi^da e8^rança:'''^"'^° Planlas medicinais e fitoterápicos nas Relações Nadonals,
Q serem tratadas com SSs^^SdnaisTfitoterèSSf^

epidemiolôgicos das doenças passíveis

O

o
o
o

o
o
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, 4. elaborar monografias padronizadas das plantas medidnais e fitoterápicos cortstantes nas RelaçOes.
Diretriz PMF2

Provtmento do acesso a plantas medicinais e fitoterápicos aos usuários do SUS.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibililem;
o
o 00 mais dos seguintes produtos: planta
o manipulado e fitoterápico industrializado

medicinal "In natura* nitnfn

«ia n»
f ® complexidade, utilizando
um

' ^ ^ medianal seca (droga vegetal), fitoteràpico

O cntériol;'-

da Planta medicinal "in natura', deverão ser observados os «.guintea

^

- fornecimento das espécies constantes na Relaçflo Nadonai de Plantas Medidnais;

Q

•fomedmento do memento referente ás espédes utilizadas;

O orgânico, preservandoíSSlidadeío^^ío Síe S'ôguí P^oduçáo tenha a garantia das boas práticas de cultivo
O

^°tas e hortos

Q cntínol;'

da Plan« seca (d,09. vdsca,,. dave^o «,obsovados oa sagdimaa

O

- fomedmento das espédes constantes na Relaçáo Nadonai de Plantas Medidnais;

O

- fomedmento do memento referente às espédes utilizadas:

°
•«-«a da,d», dadd,dv„
OaapadastSaí rcSSjr?,°'aSSm?d?S°»rd"'''T
■" "d"»' =«-„ da
O^lvará OU licença dos órgãos Smpetentw^l:

O

P^x^^ores, de extrativismo sustentável ou de outros, com

- oferta de local adequado para o armazenamento das drogas vegetais.

^cnténa,;'
gMadlid^í^Tía-pradíparalfC^^^^^^

««a-apido manipulada, davana» opaaniado. o.
«-«= Na.dna, da P„n«,

Ospédes ™Sn°al° dTiSSií^drJsSSrS^^produtores, extraüvismo sustentável
onunda
da dado, oadai. da
ou de outros, com alvará

0>u licença de órgáos competSte par^ íb\-.

com a, doa, pmdca, da radricaçâo.

Oasilaira""^^"

"«p"»

(«Idlempi™, ,ua podara» », indu.do. na lannapopaia

^otampi(d»due''alénalm'S'S°!pted""dóljrna5BTeV"'°
aérlol;'

°

P®'» 'aimádas com manipulação da

PP «tPfráPico InOualrlafeiKid, davarao «,r obaanmdo. o, aasuinta,

^ - fornecimento do produto conforme a Relação Nadonai de Filoterápicos;
Q ■ estimulo à produção de filoterápicos. utilizando, prioritariamente, os laboratórios ofidars;
Q - fomedmento de fitoterâpcos que atendam a legislação vigente;
O
o
o

o
o
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o

^

O

« sus. ccro^e.

Diretriz PMF 3

O

Fom-açâo e educaçflo permanente dos profissionais de saúde em plantas medidnais e fitoierapia.

o

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:

o

o

said^no SuTâSSaXTSâô

^ atuam nos senriços de saúde A educacâo oermanent#» ri» r^».

O fitoterápicos. dar^-â nfs niSerV

o—

medianats e fitoterapia para os profissionais que

^ Permanente de pessoas e equ.pes para o trabalho com plantas medicinais e

S

»'

Q ™™Pdlsçaí.'drú^erp™sCT°ioX'plaJã,'SdS!l^^^^^
° planaJmaSSntó""

deialhando o, aspMos rdadonados a

dSranòmica: delainando o,aspadoa raladonado.â cadeia prpdptiva de

O d.ae„v„,iird;p",„ss°df,„:;xs^^^^

sus

O dPraas «SSe dalSdSX^

«luipe. d.„úde e ao....udante. d»

Q com conleúdo «oIlaVoTs pSímedidnd7iSmS'
O

"'"''-Sradooçâo envoMdos na área, dlsdolinas

Diretriz PMF 4

O

Acompanhamento e avaliação da inserção e implementação das plantas medicinais a fitoterapia no SUS.

Q

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:

O

1 • desenvolver instrumentos de acompanhamento e avaliação;

O
^

2. monitorar as ações de implantação e implemenlaçâo por meio dos dados gerados;
3. propor medidas de adequação das ações, subsidiando as dedsôes dos gestores a partir dos dados coletados;

Osaúde."
^

O
^

° «=tabeledmenlo Farmácia de Manipulação de Fitoterãpicos no cadastro de estabeleamentos de
Diretriz PMF 5

Fortalecimento e ampliação da participação popular e do controle sodal.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:

^JTOduüva de plantas medicinais e fitoterápicos;
Q:onselh

halhadores em saúde e representantes da cadeia

movimentos sodais com conhedmento do u«,tradicional de plantas medidnais nos

O

^ 3. induir os atores sodais na rmplanlaçáo e na implementação desta Política Nadonal no SUS;
Q

4. ampliar a discussão sobre a importânda da preservação ambiental na cadeia produtiva;

.°;s"•
O

Q

"O"««»c-•

Diretriz PMF 6

Oantas'SSfdaSLmX1ír°'^

° desenvolvimento de ações voltadas á implantação das

O Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem

O
o
o
o

o
o
o
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o

o

^ oWen^o dc plsntas in natura - planejar, a partir da articulação entre as esferas de comoetftnda a

O

® -W ^

® obtenção de fitoterâpico manipulado - criar incentivo voltado á implantação ou d melhoria das farmári».

O

Q

4. para a obtenção de fitoterâpico Industrializado - incentivar a produção de frtoteráDicoa utirirandn

O SSoM^rdós^^mS"^?

?a?í^8^S-

mcen\i^,o para aquisição, armazenamento, distribuição é

aos "soános do SUS, conforme a organizaçflo dos serviços de assistência

O

o .....irif.

Q SSÍTfico
especifico.
X

•

inflação dos conhecimentos básicos da fitoterapia para profissionais de saúde oestores a

"metodologias participativas e o saber popular e t^didonal • ga^nTAnSent^

O

Diretriz PMF 7

Incentivo â pesquisa e desenvolvimento de plantas medidnais e filoierâpicos, priorizando a biodiversidade do

O
o

Pais.

0

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:

® Amhi

de finandamento nos Ministérios da Saúde, da Agricultura. Pecuária e Abastedmento do Meio

n li*"® ® Tecnol^ia. nas
Fundaçõespara
de pesquisas
Amparo ásobre
Pesquisa,
na daOrganizaçáo
Saúde/
(OMS/Opas),
os itens
Relação deMundial
Plantas dá
Medidnais

O

iSl,?

® P®'®

^ f^odxiç&o nadonal, visando assegurar o fomedmento regular ao

OPrioridadS^e^iL^^^^^^^

Q.OS insStSfde «r,"»'!,?'

« SUS na Agenda Nadonal de

"""""""

'ensd jrto é,„níve™dades e

o desenvolvimento de pesquisa em fitoteraoia
^relacionada aos aspectos epidemiológicos. dinicos e daprotocolos
assisténdaparafarmacêutica;
'

_
5. promover pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com base no uso tradidonal das olantas medidnais
I]?® Ü.® no setor publico
epidemiolôgicas
da população,
com ênfase
nas espédes naüvas e naouelas oue estâá
Qpendo utilizadas
e nas organizações
dos movimentos
sodais;

Q
O

6 garantir recursos para apoio e desenvolvimento de centros de pesquisas tíinicas na área da fitoterapia;
7. incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilânda e farmacoepidemiologia;

9. resultados
®'i." de pesquisasP®com plantas
í"»medidnais
programasedefitoterápicos.
fitoterapia. das instituições de pesquisas
dos Desauisador..
^os
pesquisas, oos
pesquisadores ee
O

Diretriz PMF 8

Q

Promoçáo do uso radonal de plantas medidnais e dos fitoterápicos no SUS.

Q

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:

O

1. divulgar as Relações Nadonais de Plantas Medidnais e de Fitoterápicos;

O 2. garantir o suporte técnico em todas as etapas de implantação e implementação da fitoterapia;
í^eifls r>0C6ssános (conteúdos,
9M|wes financiamento
do SUS no desenvolvimento
de comunicação a divulgação oferecendo os
QiClôs
e metodologias,das
entreações
outros)'

^onal;

educativas buscando a partidpaçâo dos profissionais de saúde com vistas ao uso

O
o
o
o
o
o
o
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o vídeos, entre outros,

folhetos.

O

6. incluir a fitoterapia na agenda de atividades da comunicação sodal do SUS;

o

7. desenvolver açfies de tarmacoepidemioiogja e farmacovigiiânda;

o

8. ídeníScar, adida,a apoia, «pedíodas da adpcaçdo poppla,. i„fo™a«o a c«n„„icaçao am «,„,„apia.

o
Q

Diretriz PMF 9

o

Ga,an»a do moni.o^^ao.o da ,ua,idada dos «=,a,apicos palo Siaiama Nadonal da Vigi,a„da Saadéna^

Q

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:

O

1 ■ financiamento aos laboratórios oficiais de controle de qualidade;

o
O

8. imp,ao.açâo«osao3o da sista™ da iniomiaçâo soo,a o pso, o,a,ai,o,a a qpalidada das,.. a,adicad,a«o.
3,-ooaaçdo dos p,oassion,is da «gi,a„da Saoiléda pa™ o d.o„i,ona,a„,o d.ooaiidada das,as.adicamamos

V

4. ap«o aos ser^4ços de ^dgilânda sanitária para o desempenho neste campo.

^

4.4. NO TERMALISMO SOCIAUCRENOTERAPIA

Q

Diretriz TSC 1

o Soda,.'rs"So dísul
-« ""a an^ilmama sdo dasanvolddas »,p,déo=ias aa, Taaaaiisoio
O Pa,a tón,o, as medidas a se,em emp,eendidas busca,3o:

OdoPsolL^af^lSiro^Sío,:^^^^

QOossa^T""'"'''
Osus:'

das aspadandas

adoapaadamamo a avaiiaçao das p«c,da ,am,.,id„o,ara™,a,.pia dasdwoivida,
"•

'
-dad,aça„ para açdas mfe,ao..s ao ,am,a,ismo sodadcn,„„.ampi, „o

O

5. asomola,as as,ams govamamaniais pam ,aaliaaçao da anélisas 8sico.,o,mioas panOdicas das aguas minamis-

o
o

6. apoia,asnjdos a pesquisas soO,a a uíliaaçâo iampíuíca das éguas mina,ais;
7. Elatoa,o publica, ma,anal iComaOuo sob,a os ,asulBdos dos Obsa~alOdos da Saúde.

o
o

5. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

0

5.1. gestor FEDERAL

o

■ Elabom,oomias iécnloas para ipsarçéo da, p,é,iaas ImegraSvas a Comp,amao,a,a,no SUS

^pam,..°'"

»'dd™"«os a énancaúos pam a implamamagâo das« Poliüca, dmsida,aodo a oomposiçéo

O .Esaoelaca,dimdizas pam a educação pemianeme am Préiicas Imagmdvas a ComplamanM,es.
^ - Mama,aniculaçáo com os asados pam apoio é implanaçéo a supamisáo das açdes.
^ - Promover articulação intersetoriai para a efetivação desta Política Nacional.
Oiplantaçao/implementaçaodesta'^llt^.'™'^'^°'^*^

°

o - Divulgar a Política Nacional de Práücas Inlegratrvas e Complementares no SUS

e avaliação do impacto da

O
o
o
o
o
o
o
Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 205

o

0

« «^-P- P^™ « SUS na

1ss~r^~
® Nadonafs^^"^'®"'

® exdusflo de plantas medicinais e medicamentos fitoterôpicos nas Relações

O

o .ath^jSSerdaCasSSaíi^^^^
"-P^O - Elaborar mementos associados à Relaçáo Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterôpicos.
O SUS. "
Q

relatí^as ao uso de plantas medicinais e fitoterâpicos nas ações de atenção á saúde no

- '"'P'®"^^ u.'" Pa"«> Pe PaPos dos serviços de Práticas Integratívas e Comptementares no SUS das instituicõ-s

O ?oXenS"'"'

Pe®P--P-es e resultados das pesquisas'dentSsImpjí^sImS';^^^^

Q pa™ opSSSatísXfaT™„rS

""

« Cop,p,

p,«np„«,,

Q

5.2. GESTOR ESTADUAL

O

- Elaborar normas técnicas para Inserção das Práticas IntegraÜvas e Complemenlares na rede de saúde.

Q trrpartrtV^^'^""

ofÇamenlários e financeiros para a implementação desta Política, considerando a composiçflo

Q

- Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política.

Q

- Implementar as diretrizes da educaçflo permanente em ccnsonânda com a realidade loco-regional.

°imp,an"JSS^SlS'"eS°Po.(L'™''^'"^

°

'= —C»»

Q

- Manter articulação com municípios para apoio á Implantação e é supervisão das ações.

Q

- Divulgar a Pollüca Nadonal de Práticas Integratívas e Complementares no SUS.

®homeopá'lS^''"''' ®

®

"PPPto d.

Plantas medidnais, fitoterá,^cos e medicamentos

O

Mnitâriadenoestudos
tocantedeasfarmacovigilánda
Práticas Integratívas
e Complementares ecom
ações
decorrentes
W/como incentivar o® «gilânda
desenvolvimento
e farmacoepidemlologia
esoedal
atençãobem
às
Qplantas medianais e aos fitoterâpicos, no seu âmbito de atuai^o.
espeaai atenção ás

^Saúde"
O

Q
P

®

'"<^"*30 das Práücas Integratívas e Complementares no Conselho Estadual de

5.3. GESTOR MUNICIPAL
- Elaborar normas técnicas para inserção das Práticas Integrativas e Complementares na rede municipal de saúde

Cripartite'^^''""

o^Çarnentários e financeiros para a implementação desta Política, considerando a composição

O

- Promover articulação Intersetorial para a efetivação da Política.

O

- Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde.

0"PI.™^mS«S'"da"'p"
O

• « ™llaçao do impaco da

- Divulgar a Política Nacional de Práticas Integratívas e Complementares no SUS

O
o
o
o

o
o
o
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o

assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterópicos e homeopáticos bem como a viailânda
Q samtánaRealizar
no tocante
a esta Pollüca e suas ações decorrentes na sua jurisdiSo.
vigiianaa

O de

?

^ aprovar proposta de indusao das Práticas Iniegralivas e Complementares no Conselho Municipal

- Exwcer a vrgilânda sanitária no tocante as Práticas Integrativas e Complementares e ás ações decorrentes bem

de farmacovigilânda
Q plantas medionais® e aos fitoterópicos,denoestudos
seu âmbito
de atuação. e farmacoepidemiologta, com espedal atenção ás

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 207

Ini» fimir

PROCESSO CONSULTA CFM N' 0000/90
PC/CFM/N» «15/1990

INTERESSADO: Conselho Regional de Medicina do Eslado do Rio de Janeiro.
-^«icos com

RELATOR: Dr. Nci Moreira da Silva.

EMENTA

aiernãSde™ s"er°a„'aSrp1o Cm™

'>

medicinas

PARECER

dóO^as em d^áos
hm^Lo^i^^nrn
consolidado
ao longo da historia de que o
njr.sso.a progressão em carreira devam serP='^sanienlo
sempre por jáconcurso
público.

'Sr5eSlis£"'p®.=1m
ni^k n4
i a
r.

a Acupirnlura, Ainda que nâo fale em

coiTi caoacuaçâo cm Acupuntura", paroce-nos irrelevante a distinção

Resolução l?95/8q^eíiT"'"^°c«°^^
especialidades médicas reconhecidas pelo CFM ha.
PnnLih
' . declaradamente negada como lai pela RcsoluçAo A67/7? nâo poderia
Ss
® prelcnsâo aqui manifcsla. Entendemos, porém que a prática
iZrí.
alternativas"
deve ser11117.
alvododetaios
alencloso
exame
este reafirmando.sp
Conselho sS
pos çôes pieconcobidas, aberto
ao entendimento
novos que
aqui por
aportem
assim, a sua opçáo polo hodierno. como já bem se disso em outras vezes.

É o nosso parecer,
Cuiabá. 19 de novembro dc 1990.
NEI MOREIRA DA SILVA
Cons. Relalor

Aprovado em Sessáo Plenária
Dia 08/12/90
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RESOLUÇÃO CFM N" 467, DE 3 DE AGOSTO DE 1972
DiAfio Oficial cta União: Poder Execulivo, Brasília. DR 28 ago. 1972. Seção I, parle II
"50Decreto
das .liribuições
que
n» 3 268
de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo
n' l-i.O^iS.
delhe
19confere
de julhoadeLei1958,

CONSIDCRANDO o que consta do Processo CFM ri" '771;

CONSIDERANDO o que loi aprovado pelo Plenário em sessão de 2 de julho de 1972,
RESOLVE:

1 - A lisla de especialidades reconhecida para efeito de publicidade médica é a vigente na
regularnen,açao da Associação Médica Brasileira até que o Conselho Federal de Medicina
disponha especificamente sobre o assunto.

2 - Reflexoíogia não é considerada especialidade médica.
3 - "cupuntura não é considerada especialidade rriédica.

1;
^ f['.'®do
adotado
para a aplicação
do preceituado
ItemResolução
T' do Art. 5'
do 7/70
Códioo
Etica
Medica aé ser
oque
foi estabelecido
no parágrafo
1° do Art,nol«da
nMi
dode
Conselho Federal de Medicina.

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1972
MURILLO BELCHIOR
Presidente

JOSÉ LUIZ GUIMARÃES SANTOS
Secreiârio-Geral
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ntips //torms camard.ieg,tK'e*/enquetes'i25«ii

Clique no imK e vote OiSCOROO ■!■

Ajude a proteger a vida dos pacientes'

VIDAS EM RISCO

TRATAMENTOS INCOMPLETOS

PÜ1549/2003
PACIENTES SEM DIAGNÓSTICO

Um aosuroo que pde em nsco a viaa oas pessoas, não só peia taita oe oiagnóstico oa ooença • que passa a não ser detectada e continua se desenvolvendo - mas lamoém pelo nsco oe lesóes feitas por inserçóes
ce aguinas em muitas áreas complexas e perigosas, provocando perfurações pulmonares, cardíacas, oo trorxo cereorai e medula espinnai. Dem como desencadeamento de Infecçóes variadas.

Esse projeto oe lei pretenoe lomar legai a quaipuer pessoa atuar como se médico fosse, tratando doentes por meio oe intervertíôes mvaslvasi

i.*

Colégio Médico Brasililro d* Acupuntura - CMBA

24 oe aon ài 08 S?
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TI
o
o
o

o

Ver 19 respostas anteriores

o
o
o

rif

Célia Cursino Angela Meríce Almeida S.

o
o
o
o
o

Giordano Teles

o

É estarrecedor o número de
charlatões comentando aqui
querendo exercer a Medicina sem ter

o
o

cursado a faculdade. Vocês

o
o
o

o
o

realmente colocam os seus bolsos à

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

frente da segurança e integridade
física dos pacientes. Deveriam se
envergonhar. Até na China, o berço
da Acupunturiatria, somente
Médicos tem permissão de prática.
Acupunturiatria é medicina e
necessita de manejo clínico, coisa
que farsantes como vocês não
sabem nem do que se trata, então
vão exercer a profissão de vocês e
deixem a Medicina para os
profissionais. Os Médicos!

o

o
o
o

1 d

Editado

ih 2

o
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o

Angela Merice Almeida Santos

o
o

o
o
o

1 d

o

16 2

o
o
o
o

Giordano Teles

o

Mauro Oliveira. Passar mais

o
o

vergonha que você cidadão é
impossível. Vindo à rede

o

o
o
o

defender curandeiros e

o
o

charlatões. Brincadeira!

o
o
o
o

1 d

Editado

16 2

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

sou^
Médico^

Xcupunturíst/

Mareia üka Yamamura

Giordano Teles tens meu

apoio e do CMBA

incondicional. Se você puder
traduzir a ameaça acima me
traduz porque não entendi...
verás onde vai parar essa

postagem...(???)
1 d

16 1

o
o
o
o
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o
o
o

Gíordano Teles

o
o

Luiz Salama Exatamente!

o

1

1 d

o

i6 1

o
o
o
o

o

i8uO

o

\cupunturísU

o

Mareia Llka Yamamura

Gíordano Teles denunciado e

portanto retirado

o
o
o
o

19 h

o
o
o
o
o

o
o

Cella Cursino

E quem disse que não fiz
faculdade? Apenas não

o
o
o
o
o

concordo com esse

o

comentário desnecessário.

o

o

19 h

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

A

Antônio José

Algumas profissões
responsáveis pela atenção a
Saúde: Engenheiro Biomédico,
Enfermeiro, Terapeuta
nciinar.lrínai. PRir.óinno.
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o
o

Antônio José

o

Algumas profissões
responsáveis pela atenção a
Saúde; Engenheiro Biomédico,
Enfermeiro, Terapeuta
Ocupacional, Psicólogo,

o
o

o
o
o
o
o
o

o

Médico, Assistente Social,
Educador Físico, Físico,

o
o
o
o

Fisioterapeuta, Professor,
Biomédico, Biólogo,
Farmacêutico, Odontólogo

o
o
o
o
o
o
o
o

19h

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Dayse Carvalho
a-.

A 4.000 anos atrás existiam

médicos ? Vcs sabem uq é e u
faz a acupuntura? Alguém já
morreu ou teve seu quadro
agravado pq alguém errou o
ponto da regulação
energética? Me mostrem um
único caso em que na
certidão de óbito consta como

o
o
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o
o
o

Giordano Teles

o
o

Antonio Senzaluanguê Na
China a Acupunturiatria é
somente exercida por

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Médicos, Dentistas e
Veterinários. Cada um na sua

área específica. Médicos a
aplicam em pessoas,
Dentistas em pessoas mas
apenas em problemas

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

dentários e Veterinários em

animais. Muita gente se
engana pois a China vende
cursos pra qualquer um,isto

faz com que essas pessoas
tenham a ilusão que a prática
é livre na China. Não é.... Ver

o
o
o

mais

o
o

1 d

IÍ7 2

o
o
o
o
o

o
o
o

Giordano Teles

Mareia Lika Yamamura Dra

Mareia olá. Grande orazer falar

o
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o
o
o

Gíordano Teles

o

Mareia Lika Yamamura Dra

o

Mareia olá. Grande prazer falar

o

o

novamente com você. Olha

o
o
o

não vi essa ameaça. Talvez o

o

autor já a tenha retirado.

o
o
o

1 d

o

lò 1

o
o
o
o

Luiz Salama

o
o
o
o
o
o
o

h

Giordano, o que confunde o
publico LEIGO é que na China,
para EXERCER a acupuntura

o

tem que ser médico, mas para

o
o

FAZER TURISMO E CURSO

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CAÇA-NIQUEIS eles abrem pra
qualquer um... Então tem um
monte de gente com um

diploma colorido de um curso
de 20 dias achando que sabe

tudo "porque já foi na China".
1 d

16 2

o

o
o
o
o
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Dayse Carvalho

Na vdd existem registros q a
acupuntura existe a mais de
27.000 anos ! E era feita por
médico, sei.
19 h

Acupuntura Leonardo Campos
SJ

Giordano Teles, na qualidade
de PROFESSOR e CLÍNICO em
MEDICINA TRADICIONAL

CHINESA, há 11 anos,

ACUPUNCTURE DCCTCR, pela
World Federation of

Acupuncture and Moxibustion
Societies - W.F.A.S.,
RECONHECIDA PELA

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE- C.M.S., informo a você
e a seus colegas médicos,

que NÃO EXISTE 0 TERMO
ACUPUNTURIATRA EM

NENHUM LUGAR DO
n»!

A Ml

TA

nr» A

ir^-rr\
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e a seus colegas médicos,

que NÃO EXISTE O TERMO
ACUPUNTURIATRA EM

NENHUM LUGAR DO
PLANETA TERRA... ISTO

INCLUI A CHINA.... Caso você

ou algum de seus colegas
médicos encontrem tal

palavra, em alguma
LITERATURA

INTERNACIONAL,exerça seu
espírito altruísta e
humanitário,
COMPARTILHANDO conosco

tal descoberta. NÃO EXISTE

ACUPUNTURA MÉDICA, NÃO
EXISTE ACUPUNTURIATRA,
NÃO EXISTE
ACUPUNTURIATRIA. EXISTE
ACUPUNTURA. Obs: Me

perdoe!!!... Esqueci de
mencionar que além das

qualificações supracitadas,
também sou PROFESSOR DE
ACUPUNTURA

BIOENERGÉTICA pela
ESPANHA.

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 220

Assine OSOO 031 5000 {hup;//assine}a.corTeioweb.com,br/)

Í7S

a

a

n

Poflsit; t

A

(https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/)
REGULAçâOi

Afinal, quem pode ser acupunturista?
O STF decidiu não julgar os recursos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional contra
decisão de considerar que essa especialização terapêutica só possa ser realizada por médicos, veterinários
e dentistas

postado em 25A)3/2018 16:06/atualizado em 26/03/2018 19:13
Thays Martins* (moilto:eustudaiite.df®cbnet.com.br)
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I^recc que está perto do íirn a longa batalha pelo direito de exercer a aciipiinlura. A contenda
é travada desde 2002, quando n Conselho I-ederal de Medicina (CFM) entrou com processo
contra os conselhos de fisioterapia e terapia ocupacional, psicologia, farmácia, biomedicina,

enfermagem e, posteriormente, de educação física. Por enquanto, quem está ganhando na
Justiça a permissão para praticar a terapia são os médicos, algo contestado por outras classes.
Na visão do CFM, as únicas áreas, além da medica, que poderiam usar a técnica seriam a
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odontologia e a medicina veterinária, mas estritamente cm seus campos de atuação. O caso
voltou à tona quando,em fevereiro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), publicou decisão em que dizia que o recurso interposto pelo Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffitu) não poderia ser julgado pela mais alta corte
brasileira por não ter conteúdo diretamente ligado à Constituição.

Assim, o jurista determinou que seja cumprida a decisão do Tribunal Regional Federal da 1^

Região (TRl-1), que permitiu apenas a profissionais da medicina trabalhar corn o tratamento
com agulhas. O Coflito recorreu da sentença e o recurso deve ser julgado pelo Plenário do STF
e também pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas não há data prevista para a apreciação
da matéria. Enquanto isso, clínicas de diferentes especialidades oferecem sessões da prática
milenar. Para a biomédica Kassia Guedes Duarte. 26 anos, não há motivos para que outros

trabalhadores da saúde sejam impedidos de exercer a atividade. "A anatomia que a gente vê na

faculdade 6 a mesma que a dos médicos. Além disso, a agulha é aplicada de modo superficial,

sem aprofundar. Para completar, não fazemos diagnóstico, o paciente passa pelo médico
primeiro ", explica ela. que é pós-graduada pela Associação Brasileira de Acupuntura (ABA).
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" Esses conselhos estão extrapolando suas funções ao exercerem

acupuntura porque a prática não se trata só de colocar agulhas. O objetivo
é atingir inervações específicas" Fernando Genschow, presidente do
Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura

No entendimento do CFM. porém, profissionais de outras áreas de saúde não estão aptos a

realizar a prática. "Esses conselhos estão extrapolando suas funções porque não é só colocar
agulhas. O objetivo é atingir iner\'ações específicas. Primeiro, tem que ter um diagnóstico de
doença; depois, um prognóstico: por último, uma inten/cnção invasiva. como é o caso".

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 222

argumenta Fernando Genschow, presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura
(CMBA), médico epidemiologista e coordenador central de Acupunturiairia na Secretaria de
Saúde do Distrito Federal. A lei n° 12.842/2013(que dispõe sohre o exercício da medicina) não

autoriza profissionais que não sejam da medicina a fazerem todas essas etapas. Psiquiatra e
conselheiro do Conselho Federal de Medicina pelo estado de Goiás, Salomão Rodrigues

acrescenta que a acupuntura é uma especialidade médica, por isso, outras classes não teriam
autorização para cxcrcô-la.

"É uma técnica da medicina oriental apropriada pela ocidental. É um tratamento que

depende de um diagnóstico de doença", argumenta. De acordo com ele, a conseqüência de
outros profissionais aluarem no ramo não precisa ser exatamente gerar um risco ao paciente,
mas.sim,frustração; a pessoa pode se decepcionar. "Fia pode não ter o resultado que está
buscando porque não é simplesmente uma massagem",diz. Salomão explica que em outros
países a prática é exclusiva cia medicina."Fsse tratamento é médico e é assim no mundo
inteiro. Só no Brasil que outros profissionais podem fazer", conta.
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"A anatomia que a gente vê na faculdade 6 a mesma que a dos médicos.
Além disso, a agulha é aplicada de modo superficial,sem aprofundar"
Kassia Guedes, biomédica e acupunturista

"Na China existe a formação em medicina oriental, mas são médicos que trabalham corn

isso", diz. A Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), por meio de nota,se disse favorável a
que qualquer profissional com especialização na área possa atuar no ramo."Somos
totalmente favoráveis à prática da acupuntura por quem tem formação em acupuntura e não
somente em outro campo (medicina, por exemplo). O SUS(Sistema Único de Saúde) tem

acupunturistas médicos e não médicos atendendo a população, Já formamos milhares de
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acupuniuristas que lêtn graduação em medicina ou em ouiras áreas."
Polêmica

O Coffito informou, por meio de nota, que a decisão do STl- não altera a legalidade do
exercício da acupuntura por íisioierapcuias e lerapeutas ocupacionais, já que ela somente

impede que o recurso seja julgado pelo Supremo. Mais tarde, a decisão do S1 1 ó que apontará
se há legalidade ou não na resolução que autoriza esses profissionais a exercerem a prática. "A
decisão ptiblicada em 14 de fevereiro não 6 definitiva, tampouco põe fim à elástica discussão
sobre o tema.Seguem válidos os comandos normativos do Coffito c absolutamente livre o
exercício da acupuntura por (isiolerapeutas e lerapeutas ocupacionais", esclareceu. O
conselho usa essa informação para tranqüilizar profissionais e pacientes."Continuem a

confiar na fisioterapia e na terapia ocupacional brasileiras, inclusive contando com a
acupuntura como recurso terapêutico", continuou a instituição de classe,em nota.
Representantes da medicina, no entanto, não concordam com isso.
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"Se a acupuntura 6 um tratamento,é preciso fazer um diagnóstico de
doença ames e quem pode fazer isso 6 exclusivamente um médico"
Salomão Rodrigues, médico psiquiatra e conselheiro do CFM

O médico acupunturista Fernando Genschow,com especialização na área pela Beijing
University of Chinese Medicine, argumenta que não é uma questão de competência, mas,sim,

de regulamentação."Todos são profissionais muito importantes, mas isso que estão fazendo é
uma impropriedade legal.

Qualquer profissional pode saber coisas de outras profissões, mas, mesmo que saibamos, não
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® podemos ir lá e fazer. Isso não é questão dc democracia ou corporalivismo médico,é porque,
O ao fazerem acupuntura, estão inwidindn a área do outro", conclui. Para o professor de
O medicina chinesa Tobias Velho, da líscola Nacional dc Acupuntura (Knac), o que deveria

O acontecer era a regulamentação da acupuntura como um curso de educação superior. Desde
O 2003. tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n" 1549,de autoria do deputado
O Celso Russomanno (PRB/SP),com esse teor."Os médicos fazem lohby há muito tempo para

Q transformar a medicina chinesa em uma especialidade médica. Por ser um grande nicho de
Q mercado,eles estão de olho", observa fobias Velho.

® "Hoje,cada área da saúde adapta uma ciência completa,como se fosse uma técnica. Por isso,
O muitos médicos c juristas não querem a regulamentação",completa. Ele fez curso dc tai chi
O chuan tradicional da l-amília Yang (arte marcial chinesa) e dc chi kung (exercício de cultivo da

O energia) na Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental(SBTCC)em São Paulo,
o escola que representa cm Brasília, e explica que a acupuntura está no Brasil desde a década de
50."Naquela época, o conselho de medicina não reconhecia a prática como especialidade
o
o

médica. Passou a ser admitida a partir da década dc I97t), quando os efeitos da técnica

começaram a ser comprovados pela ciência e quando perceberam que a terapia dava
® dinheiro", comenta."Na verdade, a medicina tradicional chinesa é uma racionalidade médica
O única, assim como a ocidental e como a ayurveda. indiana. Isso quer dizer que cada uma tem
O uma forma de pensar sobre a saúde, a fisiologia. o corpo e a mente", afirma ele, que defende a
O existência de um curso superior específico em acupuntura.
O

Q NaredepiiblicadoDF
O
o
o

A acupuntura é oferecida pelo SUS. Em Brasília, só o Hospital de Base (foto) atende,em
média. 500 pacientes por mês.fazendo entre 8 mil e H) mil procedimentos mensais. Cinco

profissionais atuam diariamente para dar conta da demanda. Ao lodo. 16 unidades de saúde

O no DF oferecem o tratamento gratuitamente. A Secretaria de Saúde trabalha com isso desde
O 1989. Ao todo. 21 especialistas são responsáveis pelo atendimento em diversas unidades.
O

Q VisSo de padente
o
o
o

l^acicnte de uma biomédica acupunturista há dois anos. Neide Fátima de Oliveira. 54 anos,

procurou o tratamento por não agüentar mais conviver com fortes dores dc cabeça."Procurei
por conta própria. Tenho crises de enxaqueca desde a adolescência, fiz vários tratamentos
com neurologista, psicólogo, nutricionista, pratico exercícios fisicos e até mesmo consultei

o psiquiatra", diz.

O Com a acupuntura, relata Fátima, as crises estão diminuindo."Antes linha quase todos os
O dias. agora é uma oit duas vezes ao mês. Até tnesmo médicos reconhecem a melhora e
o
o

recomendaram que eu continue com as sessões semanalmente",conta. A professora

aposentada diz que, para ela. não importa se a técnica será aplicada por um médico ou não.

"Desde que o profissional tenha o curso e competência, é suficiente", opina.
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
n
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Avaliação legal

Dc acordo com o professor dc direiio irabalhisia da Universidade Caiólica de Brasília (UCB)
Mcssandro Cosia, apesar de a decisão do STF ter sido de um único ministro, ela impede que
ouiros profissionais que não sejam médicos exerçam a proliss<ão. "Houve juÍRamcntos nesse
sentido contra ouiros con.selhos. A resolução do Cofnto permitia que (isioterapeutas fossem
acupunluristas, mas o STF entendeu que a prática é inerente aos médicos, então essa

regulamentação que cada área tem passa a ser inconstitucionar, esclarece.

Apesar disso, ele explica que caberia ainda recursos para que a matéria possíi ser julgada pelo
Plenário do STF. "Essa usurpação por parte de outros profissionais de atividade que é da

medicina pode gerar ações de reparação de danos caso ocorra algo com um paciente", diz. O
professor, que é mestre em ciências políticas pelo Centro Universitário Euro-Amerlcano ^
(Unieuro), explica, ainda, que a decisão do ministro Gilmar Mendes é baseada no artigo S" da
Constituição, que estabelece critérios para exercício das profissões.
O que dizem outros conselhos?

Confira notas enviadas por outras entidades de classe interessadas no assunto;

"lulgamento do rribuna! Regional Federal (TRF) da 4' Região confirmou a legalidade da
Portaria 971/2006 do Ministério da Saúde, que inseriu a prática da acupuntura no SUS e
reconheceu seu caráter multiprnfissional. A regulamentação da acupuntura pelos conselhos

[de enfermagem, fisioterapia, psicologia, biomedicina, farmácia e fonoaudiologia) está
judicializada, o que. no momento, não impede a prática."

Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)

"A decisão mencionada não atinge os profissionais de educação física, haja vista a ação ter

como parles o CFM e o Coffilo. Em 2004, o Conselho Federal de Medicina propôs ação judicial
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para impedir a prática por educadores fisicas, no entanio, a 15" Vara Federal do Distrito
Federal julgou improcedente o pedido. O CFM recorreu e o TRF da 1» Região deu provimento
à apelação. Nós interpomos recurso, que ainda não Tol julgado."
Conselho Federal de Educação Física(Confef)
"O fato de não estar mais em vigora resolução/Ci-F n"353/20Ü0 do CFF, bem como as normas

análogas de outras profissões que também restaram judicializadas(como psicologia e
enfermagem), não significa que a acupuntura se trata de ato privativo de médico ou que os
demais profissionais estejam impedidos de realizá-la. O Poder judiciário apenas se
manifestou no sentido de que, como não há legislação sobre a matéria no país. as entidades
íiscalizadoras de profissões regulamentadas não podem legislar, ou seja. editar resolução
sobre o assunto, inclusive o CFM. Má entendimento de que a prática é livre no país. não

vedada aos farmacêuticos ou qualquer outro profissional, conforme julgamento do TRF da 1»

Região, que considerou livre o exercício profissional, ante a ausência de lei específica."
Conselho Federal de Farmácia(CFF)

'Estagiária sob a supervisão da subedltora Ana Paula Lisboa

10 Comentários
Ç? Recomendar

Eu Estudante

O Entrar

B Compartiltrar

Oitlenar por Mais recentes -

Participe da discussão...
FAZER LOOIN COM

Qy REGISTRE-SE NO DISOUS
Nome

I Esse cotriefiiário está aguardando moderação. Mostrar comentário.

] Raphael Barreiros

Sytas Mona ■ 17 dias atrás

li Excelente comentário.
Responder • Compartilhar >

\ EliaiM Ferreira ■ 17 dias atrás

I Sc médicos mesmo para pôr agulhas nos nervos. Acupunturista de verdade procura os pontos
correspondentes em cada Meridiano e estimula
t /s

O

V • Responder • Compartilhar >

i vivianecristinejorgebaitaotti -17 dias atrás

Pelo amor de Deus vão se informar antes de fazer uma matéria tão mentirosa e tendenciosa . a

Acupuntura é de livre exercício no Brasil, não existe nenhuma regulamentação neste sentido .

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243067400000043611207
Número do documento: 19040113243067400000043611207

Num. 43981635 - Pág. 227

1

V • Responder ■ Compartilhar-

' DrSaiama • 18 dias atrás

^ j Todo mundo quer ser médico... agora mesmo o governo anunciou a autorização para a abertura
de mais um punhado de cursos... a maioria em locais onde não há profissional qualificado para
formar o corpo docente. Vai daí que muitos que não estão felizes com suas nobres profissões
preferem ser "médicos por vias tortas" a servir de maneira realmente engrandecedora para o
bem do paciente no âmbito de uma equipe de saúde. Todos seriam mais úteis se cantassem a
musiquinha: "Ado-Ado. cada um no seu quadrado*
/s

V ■ Responder • Compartilhar ■

André

OrSalama ■ 17 dias atrás

Todos com formação e conhecimento em práticas alternativas, incluindo a acupuntura,

podem proporcionar saúde de uma forma integral para seus pacientes.
A questão não é quem pode exercer, mas sim quais os benefícios para população.

0que a classe médica brasileira está tentando fazer é ter o domínio de uma prática
universal, e isso demonstra soberba e falta de compreensão das prática da NáTC,
procurando somente o benefício próprio.

Vergonhoso para o Conselho médico que deveria ser o mais interessado em beneficiar a
saúde de nossa população e ao invés disso se esforça para que outras profissões
também não o faça.
1 .N

V • Responder • Compartilhar-

Rephaet Barreiros ■* Artdre ■ 17 dias atrás

O] Excelente comentário! ^ Não há preocupação nenhuma com o iDenefício para a
população.
1 /s
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Raphael Barreiros

OrSalema ■ 17 dias atrás

Meu caro. ser Acupunturista não é ser médico. Este conhecimento é milenar, reconhecido
pela UNESCO como patrimônio cultural intangível da humanidade, ou seja, não pertence
a ninguém. Nenhuma área da saúde estuda durante sua graduação sobre fisiologia

energética, filosofia da medicina tradicional chinesa (teoria dos 5 elementos e Yin Yang).
Este conteúdo é visto apenas nos cursos de formação em Acupuntura. Portanto, como

alguém poderia se especializar em algo que nunca teve contato durante sua graduação.
0 mais correto seria a criação de um curso superior para Medicina Tradicional Chinesa.

Porém, não ocorre dessa forma no Brasil, no qual qualquer área da saúde pode exercer a

Acupuntura desde que faça um curso de especialização na área. A tecnité não exige

diagnóstico médico, tendo em vista que possui seu próprio diagnóstico através de uma
lógica Completamente diferente (exemplo diagnóstico; Deficiência de Qi do Gan. CalorUmidade do Wei. etc.. ).

A racionalidade da Medicina Tradicional Chinesa é totalmente Independente da
racionalidade médica ocidental. O que acontece infelizmente é uma busca incessante por
uma reserva de mercado. Todos os profissionais da área da saúde sao extremamente

capacitados para entender sobre o assunto. Cada um realmente poderia ficar no seu
quadrado, mas a Acupuntura, como citei anteriormente sobre a UNESCO e o
reconhecimento da OMS. estará obrigatoriamente em todos os quadrados pois nunca
pertencerá a nenhuma profissão especifica.
1 /s
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RflnhaAl B^rmlrns • 17 rtlíis
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; Rcginaldo Assad Mocaiber «♦ DrSalama • 17 dias atrás

Você deve ser mais um destes médicos corporativistas que nao entendem nada de

Acupuntura e não sabem diferenciar a diferença de diagnóstico energético referente a

acupuntura, com o da área médica , os dois são bem diferentes.
1 /N

V • Responder • Compartilhar •

, Raphael Barreiro» Reolnaldo AssaO Mocaiber ■ 17 dias atrás
Exatamente.
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MEC reafirma que náo houve coniingenciamenio de verbas na UnB

(hitps://t\'iw-correiol)raziliense.com.br/app'noiicia/eu-

esludanlc/cnsino_eiisinosuperior/2()lB/04/13/ensin.).cn5Ínosuperi«rJnicma.67346'l/mccreafirma-qüC-nao-houvc-CQntingenciatuenio-dc-verbas-na-unb.shtml)
11:09-13/01/2018

Ocupação da reitoria na UnR pude ser ampliada para outros prédios .Io campus
y

(hltpS'//\v\v\v.correiübraziitense.cotii.hr/app/noiicia/cu-

Q

da-reiuiria-na-unb-pode-scr-ampliada-para-ouiros-prcdius-dn.c.shiml)

O

csiudaiue/cnstno.ensittosupcrior/2ül8/04/l3/cnsinn_ensinosupcriorjnterna.673393/ociipacao.
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BLOCO 1 - Fundador do PT analisa situação do partido após prisão de Lula

Coireio Biaziliense
999*
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O o Sistema Único de Saúde (SUS) vai passar a oferecer dez novas terapias
O aíternalivas. Foram incluídas práticas como aromaterapia. cromolerapia.
O hipnoterapia e terapia de florais.

EDIÇÃO ELETRÔNICA
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Q Na lista há também tratamentos menos conhecidos, como constelação

^familiar, técnica de representação espacial das relaçées familiares que
^permite identincar bloqueios emocionais de geraçées ou membros da familia.

1

imposição de mSos, descrita pelo ministério da Saúde como "cura pela

^imposição das mSos próximo ao corpo da pessoa para transferência de

'EJATENERECUSAAÍUOAFEDERAL!

energia para o paciente'.

O

QO efeito, diz a pasta, é promover bem-estar e diminuir o estresse e a
Oansiedade. Baseadas em conhecimentos tradicionais, práticas como essas
Qlém sido adotadas com maior freqüência em unidades da rede pública de
^aúde.
O
^
29 PRATICAS INTEGRATIVAS"

OCom a ampliação, anunciada nesta segunda-feira (12). seráo 29 práticas
Olesse tipo disponíveis para os pacientes. No SUS. sâo chamadas de
O
o
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KJ
.
^
ás unidades
de saúde municipais e estaduais decidir se adotam ou nflo os
^ tratamentos. 88% deles sflo oferecidos na rede de atenção básica.

O A oferta dessas práticas pelo SUS nâo se dá sem polêmica. O CFM
Q (Conselho Federal de Medicina) reconhece apenas duas das 19 terapias que
O ^>01® fazem parte da política de práticas complementares no SUS. é o caso

Q da acupuntura e da homeopatia, para as quais há possibilidade de atuação
Q médica. Além dessas, o conselho também apoia o pilates como coadjuvante
Q no tratamento e recuperação de problemas no aparelho iocomotor -a prática.
Q porém, náo faz parte da política nacional do Ministério da Saúde.

® Para outras, uma resolução do conselho de 1998. ainda em vigor, veta a
indicação como tratamento. Ao menos seis das dez práticas incluídas a partir
de agora não sâo reconhecidas pelo conselho -aromaterapia, bioenergética,
constelação familiar, geoterapia. imposição de mãos e ozonioterapia. "Isso

O nâo significa que o Ministério da Saúde nâo possa incorporá-las. mas
O deixamos claro que os médicos nâo podem indicá-las ou utilizá-las", afirma o
O presidente do CFM, Carlos Vital
O

Q Para ele. faltam evidências científicas e avaliação consistente de riscos e

Q malefícios. Já o ministério da Saúde diz que evidências cientificas têm
Q mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional

Q e práticas integrativas e complementares.
O AUMENTO DE OFERTA
O

Q Inicialmente, apenas cinco práticas alternativas eram oferecidas pelo SUS.
Q Em 2017, foram incorporadas 14 atividades, chegando ás 19 práticas

Q disponíveis atualmente: ayurveda. homeopatia. medicina tradicional chinesa,

Q medicina antroposôfica, plantas medicinais/fitolerapia. arteterapla, biodança.
Q dança circular, meditação, musicoierapia. naturopatia, osteopatia.

Q quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala. terapia comunitária integrativa.
Q termalísmo social/crenoterapia e yoga.

O Hoje. as terapias estão presentes em 57% dos 5.570 municípios do pais. Em
O oito anos. o número de atendimentos em terapias alternativas e
Ocomplementares no SUS cresceu 670%, passando de 271 mil. em 2008, para
O2.I milhões em 2016. segundo o Ministério da Saúde
O

qO ministério da Saúde estima que cerca de 5 milhões de pessoas por ano
Qparticipem dessas práticas no SUS.

OAlém das novas inclusões, o ministério de Saúde também definiu as diretrizes
Oe modo de implantação dos procedimentos termalismo/crenoterapia e
Omedicina antroposôfica, que já eram oferecidas no SUS de forma
Oexperimental.
O

qVEJA AS TERAPIAS INCLUÍDAS A PARTIR DE AGORA:

O
o
o
o
o
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1 - Apiterapia; método que utiliza substâncias produzidas pelas abelhas nas
colmeias, como apitoxina. geíela real. pólen, prépolls, mel e outros;

2 - Aromaterapia: uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais, os
óleos essenciais promovem bem-estar e saúde;

3 - Bioenorgética: vlsâo diagnóstica aliada à compreensão do sofrimento e
adoecimento; adota a psicoterapla corporal e exercidos terapêuticos,
ajudando a liberar as tensões do corpo e facilitando a expressflo de
sentimentos;

4 - Constelação familiar; técnica de representação espadai das relações
familiares que permite identincar bloqueios emocionais de gerações ou
membros da família;

5 - Cromoterapla: utiliza as cores nos tratamentos das doenças com o
objetivo de harmonizar o corpo;

6 - Geoterapla: aplicação da argila com égua no corpo; pode ser usada em
ferimentos, clcatrlzaçêo, lesões e doenças osteomusucuiares

7.Htpnoterapla: conjunto de técnicas que. pelo relaxamento e concentração,
•nduz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado para alterar
comportamentos indesejados;

8 - Imposição de máos: Imposição das mêos próximo ao corpo da pessoa
para transferência do energia para o paciente; promove bem-estar o diminui o
estresse e a ansiedade;

9 - Ozonioterapla; mistura dos gases oxigênio e ozônio por diversas vias de
administração; tem finalidade terapêutica e promove melhoria de diversas

doenças, sendo usada na odontologia, neurologia e oncologla;
10 - Terapia de Florais: uso do essências florais que modiOca certos estados
vibratórios; auxilia no equilíbrio e harmonização do indivíduo.
(Folhapress)

Contsúdo Rsiaclonado;
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Q Oau;4 de Abril de 2018

CfNS publica nota de esclarecimento: Acupuntura não é exclusiva da classe médica
O
o
o
o
o
o
o

O Corrselho Nacional de Saúde(CNS)vem

BZBljniitoinotãrdêlêsclareGíní^
nnnfi! não

publicamente esclarecer à Sociedade Brasileira
que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma

multiprofissional há mais de cem anos em todos

os níveis de atençáo á saúde e que. informações
contrárias à difusáo desta prática, nâo condizem
com a verdade. A Acupuntura faz parte da

o

Política Nacional de Práticas Integrativas e

o
o

Complementares em Saúde,sendo fundamental

o

agravos.

no tratamento e na redução de diversos

o

Recentemente, o Conselho Federal de Medicina
(CFM), a Associação Médica Brasileira de
Acupuntura(AMBA)e a Federação Médica

o
o
o
o

Brasileira(FMB)publicaram notas afirmando

que a prática da atividade deve ser exclusiva dos

profissionais médicos. O CNS reafirma que a

Q-ática pode ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal. nâo sendo necessária a
^rmaçâo em medicina,

Qs benefícios da atividade para a população brasileira são inúmeros, tanto na rede privada, quanto no
0stema Único de Saúde(SUS). A prática integrativa pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma
^rie de tratamentos, além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade de mais

gofrssionais da saúde qualificados que possam partilhar a Acupuntura e gerar saúde à população.

formamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais desce Conselho:

Oíos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para que a contratação para o
Oercício da Acupuntura ocorra de forma multiprofissional;

Qos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de Práticas Integrativas e
Omplementares em saúde para colaborar com o assessoramento do controle social para a
Opiementação de Políticas Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares em saúde
Çy todo o Brasil;

Oo Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei n° 1549/2003, que regulamenta o exercício da
Qppuntura no Brasil de forma multiprofissional, entre outras.

Ota publicada pelo
)nselho Nadonal de Saúde
Brasília, 3 abril de 2018

O
o
FHTO

õ

cofnpvijS^

O

Qp9orto;Noticia, Notícía • Comunicação

® (g)

O
o
o

o
o
o
o
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Federação Brasileira das Sociedades
de Acupuntura e Práticas
Integratiuas em Saúde

'Yiur*

E a regulamentação em Portugal? Entrevista com o

fnnr®

Posts Em Destaque

acupunturista português Rui Pedro Loureiro

Tm buey «orUng on itiy btoo

Aufusl 30. KI16

posta. Wsich iNi specel

O MNRA continua sua peregrinação em busca dos modelos de
regulamentação que existem pelo mundo. Esta semana, trazemos

uma entrevista de muito conteúdo cedida cordialmente via ernail pelo acupunturista portuguôs Rui Pedro Loureiro Rui

óms^sàvelpelo departamento de Medicina Chinesa do Hospital

de St. Louts. em Usboa e traz informações muito importantes
ridp^es de dar vários nortes para a nossa luta. além de expor uma
realHüde^dificuldades bem próximas às nossas:o hbby módico
<^tróno à regulamentação, o lobby da indústria, a falta de preparo
dri^rdade dos profissionais módicos que querem dominar as
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MTCs etc.
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pnmeira versão de uma lei camada

Ado Médco.lei esta que morreu soe
pés do Presidenle Jorge Sanvaio com
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'i.nit

um veto presidencial.

Pedido da

Em 2003, Portugal encontrava-se erare
oe IO paiset da UniSo Européia que
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M
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protocolado na
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aprovada a 22 de agosto de 2003 a Lei
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enquadramento da atividade e do

exercício dos proflssiortais que se
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eoove'>c>onaisl(TNC). assim
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ciiiiiu n_—iJL^
hseridoi
no oiMwna púMco do —<*^1 portugulo?

^

r«qu«f«fam a cèdUa proliaaional de Acupuniuia.

O
\J

'o"'«Ç«o am Acupunoura.
ma» tarubOm um pn.vr,^
Rtoíerapia, Tulnà e oKraa lácnicttrnnioa
da Medkna CNrteaa.

« oe
p««oi
d« eéduta
ptoflMionai que rocob^i. EMim»-M que ce^am cerca de 3.000
profisekniüa
oua

•«Madoe por urtfveratdadea da

®

Acupurauta em Ponuoal t^o tèm luoar airtda no «latema de aaiide

o

o

^

e ~P«.rn.ou,h„

O

•p-

o
O

P^'P^°* nMM««lda aso mai.importaniea {vteio que re«Aadoa
°* «PPCíAfc»»
m!«S:rSS*.
pato currfcuto. expedènda
e compelèrKia que
tém. Espero queaso

O
o
o

Q
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i CormiiiBa

Sonoy T«B

O
Q
O

O

_
SsB)

* comment...

rfeíl P****"^r» - Maataeipatae, Terapia» i iraw>;,„AuKmCTno

O

outros p*ea.Se »n aoeunealea tira*#!,preieide Wb*w en Porae* como *e

Q

IJ<«'A«Mr. 1 -1,

Q

l^n Crt*«neR»eae PiorrleiirtoeAenareeai*lce.l>eneeUrâ seúde

pro^?Sou «fca«a de «na arao léaico de Aowaiea em sae Pau«e # hi imtoirao
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O
O
Q

O
O

O

«te eree de lauae. Por hora wn.cendra a.
^dücia pinica da noas.anda pro«Érto.Oica»:e«jdar muno para tntertdar
o rieoiorneiitaespettfaoidhaa
aorwe o peoente aeroa dor. te preparar p«a 2021im
L*»-n«<|r. 1.40.
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o

transado,textuateaçâo, transcriaçâo- «exto recriado em soa
P^lude, nesta fase sofreri a «terferénoa do autor tudo
obedecera aos acertos combinados com o colaborador m>e irá

ouriço fngr

SSo°do d*"
pfãm

Chequertfg

conferência;(3)corrfefênda e
(S)devolução do

o

A Elepâneig

Fernanda

Alcántani P|rnoi

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Breve Irnroduçâo e comextualizaçâo

o
o
o
o
o
o
o
o

Norte numa
crtadezinha portuana chamada Areia Branca, que «to
apreserrta
um
atom de ser uma
odade portuária, tem sal e petróleo. Eu fiz o meu
primário em

i^eia ^nca.depots, fui para uma ddade vizinha chanada
Moss^,onde fiz o ginásio. Posteriormente, com 15 anos eu fui
para Fortaleza, onde realizei, naquele tempo, o colegiat pastei o
vestibular para mednana e fiz o curso de Medicina lá no Ceará...

Quando terminei o cuiso de Medicina, fui para Porto Aleore fazer

«P^tolizeiemCardiologiae^meu
^de Medwna da América Utina,o argentino Bernardo
Houssay. £ como eu fiz um doutorado murto prestigiado

o
o
o

u

conwdado para vir trabahar na Santa Casa de
""«tossor durante

«"Pintura e as diftcmdades

o
o
o

f»'3«^ar
interessante,
nâo tanto
por
cunosKJade, mas por achar que
era uma
porta que poderia
ajudar

o

ca^s^ímVnr?
"«"eriam
caminhar
braços
dados
num'
Msamenio harmonioso...
Evidente
que eu de
achei
curioso
tambémwagme conseguir tratar com uma agulha, e, com isso tive outra '

o
o

^

isso- algo láo

iX
existe eeTue
que só
sA os onenia» conheciam!'...
®
Logo,
P^a^camente
eu comecei
náoa me

o
o

interessar, eu soube que os chineses, mas, sobretudo os
japoneses laziam acupuntura aqui em Sâo Paulo. Nessa éooca

o

colôftia, entre os próprios imigrantes...

o
o
o
o
o
o
o
o

aqui no Brasil, a acupuntura era praticada mais dentfo daÍSa
u percebi que, realmente, a acupuntura era muito eficiente de

^®^ necíssâde
TOTpimenio com a mediana ocidental: desta forma,
eu poderia de
azer uma assoaaçáo muito mais interessante... por exemplo um
indivíduo
com pneumonia,
for tratado
comeantibiótico
melhora, mas,
se for tratadosecom
antibiótico
acupunturaeleas'
ISSÍ
rapida, melhor, com menos sofrimento
® '«uperaçáo
e menosé agressão
muito maisaté
mesmo pelo próprio medicamento...

«S^essâo até

O meu interesse pela acupuntura vem desde o tempo em oue eu

era estudante: estava fazendo o terceiro ou o quarto^tno m'íd4

o
o
o
o

o
o
o
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Q

■

3 respeito de acupuntura n

mS
'^edicale.
e. coincidentemente
alguns
meses depois, li outro®"®
artigo
na revista
da Ciba, aquela empresa
^ Foundaiion, Actiei muito interessante essa
T'^ milenar
®'1 ctimesa. Nesta época, eu sempre
'"'eressar
por á
essa prática
estava

proci^ de noticia, só que a maior parte era informação
superfiaat...

^

O

\J
O
O
Q
\J

Grande do Sul nâo tinha nada. Quando vim para Sâo Paulo eu
í"
'e' W"laao
acupuntura,
porque
uma colônia onental muito
grande,com
masanâo
tive acesso
Eu tem
maginei que. em Sâo Paulo, na Santa Casa de Misericórdia eu
'• japonesas eram
«'"'gos,
e e
colegas msseis. As®colônias
muitoalunos
fechadas

O

déidTTe
década de l'<AÍ
1850, uma tia minha, que morava no Rio de Janeiro'
descobriu que havia uma pessoa que ela pensava que era
FrtS^;T'
era raédico.tu
Fredenco Spaeth, que fazia"^0
acupuntura...
o^.ufjuiiiuia...
Euera
fui
rui frsioterapeuta
àa sua orocura
orocur eo

O

O
Q

CcCâOd 06 IQnO uma ha mink*

—

..

em contacto com o Frederico,.1-ele disse:
. 'Eu
._
"uuuide
c«;
uísse.
cu ensino
ensino e
e atendo
atend.
em contanto mm
n•
-- -

^

ouem
Quem quiser
QUl<lí»r, quem
miam üver interesse.,.', que é o contrário
ou.OlUU
dos

O

núcleos onentais daqui de Sâo Paulo.

O
n
U
O

Sâo Paulo para quem tivesse interesse. Ele vinha uma vez oor
IITih"
""'"18 e sexta, e
.TI
segunda e terçatar^iía do que propnamente profissional.
ambiente mais '
lamiliar

Fundação da Associação Brasileira de Acupuntura

O

Então no final de 1950, o Fredenco,junto com todo o grupo que

O
O

íorfJfT'B f"®
acupuntura, fundaram a
fwo nós
A mudamos
brasileira os
deestatutos
Acupuntura
e Medicina Oriental.
'972,
e simplificamos
o nomeEm
para

O
o
o

Ti
Acupuntura,
na acupuntura
realidade, nossa
meta. nosso "
obietivo e nosso
trabalho porque,
eram com
as
outras praticas
da Medicina
Chinesa, como, por exemplo'a '
fitoterapia.
a gente
nâo trabalhava,..

O
O
U

A Assoaaçâo Brasileira de Acupuntura, que fez cinqüenta e
ooucos anos recentemente, continua oferecendo cursos de
TTT
estamos
presentes
grande parte dos estados«•doatualmente,
pais. ministrando
aquilo
que em

Q

Mmeçoo com o Frederico Spaeth, no ano de 1958 A

/\
Q
o
o
o

° Brasileiradedeforma
Acupuntura
papel extraordináno:
pioneira,temnósdesempenhado
difundimos a um
acupuntura dando cursos regulares aqui em Sâo Paulo, no Rio de

jfneiro
oTr.T"

® faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de
acupuntura no

o

SiíTn
° pmsidenie
Richarde
xon fíá
foi á PK
China, depois de uma aproximação
prévia anterior

o
O
W

rcomitiva do Nixon, o jornalista
'"'eressante.
um dosteve
membros
da de
James Reston.
uma crise

Q

awndicite na China e foi operado normalmente com anestesia

O

Os melhores cirurgiões chineses atenderam-no. afinal fazia pane
da comitnra 00 NIxon... No pós-operatório, ele estava com aqS

o
o
o

Q

mal- estar decorrente de uma cirurgia deste gênero, em que há

disiensâo abdominal, retenção de gases e fezes, dificuldade de
enul
sefsaçâo muito ruim... Então, um dos membros da
nrX, rcorrespondente,
°
s®- attes
fazer a amedicação
oadenial
ele aceiiaria
sede
submeter
uma sessão

de acupuntura, e ele respondeu ariimativamente; o resultado foi

o
o
o
o
o
o
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Para mim, especificamenie. foi muito imponanle esse ar>ft n«m
"'"POUCOantes, em 1969ou 197Ü pi,hVn,!!-

o
o
o

instância: depois, eu recorri ao Conselho Federal de Medicina

o
o
o

Conselho Federa)de Medicina,

®

o

PosteriOTOenle, eu também fui processado pelo Conselno

o

mJS Grlss

® Estado do

o
o

t atiVKlade como acupuniurista
e conünuoemédico
praticando a minha
lecionando
porque o maior objetivo era dar o exemplo.
"«"^""^ndo.

o

o

S5:;TSr
-e---pu,.o
da década ,960,em que houvTuma mur^;ie^rceSÍ"'

o
o
o
o
o

grande encontro de música Wtood,„v^, n

^ ®

Seu grande mestre e amigo: Frederico Spaeih
O Fredenco Spaeth teve muito prestigio nâo só aqui no Brasil
sc2,re^'"]2^
soaal, econômico e políüco elevado, e eu pelo lato
Ciet^ies
oe s^
de nfvel

o

pmlessor da Santa Casa e gozar de cenasSidàSes de

^

O

Stes"s ;mT°' seminários,
® war^shops
"""econferências
cursos Nós

O

,e„»

=

O
O
o
o
o
o
o
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Q
Q

•

Internacional de Acupuntura (Paris, França)... Nós sempre
estivemos presentes, mostrando a qualidade da acupuntura

exercida no Brasil. Nós sempre desenvolvemos um trabalho de
altíssimo nível, respeitado internacionalmente; o Frederico é

honons causa em muitos países do mundo, eu sou honoris causa

mais no Sn Lanka, na Venezuela, no Uruguai...
O
o

^

Inicio da dicotomía - médicos e nâo médicos

W
Q

No inicio, até o terceiro ou quarto congresso de acupuntura
havia, na Associação Brasileira de Acupuntura, uma grande
presença de médicos. Depois, começou a haver certa convicção

O

acupuntura, e nâo concordamos. Quem deve fazer acupuntura é

por pane de alguns médicos de que somente eles poderiam fazer

O

Q
Q

Q
O

quem sabe. sendo médico ou nâo... mesmo porque, nos cursos

de mediana aqui no Brasil, o que se ensina de acupuntura é
nada, sâo poucas escolas que dâo algumas noçóes de
acupuntura. Então, infelizmente, houve essa separação e hoje
temos, portanto, uma dicotomia muito evidente, médicos e nâo

médicos lutando em campos diferentes...
Inserção da acupuntura no serviço público da cidade de Sâo
r oUlO

O

Quando a Êrundina foi prefeita, ela se mostrou extremamente

O
y

preocupada com a saúde, ela instituiu, na Secretaria de Saúde do
Município, atendimentos de acupuntura. Nesta época, em muitos
postos, foram abeaos serviços de acupuntura, e o Delvo Ferraz

Q

foi o coordenador geral dos postos de acupuntura,

^

Posteriormente, quando o Maluf sucedeu a Erundina ele

O

estabeleceu que somente médico poderia praticar acupuntura-

y

com ISSO, além da qualidade ir para o 'brejo', a maior parte dos
atendirnemos de acupuntura nos postos de saúde, criaoos

Q

durante o governo da Erundina, foi interrompida. A Erundina fez

Q

porque era mulher e nordestina, mas extremamente inteligente

um trabalho muito interessante, mas havia muito preconceito,

y
Q

este trabalho que ela fez, por meio da Secretaria de Saúde do

Município, foi fantástico, mas. depois, o Maíuf decidiu que
somente médicos poderiam fazer. Esta foi a grande escolha que a

w
Q

população fez, em vez da Erundina, mulher, nordestina honesta
inteligente, digna e competente, escolheu outro que fez um
trabalho muito destruidor no que diz respeito â acupuntura aqui no

y

Municioio de São Paulo.

O

O Delvo (Ferraz) era coordenador, ele desempenhou e

Q

desempenha um papel Importante na acupuntura, digamos assim

Q

Q

Acupuntura é uma entidade privada, a gente tem muita coisa, mas
a linha pnvada só oferece apoio e suporte para o desenvolvtmenio
da acupuntura nas áreas públicas. A gente participa dessas lutas
e trabalhos; o Wu Tou Kwang inclusive participou e participa, de

Q

maneira muito ativa, junto conosco, no que diz respeito à
acupuntura para médicos e nâo médicos,

Q

Os "engodos"

O

Ê muito prejudicial para o pais esse engodo de dizer que só

O

^
S*
Q
y
_

W
Q
Q
y
Q

V

mais ligada à área oficial. Como a Associação Brasileira de

médico deveria fazer acupuntura, que só médico é capaz e tem
competência para tal... É comum algum diente dizer,'Doutor eu
fiz acupuntura, mas foi com médico'. Evidente que existem
médicos competentes, porém dizer que a acupuntura deveria ser
exdusividade dos médicos é uma agressão â população
brasileira. Será trágico se, por ventura, a acupuntura ficar

exdusiva aos médicos, oorque esse perigo é real, como pode ser
venficado na existônda do Ato Médico.
O Ato Médico, tal qual foi aprovado na Câmara dos Deputados
l-quida a acupuntura para nâo médico: é muito possível, nâo diqo
provável, que seja aprovado, porque o lobby médico é muito fcme
O médico tem um prestígio que nenhuma outra profissão goza

existem médicos na política e médicos que influendam na poiitíca.

O
o
o
o

o
o
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Q

poderoso
loftby,asque
fez a aprovação
do Ato
Médico, é que®"e
iança
os engodos,
mentirinhas
ou •meniironas'
Eu sou médico, entáo, unagina eu falar isso. defender o ndo
médico, para o Conselho Regional de Medicina, isso é uma coisa

Q

cnminosa... Eu e o V\Aj fomos processados: eu tenho trés

O

processos já fechados, mas o Wu,como é mais político, foi até

candidato a vereador, provavelmente tem ou teve muito mais...
O
o

Um médico francês amigo meu, o Bemard Auteroche

Q

respeitabilissimo acupunturisia e grande profissional, que

O

Q
^

Q

A fracassada experiência da França

infelizmente morreu há pouco tempo, me contou que, há cerca de

vinte anos, a prática de acupuntura por nâo médicos loi proibida
na França. Em conseqüência disso, a qualidade da acupuntura na
França caiu vertiginosamente, e o número de acupunturistas

diminuiu tâo grandemente que boa parte da população que linha
condições econômicas, ia se tratar nos países vizinhos... quem
morava mais ao norte da França ia para Holanda, Bélgica ou

y
Q

Inglaterra, quem morava mais ao sul, ia para a Itália ou Espanha...

Q

redundou num prejuízo muito grande para a população, a situação
foi tâo dolorosa e trágica que, alguns anos depois, o Ministério da

ü

Saúde Francês voltou atrás. Hoje. na França, assim como na

Entáo, a acupuntura francesa sofreu enormemente. e isso

^

maiona dos países do mundo, médicos e nâo médicos podem

praticar acupuntura; apenas em alguns poucos países há esta

Q

restrição, acredito que na Dinamarca, na Arábia Saudita e em
outro pais que eu nâo me recordo. Na maioria dos países a

O

acupuntura é aberta para quem sabe, nâo para quem tem um

Q
Q

diploma disso ou daquilo.
A época da "perseguição séria"- Ditadura

Q

O Frederico foi preso pela policia do Rio de Janeiro na época da

Q

Sakae Maki. foi torturado pelo fato de fazer acupuntura, porque

^
W
Q

Na época da ditadura, a perseguição era muito mais contra os
que nâo eram médicos... eu fui perseguido e processado ainda na
época da ditadura, no entanto era outra questão; a acupuntura era
considerada, por muitos, como magia negra. vudu. charlatanismo,

Q

ü

perseguição séna. durante a ditadura; e o pai do Ricardo Maki

beneficiava e ajudava os outros...

eniâo. eu, como médico, nâo poderia fazer vudu Em 1872

Q

houve uma mudança desta visão após a publicação da história do

w

James Reston e pelo resquício do movimento hippie como iá

Q

mencionei.

Q

Relações internacionais do Brasil

O

Interessante, no inicio, a gente linha uma relação muito grande

O

com os países da América do Sul. sobretudo com a Argentina

Q

todo ano. eles vinham para o Brasil para participar dos nossos
encontros,. dos
e ad gente
ia para
para ia
lá. para
para
— nossos congressos, c
ycfae 19
participar dos encontros, ouvir tango e comer carne gostosal O

O

nosso grande coniacto era, também, com a França, na realidade
por intermédio mais do Frederico, que foi o nosso mestre e o

®
Q

grande herói
brasileira.
O
Frederico es
estudou com o
-Stiefvater.
- que
- da
—foiacupuntura
vioaiiciio.
u rreoenco
aluno dooGeorge
Souiié
de Morant,.

Oâr1lt*Jr>Ar

Q

otiGivater. âiie frti AiirnnH/\

aa. . .

O Soulié de Morant. diplomata e profundo conhecedor da tradição
chinesa, foi quem trouxe a acupuntura para o Ocidente

O
_

espeaficamente para a França. Ele nâo era médico, quer dizer
nâo era médico aqui no Ocidente, mas. na China, ele recebeu ó

W
Q

titulo de doutor em medicina oriental. O Souiié teve muitos alunos
que, lunto com o ele. complementaram seu próprio trabalho. Um
desses alunos foi o Eric SÜefvater. aliás, a mulher dele também
raz o curso com o Souiié, os alemães Use e Eric Stiefvater. O

Q

W
Q

Fredenco também era alemão, nascido em Luxemburgo, mas com
nacionalidade alemã,e parte da família dele era francesa Então
a nossa linha é francesa, e procuramos conservar o que há de
mais profundo e puro da acupuntura tradicional chinesa

o
o
o
o
o

o
o
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o

Q

® Souliée o Frederico nao eram médicos, coitados, penaram...©

Frederico íoi muito perseguido, intimidado com ameaças até meio

Q

veladas. Você nâo actia que é perigoso você fazer acupuntura?'.

Q

A lenda da origem da acupuntura - Ailântida

Q

Existem lendas que dizem que a acupuntura é muito anterior ao

^

chinês: na verdade, a civilização da Attântida teria sido o twrço da

W

acupuntura. A destruição da Atlântida favoreceu a expansão da

Q

acupuntura, porque, com o desaparecimento daquele núcleo os
sobreviventes se espalharam pelo mundo. Segundo essa lenaa,
quando a Atlântida foi destruída, os mais cultos, os mais

Q

Q

imporianies, os mais sabedores a respeito do assunto foram para

W

a China, e os demais (oram para as outras regiões do mundo

Q

indusive, para as Américas e para a África.

Q

Emáo. aqui no Brasil, ainda hoje, algumas tribos indígenas fazem

O

acupunturisia, trabalhava na Chapada dos Guimarães, e visitando

um arremedo de acupuntura... Um amigo meu, fisioterapeuta e

Q

o interior do Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, conseguiu

^

anotar 104 pontos no corpo em que diferentes tribos faziam uma

Q

esoécie de acupuntura. Uma aluna minha viu, na Ilha de Bananal
uma india quebrar uma pedra aquedda ao sol e as espícuías mais
finas foram colocadas em outra India com problema de saúde. O

U

Q

Frederico tinha uma dienie antropóloga casada com um indio, e

W

que morou uma temporada numa aldeia, e ela confirmava a
existônda de uma espéde de acupuntura,

Q

O

Em outras regióes do mundo também há resquidos históricos

sobre a acupuntura; no Peru, com os incas; aqui no Brasil, eu vi,
no Museu do Indio em Manaus, uma estante com estiletes de

Q

madeira e escrito embaixo:'Estiletes usados por pajés para
iraiamento de saúde'. No México, com os asiecas e os malas,

Q

existem também referências a uma espécie de acupuntura. Existe

O

somente uma agulha de prata, romba, que nâo penetra só loca.

uma acupuntura egipaa; eu fiz o curso introdutório, usa-se

O

Na África do Sul, também tem uma forma de acupuntura

rudimentar.

®

Enfim, nâo se sabe realmente se existiu essa tal AUânlida, mas,

Q

se tiver existido, explicaria a presença dessa forma orimitiva de

Q

amiga coreana diga que veio da Coréia e que, depois, foi para

Q

China... é brincadeira de uma acupuntunsia amiga minha, ela
defende os patrícios dela. Ela explica que o tipo físico e a

O

acupuntura a que eu estou me referindo. Bom, o falo é que a

acuountura tal qual nós conhecemos veio da China, embora uma

O

fisionomia de alguns personagens sâo mais parecidos com os
coreanos do que realmente com os chineses... No entanto, o fato

Q

é que o acupuntura chinesa é realmente a primeira referência.

^

Introdução da acupuntura no Brasil

Q

Eu li uma história em um panfleto publicado em Salvaoot

O
Q

da Introdução da acupuntura chinesa no Brasil. Esta introdução se
deu por meio da imigração de acupunturisias de Macau, trazidos

V

por Dom João VI: naquela época, Macau era possessão

Q

portuguesa... infelizmente, nâo sei onde foi que eu deixei essa
publicação, porque eu viajei, mudei de casa, de cidade, passei

Q

Q

mostrando que o ano de 1808 foi uma das primeiras referências

cinco anos em Cuiabá... Dizem que três mudanças sâo iguais a

um incêndio, e eu fiz cerca de quatro mudanças...

Q

Em 1858, há referências de acupunluristas que vieram para Sâo

^

Paulo, japoneses que vieram para a região do Vale do Ribeira, e

Q

japoneses que foram para o Pará para o cultivo de pimenta do
remo, na região de Tomé-Açu, que ainda hoje é o grande produtor

de pimenta-do-reino aqui no Brasil... Contudo, esses japoneses

Q

que trouxeram a acupuntura não deram continuidade, nâo houve

^

interesse de passar adiante

O
o
o
o
o
o
o
o
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O

E por ftm. em 1958. foi fundada a Assodaçáo Brasileira de
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A luta pelos direitos da prática da acupuntura
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lodpy vem com tudo. com força total!

O

Há pouco foi publicado que somente os médicos poderiam

O
Q
U

fomia de usar a midia a favor. Infelizmente, a mídia acata e
irr"®
P"'"®'™. ® influência médica sobre ela é
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por acupuntura foi causado por médicos... mas. infelizmente, nâo

O
o
o
o
o

o
o
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o

o

Q
Q
S/

menconam isso, assim como esquecem de dizer que a incidência

de problemas decorrentes do uso de acupuntura é insignificante.
Eu ped. a uma cJienie minha, que trabalha na Bireme para fazer
um levantamento dos acidentes que aconteceram em dez anos
de meados da década de 1980 a 1990, dos casos de infecçâo '
contaminação e pneumotórax causados por acupuntura: o total
levantado por ela foi de duzentos e tantos casos. O Colégio
Médico de Acupuntura publicou essa informação mostrando o

O

cerca
de trezentos
casos publicados... provavelmente, daria mais
contando
os que

O
_

"âo foram publicados. Vamos supor que sejam seiscentos, em
dez anos... isso significa, em média, sessenta casos por ano e

Q

inserções estão sendo realizados neste momento, lembrando que
8 China tem um bilhâo e trezentos mithôes de habitantes, a índia

Q

quase a mesma coisa, o Japão tem mais de cem milhões de

o

hospitalar estão acontecendo neste momento em Rondônia Sâo
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis?
Quantos casos de erros médicos estão acontecendo agora em

cerca de anco casos por mês no mundo todo. Quantos bilhões de

habitantes, e no resto do mundo? Quantos casos de infecçâo

o

Q

^lo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba Fortaleza

V

sOrdido, mentiroso...

Manaus, Brasília, Cuiabá? Quer dizer, é um argumento falacioso

O

Q

Q
^
w
Q
Q

Quanto ao argumento dos médicos sobre a questão do

diagnostico, vale ressaltar que a acupuntura de qualidade tem seu
diagnósüco própno; o acupunturista nâo precisa tanto do

diagnóstico ocidental, se tiver esse diagnóstico também, ótimo.
acupuntunsta possui os métodos para fazer o seu próprio
diagnóstico. Portanto, isso também é um argumento falacioso.
Outra questão interessante é que, normalmente, os brasileiros
Entretanto, nâo é essencial o diagnóstico ocidental já que o

O

que fazem acupuntura só procuram este tratamento como último

Q

diagnósticos, muitas vezes conflitantes; já foram em benzedeira

recurso... ,á procuraram médicos, têm um monte de exames e de
w

nâo deu certo, por fim, resolveram procurar acupuntura

Q
U
Q

Portanto, essa questão do diagnóstico é um argumento de quem
nâo tem argumento. Eniâo, eu e outros profissionais que conheço
defendemos essa rdeta com o risco até de perder o diploma eu
nunca fui ameaçado de nada, as ameaças foram somente sobre

^

os coitados do Frederico e do Maki.

O
Q

era a época dos hippies, por outro lado, era época de intensa '

O

Q

^
Q

As déMdas de 1960 e 1970 foram bem dificeis... se, por um lado

perseguiçáo da ditadura. O berço da acupuntura é a China e se

veio da China, era considerada comunista, e, se era comunista
preasüva ser combatida... £ com tnsteza que eu digo que foi '

assim, esse aspecto político foi sério... Entáo, muitas vezes os
acupuntunstas eram considerados comunistas:justamente porque
a acupuntura veio da China, eles associavam uma coisa à outra

Portanto, grande parte da perseguição era dessa ordem.

O

o preconceito

O

Houve muito preconceito por parte dos meus colegas eu fui

Q

vitima de muito preconceito e processado porque fazia
acupuntura. Foi muito difícil, já paguei alguns pecados, nâo todos-

O
Q
W
Q

"hJ"os eu ainda nâo paguei, mas tenho a consciência de que
procurei fazer o melhor, o mais justo, o mais cerio... aquilo que as
minhas ^nvicçôes e meus ideais me apontaram como honesto
posso dizer, como arma para ajudar os outros

ÇP

Acredito oue eu ajudei e ajudo, ensinei e ensino a ajudar: tem
uma musica que diz;'enquanto houver força em meu peito '

O

en^nare7a''í;da7""'°

O
o

«
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BEM-eSTflR. MEDICINA

Mais práticas integrativas vêm ao SUS. Entidades
médicas criticam

o
o

o governo anunciou a inclusão de hipnotei apia, aromaterapia e oulros oilo tratamentos

alternativos na rede pública. Mas a medida não agradou a todos

o
o
o
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Entidades rnédicas criticaram a inclusão ria mais dez piáücas intecjrativas no SUS. (Eolo; lít/iSlock)

o
o
o
o
o
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O
o
o
o
o

o
O

uonseino Keciionai cie Mecncma ao bsiacio ae bao Hauio (Uremeso). Segundo eias, os
médicos nem pedem receiiar essas lerapias pela total falta de evidência científica de que

O

causam benefícios reais. Mas de quais práticas integrativas estamos falando?

O

®

Veja também

O

Q
O
o
o

MENlESAUDÁva
Meditação mindfulness: sua mente tem poder
Ç.Vjí --j- :f-j
'.í-.-VS/KJ

J
' ""

© '-3 nrjo 2017- 1OI1O8

o

OEM-ESTAIÍ

o

Como a acupuntura pode ajudar no tratamento de doenças?

Q

© ?0m;ir?.016- Í2h03

O
O
o

As novas terapias oferecidas no SUS

o
o

As descrições a seguir foram tiradas do site do Ministério da Saiíde:

o

o
O

Apilornpia - método que utiliza produtos produzidos pelas abelhas nas colmeias como a
apitOAina, geleia real, pólen, própolis, mel e outros,

O

Q

Aromaicrapia - uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais, os óleos essenciais

O

promovem bem-estar e saúde.

O

Q
Q
Q

Bioenergética - visão diagnostica aliada à compreensão do sofrimento/adoecimento. adota a
psicolerapia corporal e exercícios terapêuticos. Ajuda o liberar as tensões do corpo e facilita a
expressão de sentimentos.

O

Constelação familiar - técnica de representação espacial das relações familiares que permite
ideniiricar bloqueios emocionais de gerações oli membros da família.

Q
Q
O

Cromoierapia utiliza as cores nos tratamentos cias doenças com o objetivo de harmonizar o

o
o

corpo.

o

Geotornpia - uso da argila com água que pode sei splicada no corpo. Usado em ferimentos,

o
o

cicatrização, lesões, doenças osteomiisuculares.

o
o
o
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Q

'-/^utinjuri ciuici

Q
Q

finalidade icrapéutica e promove melhoria de diversas doenças. Usado na odontologia,
neurologia e oncologia.

O
o

iHiüvuici uus ytíses UMyttiiu ü u/:uiiiu pui \.Mvt;i5>db' viiis; ue <11.11 iiinibuciyciu uuii 1

Terapia dc Florais - uso de essências florais que modifica certos estados vibratórios. Auxilia no
equilíbrio e harmonÍ7.ação do indivíduo

o

ò

Com elas, o SUS oferece 29 práticas integrativas no total. Além das já mencionadas, os

b

brasileiros têm à disposição: avurveda. homeopalia. medicina tradicional chinesa, medicina

o

antroposófica, íilotercipia, arteterapia, biodança, dança ciicular, meditação, musicoierapia,

6

naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reílexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa,

o

teimalísmo social/crenoteiapia e ioga.

b
t

o
9

Qual o problema?

o
Q
O

Em resumo, o CFM e o Cremesp lamentam 3 falta de evidéncia.s científicas sobre a segurança e,
principalmente, a eficácia desses métodos. Diante disso, seria inoportuno gastar o escasso
dinheiro destinado à Saúde em estratégias que podem não surtir efeito real.

O

Q
Q
Q
Q
0

ò
1

o

ò

^

Veja: se um indivíduo deseja recorrer a essas alternativas, é direito dele. O que se questiona é
onerar o sistema público com medidas sem comprovação de eficiência, nem que soja sob a
alegação de evitar enfermidades. Segundo o CFM,em 2ÜT/ o Ministério da Saúde destinou RS
17,2 bilhões para a Política Nacional de Prálic<ns Intearativas e Comnlementares.
Programas de prevenção de doenças são fundamentais. Mas, talvez, pudesseiVi ser voltados

para medidas reconhecidamente positivas, corno os exercícios físicos, a alimentação saudável e
por aí vai.

As contestações na íntegra

P

Veja a seguir as notas do CFM e do Cremesp sobre o assunto. E, neste link, você pode ler o

O

comunicado do Ministério da Saúde.

O
J

o

NoI<t do Cronrcsp

ò
Q
P

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) vem a público manifestar
sua preocupação com o recente anúncio do Ministério da Saúde de inclusão de dez novas

ò
ò
o

ò
ó
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doenças e expor os pacrenies a riscos. Nao se incluem nesla discussão, desde que praticadas
por tnédicos, a acupuntura e a homeopatia, que são especialidade-s médicas reconhecidas pelo
Conselho Federai de Medicina (CFM).

O Cremesp alerta, ainda, os médicos que o Código de Ética Médica, em seu Capítulo II, diz que "é
direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas
cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente." Portanto, é vedado ao médico

indicar qualquer tratamento considerado alternativo e que não se configura especialidade
médica, conforme resolução do CFM.

Mais uma vez, o Cremesp repudia a atitude do Ministério da Saúde que de maneira arbitrária

introduz práticas e procedimentos ao SUS sem levar em consideração o rigor técnico e científico,
desviando o foco da real situaçrão em que se encontra a saúde pública brasileira que tanto
necessita investimento na atenção básica e em programas de prevenção.

O Cremesp reforça seu compromisso com a saúde da população e continuará atuando pelo
aprimoramento da assistência e pela qualificação da atuação médica, visando a humanização e
respeito ao paciente.
Nota do CFM

O Conselho Federal de Medicina (CFM)se manifestou, nesta segunda-feira (12). sobre a inclusão
de novas práticas inlegrativas e complemeniares para pacientes do Sistema tjnico de Saúde
(SUS), anunciadas pelo Ministério da Saúde.

Para a autarquia, as práticas integrativas feitas no SUS não têm resoiubilidade e não têm

fundamento na Medicina Baseada em Evidência (MBIi) - ou seja, ignoram a integração da
habilidade clínica com a melhor evidência científica disponível.

A aplicação de verbas nessa rárea onera o sistema, é um desperdício e agrava ainda mais o
quadro do SUS com carências e faltas", explica o presidente do CFM, Carlos Vital.

Vital destaca ainda que os médicos só podem atuar na medicina com pmcedimenlos e
terapêuticas que téni reconhecimento científico e que nentiuma das práticas anunciadas nesta
segunda-feira pelo ministério são reconhecidas - exceto a homeopatia e acupuntura.

"A acupuntura quando praticada como especialidade médica é feita de maneira completamente
diferente do que está colocado no SUS como uma prática integraiiva, ou seja. é feita com base
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inclusão de de?, terapias alternativas a serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Enire essas práticas, estão a cromoterapia, ozonioterapia e florais.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o coordenador da pós-graduação em Bioética da
Universidade de Brasília (UnB) e presidente da Associação internacional de Ética em Educação,

Volney Garrafa, assim como o CFM,também criticou a alocação de recursos públicos para essas
terapias.

Essa priorização na alocação de recursos é feita com base na ética: o gue vai trazer mais
benefícios, para o maior número de pessoas, peio maior tempo possível, trazendo menos
conseqüências". Para Garrafa, ainda que algumas das terapias tragam benefícios, caso da
meditação e da acupuntura, a questão maior é ter critérios e transparência na alocação do
dinheiro público. No ano passado, o Ministério da Saúde destinou R$ 17,2 bilhões para o
programa que financia essas terapias por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complemenlares.

[Atenção: o Ministério da Saúde contesta esse valor dn nota do CFM. A pasta afirma que a
verba mencionada se refere, na verdade, a todo o Piso da Atenção Básica, que incluí as práticas
integrativas, assim como outros tratamentos. A nsscssoria de imprensa diz ainda que não Icrri
o valor gasto com as práticas integrativas separadamente]
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Polêmica: médicos são contra 'terapias
alternativas' no SUS
Koijyne Macedo i[lllp://Wwv*,Vi(IaDacao.Coiii,Br/Ai(lhot/Rosayne-Maceilo/l
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Dfi um lado, o Minisjério da Saúde, que acaba dc libnfar novos nfoccdimcnior- na rede

do SUS e milhares de icrapeuias e usuários pus confirmam o poder Icrapculico das
chamadas ptálicas iniegialivas e complemeniarcs (PICs). Dc oiilrc, um fone
*.n

movimtrnio suslenlado pela classe médica,com apoio, ccrramcnle, da poderosa

•i". •

indústria (ar.tiacéuíica de halopálicos c de grandes grupos empresariais na área de

assistência á saúde, que preferem tratar c/clusivamente a doença e não o "lodo",

■

T

corno defendem 05 cornhecimernos tradicionais e algumas ve^es mileriares das
terapias antes conhecidas como 'aliornativas'

A decisão de incluir tnals lO práticas integraiivas.como a O/.onioteropin e a terapia com florais, na rede dc atenção básica à
saúde - anunciada pelo toinislro Ricardo Barros na última scgvinda-feiro (12), rta abertura de um congresso internacional sobre
o tema que termina nesta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro - gerou forte re.ição entre entidades que representam a classe

médica. A Associação Médica Brasileira (AMB)emitiu uma nota rificia! taxando de "ultrajante que os recursos do SUS sejam
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direcionados 8 lais práticas, enquanto a carta ano se investe menos cm saúde". O Conselho Federai de Medicina(CFM)
lambem havia se manilestado contra a adocãc da Ozoniolcranin nn rede SUS.(htlp://www.vidaeacao.com.br/o2Qnioieíap(nirat-l)cnoíicios-ma3-enfrnnta-rc5istcncia-de-mcdicos/)

Para a AMO.os recursos do SUS deveriam ser usados para melhorar a situação de superlotação dos hospitais c â prevenção e
tratamento de doenças graves, como a febre amarelo, que tem avançado no pnis "Vemos o uso do orçamento da União, ou

seja. o dinheiro da população, que deveria estar sendo nplicado em áreas da saúde negligenciadas, sendo gastos em "terapias"
com a total laiia de reconhecimento científico", critica a entidade. E prossegue:"O pois vive situações graves de filas para
cirurgias s evames, inclusive oncológicos, hospitais superlotados, desativação de leitos e ric unidades de otcndimento,
avanço da febre amarelo, rccrudcscimento de doenças,como a molária, sifilis, hepatite A. tuberculoso, dentre outras".
Só médicos podem praticar Morncopalia e Acupuntura, diz AMO

A nota, porém, faz urna ressalva, ao reconhecer a importância das práticas intcgralivos, quando aplicados por médicos,como é
o caso da Homcopalia e da Acupuntura, já reconhecidos ha bastante tempo como especialidades médicas."Dentre

as práticas intcgraiivas estão duas especialidades mcdica.s, com atuação claramente definidas, reconhecidas pela Comissão
Misia de Especialidades, a HomcoDaiia (desde 1950) n a Acupuntura desde {l 995)". No entanto, ressalta a nota, mesmo nestas

há um "desvio", pois em muitos casos estão sondo praticadas, de forma incentivada pelo governo, por não médicos,o que, diz a
AMB, estaria "teiindo a l.ei do Ato Médico e colocando ern risco a saúde das pessoas".

A queda de braço entre icrapeutas holisiicos e médicos, que já vem de muitos anos, mobiliza a Justiça. De acordo com a AMB,
"diversas decisões em Tribunais pelo paí's lém jvrigado improccdonic práticas médicas de serem exccuiiidas por outros

profissionais E cita uma d.is últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, pttblicada 16 de fevereiro, que "reafirmou que o
exercício da acupuntura c ilegal para fisioierapeulas c letapeutas ocupacionais, que pleiteavam aa competência para Isso".
Mais de l.a milhão de usuários no Brasil

As chamadas Práticas Integratlvas e CompiotTtcniarcs (PICS) disponíveis no SUS já são empregadas en"i 9,350
eslabeiectmentos em 3.173 municípios brasileiros, sendo que BB% são dcrecidas na Atenção Básica. Para a AMB, "os

números divulgados pelo Ministério da Saúde as.susiam, aliados ao registro dc mais de

milhão de atendimentos individuais

em lais "terapias",

A AMB considerou um "desrespeito aos brasileiros o uso de valores pata tais práticas c, ainda, a deslinação dc mais recursos

pata a realização de grande evento internacional - 1' Congresso internacional dc Práticas inlegrativas para Saúde Pública promovido pelo próprio MS". O inlcrcongrepics e o 3® Congresso internacional do Ayurveda são realizados no Pio de Janeiro, no
Centro de Convenções Ripccnlfo, e terminam nesta nuinia-feira (15) no Pio de Janeiro, reunindo cerca de quatro mil

Oesguisariofcs o especialistas do mundo inteiro. Foram apresentados mais dc 900 estudos cicntificos que comprovam a
eficácia dessas terapias para tratar doenças crônicas, dc difícil ou cmo Iratamenlo na rede pública de saúde,como ansiedade,
estresse c depressão.
Espiritualidade e cura

Espiriiiialidade c saúde no campo das pesquisas clinicas foi o tema do uma das

palestras realizadas durante o congresso nesta quarla-leira (tá). A antropóloga Marilyn
Kay Nations (foto ao lado), que íez pesquisa no Nordeste sobre a depressão em mães
que perderam seus bonés, descobriu que a espiritualidade mantém essas mães vivas.

Segundo ela, elas se ancoram nn fé, nas crenças o na imaginação dc que o? filhos
mortos são seus anjos

"A

A USP tem visão rr.ais analítica sobie o conceito da esplriiualidacle para minimizar o soíiimcnio das pessoas", disse a
pranaicrapeuta Mana Santos, parceira do Vida f. Ação, após assistir palestra dc lUibens Lene Tavares piofessor no setor de
ginecologia e obstciricin c coordenador do núcleo avançado de cspiriiuiilidade da UFMG.
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ilnuvç fila pata e>pürinicniar algumas práiican inlngraiivns, como feike c
01

auticoloietapia. No primeiro dia do Contiiasso foi lançada a bíbliolcia vliuial sobre
as medicinas Uadicionais c práticas iniegraiivas. uma forma iniercssnnie de manier
uma fonte confiável pata quem se inlcressar pclos assunios.

Mais da metade dos miinlcipios do RJ já conia com terapias no SUS

As PICS já estão presenics na icdc pública c)p saúde dc 58 dos 92 municípios do
Hstado do Rio dc Janeiro. São práticas de rnedicina tradicional chinesa, terapia
cornuniíária, dança circular, yoga, massagem,auriculotcmpia, massoíerapla,

liB
irofw «,1 rtiffjnic n crvionn» ba-,i mtcrs.ij.xIiM em
••(«■-'"-"fivaínien.is

Wen.iSimlost

artetetapia, meditação, musicoterapin, acupuntura, tratamento termal, tratamento

noturopálico, tratamento osieopálico e rciki oferecidas na Atenção Básica para o tratamento dc usuários do SUS.

Atualmente, a acupuntura c a mais difundida com 70V mil oicndimeníos e 277 mil consultas individuais. Em segundo lugar,
csiáo as práticas de Medicina Tradicional Chinesa com 151 mil sessões,como taichi-chuan e liangong. Em seguida aparece a
auriculoierapla com K2 mil procedimentos. Também lotam registradas 35 mil sessões de yoga,23 mil de dança
ctrcular/faioriança e 23 mil de terapia comunitária, entre outras. Veja abaixo a lista de municípios que ofertam
práticas tntegralivas no Estado do Rio.
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febre-amarela/)
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LEIA TAMBÉM
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Legislação informatizada - LEI N° 12.842, DE 10 DE
JULHO DE 2013-Veto
Veja também.;

Texto Atualizado (HTML) (formato doe) (formato pdf)
Publicação Original
Proposição Originária
Dados da Norma

LEI N° 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre o exercício da Medicina,
MENSAGEM N° 287. DE 10 DE JULHO DE 2013.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1® do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrarieclade ao interesse
público, o Projeto de Lei n® 268, de 2002 (n® 7.703/06 na Câmara dos
Deputados), que "Dispõe sobre o exercicio da Medicina".

Ouvidos, os Ministérios da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão,
da Fazenda e a Secretaria-Geral da Presidência da República manifestaramse pelo veto aos seguintes dispositivos:
Inciso I do caout e ^ 2° do art. 4°

"I - formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição
terapêutica;"

"§ 2° Não são privativos do médico os diagnósticos funcionai, cinésiofuncional, psicológico, nutricional e ambiental, e as avaliações
comportamental e das capacidades mental, sensorial e

perceptocognitiva,"
Razões dos vetos
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o
o
o

íe:<!o inviabiliza a manuíonção de ações preconizadas em protocolos e
diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema tJnico de Saúde e em rotinas
e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da

O
O

íorma como foi redigido, o inciso I impediria a continuidade de inúmeros

O

programas do Sistema Único de Saúde que funcionam a partir da

O

Q

atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a
realização do diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas
que não a médica. E o caso dos programas de prevenção e controle à
malária, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis,

O
O

dentre outros. Assim, a sanção do texto poderia comprometer as políticas
públicas da área de saúde, além de introduzir elevado risco de

o

judicialização da matéria.

o

o
o

o
o

o veto do inciso I implica também o veto do § 2°, sob pena de inverter

o
o

completamente o seu sentido. Por tais motivos, o Poder Executivo

Q

apresentará nova proposta que mantenha a conceituação técnica

Ó

adotada, porém compatibilizando-a com as práticas do Sistema Único de

O

Saúde e dos estabelecimentos privados."

Ò

O

Os Ministérios da Saúde, do Planejamento, Orçamento 0 Gestão e a

Q
9

Secretaria-Geral da Presidência da República opinaram, ainda, pelo veto aos
dispositivos a seguir transcritos:

O

Incisos VIII 0 IX do art. 4°

Õ

O
O
Ò
Ô
O

"VII I - Indicação do uso de órteses e próteses, exceto as órteses de uso
temporário;
IX • prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;'

o

ò
ó

Razões dos vetos

o

o

"Os dispositivos impossibilitam a atuação de outros profissionais que

Q

usualmente já prescrevem, confeccionam e acompanham o uso de

O

órteses e próteses que, por suas especificidades, não requerem
indicação médica. Tais competências já estão inclusive reconhecidas pelo

O
o
o

O
O

Sistema Único de Saúde e pelas diretrizes curriculares de diversos
cursos de graduação na área de saúde. Trata-se, no caso do inciso VII I,
dos calçados ortopédicos, das muletas axilares, das próteses mamárias,
das cadeiras de rodas, dos andadores. das próteses auditivas, dentre

O

outras. íMo caso do inciso tX, a Organização Mundial da Saúde e a

o

O
O
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Organização Pan-Aniericana de Saúde já reconliecem o papei de
profissionais não médicos no atendimenlo de saúde visual, entendimento
este que vem sendo respaldado no Pais peio Superior Tribunal de

Justiça. A manutenção do texto teria um impacto negativo sobre o
atendimento à saúde nessas hipóteses."
Incisos I e II do ^ 4° do art. 4°

"I - invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou
abrasivos;

I I - invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção,
punção, insufíação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso
de agentes químicos ou físicos;"
Razões dos vetos

"Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam
procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente
aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo

alguns que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de
uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe
a execução de punções e drenagens e transforma a prática da
acupuntura em privativa dos médicos, restringindo as possibilidades de
atenção à saúde e contrariando a Política Nacional de Práticas

Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. O Poder

Executivo apresentara nova proposta para caracterizar com precisão tais
procedimentos."
Incisos I. II e IV do ^ 5° do art. 4°

"J - aplicaçao de injeções subcutâneas, intradérmicas, intramusculares e
intravenosas, de acordo com a prescrição médica;

I I - cateterização nasolaringeana, orotraqueal, esofágica, gástrica,
eníeral, anal, vesical, e venosa periférica, de acordo com a prescrição
médica;"
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O
O
o

o
o

'"iV - punções venosa e arlerial periíéiicas, de acordo com a prescrição
médica;"
Razões dos vetos

o
o

Q

"Ao condicionar os procedimentos à prescrição médica, os dispositivos

O

podem impactar significativamente o atendimento nos estabelecimentos

O

privados de saúde e as políticas públicas do Sistema Único de Saúde,
como o desenvolvimento das campanhas de vacinação, Embora esses
procedimentos comumeníe necessitem de uma avaliação médica, há

O
O
O

Q

situações em que podem ser executados por outros profissionais de

Q

saúde sem a obrigatoriedade da referida prescrição médica, baseados

O
O

em protocolos do Sistema Único de Saúde e dos estabelecimentos
privados,"

O

O
O

inciso I do art. 5°

O

O
o
o

"I • direção e chefia de serviços médicos;'
Razões dos vetos

o
o

Q

"Ao não incluir uma definição precisa de 'serviços médicos', o projeto de

0

lei causa insegurança sobre a amplitude de sua aplicação. O Poder

5

Executivo apresentará uma nova proposta que preservará a lógica do

O
O

texto, mas conceituará o termo de forma clara,"

O

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os

P

dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à

P

elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional,

O

Q

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção

O

Ide 11/07/2013

O
O

P
O
Q

Publicação;
• Diário Oficiai da União - Seção 1 - 11/7/2013, Página 6 (Veto)

O

O
o
o
n
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admintsuallvo quo
que

A IA A coTíiMnAr A loqi^lacdo tir- v^or.
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íiispens.Ao, [tela Ju.stiça. do trecho de resoluçAo t» Conselho Ferteriiide Farmêcia (CFF)auo pcmsilia aos lanisacéulicos avaliar
rcsuliaoos de nratros clinicp-i.ihoroloriais do Oiscente.
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NOTICIAS

Acupuntura é procedimento módico, decido TRF da 1"
Região
ri;,WMMWSqi

Após /cfiyo e cxousf/vo empenho, o CFM lotjiou 6^'iio om caisâfjiiir lovoilei a s'íi'oç<1o
jtiriclica P'Ti lelaçSo ao nrerplcio dn «ci/pd/tft/rp ix>r outras piohssõos, que uõo seja a

o
o
o

o

medicino.
PiiblK»dt no Ofí 71>'«V701? ii. lOMí

o TriOur«i rcoerai Regional (TRF)cfci 1' Reptâodeciciiu na icrw'eifa {37) oiw n atutxtniura e jmu (yáiica
excluv/anvniic inòdica. A üutí&ão 6 lavorávcl >1 uma scne üe açpcs i»r mcm cios ciuais o Ccnseit^ Fccicral
üe Medicina(CFM)oedtíxiesde 2001 a jmulatAode resoluções oue niiionzavnm a psicólogos,
ícrmacéuiicose l«ioteraneulAS o uso prcliss:oi'u\l das técnicas de actipuniura. As resoluções comtsunnam

o

corno de ryjimasdos Consciiios Fedorais du Psicologia (CFP). Farmácia(CFF) o Fis>o;era[>o e (efawa

o

oc siemplo, a (xrdiaina, acardiología c a oSKtulatria.

o

Os OeserrCaigíiOoies oue cotr.põem a 7' lurma Suplemenljr cio TRF du !• Heçiàoconcluíram por

o
o
o
o
o
o
o

Occoocionoi(COFFITO) A iicupuntcua e tidn pelo CFU como uma esneciaiidade da mediciria, assim corno,
TABELA DE JOGOS•ABERTO

unanitnKiadegiw CFP. CFF e COFFITO náo podam regular a prálica da acupuniura tom suas resoluções O
Tnbunui acatou os argumentos do CFM oe rjire n acupuntura traia doenças e de gue no llrasil doonoslico e
tratamento de ooencas sAo ativiOadcs excluaíc-as cio médicos.

€ TVBMUWSIT'

Os recursos caBí^■Clicon•ua omemci da decisõo do TRF aa T Região nAo lérn etcilosuspensivo, ou seja lâo

logo sejam piMicisdos os acóriiAos «0 Tntunal sobre otema, as resoluções que asseguravam u proíissionois
t^áp t%anili:adps em rredidna a prôlica do ocupuntcita lerfto seus elmios mterrcanpioos.
"A ocuountur? o conlirmado ccjrn cssa oecisíto um ato médico e'ciusi'70, n nua esié de acordo com as

arguiçõestius o Conselho Federal de Medidna susteiMa desde 2001 e 2002" aiitma Carlos Vital, vicepresidente do CFU. "A decrsâo e hiitõnco e perlincnlc. 0 tnburvol perccccu a impropriedade da fxatica da
acupuntura por prpiissronais da área cie saúde giic ruTo sáo médiccvs'. avalia Duccu Sales rncnitiro da
Câmara recnica oe Acupunium do CFM e er-presidenie do Colégio Médico Drasiieiro de Acupuniura. "A
prálica da acupuntura reouer capacidade de icentificacéo e ccnOuçõo de um caso clinico c isso nessupõc

tormaçác inédca Nôo é possível se tratar uma dor. por exemplo, sem nnlus se ler um cliognóstico".
acpcscenta.

o
o

Ato médico - Na avaliação do CFM. b dcmarcaçAo da orea de aluaç-te dc.s rnédiccis por mçig cia

legulamcntaçAo da medicina leducma os confliios d« inrerpreiacAo sotye o que deve ser ptaticano Por

o

meduxs ou nor outros proiissionais tia soCide. O proieto do reguiamenioçõc oue tramita rvo Senado Federal
e oue ipt aprovado ocia Comissác de Conslituiçõo. Justiça c Cidadania (CCJ) da casa no úlijmo dia e de

o

ixjsoiõgico Iparo oeieiminaçio üns ooencas] s respectiva presencio" e a 'cíecucAo de prococamenios

o
o

Sociais (CAS) antes de seguir pa.-a o plenano A determinação do diagnósticos e a prescrição de
irniarriemos por proiisstonais náo íormauos om medicina ja toi isma Jo disputa sm outros p.-cccisos judiciais

o
o
o

AGENDA CLUBE DE MÉDICOS

revetciro estabelece, enue outras coisas que è oiiviclede pnvaiivü 00 médico a "lormulaçõo do diagnostico

msmm

invasivos"

O projeto (SCLT 266/2002) será analisado iielas Comissões de Edixtação Cuiiur» e Esticte (CEj e Assunios
do qual o CFM toi pane.
Para cnlondcr o caso:

Nps idos cios anos 3001.'7002 o CFU imjtessovi com vánas ações judiciaii contia O Conselho Federal de

psicologia (CFP). Conselho Federal de larmada 'CFF) c Conselixi Federai oe FisigiErapo c Tereou
Ocuohciorial (COFFI TO), opjciivanck» anular as suas respectivas Resoluções que ili.-çjai-iunio permitiam os
seus mcmPtos a praticai a .ncupuntura

o
o
o
o
o
o
o

Na pflirieira instância, todas as sentenças Ipram ccntránas ao CFM ao argumento de gue não leixio lei
osoeclfica que rogulornenie a prôten uo ticuouniura no Brasil eniâo outras pronssoes legutameniadas
também podem e»ercé-ia.
No Tribunal:

Apos longo e e/ausír.-o emaenlio o CFM logrovi énto pm conseguir rc\rrior s

iiac/lo lurifiica em íelaç-io

ao e 'cicicio da ncuDunlura por outras p-oFssAes nue náo sej.i n mecior.n

Ê que hOie. 27/03/12. lO" realirafld a sessáo cie julgamento na 7* Turma C-ut-lenicma' do tRF da 1' Região e
por unariimiOBde, os acscmbargadoies corxtluitain oue o CFP. o C F e c COFI lIü náo podem, rditu'
resoluções aiitonjarvjo os seus membros ? praticar a acupuntura no Grasil Parv os clesenibargaoo.'es, 3
acupuntura trata flpença eo diagnóstico e c iratancntode doença, no Oiasii ccmpigiaram. cr atMctede
ei.clusiva ateiada ú medicirca.

Consníjiiãncias jiiridicas:

o

Com Mse juigiimenio. após a publicação das respeciivos acõrdâos. os ciciios/ciicacia das resoluções
atacadas serão interromoidof. imediaiamenii;. jois, com cxcecãn do iecu'so oe embargos de derJaiocAo -

o
o
n
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tliie Miam aoenas esdarocjmcm,'» os demais recursos (F?«aiiso espeoal p'o STj nu Recurso
EítraorOmánorvo STH)tiio suspcrideiit os comarvoos ;urfdicos desses atorüàos.
O CFM ;omou cinaa do resultado do juloamenio porque esteve presente na sess<^n pterviria da T Turma
Suplemeniardo I RF oa rRogiéo teaii/ada rw> dia 27<03/20i2.
Fonie CFU

Ccmer.tniioí,
SC)9 O pnmerro a comentar essa nolícra.

Ebcrcvít

cmif-ntáric

Nome:

Emall:

CemenUrlot

Código dc vcrilicacio

0ijírar> noticiri'?
12-04-2019 • AM0 comemora moraiória de cinco anos oara aoenura de riovas escolas de Mediana
08-0A.2016 • Conrieça os Benellcaos do ABM - UEGGA Esiética Aulomoir/a
t)0-CM-20t6 • Prestdcnie do ABM cortcedcu enírevi»'ji ao Correio

08-ÍM-2019 • ENDOBAHIA irou-c dcOolcs i»cerca da ivàiica dos prolissíonais enoócir^os
09-0a-20i9 • Personalidade tiumarna loi lema de palesira de Or. Amônio Pedreira na AHW

{M-04-2019 • Dr. RoBson Moura participa oa inauguração do t* Hospilal Muriiapal de Salvador
02-OA-20t9 • Camoo de luteóol do Clune dos Médicos esià sendo reicrmado'

02-OÍ-2O19 • Sacreiarta Municipal oa Saúde lac noto iniormaiiva sobie hHuenza'
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Notícias recentes

Noto de

Pesar
13.04.2018

NÜTA Dl'. 1'ILSAK

•
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■

09.04.2013

iVlARKI-TliNC UiClTAL. I'AKA O l'KOI'I.S.SIONAI. MltOiCO
imousionancio a carioira c ctnorcsa mccilca.

0(1 04..2013

I'LANO PIS SAÚDE l'ARA MÉDICOS ASSOCIADOS AO SliN-DiVlED-iVIA
l"aca a sua adesão c aorovciic a prcria.
iViaix Niüicia.s
20.00.2012
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■lUSriÇA DIÍCIDIU Qljli; ACljl'UN'I'ÜKA \Í UMA 1'líÁTICA EXCLUSIVA DOS
IO

o Tribunal Fed_eraLR£.gloniiLXIRF),diU.f^

na terça-feira (77) que a

acupuntura e uma pratica exclusivamente médica. A decisão é favorável a uma série
de ações por meio das quais o Conselho Federal de Medicina (CFM) pedia desde 200.1

a anulaçao de resoluções que autorizavam a psicólogos, farmacêuticos e

fisioteiapeutas o uso profissional das técnicas de acupuntura. As resoluções

compunham o corpo de normas dos Conselhos Federais de Psicologia (CFP) Farmácia
(CrF) e Fisioterapia e Terapia Ocupacionai (COFFITO). A acupuntura é tida pelo CFM

conic uma especialidade da medicina, assim como, por exemplo, a pediatria a
cardiologia e a psiquiatria.

'

Os desembargadores que compõem a 7a Turma Suplementar rio TRF da
Região
concluíram por unanimidade q_ue CFP, CFF e COFFITO não podem regular a prática da
acupuntura com suas resoluções. O Tribunal acatou os argumentos do CFM de que a
acupuntura trata doenças e de que no Brasil diagnóstico e tratamento de doenças são
atividades exclusivas de médicos.

Os recursos cabíveis contra o mérito da decisão do TRF da Região não têm efeito
suspensivo, ou seja: tão logo sejam publicados os acórdãos do Tribunal sobre o tema
as resoluções que asseguravam a profissionais não habilitados em medicina a prática
da acupuntura terão seus efeitos interrompidos.

A acupuntura é confirniada com essa decisão um ato médico exclusivo, o que está de

acordo com as arguições que o Conselho Federal de Medicina sustenta desde 2001 e
2002", afirma Carlos Vital, vice-presidente do CFM. "A decisão é histórica e pertinente

O Tribunal percebeu a impropriedade da prática da acupuntura por profissionais da
area de saúde que nao são médicos", avalia Dirceu Sales, membro da Câmara Técnica

de Acupuntura do CFM e ex-presidente do Caiégio Médico Brasileiro de Acupuntura, "A

pratica da acupuntura jequer capacidade de identificação e condução de um caso

clinico, e isso pressupõe formação médica. Não é possível se tratar uma dor por
exemplo, sem antes se ter um diagnóstico", acrescenta.

Ato médico - Na avaliação do CFM, a demarcação da área de atuação dos médicos
por meio da regulamentação da medicina reduziria os conflitos de interpretação sobre
o que deve ser praticado por médicos ou por outros profissionais de saúde. O projeto
de regulamentação que tramita no Senado Federal e que foi aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da ca.sa no último dia 8 de fevereiro

estabelece, enure outras coisas, que é atividade privativa do médico a "formulação do
diagnóstjco nosoiógico [para determinação das doençasj e respectiva prescrição" e a
"execução de procedimentos invasivos".

O projeto {SCD 268/2002) será analisado pelas Comissões de Educação, Cultura e

Esporte (CE) e Assuntos Sociais (CAS) antes de seguir para o plenário, A determinação

de diagnósticos e a prescrição de tratamentos por profissionais não formados em
medicina já foi tema de disputa em outros processos judiciais dos quais o CFM foi
parte.

Fonte: Portal médico do CFM

IR^da_l^_Regip_clcxiçLc_qi^^
uocle praticar n aruniintur:^
Mais uma decisão no sentido de que a acupuntura somente pode ser exercida por
medico. Em decisão datada de 13 de agosto de 2002, nos auto.s do agravo de
instrurnento No 1999,0-^.01.138411-2. o TRF da região foi bastante claro e incisivo
no senddo de decidir que "é preciso ser médico regularmente inscrito no Conselho

Profissional de Medicina para a prática da acupuntura."
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A desembargador^ federal, Maria de Fátima Freitas Labarrère, relatora do processo, foi
didática ao justificar que "a habilidade técnica do profissional sempre foi condição sine
qua non para ter reconhecido seu direito de atuação na área,. Atualmente, a
acupuntura é caracteri/;ada como especialidade médica, providência que só vern a

fortalecer o entendimento de que sua prática deve permanecer restrita àqueles
devidamente habilitados para tanto, preservando-se. assim, a saúde e segurança dos
objetivos."

Portanto, cresce no país o entendimento de que somente o médico é o profissional
habilitado para a prática da acupuntura. O Poder Judiciário como um todo vem
reconhecendo a necessidade de formação médica para a prática de acupuntura.
,Bioniédico5_g Psicólogos também estão impedidos de praticar acupuntura
Profissionais biomédicos e psicólogos não podem praticar a acupuntura. Esse é o

entendimento do Tribunal. Regional Federal da 1^ Região - TRF da la Região na
pessoa do desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, que deferiu medida liminar para
suspender ns efeitos das resoluções que permitiam a prática de acupuntura por esses

profissionais, nos autos dos recursos de agravo de instrumento Interpostos pelo
Conselho Federal de Medicina - CFM (agravo de instrumento No 2002.01.00.008980-0

e 2002.0 j ,00.034971-5). Em virtude do entendimento acima, o CFM conseguiu
suspender a prática da acupuntura pelos farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicóíoqos e
biomédicos.

Os argumentos utilizados pela Assessoha Jurídica do CFM, que serviram de

.sustentação para a decisão liminar proferida pelo TRF da .la Região, destacaram que,
em agosto de ,1.995, foi editada a Resolução CFM N.o ,1.455/95, reconhecendo á
acupuntura como especialidade médica, porque esta pressupõe uma análise clínica e

um diagnóstico, ou seja, trata-se de ato médico. Nessa linha de raciocínio, conclui-se
que o^Conselho Federal de Biomedicina - CFBM e o Conselho Federal de Psicologia CFP não detém competência nem autorização legal para tratar de matérias médicas.

Em suma, os referido.s Conselhos contrariaram os normativos legais que limitam sua
aaiação, pois os profissionais psicólogos e biomédicos não podem exercer atos
privativos de médicos, sob pena de se negar vigência à Lei n.o 3.268/57.

O assessor jurídico do CFM, Francisco Antônio Camargo Rodrigues de Souza, defendeu
a tese de que "a acupuntura é uma especialidade médica, porque nela se inferem

diversos procedimentos específicos da atividade médica, tais como a capacidade de se
realizar um diagnóstico, bem como definir um correto tratamento e sua execução".Souza destacou, ainda, "o próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da
representação de inconstitucionalidade NO 1056-2 DF, já firmou entendimento no
sentido de que apenas o médico é profissional habilitado para realizar diagnóstico".
importante recordar que de acordo com o estudo realizado pelo próprio Ministério da

Justiça, registrado no parecer

11/96, os principais rnalefícios da realização de

acupuntura por pessoas não habilitadas são: "surto de hepatite B, em Jerusalém

associado à acupuntura (European Journal of Epidemiology - setecnbro de 1988);
infecção aguda por HIV (virus da AIDS) após tratamento por acupuntura (Nevv
England Journal of Medicina - janeiro de 1989); Corpo estranho no rin- ; o relato de um

caso e uma revisão da litratura japonesa (Hjingokika Kigo - abril de 1989 - Japão);
desenvolvimento de pneumotórax resitante de acupuntura no tratamento da asma

brónquica {Urach Deío - maio de 1989 - Rússia); lesão do nervo ciático popliteo
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externo pela acupuntura (Revista Brasileira de Reumatologia - volume 2.1 - 1981)'
auiite, urna complicação da acupuntura (Revista Brasileira de Reumatolociia volume
23 - 1983)."

Desse modo, com o objetivo de proteger a sociedade como um todo, preservando
vidas humanas, já que foram constatados erros cometidos por pessoas sem
qualificação profissional suficiente para ministrar a acupuntura, o CFM decidiu

trabalhar para cassar todas as resoluções editadas pelos conselhos de fiscalização
profissional que não possuam capacidade legal para editar normativo que verse sobre
a prática de ato médico,

PrplLS5lonais de enfermagem não podem praticar acupuntura

O Conselho Federal de Medicina obteve uma nova vitória judicial contra a prática
indiscriminada da acupuntura por profissionais que não possuem a qualificação mínima
necessária para a prática desse procedimento.

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN N® 197, que reconhecia a
acupuntura como especialidade de enfermagem e regulamentava a sua prática pelos
profissionais enfermeiros teve seus efeitos suspensos desde o último dia 26.11.2001.
Em decisão liminar deferida, nos autos do processo No 2001.34,00,031804-7, em

trâmite junto à 9^ Vara Federal do Distrito Federal, juiz titular, Antônio Corrêa,
fundamentou de forma didática e brilhante o seu entendimento, nos seguintes termos:
1, O ente fiscalizador da categoria profissional dos médicos, expressão genérica
envolvendo todas as modalidades de medicina curativo e preventiva, vem a juízo
questionar o curso e a validade de uma portaria editada pelo Conselho Federal de

Enfermagem, que teria ampliado as atividade dos seus fiscalizados, afincando que são

"terapias alternativas as denominadas de acupunturara, iridologia, fitoterapia,
(eílexoiogia, quiroproxia, massoterapia e outras", oriundas de culturas orientais, onde
são onentadas por práticos treinados assistematicamente e repassados de geração em

geração e que não se vinculam a qualquer categoria profissional, resolvia permitir que
fossem praticadas pelos seus vinculados, porque as reconhecia como "terapias
alternativas" que seriam especialidades ou qualificações do profissional de
enfermagem;

2, Existe questão que a primeira vista não pode ser olvidada que é a distinção entre
'diagnóstico" para identificar uma doença no corpo htimano a partir de sintomas
revelados pelo paciente ao médico e que, em face dos conhecimentos obtidos em

Escolas Especializadas de Medicina, encontram-se licenciado pelo Governo do Pais, no

exercício de sua soberania, a praticar a atividade, corn a responsabilidade do seu grau
e a ''aplicação" ou "execução de ações sobre o corpo humano", sem efetuar

diagnóstico, apenas cumprindo recomendação de profissional especializado. Seria, por
exemplo, o caso de um massagista, que aprende técnicas. Identificando locais onde

existam nervos e exerça pressão sobre eles para provocar alívio de dores ou similares,
de modo que o paciente alcance equilíbrio qr/e lhe traga conforto e bem estar;
3, A questão trazida a lume na inicial volta-se para outro campo. Entende que os
vinculados ao Conselho Federal de Enfermagem, a partir de agora, com o
reconhecimento de que as práticas constituem "terapias alternativas" poderiam
livremente, desde que tenham cursado e tenham sido aprovados em cursos
ministrados por instituição de ensino com carga horária de 360 horas, obter título que

os habilite como "especialistas" ou "qualificados" como detentores de licenças para
realizarem "diagnósticos" e passassem a exercitar atividade própria da "medicina" e
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exclusiva dos médicos' habilitados poi' Faculdades de Medicina e detentores de retos
nos Conselhos Regionais Medicina;

4. Efetivamente, a Resolução vai aíém do que poderia. Examinados os seus termos
verifico que invadiu a esfera de competência dos Ministério da Educação e Conselho
Nacional de Educação, regulados pela Lei N." 9,394/96, ao criar especialidades na
area de Educação de Enfermagem, que Habilitaria seus fiscalizados a atuar com

pessoas dpentes "diagnosticando" males e indicando as terapias correspondentes;

5. Convencido da invasão da esfera de competência da União, que exige, para que se
expeça diploma ou licença para alguém atuar na área da "saúde", aprovação em
cursos ministrados por instituições de ensino públicas ou privadas e fiscalizadas pelo
Poder Público, inclusive submetidos a avaliações periódicas;
6. Haverá, com a permissão contida na Resolução, possibilidade de que nos chamados
cursos livres" se tituiem os bacharéis em Enfermagem com a "especialização" e, a
partir de então, passem a "diagnosticar" doenças e indicar o tratamento mediante'as
terapias alternativas referidas;

7 .Convencido de que a Resolução Confen N° t97 causa prejuízo de incerta reparação
para o requerente e seus fiscalizados, por invadir a área de atuação ern que trabalham
e para a qual do titulados, merecem a proteção desde logo, suspendendo-se os efeitos
do édito cuja validade está sendo questionada;

8. Com fundamento nos artigos 790 e 799 do Código de Processo Civil, concedo
liminar para suspender os efeitos da Resolução COFEN-197, cujo texto está

reproduzido à fi. 78, até o final da lide principal ou até que surja fato novo que
permita a revogação ou alteração do que está sendo decidido;

9.Transmita-se o teor da presente decido para o representante legai do ente
requerido, a fim de que a cumpra, dando-lhe a divulgação necessária.

Desse modo, e levando-se ern consideração o cerne da decisão judiciai acima
transcrita, os profissionais que são fiscalizados pelo COFEN estão proibidos de praticar
a acupuntura.

£axmH_c.ê.uticos não poclem praticar a aciipuntura

Farmacêuticos não podem praticar a acupuntura. Esse é o entendimento da 17 a Vara
Federai do Distrito Federal, na pessoa da juíza Maisa Giudice, que deferiu medida
liminar "para fim de suspender os efeitos da Resolução 353 do Conselho Federai de

Farmácia - CFF até julgamento finai do feito principal", nos autos da ação cauteiai*
proposta pelo Conselho Federai de Medicina - CFM.

Os argumentos utilizados pela Assessoria Jurídica do CFM, que serviram de

sustentação para a decisão liminar proferida pela Justiça Federai, destacaram que, em
agosto de .1995, foi editada a Resolução CFM N.o 1.455/95 reconhecendo a acupuntura
como especialidade médica, porque esta pressupõe uma análise clínica e um

diagnóstico, ou seja, trata-se de ato médico. Nessa linha de raciocínio, conciui-se que

o CFF não possui competência nem autorização legal para trator de matérias médicas.

Em suma, o CFF contrariou a Lei N.o 3820/60 (que regulamenta a profissão do
farmacêutico), pois o profissional farmacêutico não pode exercer atos privativos de
médicos, sob pena de se negar vigência à Lei N.o 3.268/57,
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Comissão da Câmara define ciue acupuntura não é

Q

privativa de médicos (1.4/05/2010)
A Comissão de Seguridade Seriai e Família aprovou, na
quarta-feira (12), a regulamentação da profissão de

o
o

acupuntLirista. A

O

acupuntura por profissionais de nível superior ern

Q
Q

qualquer área da saúde, desde que tenha especialização
em acupuntura reconhecida pelos conselhos federais. A

proposta

permite

o

exercício

da

proposta também autoriza a prática por técnicos em
acupuntura que estudaram em instituições reconhecidas

o
o

e por profissionais que já vinharn exercendo a profissão

O

por no mínimo cinco anos. O projeto, que tramita em

Q

caráter conclusivo, segue

Q

Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de

Q

Constituição e .lustiça e de Cidadania.

O

o membro da Comissão Nacional em Defesa do Ato

para

as comissões de

O

Médico e presidente do Colégio Médico Brasileiro de

Q

.Acupuntura, Dirceu

Q

'irresponsável". Segundo ele, a proposta só foi aprovada

O
O

foram informados de que ela não seria votada neste ano
e, assim, não se mobilizaram. "Agora, vamos à

O

Comissão de Trabalho informar os deputados da

Q

gravidade dessa proposta".

Sales, chamou a

iniciativa

de

pela Comissão de Seguridade Social porque os médicos

o
o
o

o médico argumenta que a proposta pode colocar em
risco a saúde do paciente. "Extrapola os limites da
responsabilidade permitir que um técnico possa

O

manipular agulhas".

O

Q

Sales alerta que a acupuntura mal-administrada pode

O

trazer vários prejuízos à saúde. Há vários casoi ,
informou, de pessoas que têm órgãos vitais perfurados

o

Q

por agulhas.

Fonte: portalmedico.org

O

Q
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"Meu acupunturista é médico, e o seu'?'"
Puhlirndc.«rTi Marco"-;, ,?Q12

Lü -1..}

■

Por reourso do Ponselho Federal de Medicina o I nhiinal Regional Federal da 1" Região, em Grasilia, decidiu
pela proibição da práuoa da acupuntura por quaisquer proílssionais da saúde que nrão tenham formação
em laciildades de medicina. A decisão da úiliima icrçn-feira está valendo a partir da publicação oficinl,
ainda que as demais categorias recorram. Acupuntura no Brasil agora é ato medico. t>:ciüSivo.

A políiica módica quf! ganha hoje no país a exclusividade para a orática da acupuntura já desqualificou a
técnica nos mesmos tribunais. Nc final dos anos ldbO a categoria posicionou-se contra a prática da
acupuniura, cnnsiderando-a charlatanismo.

Acupuniurisias foram presos acusados de curandeirisrno, estavam totalmente desprotegidos pela
legislação

No início dos anos 1970 o Conselho Federal de Medicina rejeitou oficialmente a acupuntura e a reílexoiogia
como atividades módicas O Conselho rje Medicin.a de São Paulo censurou publicamente o médico Evaldo
Marlins Leite poi i.vaiicar acu[iuniiirn. Naquela érioca, einrja f]ue em outros países a acupuniura estivesse
sendo reconhecida c riroci irada con-.o uma nova íerramenla de irabalito por vários (.iro ãssionais, entre eles

os médicos, no Brasi' cia uma vcrgoniia ser incdicr-, ç defenrie' a ncupuinura.
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rTiois variadas áraas 'le sai'idp. sp muliiplicav;aiTi

MPdinos brasileiros, conirariando o CFM,começaram a fa:íer a formação com o alemão naluralizado
brasileiro Friedrich Jahann Spaelh na amiga sede da Faculdade de .Viedicina do Rio de Janeiro em 1979.
Spaeih, que era fisioterapeula, massnterapeuia e ocupiiniurisia formado ria Alemanha,fundou no Brasil,
em 1958,a primeira insiituicão vollada para a prática da acupunfura, a Sociedade Brasileira de Acupunlura
e Medicina Oriental

Antes dele, a acupuntura já exislia nas comunidades chinesas desde 1812 e nas japonesas desde 1895. Os
imigrantes orientais usavam-na entre eles, mas nunca se or ganizaram para difundi-la.
Em 196 r deseriibarcou no Brasil Wu Tou Kwang, riiédico cii urgiao vascular, que também passou a formar
acupi itMores. sempre defendendo a atividade conio democráiica, mirflidisciplinat, barata e eficaz, Na
mesma década vieram os coreanos trazendo uma acupuntura diferente da japonesa e da chinesa.

Enquanto isso, nos Estados Unidos,o psicólogo Reuben B. Arnber, aluno de acupuntura de Wu Wei Ping
iniciava uma jornada política pela regulamentação da acupunt-ura.

Mesmo sem apoio do Conselho Federal de Medicina, mais médicos passaram a freqüentar cursos de
acupuntura. A terapia nriental funcionava, eles podiam alesiai', fervilhavam as pesquisas com revelações
surpreendentes sobre o uso e a eficácia da técnica das agulhas. Politicamente era um problema a
acupuntura ser lecionada por nao-médicos, a auior idade principal do assunto não ler formação médica. Em
1980, pelo falo de não ser médico, Frederich Spaeth foi destituído da presidência da Associação Brasileira
de Acupunlura pelos seus ex-alunos médicos No raciocínio polilico, os médicos precisavam assumir a
lécnica, agora que ela era respeitada pela ciência. Banir os papas da acupunlura no pais significava
desvincular da tdeia mtciai. produzida pelos próprios conseiho.s de medicina, de que era charlatanismo.
Perversão pouca é bobagem E o judiciário ali, de lestemunha na cor rida do ouro.

Na bela Recife de 1981. no I Congresso Orasileito de Acupunlura. a manifestação de repiídio aos
profissionais tradicionais de acupuntura por parte de médicos coinorativisias tomou forma oficial e em
19Rd, eni oi.iiro congresso da categoria, ern Brasília, ns médicos separaram-se oficialmente dos demais
acupuntoros para fundar a SMBA- Sociedade Médica Brasileira de Acupunlura.
Quatro anos depois o rriedico-deputado paulisiri Aniomo .Salim Cuiiali deu entrada ao projeto Pl.852/88 a
favor da rirática multidiscipüna' da acupuntura No -nesn-o ano a CIPLAN. comissão inlcrministeria! de
Planejanaenlo após se reunir exclusivamenip com repre.scnrantos da SMliA, baixou resolução
normalizando o empi-ego da acupuntura nos serviços piiblmos ntédicns as.sistenciais, rcsinnginrio a
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Mão durou muito o oparenie sossego. Em 1993 a Seorotana Nacional de Vigilância Sanitária publicou um
relatório com rfcomendação de que a acupuntura fosse moriopolizada pela classe médica. O seminário,
que resultou na recomendação, foi composto por 1 ?. médicos da SMBA,2 rpédicos a favor dos
acnpunturistas de outras formações e um proli.ssional não-rnédico.

Os médicos Wu Tou Kwang c Evaldo Martins Leite recorreram ao senador Valmir Campeio convencendo-o
a mudar ric opinião e democratizar a recjiilameniação para iodos os profissionais da área saúde. Um
abaixo-assinado contra o monopólio médico da acupuntura, com 45,000 nomes,sendo 300 de assinaturas
de médicos, foi enviado ao Senado.

Em i99'/, uma nova manobra com emendas em plenáno dos senadores médicos Lucíclio Portela e José

Alves tentou restaurar o ntonopólio da acupuntura pata os médicos. Depois de muitos imbróglios, foi
derrotada e a acupuntura sc fortaleceu como profissão da área de saúde, respeitando suas origens nàomédicas, podendo ser praticada por assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, biólogos, profissionais
da educação física, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. médicos,
médicos veterinários, nutricionistas, psicólogos e odontólogos.
Entre os anos 1980 e o final dos anos 1990, segundo dados publicados no Journal of lhe American
fviedicine Associaiion,, as chamadas "terapias alternativas' cre.sceram de 7% para 47% e a previsão era de

que continuassem em elevação No judiciário brasileiro .somavam-se processos contra o exercício ilegal da
medicina por acupuniiiri.stas não-médicos 0 acesso ao livre exercício da proíissâo por outras calegorias
da área da saiirie enfrentava atos arbitrários sucessivos do Conselho Federal de Medicina

As organizações pró-acupuntura multidisciplinar foram crescendo e se fortalecendo política e
praticamente,já com base em evidências cientificas, o que é raro na.s terapias alternativas. Ainda em 199B,
cientistas na Universidade da Califórnia comprovaram por meio de ressonância magnética que os pontos
da acupuntura estavam mesmo ligados a imponanies órgrãos internos e funções do corpo. Eia ciência,
uma ciência caindo nas mãos de seus próprios cnanores e des faziam com ela o que bem quisessem, até
formavam profissionais nãn-méclicosi Foi um momento desesperador para os médicos corporativistas.
Eni 1999, ano de imiilo crescimento em pesquisas, fundações de instituições e popularidade da
acupuntura, cresceram os debates. Nesse ano estimou-se que 5 000 médicos e 20.000 profissionais de
outras áreas da saúde faziam uso da acupuntura

Em 2000, nova broina Um grupo de médicos prasileiios enviou -etatório ao Senado afirmando que na
•(A"' •
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Em 2000, apó.ç o arquivamenio da lentalíva dp [-noiiopólio da acupuntura pela ciasse médica no Senado, a
Sociedade Wédic? Brasileira dc Acupuniuia lançou a campanha com a pergunta - "Meu acupunlurista é
médico, e o seu'"- que induzia o eventual usuáno a duvidar da capacidade dos acupunturistas vindos de
oulias áieas da medicina.

íi assim, nesse ritmo, continuou nos últimos 12 anos A briga contra o exercício da acupuntura por outros
profi.ssionais da saúde e a mesma velha briga da medicina por mercado, por vaidade, por poder, por medo
de perder o poder, como fica claro nessa breve e resumida história sobre a batalha particular entre médicos
corporativisias e todos os outros profissionais de saúde que íoram surgindo ao logo da história por
conseqüência natural, e podemos afirmar, por ciência, derrubando crenças médicas.
A guerra de hoje é a mesma que atravessa séculos contra o exercício pleno e legítimo do trabalho das

porteiras, das enfermeiras. A mesma que levanta piadas contra o trabalho dos psicólogos, do? terapeutas,
o mesma luta covarde contra os direitos dos profissionais da fisioterapia, dos opiometnsias. É a mesma,é
o dc sempie, é mais do mesmo. Nao surpreenderia tanto se esses profissionais da medicina não fossem
tão bem íormados, tão bern treinados em incontáveis horas de estudo e treinamento técnico, l-ica difícil
compreerider como profissionais de alto gabarito podem usar de estratégias e manobras políticas tão
baixas, idênticas às atie utilizavam na tdade Média

O espírito competitivo, predador e excludenie cios repre.sentantes oficiais dos médicos no Brasil ainda

levara a categoria inteira para o fundo do poço, o mcsnío velho poço que tem servido para sepultar todos
aqueles que ao longo da história da medicina foram acusados de charlatões.
Clékidia Rodrigues éjornaüsln

fr

I

Eclitona: Colunas
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o

o
o

o

Dias após o'i ribuníil Regional !-ederal da Regional ter tornado nulas resoluções de

^

conselhos de farmácia, psicologia, enfermagem e fisioterapia que regulamentavam a

Q

prática da acupuniura por seus associados, os profissionais dessas especialidades

O

continuam atendendo os seus pacientes

O
o

Q
O

- A decisão em momento algum íala que a acupuntura é ato exclusiva do médico. Ela
suspende o efeito de resolução dos consellios, e essas entidades vão recorrer. A forma

®

como o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura divulgou a decisão está gerando dúvida e

Q

insegurança - di.sse o biomédico Fernando Lyra Reis, presidente do Sindicato de

O

Acupuntura do Rio de Janeiro.

O
O

Q
O

No entendimento do Conselho Federal de Medicina(CFM), porém,a decisão restringe a
atividade à carreira médica. Os demais conselhos discordam da interpretação e vão

®

recorrer.

O
O
O

PAR l ICIPI;.: Você concorda que a acupuntura seja pralicad_a,soin.cntc por nicçiicos?

o
o

Q

o primeiro efeito,.segundo Reis, foi a en>;urrada de telefonemas de pacientes, querendo

O

saber se n.'^ consultórios haviam sido fechados; o segundo foi o cancelamento de

O

matrícuias em cursos de especialização em acupuntura.

o
o

o

~ Tínhamos urna turma que começaria no sábado com iS alunos e dois desistiram, porque
nao queriam investir dois anos de estudos sem saber se poderão atuar mais tarde -

O

O

afirmou.

o
o

A acupuntura começou a ser praticada no Brasil nos anos 6o.O Conselho Federal de

o

o

Fisioterapia foi o primeiro a reconhecer a prática, em 1985. Dez anos depois, outros cinco

O
O

conselhos fizeram ci mesmo,entre eles o de Medicina, Hoje, há 60 mil acupunturistas não
médicos, segundo a Associação de Medicina Chinesa e Acupuntura 'iVadiciona! do Brasil
(Aí\'iC I)e 9 mil médicos associados ao Colégio Médico Brasileiro de Acuptintura (CA'1BA)

o

Q
O

O
o
o

o
o
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o
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profissiu ru-iis podem exercer a acupuiipira lembram que laiiLo a Organização Mundial de

o

Saúde(OMS)quando o Ministério da Saúde reconhecem o carcátcr multiprofissiona! da

o

Q

aiividade.

O
O
o

0

- S inadmis.sível que em pleno século XXI ocorra uma tentativa de mudar práticas
consagradas, reconhecidas por instituições de renome. A prática por outros profissionais

O
Q

oe saúde é que proporcionou o aumento do acesso da acupuntura ao paciente - diz Walter
jorge )oão, presidente do Conselho Federal de Farmácia.

O
O

Segundo o ministério, as consultas de acupuntura no Sistema Único de Saikle(SUS)

o

passai am de 181,983, em 2003, para 621 mil, no ano passado.

o
o

o

Disputa dura mais de lO anos

O
o

o

Desde 2000,0 CFM questiona judicialmente as resoluções de quatro conselhos que

O

regulamentavam a praticada acupuntura porseu.s associados

O
O

0

'visando alargar seu campo de trabalho, esses conselhos se autorregulamentararn e

O

aul orlzaram seus profissionais a praticar atos que a legislação não permite. Um

Q

farmacêutico nao atende paciente nem examina nem pede exame complementar, muito

0
O

menos pratica uma intervenção invasiva, que é a aplicação de agulhas - afirmou Fernando
Gcnschow, integrante do CMBA

O
o

0

Urnas das preocupações de Genschow é com erros de diagnóstico

O
o

- Uma dor na coluna pode ser metástase de câncer - diz.

o
o
o

SohakLi Rasi;os, que in!:egra a direi:oria cia AMCT,lembra que a medicina tradicional

o
o

chinesa trata o indivíduo como um

o
o
o

Não há diagnostico de doença, O ato acupunt:u)v,il é terapia de promoção da saúde e.

o
o
o

o
o
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de problemas.

O vice-presidente do C(-M, Carlos Vital, rebateu:

o
o
o

- Nao estamos na China, Praticamos medicina baseada em evidências, dentro da

o

racionalidade científica. Diagnóstico é ato médico.

o
o
o
o
o
o

Alheios a polemica, pacientes continuaram indo aos consultórios. Na Academia Brasileira
de Arte e Ciência Oriental, em Copacabana, onde os acupunturistas têm formação.
'Cm

Psicologia e Fisioterapia, o movimento foi normal.

o
o
o
o

- h pGisegLiiçao,O atendimento aqui é ótimo. A primeira consulta levou uma hora,O

o

Azevedo,62 anos.
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PR-MG-00030554/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/MG

RELATÓRIO DE PESQUISA

DATA DA CONSULTA:

10/05/2018

REFERENTE AO EXPEDIENTE: PR-MG-00027908/2018

TERMOS PESQUISADOS: 1) +"CRM" +acupuntur*; 2) +acupuntur* +exercicio
+profis*
RESULTADO DA PESQUISA:

INEXISTÊNCIA

Certifico, para os devidos fins, que não foram localizados ativos, no âmbito
desta PR-MG, com os parâmetros acima descritos, procedimentos que guardem
conexão com o objeto do presente expediente. Ressalto que as pesquisas
identificaram a NF 1.22.0003.000250/2018-34, em trâmite perante a PRMUberlândia/MG, que apura fatos idênticos aos desta denúncia.

ILANE HENRIQUES DE OLIVEIRA
SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PR/MG

Procuradoria da
República
em Minas Gerais

Avenida Brasil, 1877 - Funcionários
CEP 30140-007 - Belo Horizonte - MG
Tel. (31) 2123-9118

Assinado com login e senha por ILANE HENRIQUES DE OLIVEIRA, em 10/05/2018 18:36. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 4881E4B2.209D5E7D.43998726.4D785B66
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Ministério Público Federal
Sistema Único
Relatório de Correlatos

Usuário:
Setor:
Data:

ILANE OLIVEIRA
SAC/PRMG
10/05/2018 18:14

Termos de Pesquisa
Texto para pesquisa:

+"CRM" +acupuntur*

Locais de Pesquisa:

Resumo, Numeração, Partes, Etiqueta, Observação, Capa, Complemento, Outros números

UF Cadastramento:

Minas Gerais

1 - NF - 1.22.003.000250/2018-34 - CÍVEL - TUTELA COLETIVA
Gênero:

Procedimento Extrajudicial/Adm

Tipo Classe:

Notícia de Fato

Capa:

Averiguar suposta prática abusiva atribuída aos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, CFM e CRM's, decorrente da edição de
atos administrativos sem amparo em lei federal, com a imposição da atividade de acupuntura, qualificada como multidisciplinar pela
OMS e pelo Ministério da Saúde, como exclusiva à profissão de médico, de encontro ao direito fundamental de livre exercício de
profissão.
Averiguar suposta prática abusiva atribuída aos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, CFM e CRM's, decorrente da edição de
atos administrativos sem amparo em lei federal, com a imposição da atividade de acupuntura, qualificada como multidisciplinar pela
OMS e pelo Ministério da Saúde, como exclusiva à profissão de médico, de encontro ao direito fundamental de livre exercício de
profissão.
1ª CCR - Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins, SCI - Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins,
PFDC - Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins, 5ª CCR - Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e
Afins
1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral, 5ª Câmara - Combate à Corrupção, PFDC - PROCURADORIA
FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, SCI - Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional

Resumo:

Assuntos CNMP:
Câmara:
UF Localização:

MG

Unidade Localização:

PRM-UBERLANDIA/GABPRM3-LAM - LEONARDO ANDRADE MACEDO

Data de Autuação:

19/04/2018 03:00

UF Cadastramento:

MG

Unidade Cadastramento:

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG

Sigilo:

Normal

Partes:

REPRESENTADO - CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, REPRESENTADO - CRMMG - CONSELHO REGIONAL
DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRMMG, REPRESENTANTE - JEAN LUÍS DE SOUZA

Grupo de Distribuição:

Grupo Cível UDI - Administrativo

Ofício da Distribuição:

PRM-UDI - 3º Ofício

Data de Distribuição:

19/04/2018

Relatório gerado em 10/05/2018 18:14.
Dados atualizados até 10/05/2018 18:14.
Selecionado 1 documento(s) de um total de 2.
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PR-MG-00030848/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS

Despacho nº: /2018
Referência: PR-MG-00027908/2018
Assunto: Instaurar NF
AUTUAÇÃO DE OFICIO
Belo Horizonte, 11 de maio de 2018.

MARINA ALKMIM HENRIQUES SANTOS
TÉCNICA DO MPU/ADMINISTRACAO

Assinado com login e senha por MARINA ALKMIM HENRIQUES SANTOS, em 11/05/2018 16:51. Para verificar a autenticidade acesse
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
NUCIVE/PRMG - NUCIVE/PRMG - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/MG

Termo de Remessa
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.000.001871/2018-65
Remetente:
NUCIVE/PRMG - NUCIVE/PRMG - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/MG
Destinatário:
GABPR2-ARSC - GABPR2-ARSC - ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Usuário:
MARINA ALKMIM HENRIQUES SANTOS
Data:
11/05/2018 16:53:59
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/MG

Termo de Distribuição e Conclusão
(Gerado automaticamente pelo sistema)
Expediente:

PP - 1.22.000.001871/2018-65

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição
Ofício Titular:

PR-MG - 17° Ofício

Grupo de Distribuição: Cível - Núcleo Cível - Grupo Residual
Forma de Execução:

Automática

Conclusão da Distribuição
Vínculo:

Titular

Responsável:

ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ

Ofício Responsável:

PR-MG - 17° Ofício

Forma de Execução:

Automática

Usuário:

MARINA ALKMIM HENRIQUES SANTOS

Data:

11/05/2018 16:53:59
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
(PR-MG-00042854/2018)

DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato em que o representante questiona a atuação do Conselho
Federal de Medicina na vinculação de informações inverídicas acerca do exercício da acupuntura.
Segundo o representante, o CFM estaria a propagar, por meio de seu sítio, que
apenas os médicos poderiam exercer a prática da acupuntura. Segundo a notícia veiculada no sítio,
o referido entendimento teria sido ratificado pelo STF1.
De acordo com o representante, a notícia em questão seria inverídica, de modo que
sua veiculação seria hábil a causar lesão aos direitos individuais homogêneos dos acupunturistas
brasileiros.
Diante disso, o representante pede a instauração de IC para a apuração do aludido
fato.
É o relatório.
No caso em comento, inicialmente se faz necessário oficiar o CFM para que se
manifeste sobre os termos da denúncia.
1 https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27444:2018-02-16-19-51-18&catid=3
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
Sugiro, pois, a expedição do aludido ofício, além da conversão desta NF em PP.
Belo Horizonte, 25 de junho de 2018.

Assinado digitalmente em 25/06/2018 19:14. Para verificar a autenticidade acesse
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Assessor de Gabinete
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Assinatura/Certificação do documento PR-MG-00042854/2018 DESPACHO
Signatário(a): BERNARDO AUGUSTO FERREIRA DUARTE
Data e Hora: 25/06/2018 19:14:28
Assinado com login e senha
Signatário(a): ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Data e Hora: 25/06/2018 19:14:41
Assinado com login e senha
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Ofício nº 5400/2018-PRMG.ARSC.GAB
(PR-MG-00042855/2018)
Belo Horizonte, 25 de Junho de 2018.
PP nº. 1.22.000.001.871/2018-65
Ilmo. Sr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima
Presidente do Conselho Federal de Medicina
SGAS 915, Lote 72
Cep:70390-150- Brasília-DF
Sr. Presidente do Conselho Federal de Medicina,
Trata-se de Notícia de Fato em que o representante questiona a atuação do Conselho Federal
de Medicina na vinculação de informações inverídicas acerca do exercício da acupuntura.
Segundo o representante, o CFM estaria a propagar, por meio de seu sítio, que apenas os
médicos poderiam exercer a prática da acupuntura. Segundo a notícia veiculada no sítio, o referido
entendimento teria sido ratificado pelo STF 1.
De acordo com o representante, a notícia em questão seria inverídica, de modo que sua
veiculação seria hábil a causar lesão aos direitos individuais homogêneos dos acupunturistas brasileiros (doc.
anexo).
Diante disso, sirvo-me do presente para solicitar que V.Sa. se manifeste sobre os termos da
representação, prestando os esclarecimentos que entender devidos. Concedo-lhe para resposta o prazo de
20 (vinte) dias.

Atenciosamente,

ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República em Minas Gerais
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

NF nº.1.22.000.001.871/2018-65

Considerando o vencimento do prazo da Notícia de Fato acima epigrafado, nos termos da
Resolução nº 63/2010 do CNMP;
Considerando a necessidade de efetuação de diligências a permitir a obtenção de elementos
suficientes para adoção de uma das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Resolução
CSMPF nº 87, com redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06/04/2010;
Determino a conversão dos autos acima epigrafado em Procedimento Preparatório pelo
prazo de 90 (noventa) dias, considerando-se como termo “a quo” a data desta Portaria.

Cumpra-se,
Belo Horizonte, 25 de junho de 2018.

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
Procurador da República em Minas Gerais
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA

Termo de Conversão
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.000.001871/2018-65
Classe de origem:
Notícia de Fato
Classe de destino:
Procedimento Preparatório
Data prevista de finalização:
23/09/2018
Usuário:
SHARLENE BRAGA TEIXEIRA DIAS
Data:
25/06/2018 19:22
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
GABPR2-ARSC - GABPR2-ARSC - ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ

Termo de Remessa
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.000.001871/2018-65
Remetente:
GABPR2-ARSC - GABPR2-ARSC - ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Destinatário:
NUCIVE/PRMG - NUCIVE/PRMG - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/MG
Usuário:
SHARLENE BRAGA TEIXEIRA DIAS
Data:
25/06/2018 19:22:43
Observação:
para arquivamento por 30 dias
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Assinatura/Certificação do documento RES/PR-MG-00006293/2018 AVISO DE RECEBIMENTO
Signatário(a): AUGUSTO WESTIN COSTA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
NUCIVE/PRMG - NUCIVE/PRMG - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/MG

Termo de Remessa
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.000.001871/2018-65
Remetente:
NUCIVE/PRMG - NUCIVE/PRMG - NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL DA PR/MG
Destinatário:
GABPR2-ARSC - GABPR2-ARSC - ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Usuário:
EDUARDO DE QUEIROZ CHAVES
Data:
06/08/2018 13:54:00
Observação:
Conclusão automática para o Ofício Titular - PR-MG/GABPR2-ARSC - Chefia da Unidade:
ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - Ofício da Distribuição: PR-MG - 17° Ofício GABPR2-ARSC
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EXMO. SR. DR. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PUBLICO
FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE-MG

REF. IC 1.22.000.002321/2015-11

CRAEMG - CONSELHO REGIONAL DE ACUPUNTURA NO
ESTADO DE MINAS GERAIS, já qualificado nos autos do
procedimento administrativo supra descrito, vem anexar aos
autos cópia da recomendação 52/2018/PRM/UDI/3°.OFÍCIO
exarada pelo MPF em Uberlândia derivado do Inquérito Civil
1.22.003.000250/2018-34, onde consta que o Conselho
Nacional de Saúde divulgou notas em 04/04/2018, e,
19/04/2012 recomendando que o exercício da Acupuntura no
território brasileiro não é adstrita a médicos registrados no
Conselho de Medicina de cada Estado da Federação, aí
incluindo claro o Estado de Minas Gerais.

Neste mesmo procedimento de recomendação o MPF em
Uberlância, recomenda que todos os acunputuristas em nível
técnico são competentes para o exercício da acupuntura
como prática integrativa e complementar em saúde, e não
somente os médicos vinculados ao CRM de cada Estado,
exatamente a tese de nosso pedido de providências formulado
perante esta Procuradoria a República.
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Nos mesmos termos o MPF em Uberlância destacou que
foram vetados dispositivos da Lei do Ato Médico onde se
garantia o desempenho da atividade de acupunturista apenas
e tão somente aos médicos vinculados ao CRM.
Portanto, de acordo com o princípio da legalidade
previsto na Constituição Federal o exercício da acupuntura
em território nacional é prática concorrente dos profissionais
da acupuntura em todas as áreas de saúde complementar.
No mesmo diapasão, anexamos aos autos, cópia de
decisão do MPF em Varginha, onde na notícia de fato
1.22.024.000204/2018-97 o MPF manifestou-se que de acordo
com o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor os
consumidores são livres para escolher o profissional da saúde
para realizar o tratamento com o profissional que entender
melhor.

POR TODO O EXPOSTO REQUER A JUNTADA DOS
INQUÉRITOS CIVIS E DAS RECOMENDAÇÕES DE NÚMEROS
1.22.003.000250/2018-34, E, 1.22.024.000204/2018-97 E QUE
ESTA PROCURADORIA EMITA PARECER CONCLUSIVO
FAVORÁVEL AO CRAEMG, PARA O LIVRE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL,
TOMANDO
TODAS
AS
MEDIDAS
NECESSÁRIAS AO CASO, E EMITINDO RECOMENDAÇÃO
NESTE SENTIDO E OFÍCIO AO CRMMG COM DITA
FINALIDADE.
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Pede Deferimento
Belo Horizonte, 13 de Dezembro de 2018

RENATO AURÉLIO FONSECA
OAB-MG79.186
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l
PRM-UD1-MG-000164~

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA BA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Oficio E°-3l53/2Glg-OF/PRM/UDl/LAM
Uberlândia-MG, 3 de dezembro de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LLMA
Presidente do ÇFM
CONSELHO FEDERAL DE MED1CÍNA
SGAS,915,lote72
Brasiiia/DF
CEP 70390-150
Referência: Inquérito Civil n° 1.22.003.000250/2018-34
Assunto; Encaminha RECOMENDAÇÃO N° S2/201S/PRM/UDI/30 OFÍCIO
Senhor Presidente,
C u m p r i m e n t a n d o - o , e n c a m i n h o a Vossa Senhoria a Recomendação n"
RECOMENDAÇÃO Nu 52/2018/PRM/UDL30 OFÍCIO.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre o acatamento da
recomendação e apresentação áe informações em relação às providências adoradas, com o envio dos
respectivos documentos camprobalórios, como determina o art. 8°, § 5°, da Lei Complementar n° 75/93.
Ressalto que a resposta e demais documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www,inpf.mp.bT/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Na oportunidade, esclareço que a omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido
será considerada como-jecusa ao cumprimento da referida recomendação,
Por fim, solicito a gentileza de, ao responder, mencionar o número da recomendação e
do respectivo inquérito civil.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

MPF
MMMMoitMrofoitena)

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 3&4Q5-02?
Tel: (034) 32 18-6900
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

RECOMENDAÇÃO N° 52/2018/PRM/UDI/30 OFÍCIO
(Etiqueta PRM-LDI-MG 15373/2018)
INQUÉRITO CIVIL N. I.22.003.0»0250/2018-34

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que assina ao final,
no cumprimento de suas atribuições institucionais, tendo em vista o apurado nos autos do
procedimento preparatório em referência, em curso nesta Procuradoria da República,

CONSIDERANDO QUE:

i.

incumbe ao Ministério Público **a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" .(art. 127.
capta, da CRFB 1988 e art. 1° da LC n. 75/1993):

ii.

entre as funções institucionais do Ministério Público, estio "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes, Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia" e "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do património público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos
e cotemos" (art. 129. II e Hl da CRFB e art. 2° da LC n. 75/1993):

.

entre os instrumentos de aluação do MPF para cumprimento de sua missão
institucional, compeie-!he "expedir recomendações, visando à melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito, aos interesses,
direitos e bens cuja defesa lhe cabe 'promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências cabíveis" {LC n, 75/93, art. 6a, Vil e XX);

Rua São Paulo, 35. Tibery. Uberlândia, MG, CEP Í8405-027
Tel: (034)3218-6900

MPF
o ai> CRM-MC» e <1-"M
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iv.

nos termos do art. 1° da Resolução n. 164/2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público, "a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do
Ministério Público, por intermédio do qual este expõe, em ato formal, ra/ões
fálicas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o
destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos
interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando. assim, como
instrumento de prevenção de respònsabí l idades ou correção de condutas";

v.

o att. .V da Resolução CNMP n. í 64/2017 estabelece que o Ministério Público
poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a efeth idade dos
direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso. a edição ou
alteração de normas;

vi.

na mesma iinha, o art. 24 da Resolução n° 87 do CSMPF dispõe que "o órgão
do Ministério Público poderá, no exercício das funções referidas no artigo
anterior, sugerir à esfera de poder competente a edição de normas, a alteração
da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas à efetividade dos
direitos assegurados legalmente, nos termos do artigo 6°. XX, da Lei
Complementar n° 75/93":

vii.

sempre que possível e observadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser
priorizada a resolução extrajudicial do conflito, controvérsia ou situação de
lesão ou ameaça, especialmente quando essa via se'mostrar capaz de viabilizar
uma solução mais célere, económica, ímpícrnentáve! e capa? de satisfazer
adequadamente as legítimas expectativas dos titulares dos direitos envolvidos,
contribuindo para diminuir â lítigiosidade (art. Io. §2°, da Recomendação n.
54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público);

'viii.

o

Ministério

Público

Federal

instaurou

o

inquérito

civil

n.

l .22.003.000250/2018-34. a partir da representação apresentada à Procuradoria
da República no Município de Uberlândia, na qual os representantes relatam
que o Conselho' Federal de'..'•' Medicina (CFM) e os Conselhos Regionais
de
"
Medicina (CRM's) têm promovido manifestações públicas, junto aos seus
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membros e ao público em geral, afirmando que a acupuntura é prática
exclusiva do profissional médico no Brasii;1
ix.

quando da decisão dcnegatória de seguimento de recurso extraordinário do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) (Recurso
Extraordinário com Agravo 1.099.652), em demanda na qual se discutia a
nulidade da Resolução n. 2189''2000 dessa autarquia, que

pretendia

regulamentar o exercício da acupuntura por seus profissionais, o Conselho
Federal de Medicina publicou nola em seu portal na internet, em 16 de
fevereiro de 201 B, sob o título "STF ratifica proibição de que físioterapeutas
pratiquem acupuntura". afirmando que os profissionais de fisioterapia estariam
proibidos de praticar a acupuntura em território nacional, com destaque para o
seguinte trecho (f, 154):
''O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a proibição de
que a acupuntura seja praticada por profissional fisíoterapeuta. O relator da
matéria foi o minisiro Gilmar Mendes, que negou, no dia 6 de fevereiro,
seguimento ao recurso contra a decisão do tribunal de origem, o Tribunal
Regional Federal (TRFí da Í'* Região,
Na apreciação original, o Tribunal decretou a nulidade da
Resolução 219/2000 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (Coffito), que reconhece da acupuntura corno especialidade de
fisioterapia. Etn sua fundamentação, o TRF afirmou que o Decreto-Lei n°
.938/1 %9 estabeleceu o que os profissionais íisioterapeutas e terapeutas
ocupaeionais podem fazer e, entre essas atribuições, não está a de realizar
diagnósticos clínicos, nem prescrever tratamentos (aios intrínsecos à prática
da medicina e necessários à prática da acupuntura).
Nesse sentido, o tribuna! destacou que houve extrapolação da
lei por parte do Coffito ao tratar cio assunto: *Por ter elastecído a matéria já
regulada em lei, a atribuição de competência para a prática de acupuntara
por profissional de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional através de
Resolução é ilegal, por deia desbordar"".:

x,

a notícia, tal como veiculada, não traduz a realidade, haja vista que a decisão do
STF, proferida peto Min. Gilmar Mendes, apenas negou o cabimento do
recurso extraordinário, sob o fundamento de que ;"a matéria debatida pelo
Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucionaL de modo que a
ofensa â Constituição, se existente, seria reflexa ou indíreta;"1

'. Posteriormente, foram apensados os procedimentos de n, 1.18.000.001267/2018-61, i,34.023.00012S'2ai8-n.
l.22.014.000165/2018-47 e 1.22.001.000I63.-20I8-05, instaurados em outras unidades e declinados a
Procuradoria da República em Lberlândia, em ra<tão das regras de prevenção.
%
2https://ponal.cfrn.oi^,br/in.d«x.phtV'tiptíon=Kcom ccmteníA view-articte&id=27444:2018-02-! 6-) 9-51 18&cattd~3

vil
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XI.

a fim de esclarecer a situação, o Conselho Nacional de Saúde divulgou nota em
04 de abril de 2018, afirmando que o exercício da atividade de acupuntura não
é exclusivo da ciasse médica, mas de caráter mulliprofissionaí:
•• O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem publicamente
esclarecer à Sociedade Brasileira que a Acupuntura é praticada no Brasil de
forma multiprofissíonal há mais de cem anos ern todos os níveis de atenção à
saúde e que. informações contrárias è difusão desta prática, não condizem
com a verdade. A Acupuntura faz parte da Política Nacional de Práticas
fntegrativas e Complementares em Saúde, sendo fundamental no tratamento
e na redução de diversos agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a
Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA) e a Federação
Médica Brasileira (FMB) publicaram notas afirmando que a prática da
atividade deve ser exclusiva dos profissionais médicos, O CNS reafirma
que a prática pode ser executada por qualquer profissional de saúde
qualificado para t;il, não sendo necessária a formação em medicina.
Os benefícios da atividade para a população são inúmeros, tanto
na rede privada, quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). A prática
integrativa pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma série de
tratamentos, além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade
de mais profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a
Acupuntura e gerar saúde à população. , }•
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações
formais deste Conselho:
- aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para
que a contratação para o exercício dá Acupuntura ocorra de fonna
multiprofissional:
- aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de
Práticas integrativas e Complementares em saúde para colaborar com o
assessoramenío do controle social para a implementação de Políticas
Cstaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares ern saúde
em todo o Brasil;
- ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei n" 1549/2003,
que regulamenta o exercício _da Acupuntura no Brasil de forma
multiprotlssionai, entre outras"3;

XII.

na mesma linha, em 19 de abril de 2012, o CNS já havia feito recomendação
sobre o exercício da acupuntura."verbia:
'Nesta semana, o Conselho Nacional de Saúde recomendou aos
gestores e prestadores de serviços de saúde que observem o caráter
niuitiprolissiona) em todos os níveis de assistência na implementação de
políticas ou programas de saúde referentes às práticas integrativas e
complementares, como a acupuntura. "Na prática, não apenas médicos
podem exercer a acupuntura, A cotilrataçáo de fonna muitiprofíssionai e
preconizada peia Política Nacional de Praticas Integrativas e
Complementares no Sistema Único de Saúde", lembra o conselheiro
nacional de saúde Wilen Hei! e Silva, do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (COFF1TOX

?.

http&:.','vvww.colFílo.gov.br/iiiite/?p=8149
4/1!
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Para zelar pelo direito do usuário da saúde de acesso aos
serviços envolvendo práticas imegrativas e complementares, o CNS também
recomendou aos conselhos estaduais e municipais de saúde que tomem as
providências cabíveis para fazer valer a política nacional.
A utilização da acupumura no Brasil» nos últimos 26 anos.
enquanto recurso terapêutico, além de seguir a legislação sanitária, é
regulamentada e fiscalizada peíos conselhos profissionais (autarquias
federais). Esses conselhos reconhecem a prática e a respectiva especialização
profissional, nas quais são estabelecidos, por meio de resoluções especificas.
critérios para garantir á população um tratamento ético e responsável. Com
isso. esta prática está respaldada com segurança e eficácia. Ao recomendar
que essas informações sejam amplamente divulgadas, também com o apoio
das secretarias de saúde estaduais e municipais, o CNS pretende informar
corretamente a população sobre o caráter roulliprofissíonal da acupuntura e
assim ampliar o acesso da população a esta prática"4;
Xlll.

a Recomendação oriunda do CNS esta alinhada com o veto a disposição do
""""""^^"••"•••'•'•••••^«IM»»^"*
Projeto de Lei do "Alo Médico" (Lei 12Í.842/20I3). em que se nctíou fosse a
. •^••••••^"•''"•'••^'•^••^•••••••m
ji _
„
acupuntura considerada como atividade exclusiva do profissional jnédico.
tendo as razões para o veto se baseado, entre outras, no fato de que o texto do .
PL inviabilizaria a manutenção de açôes preconizadas em protocolos e
diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em rotinas e
protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde;5

X!V.

atualmente. a acupuntura é classificada como profissão de nívej_tsmiçp na
Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego
^Í^^PPBBIXIBIplÉBBKj^^P^P

(código 3221-05). a qual prevê que é atribuição do aeupumor realizar
"prognósticos energéticos por meio de métodos da medicina tradicional chinesa
para harmonização energética, fisiológica e psico-orgânica";
XV,

na realidade, segundo o entendimento consagrado na jurisprudência, a
acupuntura não c uma atividade exclusiva do médico, mas de caráter
multiprofissional, de modo que, enquanto a atividade de acupuntura não for
rcgu]amentada_i^LÍeí,, consoante ait. 22, inc. XVjjJa CRFB 1988, nenhum
conselho dê classe, nçrn mesmo o CF M está autorizado a estabelecer regras
que restrinjam ta! mister a determinada categoria profissional, em respeito à
liberdade de exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, nos termos do
art. 5°. inciso XIII, da CRI B 1988,' como exemplificam os seguintes
precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e Tribtínais Regionais Federais:

\t 12.'í 9 abr recomendação acupuntxira.html
eg.biv1egír^^^

.
5'l l
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..EMEN; ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. ATO
PRIVATIVO DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 2J1/STJ.
TEMÁTICA CONSTITUCIONAL. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão que decidiu que frente à ausência de previsão legal da
acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há se
respeitar a sua herança, bem como os princípios da liberdade das
profissões e da legalidade. 2. Ausência do necessário prequesíionamento
quanto à questão suscitada pelo recorrente no sentido- de que compete ao
Conselho de Medicina aferir se um procedimento é ou não exclusivo da
prática médica. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Acórdão abordou o tema
frente disposições constitucionais.] Incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo
inferno improvído, (STJ. 2° T., 2016,01.06557-4, D.fE 21/10/20.16).
ADMINISTRATIVO. MANDADO DF/SEGURANÇA. OFERECIMENTO
DE CURSOS DE ACUPUNTURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ÉTlCO-DlSCrPIJNAR COM BASE NA RESOLUÇÃO CFM N° 1455/95.
IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA LEGISLAÇÃO DE LEI FEDERAL A
RESPEITO. OCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL (art. 5°, inc. XIH da CF), l-lnexiste infração
justificadora para a instauração do processo Etico-Díscipiínar, porquanto a
acupuntura é uma atividade nio regulamentada por lei específica, sendo
seu exercício franqueado aos profissionais da área da saúde, não
constitui violação à ministração do curso peto impetrante, devido seu
vasto conhecimento da área, além de que nio cabe ao Conselho, ora
apelante, através de uma Resolução interna, restringir direitos, pois o
aro de instauração de processo disciplinar em desfavor do impetrante é
infundado c ilegal, porquanto, o Conselho apelante, não tem
competência para regulamentar a profissão, eis que em nosso
ordeníimento jurídico prevalece o princípio da liberdade de profissão
que devem ser exercida, es vi da artigo 5% INC. XIII da CE 2íguatmente não havendo a inclusão legal da acupuntura entre os atos
médicos, qualquer regulamentação infralegaí, como é o caso da
Resolução CFM n, 1.455/1995 que inclui a acupuntura entre os atas* que
são privativos dos médicos, certamente» estará extrapolando o poder
regulamentar e ferindo o princípio da legalidade, inscrito no inciso II do
artigo 5" da Carta Magna, qual seja: "ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fa/er alguma coisa senão em virtude de lei". 3- Não tendo a
resolução supramencionada força de lei, certamente não há obstáculo que
'Impeça o impetrante de praticar c ensinar a acupuntura, ante a inexistência
de lei federal que regulamenta a matéria. 4- Apelação e remessa oficial
improvidas. (TRF3. 4"T., 0006914-40.2013,4.03.6100. DJE3 121)7/2017).
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, SINDICÂNCIA NO
ÂMBITO DO CRM EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. DEFINIÇÃO DE
ATO MÉDICO. VÁCUO LFGAL, LACUNA SUPRIDA POR
RESOLUÇÃO DO CFM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. RESPEITO À HERANÇA CULTURAL E SOCIOLÓGICA
DA ACUPUNTURA, ENQUANTO NÃO HOUVER LEI DISPONDO A
RESPEITO. 1. A profissão de médico - e. por consequência, a definição de
ato médico - ainda carece de disciplina legal no Brasil, ressaltando-se que
tramita no Senado Federal o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Prqjeto de Lei 268 de 2002. que trata da matéria. 2. A Resolução CFM
! .455/95 busca suprir esta lacuna e incluí a acupuntura entre os atos que sai)
privativo» dos médicos. 3. No ordenamento jurídico brasileiro prevalece o
6; 1 1
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princípio da liberdade das profissões, que devem ser exercidas na forma
da lei (inciso XH1 do art. 5" da Constituição Federal de 1988). 4. Não
havendo a inclusão legal da acupuntura entre os aios médicos, qualquer
regulamentação infra legal sobrje o tema, como é o caso da Resolução
CFM 1.455/95, estará abusando do poder regulamentar e ferindo o
princípio da legalidade» inscrito no inciso H do art. 5° da Carta Magna,
5. A ausência de lei regulamentando a profissão de médico não autoriza que
pessoas sem reconhecida habilitação em medicina possam fazer
diagnósticos, receitar medicamentos ou realizar cirurgias em seres humanos,
pois o senso do razoável já é suficiente para discernir que somente
profissionais com conhecimentos científicos podem se dedicar a estes de
procedimentos. 6. No que diz respeito à acupuntura, não se pode ignorar que
constitui uma at i v idade milenar no lado orientai do planeta, que pode ser
aprendida mediante aquisição d« conhecimentos práticos-sobre músculos e
pontos nevrálgicos do corpo humano. 7. Enquanto aâo houver previsSo
legal da acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há
que se respeitar a sua herança cultural e sociológica, até mesmo porque
não se tem notícia de que tal prática cause danos às pessoas que se
submetem a ela. 8. Apelação provida. (TRF3, 3a T.. 000397891.2003.4,03,6100. DJF3. 13/11/2014}
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO. AÇÀO
ORDINÁRIA.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAI', LM,
ACLPUNTURA.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
REGULADORA DA ATIVIDADE, REGULAMENTAÇÃO POR
RESOLUÇÃO. TÉCMCA TERAPÊUTICA NÃO
VINCULADA
NECESSARIAMENTE Â PROFISSÃO MÉDICA. ATIVIDADE
MULT1PROF1SSIONAL Si BMETJDA A PREPARO ESPECÍFICO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONSE1 HOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE
SAÚDE E 'DO PODER PÚBLICO. RESOLUÇÃO FUNDADA ,NO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
DO
LIVRE
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL E DO DIREITO À SAÚDE EM SENTIDO AMPLO. ART
5°. II E XIII, E 196 DA CF. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL
PROVIDAS. 1. Alegada nulidade da Resolução COFEN 197/1997, ern
ntzSo de sua incompatibilidade vertical com o art. 5*, XIII, da CF e com
as Leis 3.26a/I957. 5.905/1973 e 7.498/1986, e sua desconformidade
horizontal com a Resolução CFM 1.455/1995, que estabelece a
acupuntura como especialidade exclusiva da classe médica. Contudo,
nenhuma dessas leis ordinárias acima apontadas tratam da técnica da
acupuntura, Outrossint, quando da edição da Lei 12,842/2013» que rege
o exercício da Medicina, buscou-se estabelecer a acupuntura como ato
médico, todavia, naquela oportunidade, a Presidente da República vetou
os incisos l e II do § 4° do art. 4°, <jae pretendiam declarar como
exclusividade da classe médica. 2. A falta de regulamentação dessa
ij^fflis»...Í!er-apêBtkaJ_í.Hte.iqirela.il.á à iugjJa. liberdade constitucional de
escolha profissional que é limitada apenas porjrequisjtos definidos em
la*-JaâiLjmp£d.E_0&- profissionais da área de saúde, de praticar a
acupantura. NEIO se trata de aplítar a teoria da licitude implícita, rnas sim de
interpretar sistematicamente a Constituição, conjugando o princípio da
legalidade (obrigação de deixai' de fazer) com o da liberdade de ação
profissional (ari. 5", XIll. da CF), mas. principalmente, com o disposto nos
arts. 1% e 197 da Constituição Federal, que tratam do direito constitucional
á saúde. 3. Limitar essa prática milenar oriental ao exclusivo exercício dos
profissionais da ciência médica ocidental, aíérn de constituir uma
sobrequalifieaçào para o exercício dessa técnica, conduzirá, inelutavelmenie,
7/11
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à restrição do direito de toda a popuiaçào à saúde em sentido amplo, isto é "à
redução do risco de doenças e de outros agravos" conforme disposto no art.
196 da CF 1988. .4. A ponderação feita na própria Constituição entre -a
liberdade de atividade profissional e a necessidade de observação de
requisitos estabelecidos por lei formai, visa justamente impedir, por meio da
açào representativa da sociedade no parlamento, a formação de monopólios
corporativos que, sob o argumento, muitas vezes legítimos, de segurança no
exercício de certas atividades, ao final apenas desproporcionalmeme
restringem ou encarecem sobremaneira o fornecimento destas atividades à
população. 5, Ademais, é à população que deve dirigir-se o interesse
primário da Administração dos serviços de saúde pública no Brasil. Nesse
contexto, adotar uma posição restritiva de tal prática terapêutica milenar
traria inelutável prejuízo aos cidadãos dependentes do serviço de saúde
pública, lendo em vista o direeionamento já adoíado pelo SUS. que a admite
a partir de uma. perspectiva muiti profissional (v. Portaria 971/2006 do
Ministério da Saúde}. 6. Anote-se <pe se essa técnica terapêutica fosse ato
exclusivo do médico, todos os profissionais de saúde que há décadas
realizam essa conduta estariam, em tese, praticando o delito de exercício
ilegal da medicina. Porém, isto não se dá, seja porque em um;,
perspectiva formal n5o há norma regulamentando a acupuntura como
atividade exclusiva de médicos, seja, numa perspectiva material, em
razão da prática da acupuntura por outros profissionais de saúde, desde
que habilitados, não ofender o bem jurídico protegida pelo tipo penal do
art. 282 do Código Penal, que é a saúde pública. Precedente. 7. Deve ser
ressaltado que o que a Resolução atacada permite é a execução das técnicas
de acupuntura pelos profissionais de saúde e não a realização do diagnóstico
rtosológicQ.por estes profissionais, já que este diagnóstico é ineiutavehnente
ato médico conforme a Lei 12.842/2013, 8. Â vista da inexistência de
regulamento sobre o tema e à luz do art. 5°, XH1, e do art. 196 ambos da
Constituição
inexistein vícios a macular a Resolução" COFEN
1997/1997, que apenas disciplina o que já ocorre ria prática há décadas no
Brasil. Precedente. 9. Apelação e remessa oficial providas. (TRFt, 8a T.,
0032816-21,2001.4.01.3400, e-DJF l 24/08/20] 8).
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA.
CONSELHO REGIONAL
DE
FISIOTERAPIA
E TERAPIA
OCUPACIONAL
CREPITO.
FIS1OTERAPÊUTA
COM
ESPECIALIDADE EM ACUPUNTURA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO
FERDERAL DE MEDICINA. RESTRIÇÃO AO CAMPO-DE ATUAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E LIVRE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL - ARI. 5", INCISOS II E XIII. DA CF. (6) 1. A Actipuntura
é um método terapêutico milenar, que há muitos anos vem sendo utilizado
no Brasil. Todavia, a atividade não está regulamentada por lei federal no
país, e gera divergências entre profissionais da área de saúde (médicos,
biomédicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas e técnicos)
interessados em praticá-la. 2. Assim, diante da ausência ,de lei
regulamentadora, não há impeditivo legal para o exercício da
acupuntura por múltiplos profissionais, em consonância com o art. 5°,
incisos 11 e XIII, da CF. 3. "Realmente, no Brasil não existe legislação
que proíba a certos profissionais da área de saúde a prática da
Acupuntura, ou mt-Miiu que a preveja apenas em favor de alguns;..."
(REsp J357139/DF, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013). 4
Honorários nos termos do voto. 5. Apelações e remessa oficial não providas.
(TRF1. 7ST. 0002477-80.2009.4,01.3600. e-DJF l 23/06/2017).
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r
ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ACUPUNTURA. EXERCÍCIO POR
BIOMÉDICOS. ILEGALIDADE. ADOCÃO DA TÉCNICA DA
MOTIVAÇÃO REFBRENCIADA ("PER RELATIONEM"). AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. ENTENDIMENTO
DO STF. l. Cuida-se de apelação .de sentença que denegou a segurança para
julgar improcedentes os pedidos da parte autora para retificar o Edital de
concurso público promovido pela Secretaria de Saúde do Município de
Recife para prever aos biomédicos a p ossibilidade de concorrer ao cargo de
acupunturista ofertado apenas aos médicos, psicólogos e fisioterapeuías. 2. A
mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que
a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de
prestação jurisdicional. tendo-se por cumprida a exigência constitucional da
fundamentação das decisões judiciais, Adota-se, portanto, os termos da
sentença como razões de decidir. 3, (...) "2. A questão posta em análise
cinge-se em saber se a prática de acupuntura, ramo da Medicina Tradicional
Chinesa, pode ser exercida, no Brasil, pelos Biomédicos." 4. (...)
"3, No Brasil, não existe legislação federal que proíba a pratica da
acupuntura por quem não seja médico, tampouco existe Lei que
estabeleça ser privativa de médico o eísercício dessa atividade. 5. (...)
"Há outros inúmeros projetos de Lei em tramitação no Congresso
Nacional a respeito deste assunto» dentre os quais fiz referência, na
decisão inicial, ao Projcto de Lei n" 2.626/2003, que dispo* sobre a
regulamentação e fiscalização do exercício profissional da Acupuntura.
E isso demonstra que o assunto é de grande interesse de várias
profissões da área de saúde e confere acerto ã decisão inicial deste juízo,
na qual se negou medida iiminar, por faltar Lei que autorize o
Biomédíco a exercer a atividade de acupunturista.*' 6. ''(-..) O impetrante
fundamenta sua pretensão nos artigos I a e 8° da Resolução do CFBM n0 78.
de 29.04.2002, onde foi reconhecida a acupuntura corno atividade cujo
exercício é permitido ao biomédico. Ocorre que o Conselho Federal de
Biomedídria, assim coro p...todo, e qualquer conselho profissional, não tem
poder de legislar sobre profissões, mas apenas o de fiscalizar as
ath idades profissionais daqueles pertinentes à circunscrição de suas
respectivas esferas específicas de atribuição. Logo. mencionados
dispositivos, nesse particular, são inconstitucionais, pois ferem o principio da
legalidade (inciso M do an. 5° da Constituição da República) e. por isso.
desprovidos de qualquer valor, Destarte, não cabe aos conselhos
profissionais extrapolar o âmbito de suas atribuições, sob pena de
invadir matéria reservada à lei. Tenho que a Autoridade apontada como
coatora errou ao especificar, como aptos ao concurso para a função ou cargo
de acupunlurista. apenas pessoas formadas em fisioterapia ou Psicologia ou
Medicina e/ou pessoa com certificado ou declaração de conclusão de
especialização na área de acupuntura, emitido por instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação e Cultura-MEC, porque: a) as Leis que
regulamentam as três profissões citadas não lhes asseguram a
privacidade do exercício dessa atividade; b) não há Lei regulamentando
esses cursos de especialização de acupuntura,ainda que autorizados pelo
MEC. (TRF5. 1a T., 0005996-12.2012.4.05.8300, DJE 04.07.2013)
nessa linha, não há notícia de qualquer <je condenação criminal, por exercício
ilegal da medicina, de profissionais de outras áreas praticantes da acupuntura;
ao contrário, há precedente do STJ. segundo o qual a prática da acupuntura
pelo fisioterapeuta, por exemplo, não configura exercício ilegal da medicina:

9/11
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"DIREITO PENAL. ATIPKJIDADE PENAL DO EXERCÍCIO DA
ACUPUNTURA. O exercício da acupuntura não configura o delito
previsto no art, 282 do CP (exercício ilegal da medicina, arte dentária
ou farmacêutica), É cediço que o tipo penal descrito no art. 282 do CP é
norma penal em branco e. por isso, deve ser complementado por iei ou
ato normativo em geraL para que se discrimine e detalhe as atividades
exclusivas de médico, dentista ou farmacêutico. Segundo doutrina, ''A
complementação do art. 282 há de ser buscada na legislação federal que
regulamenta as profissões de médico, dentisla ou farmacêutico. Dispõem
sobre o exercício da medicina a Lei n. 3.268, de 20.09.57 e o Dec. n.
20.931, de 11,01.32". Das referidas leis federais, observa-se que não
há menção ao exercício da acupuntura. Nesse passo, o STJ reconhece
que não há regulamentação da prática da acupuntura, sendo da
União a competência privativa para legislar sobre as condições para
o exercício das profissões, consoante previsto no art. 22, XVI, da CF
(RMS 11.27Z-R.I, Segunda Turma, DJ 4/6/2001). Assim, ausente
complementaçâo da norma penal em branco, o fato é atípico. (STJ, RHC
66.641-SR Rei. Min. Neíl Cordeiro, D.te 10/3/2016".
XVII.

diante desse quadro, está cristalino que a realidade jurídica atua!, em razão da
ausência de regulamentação leaaJ., não permite que o Conselho Federal de
Medicina e os Conselhos Regionais dcjvledicina afirmem falsamente que a
prática de aeupuníura é ato privativo da classe médica:

xvia.

embora a Comissão Mista de Especialidades, estabelecida por rneio do
Decreto 8516^015. lenha incluído a acupuntura na relação de especialidades
médicas reconhecidas (Portaria CM E n. 1/2017, homologada pela Resolução
C FM n. 2162/2017), isso ocorre para fins de regulamentação da forma de
obtenção do t/tuio de especialista em acupuntura. não implicando vedação ao
exercício da atividade por profissionais de outras áreas, o que demandaria iei
em sentido estrito, ante o direito ftmdamental do Kvre exercício da profissão,
nos termos do art. 5°, Xíll da CRFB 1.988;

XJX,

a Carta Constitucional também assegura a liberdade de expressão no an. 5°,
inc. IX. porém, d seu exercício abusivo pode implicar ofensa a outros direitos
tutelados pelo ordenamento jurídico e de mesma estatura constitucional;

XX.

navhipóíe$e de veiculação de informações que não representam a realidade especialmente em se tratando de agente público, no exercício das funções,
como é o caso dot* dirigentes e membros de conselhos profissionais, que têm
natureza de autarquias federais —, o autor poderá ser processado pela prática de
ato de improbidade administrativa (Lei 8429/1992). responder criminalmente
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(art. 138, 139 e 140 o Código Pena!) e, ainda, ser condenado a recompor o
dano causado, matéria! ou moral, porquanto tal prática configura ilícito
passível de reparação (art, 187 c/c 927 do Código Civil);
RECOMENDA:

ao CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 6 ao CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA EM MINAS GERAIS, nas pessoas de seus Presidentes, que se abstenham
de veicular manifestações públicas que afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil
uma atividade exclusiva do profissional médico, quer seja na imprensa escrita ou falada,
e sobretudo em seus portais na internet.

Â partir da data da- entrega desta recomendação, o Ministério Público Federal
considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses
termos, passíveis, de responsabilização por quaisquer eventos futuros que lhes forem
imputáveis. Além disso, a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público
sobre o tema, não excluindo futuras recomendações «y outras iniciativas com relação aos
fatos ora expostos, inclusive e especialmente, a adoção das medidas cabíveis para obtenção do
resultado pretendido com a expedição desta recomendação.
Por fim, nos termos do art, 8'\ 5° da LC 75/93. art. 23, §1°. da Resolução n.
87/06. do CSMPF, e art. 10 da Resolução 164-18. do CNMP, fica estabelecido o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao acatamento da recomendação e apresentação de
informações quanto às providências adotadas. com o envio dos documentos comprobatórios.
Uberlândia, 30 de novembro cie 2018.

{assinatura eletrcmíca)
Ll-ONARDO ANDRADE, MACEDO
Procurador da República
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12/12/2018

Prática de acupuntura não é exclusiva de médicos, defende MPF — Procuradoria da República em Minas Gerais

GERAL

10 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 13H5

Prática de acupuntura não é exclusiva de médicos, defende MPF
Ministério Público Federal em Minas Gerais recomenda que conselhos de medicina parem de divulgar a
informação falsa de que o exercício da acupuntura seria restrito à categoria
O Ministério Público Federal (MPF) em Uberlândia (MG)
recomendou ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e
ao Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais
(CRM/MG) que se abstenham de afirmações públicas,
quer por meio da imprensa, quer nas publicações em
seus portais, no sentido de que a acupuntura no Brasil
deve ser exercida exclusivamente por médicos.
Em abril deste ano, o Conselho Nacional de Saúde (CMS)
chegou a divulgar nota desmentindo tal exclusividade e
Foto ilustrativa: Pixabay

afirmando que "a acupuntura é praticada no Brasil de

forma multiprofissional há mais de 100 anos em todos
os níveis de atenção à saúde e que informações contrárias à difusão desta prática não condizem com a
verdade".
Lembrando que os benefícios da atividade para a saúde são inúmeros, incluindo a redução do tempo de
internação e a quantidade de medicamentos utilizados em uma série de tratamentos, o CNS reiterou que a
acupuntura "pode ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal, não sendo
necessária a formação em medicina". Para o CIM, mais profissionais da saúde podem "partilhar a acupuntura
e gerar saúde à população".
Atualmente, a acupuntura é classificada como profissão de nível técnico na Classificação Brasileira de
Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego (código 3221-05), a qual prevê que é atribuição do
acupuntor realizar "prognósticos energéticos por meio de métodos da medicina tradicional chinesa para
harmonização energética, fisiológica e psico-orgánica"
Improbidade e crime - De acordo com o procurador da República Leonardo Andrade Macedo, "a nota
divulgada este ano pelo Conselho Nacional de Saúde repetiu os mesmos termos de uma recomendação do
próprio CNS, feita em abril de 2012, por meio da qual já se contestava o lobby médico no sentido de garantir
exclusividade a essa categoria profissional para a prática da acupuntura. Ou seja, em seis anos, os conselhos
de medicina não só ignoraram a recomendação como insistem em veicular informações que violam o artigo
5°, inciso XIII, da Constituição, que estabelece a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, desde que atendidas as qualificações previstas em lei".
"Na realidade, segundo o entendimento consagrado pelos tribunais brasileiros, a acupuntura não é uma
atividade exclusiva do médico, mas de caráter multiprofissional, de modo que, enquanto a atividade não for
regulamentada por lei própria, nenhum conselho de classe, nem mesmo o CFM, está autorizado a
estabelecer regras que restrinjam sua prática a determinada categoria profissional", registra a
recomendação.
O procurador da República salienta que qualquer afirmação em sentido contrário é falsa e constitui exercício
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/para-o-mpf-mg-pratica-de-acuauntura-nao-e-exclusiva-de-medicos
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Prática de acupuntura não é exclusiva de médicos, defende MPF — Procuradoria da República em Minas Gerais

abusivo da liberdade de expressão. "No caso dos dirigentes e membros de conselhos profissionais, que têm
natureza de autarquias federais, a veiculação de informações que não representam a realidade pode
configurar inclusive ato de improbidade administrativa e até, eventualmente, crimes contra a honra", alerta,
O MPF ainda esclarece que uma das justificativas usadas pelos Conselhos para atribuir aos médicos
exclusividade na prática da acupuntura deriva de interpretação ou uso equivocados do Decreto 8.516/2015,
que incluiu a atividade na relação de especialidades médicas reconhecidas. "Ora, reconhecer que um médico
pode se especializar em acupuntura é totalmente diverso de dizer que a prática é exclusiva dessa categoria
profissional. O que ocorreu por meio do decreto foi apenas a regulamentação da forma de obtenção do tftulo
de especialista, não a vedação do exercício da acupuntura por profissionais de outras áreas", explica
Leonardo Macedo.
Foi dado prazo de 30 dias para que o CFM e o CRM/MG prestem informações quanto ao acatamento da
recomendação.

Ministério Público Federal em Minas Gerais
Assessoria de Comunicação Social
Tel.: (31) 2123.9010 79008
No twitter; mpf_mg

A'ww.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa,;noticias-mg/para-o-mpf-mg-pratica-de-acupLintura-nao-e-exclusiva-de-medicos
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PRM-VCS-MG-00005825/2011

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA

Notícia de Fato n° l .22.024.000204/201 8-97

I.
Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação relatando suposta
irregularidade na conduta do Conselho Federal de Medicina - CFM e Conselhos Regionais de
Medicina - CRM que estariam afirmando que a acupuntura é prática exclusiva do profissional
médico do Brasil. Tal prática, segundo os representantes, estaria provocando reiteradas lesões
aos direitos individuais homogéneos dos acupunturistas brasileiros.
111
£^^
Da leitura da representação, verifica-se que são noticiados fatos de abrangência
nacional. Logo, falece atribuição a este órgão para atuar no feito, nos termos do art. 93, II do
CDC.

II.
Ante ao acima exposto:
1. Promovo, o declínio de atribuição em prol do Núcleo Cível da PR/MG, para
ciência e eventual adoção de providências.
2. Determino a expedição de comunicação eletrônica ao representante.
3. Determino, uma vez expedida a missiva prevista no item anterior, a remessa
dos autos diretamente ao Núcleo Cível da PR/MG.

Viçosa, 28 de novembro de 2018

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA
PROCURADOR DA REPUBLICA

MPF
«Wbtférte Púbfco tarfeml

PROCURADORIA DA
REPUBLICANO
MUNICÍPIO DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Rua dos Estudantes, n° 75, Centro
CEP 36570-081 - Viçosa/MG
Tel. (31)3899-8400
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA

Termo de Apensamento
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente Principal:
PP - 1.22.000.001871/2018-65
Expediente Apensado:
NF - 1.22.024.000204/2018-97
Usuário:
SHARLENE BRAGA TEIXEIRA DIAS
Data:
22/02/2019 20:04
Observações:
Conforme despacho PR-MG-00011722/2019, exarado por ALVARO RICARDO DE
SOUZA CRUZ
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PRM-Uni-MG-00002228 2019

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício n° 435/2019-OF/PRM/UDI/LAM
Uberlândia-MG. 19 de fevereiro de 2019.
A Sua Senhoria o Senhor
JEANLUTS DE SOUZA
Rua das Dracenas, 105 - Bairro Cidade Jardim
Uberlândia/MG - CEP 38.411-122
Referência: Inquérito Civil n° 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Comunica declínio de atribuição
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria, para ciência c
divulgação aos demais representantes, cópia do despacho de declínio de atribuição, proferido no
inquérito civil 1.22.003.000250/2018-34, e informo que referidos autos serão encaminhados ao 17°
Ofício da Procuradoria da República em Minas Gerais (com sede em Belo Horizonte).
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)

LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

MPF

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 32 J 8-6900
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

DESPACHO

Classe:

Inquérito Civil

Formato: Eletrônico
Número:

1.22.003.000250/2018-34

Órgão revisor: 1a CCR/MPF

1.

Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação subscrita por

diversos acupunturistas, por meio da qual narram possíveis irregularidades praticadas pelos
Conselhos Regionais (CRMs) e Federal de Medicina (CFM).
2.

Em síntese, os representantes enfatizam que o Conselho Federal de Medicina e os

Conselhos Regionais de Medicina vêm provocando reiteradas lesões aos direitos individuais
homogéneos dos acupunturistas brasileiros, ao promoverem campanhas em que afirmam que
a acupuntura é prática exclusiva do profissional médico no BrasiL
3.

Argumentam que recentemente, quando da decisão denegatória de seguimento de

recurso extraordinário, cujo objeto foi a "nulidade de ato administrativo do Conselho Federal
de Fisioterapia, aquela entidade ventilou maldosa e deliberadamente pelo país que os
fisioterapeutas estavam proibidos, assim como os demais profissionais, de praticar a
acupuntura em território nacional" (f, 7).
4.

Km consulta às fontes abertas da internet, encontrou-se uma nota de

esclarecimento do Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional (COFFITO) na qual
constam elucidações sobre o que foi afirmado na representação. Veja-se um trecho da nota:
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO) vem a público ESCLARECER aos profissionais, e à sociedade,
que a decisão havida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
1.099.652, originado pelo processo n° 00328145120014013400, que
tramitou no Tribunal Regional Federal da 1a Região, não alterou o

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900

- « _E
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panorama do exercício da Acupuntura por profissionais fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais.
A referida decisão apenas impede que Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) decida sobre recurso desta Autarquia Federal, por considerar
que não há ofensa direta à Constituição Federal. Em momento algum a
decisão faz análise sobre o mérito da questão havida nos autos do processo
que tramitou e foi decidido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a
Região. Isto é, o STF não impediu o exercício da Acupuntura por
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais (..-)"-1

5.

Instado a se manifestar, o CFM, por meio do Ofício 4628/2018 (f. 435-456), em

suma, alegou serem as alegações inverídicas e equivocadas, pois os fisioterapeutas.
enfermeiros, psicólogos e outras profissões não poderiam realizar/praticar a acupuntura. sob
pena de praticarem o crime de exercício ilegal da medicina e curandeirismo, previsto nos arts.
282 e 284 do CP. Aliás, informa que a notícia publicada pelo CFM dá conta de que ele foi
vencedor em demanda judicial na qual o COFFTTO editou uma resolução completainente
ilegal, autorizando o exercício irregular da medicina pelos fisioterapeutas. Aduz, que nos
autos da Apelação Cível n. 2001.34.00.032976-6 o Tribunal Regional da Primeira Região
considerou que apesar de não existir no ordenamento jurídico lei especifica regulamentando a
atividade de acupuntor. não pode o profissional de fisioterapia e terapia ocupacional praticar
atos que sua legislação profissional não lhe permite. O Tribunal, entendeu que o COFFITO
"não pode regulamentar atos que não estão previstos em lei como privativos dos profissionais
que fiscaliza, elastecendo-os".
6.

O CFM expôs que também foram anuladas pelo TRF1 as resoluções dos

Conselhos Federais de Farmácia, Fonoaudiologia, Enfermagem

e Psicologia, que

reconheciam a acupuntura como especialidades dessas respectivas profissões. Assim, segundo
o CFM. o COFFITO e os demais Conselhos Profissionais supramencionados teriam
extrapolado os ditames legais, especialmente porque a legislação que rege aquelas profissões
não permite que os respectivos profissionais realizem diagnósticos de doenças e nem a
prescrição de tratamentos médicos. De tal modo, o CFM não teria publicado notícia fantasiosa
ou abusiva, visto que exerceu de forma regular o seu direito de informar a sociedade quanto à
impossibilidade material e jurídica de os fisioterapeutas exercerem a medicina, ou seja,
realizar a acupuntura.

'.
http://crefitol6.gov.br/site/ind ex..php/2Ql^^
acupimtiiTa-por-prófissionais-físioterapeutas-e-tcrapcutas-ocupacionais/ (acesso em 12/02/2019)
2/8
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7.

Outrossim, aduz que a acupuntura é ato exclusivo de médico, eis que parte do

diagnóstico nosológico, que consiste na determinação da doença que acomete o ser humano.
Ma sua visão o próprio Decreto Lei n° 938/1969, que regulamenta a profissão de
fisioterapeuta, não prevê a possibilidade de realização de atos médicos (diagnósticos de
doenças e indicação de tratamentos) e muito menos a realização da acupuntura.
8.

Enfim, conclui o Conselho Federal de Medicina: (a) o pressuposto utilizado para

permitir a prática da acupuntura por profissionais não médicos não é válido; (b) as resoluções
que reconheciam a acupuntura como especialidade de profissionais não médicos foram
consideradas ilegais pelo judiciário, inclusive o STJ e o STF, (c) as leis das profissões de
psicologia, fisioterapia, farmácia, fonoaudiologia e enfermagem não autorizam a realização de
acupuntura, (d) a pratica de acupuntura é pré-requisito obrigatório à realização de diagnóstico
clínico-nosológico, sendo o médico o profissional habilitado e capacitado para tal fim, nos
termos da lei, (e) e não se pode permitir a prática de acupuntura por esses outros profissionais,
mesmo que tenho currículo de formação em medicina tradicional chinesa, vez que, como na
China, somente médicos estão autorizados por lei a praticá-la.
9.

O CRM-MG, por sua vez, mediante o Ofício 40/2018 (f. 467-468), prima jade

afastou seu interesse no feito, porquanto teria status de autarquia federal com personalidade
jurídica própria e não há nos autos nenhuma manifestação do Conselho mineiro no sentido de
"promover campanha" de que a acupuntura é prática exclusiva de médico. Porém, no mérito,
enfatiza que a Lei 12.842/2013, que dispões sobre o exercício da Medicina, estabeleceu serem
atividades privativas do médico a "indicação e execução de procedimentos invasivos" (art. 4a,
111) e "determinação de prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico" (art. 4, X). Assim, há
diversas restrições para o exercício da acupuntura, sendo o médico o profissional habilitado
para o desempenho dessa atividade.
10.

Em seguida, os representantes foram provocados a se pronunciar sobre as razoes

-C ":
C rd

expostas pelos conselhos médicos. Através da Manifestação 201 80086122 (f. 487), Jean Luis
de Souza, na parte que contribui para a resolução da controvérsia, defende o caráter de
multidisciplinaridade da acupuntura. Ressalta, que a conduta do CRM provoca lesões não só a
quem pratica a acupuntura, mas também à população que terá seu acesso ao tratamento
reduzido, por medo espargido das distorcidas e falsas informações espalhadas pela corporação
médica na busca da reserva de mercado da acupuntura no país.
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11.

Além disso, para o representante, as decisões judiciais suscitas pelo CFM apenas

demonstram o reconhecimento judicial da nulidade de atos de Conselhos Profissionais que,
extrapolando suas competênciasf buscaram reservar para si uma parcela da prática da
acupuntura. Nesse contexto, haja vista que a atividade da acupuntura não é
regulamentada no Brasil, entende-se que um órgão da Administração Indireta não deve
atribuir-se de competência legislativa para regular tal atividade. Daí a decisão declaratória de
nulidade do ato do CREFFITO, que de fato transbordou sua competência legal.
12.

Aduz, finalmente, ser deplorável a utilização dessa decisão peio CFM como se

fosse um provimento constitutivo de direitos a favor da classe médica, para garantir-lhes a
exclusividade da pática da acupuntura. Pois, assim como o COFFITO o CFM também não
detém competência para legislar e reservar o mercado de acupuntura para si mesmo. Afinal, a
lei que regulamenta o exercício da Medicina também não atribui expressamente a
exclusividade do exercício da ciência chinesa ao médico brasileiro.
13.

Após análise dos argumentos das partes, foi expedida a RECOMENDAÇÃO N°

52/2018 - 3° OFÍCIO/PRM-UBERLÂNDIA ao CRM-MG e ao CFM, com o seguinte teor:
"ao CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA e ao CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA EM MINAS GERAIS, nas pessoas de seus
Presidentes, que se abstenham de veicular manifestações públicas que
afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil uma atividade
exclusiva do profissional médico, quer seja na imprensa escrita ou falada, e
sobretudo em seus portais na internet.

14.

Ao se manifestar sobre os seus termos, o CFM informou a impossibilidade de dar

cumprimento da obrigação de não fazer elencada pelo MPF, máxime porque a abstenção de
veicular manifestações públicas que afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil uma
atividade exclusiva do profissional médico é medida que fere a razoabilidade e segurança
jurídica, uma vez que constitui intervenção drástica capaz de prejudicar milhares de
brasileiros.
15.

Para o CFM as manifestações do CNS são contraditórias, desrespeitam a

legislação brasileira e a Constituição, fomentam que profissionais sem qualificação técnica
tratem de pessoas doentes. Assim, seriam adotadas as medidas necessárias junto ao CNS para
sanar a questão.

4/8
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16.

Por derradeiro, expõe que a realidade jurídica atual não permite que qualquer

pessoa possa praticar uma técnica reconhecida pelo CFM como especialidade médica, por
ausência de regulamentação, sob pena de invadir matéria reservada à medicina, especialmente
quando atinente a tratamento de doença que necessita de prognóstico.
17.

O CRM-MG, a seu turno, limitou-se a reiterar os termos do Ofício 40/2018, no

qual expôs que não foi detectado nos autos nenhuma manifestação do Conselho mineiro no
sentido de "promover campanha" de que a acupuntura é prática exclusiva de médico.
18.

Esse é o relatório. Passo à manifestação.

19.

Para o Conselho Federal de Medicina o exercício da acupuntura, embora não

regulamentado no Brasil, é ato exclusivo de médico, à mediada que parte de diagnósticos
nosológicos, que consistem na determinação de doenças que acometem o ser humano. Assim,
os físioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e outras profissões não poderiam realizar ou
praticar a acupuntura, sob pena de cometimento dos crimes de exercício ilegal da medicina e
curandeirismo, previstos nos arts. 282 e 284 do CR
20.

Entretanto, essa conclusão colide com o regramento dado à matéria pelo

ordenamento jurídico pátrio. Não apenas na visão do MPF, mas também de todos demais
órgãos, inclusive técnicos e judiciais, que, de alguma forma, enfrentaram essa temática.
21.

Após vasto estudo sobre a matéria, foi possível constatar que o Conselho Nacional

de saúde, em 19 de abril de 2012, expediu recomendação acerca do exercício da acupuntura,
pois veja:
"Nesta semana o Conselho Nacional de Saúde recomendou aos
gestores e prestadores de serviços de saúde que observem o caráter
multiprofissional em todos os níveis de assistência na implementação de
políticas ou programas de saúde referentes às práticas inlegrativas e
complementares, como a acupuntura. Na prática, não apenas módicos podem
exercer a acupuntura. A contratação de forma multiprofíssional é
preconizada pela Política Nacional de Praticas Integrativas e
Complementares no Sistema Único de Saúde, lembra o conselheiro nacional
de saúde Wilen Heil e Silva, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO).
Para zelar pelo direito do usuário da saúde de acesso aos serviços
envolvendo práticas integrativas e complementares, o CNS também
recomendou aos conselhos estaduais e municipais de saúde que tomem as
providências cabíveis para fazer valer a politica nacional.
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A utilização da acupuntura no Brasil, nos últimos 26 anos, enquanto
recurso terapêutico, além de seguir a legislação sanitária, é regulamentada e
fiscalizada pelos conselhos profissionais (autarquias federais). Esses
conselhos reconhecem a prática e a respectiva especialização profissional,
nas quais são estabelecidos, por meio de resoluções especificas, critérios
para garantir à população um tratamento ético e responsável. Com isso, esta
prática está respaldada com segurança e eficácia. Ao recomendar que essas
informações sejam amplamente divulgadas, também com o apoio das
secretarias de saúde estaduais e municipais, o CNS pretende informar
corretamente a população sobre o caráter irmltiprofissional da acupuntura e
assim ampliar o acesso da população a esta prática"2;

22.

Na mesma linha, aos 04 de abril de 2018, o mesmo CNS divulgou nota afirmando

que o exercício da atividade de acupuntura não é exclusivo da classe médica, mas de
caráter multiprofissional:
"O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem publicamente esclarecer à
Sociedade Brasileira que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma
multiprofissional há mais de cem anos em todos os níveis de atenção à saúde
e que, informações contrárias à difusão desta prática, não condizem com a
verdade. A Acupuntura faz parte da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde, sendo fundamental no tratamento
e na redução de diversos agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação
Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA) e a Federação Médica Brasileira
(FMB) publicaram notas afirmando que a prática da atividade deve ser
exclusiva dos profissionais médicos. O CNS reafirma que a prática pode
ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal,
não sendo necessária a formação em medicina.
Os benefícios da atividade para a população são inúmeros, tanto na rede
privada, quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). A prática integrativa
pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma série de tratamentos,
além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade de mais
profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a Acupuntura e
gerar saúde à população.
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais
deste Conselho:
- aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para
que a contratação para o exercício da Acupuntura ocorra de forma
multiprofissional;
- aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de
Práticas Integrativas e Complementares em saúde para colaborar com o
assessoramento do controle social para a implementação de Políticas
Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares em saúde
em todo o Brasil;
- ao Congresso Nacional para a aprovação do Projcto de Lei n° 1549/2003,
que regulamenta o exercício da Acupuntura no Brasil de forma
multiprofissional, entre outras"3;
'. http://cc)nsclh».saude.eov.brAiltimas_noticias/20] 2/19_abr_recomendacao_acupuntLira.html
1. https://www.coffito.gov.br/nsíte/?p= R149
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23.

Portanto, verifica-se que a Recomendação do CNS também está alinhada com o

veto à disposição do Projeto de Lei do "Ato Médico" (Lei 13.842/2013), em que se negou que
a acupuntura fosse considerada atividade exclusiva do profissional médico, tendo as razões
para o veto se baseado no fato de que o texto do PL inviabilizaria a manutenção de açòes
preconizadas em protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e
em rotinas e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde;4
24.

Com efeito, foi possível concluir que o entendimento consagrado, inclusive na

jurisprudência pátria, é que a acupuntura não é atividade exclusiva do médico, mas de caráter
multiprofissional, de modo que, enquanto a atividade de acupuntura não for regulamentada
por lei, consoante art. 22, inc. XVI da CRFB 1988, nenhum conselho de classe, nem mesmo o
CFM, está autorizado a estabelecer regras que restrinjam tal mister a determinada categoria
profissional, em respeito à liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
nos termos do art. 5°, inciso XIII, da CRFB 1988.
25.

Diante desse quadro, restou esclarecido que a realidade jurídica atual, em razão da

ausência de regulamentação legal, não permite que o Conselho Federal de Medicina e os
Conselhos Regionais de Medicina afirmem falsamente que a prática de acupuntura c ato
privativo da classe médica.
26.

A Carta Constitucional assegura a liberdade de expressão no art. 5", inc. IX,

porém, o seu exercício abusivo pode implicar ofensa a outros direitos tutelados pelo
ordenamento jurídico e de mesma estatura constitucional. Na hipótese de veiculação de
informações que não representam a realidade - especialmente em se tratando de agente
público, no exercício das funções, como é o caso dos dirigentes e membros de conselhos
profissionais, que têm natureza de autarquias federais -, o autor poderá ser processado pela
prática de ato de improbidade administrativa (Lei 8429/1992), responder criminalmente
(art. 138, 139 e 140 o Código Penal) e, ainda, ser condenado a recompor o dano causado,
material ou moral, porquanto tal prática configura ilícito passível de reparação (art. 187
c/c 927 do Código Civil).

4.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12842-10-julho-2013-776473-veto-140401-pI.html
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27.

Por isso, este órgão ministerial resolveu pela expedição da Recomendação n.

52/2018 ao CFM, porquanto, a partir da data do conhecimento deste ato o Ministério Público
Federal considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação nele exposta e,
nesses termos, estes têm ciência da possibilidade de serem responsabilizados por quaisquer
eventos futuros que lhes forem imputáveis.
28.

Destarte, considerando a negativa por parte da autarquia médica em cumprir as

exortações ministeriais, caberia a tomada de providências no sentido de tentar obrigá-la a
retirar de circulação excertos relativos à exclusividade da classe médica para exercício da
acupuntura, bem como recompor o dano causado e, ainda, investigar eventual ato de
improbidade administrativa, por parte dos agentes públicos responsáveis por tais condutas.
29.

Entretanto, a partir de uma análise mais abrangente sobre a controvérsia,

depreendc-se que eventuais danos ocasionados neste contexto possuem abrangência nacional.
Significa dizer que todos os profissionais brasileiros que exercem a atividade de acupuntura
que não atuem na área da medicina serão de alguma forma afetados pelos atos do CFM.
30.

Desse modo, aplica-se ao presente caso o regramento previsto no Art. 93, II, do

CDC, sendo competente para o julgamento da causa o foro da Justiça Federal da Capital do
Estado, o que afasta a atribuição desta unidade ministerial para atuar no feito, devendo os
autos serem remetidos à Procuradoria da República em Minas Gerais.
31.

A partir de pesquisa ao banco de dados do Sistema Único foi possível identificar o

trâmite do Procedimento Preparatório n. 1.22.000.001871/2018-65, cujo objeto corresponde
aos fatos ora investigados. Assim, declino de minha atribuição em favor do 17° Oficio da PRMG e, tratando-se de autos eletrônicos, determino o encaminhamento direto ao referido ofício
para adoção das medidas que julgar pertinentes.
Uberlândia-MG? 18 de fevereiro de 2019.
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
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Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 43

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 44

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 45

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 46

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 47

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 48

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 49

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 50

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 51

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 52

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 53

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 54

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 55

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 56

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 57

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 58

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 59

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 60

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 61

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 62

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 63

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 64

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 65

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 66

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 67

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 68

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 69

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 70

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 71

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 72

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 73

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 74

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 75

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 76

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 77

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 78

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 79

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 80

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 81

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 82

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 83

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 84

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 85

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 86

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 87

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 88

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 89

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 90

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 91

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 92

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 93

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 94

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 95

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 96

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 97

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 98

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 99

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 100

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 101

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 102

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 103

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 104

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 105

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 106

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 107

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 108

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 109

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 110

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 111

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 112

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 113

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 114

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 115

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 116

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 117

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 118

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 119

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 120

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 121

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 122

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 123

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 124

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 125

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 126

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 127

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 128

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 129

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 130

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 131

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 132

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 133

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 134

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 135

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 136

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 137

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 138

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 139

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 140

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 141

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 142

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 143

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 144

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 145

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 146

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 147

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 148

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 149

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 150

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 151

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 152

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 153

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 154

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 155

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 156

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 157

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 158

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 159

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 160

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 161

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 162

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 163

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 164

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 165

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 166

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 167

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 168

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 169

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 170

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 171

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 172

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 173

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243293100000043640034
Número do documento: 19040113243293100000043640034

Num. 43998462 - Pág. 174

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:33
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PRM-UDI-MG-00004535/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG
COORDENADORIA DA PRM/UBERLANDIA
EXPEDIENTE: PRM-UDI-4133/2018
RELATÓRIO DE PESQUISA
Sistemas consultados: ÚNICO E
APTUS

Data da consulta: 17/4/2017

URGENTE ( )
SIGILOSO ( )

Termos pesquisados: "Acupuntura; Conselhos de Medicina"
Não existência de NF/PP/ICP/PIC/IPL/Processo judicial possivelmente conexo com o objeto da demanda nesta unidade.

Adalberto Luís de Andrade
Técnico do MPU - Matrícula 19568-5
DESPACHO
Tendo em vista o resultado da pesquisa sobre os fatos objeto deste expediente, DETERMINO:
1. a autuação do expediente como Notícia de Fato Cível, observando-se o seguinte:
ÓRGÃO REVISIONAL: 1° CCR
REPRESENTANTE: Jean Luís de Souza
REPRESENTADO: CFM; CRM;
ASSUNTO(S):1 Exercício Profissional(10173)
EMENTA: Averiguar suposta prática abusiva atribuída aos Conselhos Federal e
Regionais de Medicina, CFM e CRM"s, decorrente da edição de atos administrativos sem
amparo em lei federal, com a imposição da atividade de acupuntura, qualificada como
multidisciplinar pela OMS e pelo Ministério da Saúde, como exclusivas da profissão de
médico, de encontro ao direito fundamental de livre exercício de profissão.
2. a livre distribuição da NF aos ofícios desta PRM (art. 6º, I da Res. PRM/UDI n. 02/2015).
Uberlândia/MG, 17 de abril de 2018
Onésio Soares Amaral
Procurador da República Distribuidor
1Conforme tabela unificada do CNMP
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
SUBJUR/PRM-MG - SUBJUR/PRM-MG - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA
PRM/UBERLANDIA

Termo de Remessa
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.003.000250/2018-34
Remetente:
SUBJUR/PRM-MG - SUBJUR/PRM-MG - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA
PRM/UBERLANDIA
Destinatário:
GABPRM3-LAM - GABPRM3-LAM - LEONARDO ANDRADE MACEDO
Usuário:
ADALBERTO LUIS DE ANDRADE
Data:
19/04/2018 17:20:58
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Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:
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Ofício Titular:

PRM-UDI - 3º Ofício
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Forma de Execução:
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Usuário:

ADALBERTO LUIS DE ANDRADE

Data:

19/04/2018 17:20:58
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Classe:

Notícia de Fato

Formato: Eletrônico
Número: 1.22.003.000250/2018-34
Órgão revisor: 1ª CCR/MPF
I – OBJETO
1.

Este procedimento foi instaurado em 19/04/2018, a partir de representação

subscrita por diversos acupunturistas, por meio da qual narram possíveis irregularidades
praticadas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), bem como pelos Conselhos Regionais
de Medicina (CRMs).
2.

Em apertada síntese, os representantes aduzem que o Conselho Federal de

Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina vêm provocando reiteradas lesões aos
direitos individuais homogêneos dos acupunturistas brasileiros, ao promoverem campanha em
que afirmam que a acupuntura é prática exclusiva do profissional médico no Brasil.
3.

Argumentam que recentemente, quando da decisão denegatória de seguimento de

recurso extraordinário, cujo objeto foi a “nulidade de ato administrativo do Conselho Federal
de Fisioterapia, aquela entidade ventilou maldosa e deliberadamente pelo país que os
fisioterapeutas estavam proibidos, assim como os demais profissionais, de praticar a
acupuntura em território nacional”. f. 7
4.

Em consulta às fontes abertas da internet, encontrou-se uma nota de

esclarecimento do Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional (COFFITO) na qual
constam elucidações sobre o que foi afirmado na representação. Veja-se um trecho da nota,
cujo inteiro teor integra este despacho:
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A referida decisão apenas impede que Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF) decida sobre recurso desta Autarquia Federal, por considerar que não
há ofensa direta à Constituição Federal. Em momento algum a decisão faz
análise sobre o mérito da questão havida nos autos do processo que tramitou
e foi decidido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Isto é, o
STF não impediu o exercício da Acupuntura por fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais (...)”.1

5.

Diante do exposto, determino:

(a)

a prorrogação desta NF por mais 90 dias, com os registros de praxe, para que se

realize o controle do prazo de seu vencimento (art. 3º, da Resolução nº 174/2017);
(b)

a expedição de ofícios ao Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais e ao

Conselho Federal de Medicina, com cópia da íntegra destes autos, a fim de que prestem
informações sobre o que ali foi narrado.
(c)

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para resposta, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei

Complementar n.º 75/93.
Uberlândia/MG, 20 de abril de 2018.

(Assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
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“O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) vem
a público ESCLARECER aos profissionais, e à sociedade, que a decisão
havida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.099.652,
originado pelo processo nº 00328145120014013400, que tramitou no
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não alterou o panorama do
exercício da Acupuntura por profissionais fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais.

1

.
http://crefito16.gov.br/site/index.php/2018/02/20/coffito-emite-nota-de-esclarecimento-sobre-exercicio-daacupuntura-por-profissionais-fisioterapeutas-e-terapeutas-ocupacionais/
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Termo de Prorrogação
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Ofício n° 1022/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA
Presidente do CRM/MG
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CRM/MG
Rua dos Timbiras, 1200 - Bairro Funcionários
Belo Horizonte/MG
CEP 30.140-060
Referência: Notícia de Fato n. 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Solicita informação
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, encaminho cópia da notícia de fato em referência e
solicito a Vossa Senhoria prestar informações sobre os fatos noticiados.
Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para resposta, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que a reposta e demais documentos pertinentes devem ser remetidos
pelo site www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção “Faça a sua manifestação”).
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art.
6º, §10º, informo que o ato de instauração do procedimento em referência pode ser consultado
em http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao responder, mencionar o número deste ofício
e da respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

Assinado com login e senha por LEONARDO ANDRADE MACEDO, em 23/04/2018 15:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 665846A2.4559D560.D6723D0E.92E90471

Uberlândia/MG, 23 de abril de 2018.

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
O:\UDI\Gabinete3\EXTRAJUDICIAL\Comunicacoes\Oficios\2018\Of-1022-2018_CRM-MG_SolicitaInfo_250-2018-34.odt

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243341100000043640047
Número do documento: 19040113243341100000043640047

Num. 43998475 - Pág. 5

PRM-UDI-MG-00004804/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Ofício n° 1023/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do CFM
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
SGAS, 915, lote 72
Brasília/DF
CEP 70390-150
Referência: Notícia de Fato n. 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Solicita informação
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, encaminho cópia da notícia de fato em referência e
solicito a Vossa Senhoria prestar informações sobre os fatos noticiados.
Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para resposta, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que a reposta e demais documentos pertinentes devem ser remetidos
pelo site www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção “Faça a sua manifestação”).
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art.
6º, §10º, informo que o ato de instauração do procedimento em referência pode ser consultado
em http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao responder, mencionar o número deste ofício
e da respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
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Num. 43995999 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:34
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243410900000043640071
Número do documento: 19040113243410900000043640071

Num. 43995999 - Pág. 25

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243453800000043641044
Número do documento: 19040113243453800000043641044

Num. 43996022 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243503000000043641077
Número do documento: 19040113243503000000043641077

Num. 43999455 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243557900000043642049
Número do documento: 19040113243557900000043642049

Num. 43999477 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243602000000043642114
Número do documento: 19040113243602000000043642114

Num. 44001992 - Pág. 25

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:36
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243656000000043641170
Número do documento: 19040113243656000000043641170

Num. 44005498 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:37
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243701400000043646088
Número do documento: 19040113243701400000043646088

Num. 44005516 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:37
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243701400000043646088
Número do documento: 19040113243701400000043646088

Num. 44005516 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:37
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243701400000043646088
Número do documento: 19040113243701400000043646088

Num. 44005516 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:37
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243701400000043646088
Número do documento: 19040113243701400000043646088

Num. 44005516 - Pág. 4
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Assinatura/Certificação do documento PRM-UDI-MG-00004770/2018 OFÍCIO
Signatário(a): ADALBERTO LUIZ DE ANDRADE
Data e Hora: 04/05/2018 16:18:01
Autenticado com login e senha
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PRM-UDI-MG-00005648/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG

Despacho nº: /2018
Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar
Determino o sobrestamento do feito por 30 dias, para aguardar a manifestação do
CRM e CFM. Após, venham à conclusão para análise e agendamento de reunião com os
representantes.
Uberlândia, 11 de maio de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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PRM-UDI-MG-00005697/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG

Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar
CUMPRIMENTO DO DESPACHO PRM-UDI-MG-00005648/2018, QUE DETERMINOU
SOBRESTAMENTO DO FEITO POR 30 DIAS: "Determino o sobrestamento do feito por 30 dias, para aguardar a
manifestação do CRM e CFM. Após, venham à conclusão para análise e agendamento de reunião com os representantes.

Uberlândia, 11 de maio de 2018.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
NOTÍCIA DE FATO N.: 1.22.003.000250/2018-34

Certifico que, nesta data, o Sr. Jean Luis de Souza, representante da notícia de fato
em epígrafe, entrou em contato telefônico com esta Procuradoria para saber informações acerca da
notícia de fato n. 1.22.003.000250/2018-34 e na mesma oportunidade informou seu e-mail para
eventuais contatos futuros, qual seja, jean@portalunisaude.com.br.
Por ser verdade, firmo esta certidão.
Uberlândia, 11 de maio de 2018.

Daniela Severino da Silva
Técnica do MPU/Administração
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PRM-UDI-MG-00006202/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG

Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar
Tendo em vista a identidade de objeto com a NF nº 1.18.000.001267/2018-61,
determino o apensamento dessa NF a este autos, a qual, em cumprimento às determinações da
Instrução Normativa nº 11/2016, deverá ter sua distribuição finalizada.

Uberlândia, 22 de maio de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Termo de Apensamento
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente Principal:
IC - 1.22.003.000250/2018-34
Expediente Apensado:
NF - 1.18.000.001267/2018-61
Usuário:
FABRICIO RODRIGUES FERREIRA
Data:
22/05/2018 16:17
Observações:
Conforme despacho PRM-UDI-MG-00006202/2018, exarado por LEONARDO
ANDRADE MACEDO
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PRM-UDI-MG-00008149/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 1659/2018-OF/PRM/UDI/LAM

A Sua Senhoria o Senhor
FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA
Presidente do CRM/MG
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CRM/MG
Rua dos Timbiras, 1200 - Bairro Funcionários
Belo Horizonte/MG
CEP 30.140-060

Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Reiteração
Senhor Presidente,
Ao tempo em que o cumprimento, reitero o teor do ofício 1022/2018OF/PRM/UDI/LAM, cópia anexa.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que a reposta e demais documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao responder, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900

Assinado com login e senha por LEONARDO ANDRADE MACEDO, em 22/06/2018 18:17. Para verificar a autenticidade acesse
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Uberlândia-MG, 22 de junho de 2018.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Termo de Apensamento
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente Principal:
IC - 1.22.003.000250/2018-34
Expediente Apensado:
NF - 1.34.023.000128/2018-17
Usuário:
DANIELA SEVERINO DA SILVA
Data:
06/07/2018 09:06
Observações:
Conforme despacho PRM-UDI-MG-00008671/2018, exarado por LEONARDO
ANDRADE MACEDO
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20180075282

Pessoa Jurídica
Razão Social
Nome do Solicitante
CNPJ
Ramo
Email

Município
UF
País
Endereço
CEP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
22.256.879/0001-70
Setor público
frederico.resende@crmmg.org.br

BELO HORIZONTE
MG
Brasil

Pedido de Informação Processual
Descrição
RESPOSTA AO OFÍCIO 1022/2018-OF/PRM/UDI/LAM
NOTÍCIA DE FATO 1.22.003.000250/2018-34

Resposta
a informação será encaminhada ao 3ª ofício
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos
Data

Tipo

Responsável

7/6/18 12:55 PM

Cadastro de Manifestação

MANIFESTANTE

7/9/18 1:13 PM

Assume manifestação

CIBELE MEIRA

7/9/18 1:42 PM

Encaminhamento (SAC/PRMG -> SUBJUR/PRM- CIBELE MEIRA
MG)

7/9/18 3:10 PM

Assume manifestação

ADALBERTO ANDRADE

Página 2 of 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:38
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243851000000043863558
Número do documento: 19040113243851000000043863558

Num. 44231966 - Pág. 11

Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 756.619 - DF (2015/0191737-6)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS
AGRAVADO
ADVOGADOS

: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
: GUSTAVO BERALDO FABRÍCIO E OUTRO(S)
ANTÔNIO CÉSAR CAVALCANTI JUNIOR
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
: ANA LUIZA BROCHADO SARAIVA MARTINS
GISELLE CROSARA LETTIERE GRACINDO
JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA
FRANCISCO A. DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA
TURIBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS
VALÉRIA DE CARVALHO COSTA E OUTRO(S)
DECISÃO

Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 105,
III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região cuja ementa é a seguinte:
ADMINISTRATIVO.
CAUTELAR.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
ACUPUNTURA.
ATIVIDADE
NÃO
REGULAMENTADA. LIMITAÇÕES IMPOSTAS POR CONSELHO
PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prática milenar da Acupuntura pressupõe a realização de
prévio diagnóstico e a inserção de agulhas em determinados pontos do corpo
humano, a depender do mal diagnosticado no exame.
2. Apesar de não existir no ordenamento jurídico lei específica
regulando a atividade de acupuntor, não pode o profissional de farmácia
praticar atos que sua legislação profissional não o habilita, sob pena de ferir-se
o inciso XIII do artigo 5o da Constituição.
3. O Conselho Federal de Farmácia não pode regulamentar atos
que não estão previstos em lei como privativos dos profissionais de farmácia,
elastecendo-os.
2. Existência dos pressupostos para concessão da cautela.
3. Apelação a que se dá provimento.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl. 328).
A parte agravante, nas razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu,
além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 6o e demais disposições legais
da Lei 3.820/1960, 515 e 535 do Código de Processo Civil e Decretos 20.377/31 e
85.878/81. Afirma que a lei não define a prática da acupuntura como ato médico.
Acrescenta que a Resolução 353/2000 apenas delimita a atuação do Farmacêutico para
evitar a prática desse procedimento sem o devido preparo.
Contraminuta apresentada às fls. 505-517.
É o relatório.
Documento: 54812840 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 04/12/2015
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Superior Tribunal de Justiça
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 6.11.2015.
Não merece prosperar a irresignação.
Preliminarmente, a parte insurgente sustenta que o art. 535, II, do CPC
foi violado, mas deixa de apontar o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as
matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a
relevância delas para o julgamento do feito.
Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante
o óbice da Súmula 284/STF. Cito precedente:
TRIBUTÁRIO. PIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Meras alegações genéricas quanto às prefaciais de afronta ao
artigo 535 do Código de Processo Civil não bastam à abertura da via especial
pela alínea "a" do permissivo constitucional, a teor da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
(...)
(REsp 906058/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJ 09/03/2007, p. 311).

No mérito, melhor sorte não assiste à parte insurgente.
O STJ já decidiu que é inadmissível que Resolução de Conselho
profissional estenda aos profissionais da área a possibilidade de utilização da
acupuntura como método complementar de tratamento, ainda que no Brasil não exista
legislação que discipline o exercício dessa técnica. Não se pode deduzir, a partir desse
vácuo normativo, que se possa permitir, por intermédio de ato administrativo editado
pelo conselho profissional, a prática da acupuntura.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA
ACUPUNTURISTA. ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA NO BRASIL.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR PSICÓLOGOS. RESOLUÇÃO 005/2002
DO EGRÉGIO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. EXTENSÃO DO
CAMPO DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
PSICOLOGIA. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Realmente, no Brasil não existe legislação que proíba a
certos profissionais da área de saúde a prática da Acupuntura, ou mesmo que a
preveja apenas em favor de alguns; no entanto, não se pode deduzir, a partir
desse váculo normativo, que se possa, por intermédio de ato administrativo,
como a Resolução 005/2002, editada pelo Conselho Federal de Psicologia,
atribuir ao Psicólogo a prática da Acupuntura, porquanto dependeria de
autorização legal expressa o exercício de tal técnica médica, por ser o
Documento: 54812840 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 04/12/2015
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agulhamento idêntico a procedimento invasivo, ainda que minimamente.
2. Convém recordar que, no domínio do Direito Público, como
ensina o Professor GERALDO ATALIBA, a ausência de previsão legal para o
desempenho de certa atividade regulamentada significa a sua interdição àquele
agente, por falta de atribuição de competência, que somente a lei pode definir;
não se aplica, no âmbito do Direito Público, a famosa teoria da licitude
implícita, segundo a qual, a conduta que não é proibida é permitida, tal como é
conhecida tradicionalmente nos campos do privatismo jurídico.
3.
Além do mais, não é admissível aos profissionais de
Psicologia estender o seu próprio campo de trabalho por meio de Resolução
Administrativa, pois as suas competências estão fixadas em lei que
regulamenta o exercício da notável profissão (Lei 4.119/62).
4. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1357139/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/04/2013)

Por tudo isso, com fulcro no art. 544, § 4º, II, "b", do Código de
Processo Civil, conheço do Agravo para negar seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 12 de novembro de 2015.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.139 - DF (2012/0257276-0)
RELATOR
: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - CFP
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARÉ E OUTRO(S)
RECORRIDO
: COLÉGIO MÉDICO DE ACUPUNTURA
ADVOGADO
: HÉLIO GIL GRACINDO FILHO E OUTRO(S)

RELATÓRIO
1.

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo CONSELHO

FEDERAL DE PSICOLOGIA-CFP, com fulcro na alínea a do art. 105, III da CF,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a. Região, assim
ementado:
ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ACUPUNTURA
ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA. LEI 4.119/62. REGULAMENTAÇÃO
DA PROFISSÃO DE PSICÓLOGO.
1. A lei 4.119/62, art. 13, parágrafo primeiro, estabeleceu que é
função privativa do Psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas
com os seguintes objetivos: a) diagnóstico psicológico; b) orientação e
seleção profissional; c) orientação psicopedagógica; d) solução de problemas
de ajustamento.
2. Como se pode verificar do texto acima transcrito, não é possível a
tais profissionais de saúde alargar seu campo de trabalho por meio de
Resolução, pois suas competências já estão fixadas em lei que regulamenta
o exercício da profissão.
3. A prática milenar da Acupuntura pressupõe a realização de prévio
diagnóstico e a inserção de agulhas em determinados pontos do corpo
humano, a depender do mal diagnosticado no exame.
4. A Resolução CFP 005/2002, de 29 de maio de 2002, do
Conselho Federal de Psicologia, alargou o campo de atuação dos referidos
profissionais ao possibilitar a utilização da acupuntura como método
complementar de tratamento, pois referidos profissionais não estão
habilitados a efetuar diagnósticos clínicos. Somente podem realizar
diagnósticos psicológicos.
5. Apesar de não existir no ordenamento jurídico lei específica
regulando a atividade de acupuntor, não pode o profissional de psicologia
Documento: 28148020 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado
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praticar atos que sua legislação profissional não lhe permite, sob pena de
ferir-se o inciso XIII do artigo 5o da Constituição.
6. Apelação a que se dá provimento (fls. 375).

2.

No presente especial, o recorrente alega, em síntese, violação

ao art. 13, § 1o. da Lei 4.119/62 e ao art. 1o. da Lei 5.766/71, sustentando que no
Brasil não existe legislação federal regulamentando o exercício profissional da
Acupuntura, muito menos a considerando atividade privativa de médicos. Afirma
que o psicólogo a partir das atribuições profissionais estampadas na Lei 4.119/62,
utiliza a Acupuntura como recurso complementar a sua atividade profissional. Daí
porque foi editada a Resolução CFP 005/2002, na qual o Conselho Federal de
Psicologia, conforme competência que lhe é delegada pelo art. 1o. da Lei 5.766/71,
estabeleceu condições para praticar o exercício profissional da Acupuntura.
3.

Apresentadas as contrarrazões às fls. 424/430, sobreveio juízo

positivo de admissibilidade, subindo os autos a esta Corte Superior.
4.

O pedido liminar foi indeferido nos autos da MC 20.255/DF.

5.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.139 - DF (2012/0257276-0)
RELATOR
: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - CFP
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARÉ E OUTRO(S)
RECORRIDO
: COLÉGIO MÉDICO DE ACUPUNTURA
ADVOGADO
: HÉLIO GIL GRACINDO FILHO E OUTRO(S)

VOTO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRÁTICA
ACUPUNTURISTA. ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA NO BRASIL.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR PSICÓLOGOS. RESOLUÇÃO 005/2002
DO EGRÉGIO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. EXTENSÃO DO
CAMPO DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE PSICOLOGIA.
NULIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Realmente, no Brasil não existe legislação que proíba a
certos profissionais da área de saúde a prática da Acupuntura, ou mesmo
que a preveja apenas em favor de alguns; no entanto, não se pode deduzir, a
partir desse váculo normativo, que se possa, por intermédio de ato
administrativo, como a Resolução 005/2002, editada pelo Conselho Federal
de Psicologia, atribuir ao Psicólogo a prática da Acupuntura, porquanto
dependeria de autorização legal expressa o exercício de tal técnica médica,
por ser o agulhamento idêntico a procedimento invasivo, ainda que
minimamente.
2.
Convém recordar que, no domínio do Direito Público, como
ensina o Professor GERALDO ATALIBA, a ausência de previsão legal para o
desempenho de certa atividade regulamentada significa a sua interdição
àquele agente, por falta de atribuição de competência, que somente a lei
pode definir; não se aplica, no âmbito do Direito Público, a famosa teoria da
licitude implícita, segundo a qual, a conduta que não é proibida é permitida,
tal como é conhecida tradicionalmente nos campos do privatismo jurídico.
3.
Além do mais, não é admissível aos profissionais de
Psicologia estender o seu próprio campo de trabalho por meio de Resolução
Administrativa, pois as suas competências estão fixadas em lei que
regulamenta o exercício da notável profissão (Lei 4.119/62).
4.

1.

Recurso Especial desprovido.

A presente irresignação não merece prosperar.
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2.

É certo que, a Acupuntura é um método terapêutico milenar,

parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa, utilizada no Brasil há muitos anos.
No entanto, a despeito do tempo de exercício dessa atividade no País, a prática da
Acupuntura ainda não é regulamentada por Lei, sendo, portanto, foco de grandes
debates entre os diversos grupos de profissionais interessados em oferecer
atendimento à população através dessa técnica.
3.

Realmente, não existe legislação que proíba a certos

profissionais a prática da Acupuntura ou mesmo que a preveja apenas em favor de
outros; no entanto, não se vislumbra que possa a Resolução 005/2002, editada pelo
Conselho Federal de Psicologia, ora recorrente, atribuir ao Psicólogo a prática da
Acupuntura, porquanto dependeria de autorização expressa o exercício de tal
técnica médica.
4.

Como bem ressaltado pela parte recorrida, nas contrarrazões,

a Acupuntura é um método cirúrgico invasivo, que se vale de material perfurante
que

atinge

neuroreceptores

específicos

e

desencadeiam

uma

resposta

neuro-endócrino-imuno-humoral com efeitos potencializadores do sistema endógeno
de inibição da dor e também efeitos sobre a atividade funcional de órgãos e
sistemas corporais (fls. 427).
5.

É certo que os Psicólogos não podem fazer diagnósticos

clínicos, prescrições de tratamento, e nem mesmo realizar intervenções invasivas
(mini-cirurgia), devendo, portanto, ser praticada apenas por profissionais da área
médica.
6.

Convém recordar que, no Direito Público, como ensinava o

Professor Geraldo Ataliba, a ausência de previsão para o desempenho de certa
atividade significa a sua interdição àquele agente.
7.

Além do mais, como bem observou o Tribunal de origem, a Lei

4.119/62 que regulamenta a profissão de Psicologia, estabeleceu no seu art. 13, §
1o., que é função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas
psicológicas com os seguintes objetivos: a) diagnóstico psicológico; b) orientação e
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seleção profissional; c) orientação psicopedagógica; d) solução de problemas de
ajustamento.
8.

Assim, não é possível aos profissionais de psicologia estender

seu campo de trabalho por meio de Resolução, pois suas competências já estão
fixadas em lei que regulamenta o exercício da profissão.
9.

Dessa forma, escorreito o acórdão recorrido que anulou a

Resolução 005, de 29 de maio de 2002, do Conselho Federal de Psicologia, na
medida em que estendeu o campo de atuação dos profissionais da área de
Psicologia ao possibilitar a utilização da Acupuntura como método complementar de
tratamento.
10.

Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial. É o

voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.651.142 - DF (2016/0176257-4)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADOS

:
:
:
:
:

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA - CONFEF
CLÁUDIO ARAÚJO PINHO E OUTRO(S) - MG001075A
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ANA LUIZA BROCHADO SARAIVA MARTINS E OUTRO(S) DF006644
JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA ACUPUNTURA.
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO COFEF.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, assim ementado (fl. 586):
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRÁTICA
DE ACUPUNTURA - PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO
TRFI, STJ E STF.
1 . Embora não exista no ordenamento jurídico lei específica regulando a atividade de
acupuntor, não pode o profissional de educação física, que possui regulamentação
própria, praticar atos que sua legislação profissional não lhe permite, sob pena de
ferir-se o inciso XIII do artigo 50 da Constituição. O Conselho Federal de Educação
Física não pode regulamentar atos que não estão previstos em lei como privativos dos
profissionais que fiscaliza, elastecendo-os.
2. E sendo a prática de acupuntura para os profissionais da educação física autorizado
pela Resolução/COFEF n.0 69/2003, sem previsão na lei que regulamenta a profissão,
os educadores físicos não podem, fundados nessa resolução, praticar essa forma de
tratamento.
3. Precedentes do TRF1, STJ e STF.
4. Apelação provida: pedidos procedentes.
5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de setembro de 2014., para publicação
do acórdão.

Quanto à questão de fundo, sustenta ofensa aos artigos 1º e 3º da Lei 9.696/98 , sob o
argumento a prática de acupuntura se configura como atividade próprias da educação física
podendo ser regulamentada por CREF's e CONFEF e que é legal a Resolução 69/03 que autoriza
os profissionais de Educação Física a prática da técnica de acupuntura, pois são reconhecidos
como profissionais componentes da área de saúde.
Com contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 795.
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo
Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)".
Documento: 69886298 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 21/03/2017

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:38
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243851000000043863558
Número do documento: 19040113243851000000043863558

Página 1 de 2

Num. 44231966 - Pág. 22

Superior Tribunal de Justiça
O Tribunal de origem manteve a sentença que consignou que a autorização para prática
da técnica de acupuntura só é possível por meio de lei em sentido estrito, ou seja, não é possível
a autorização por meio de resolução do COFEF.
Destaco trecho do acórdão (fl. 583):
Como a prática de acupuntura fora autorizada aos profissionais da educação fisica
pela Resolução/COFEF n. 69/2003, essa autorização é ilegal.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conselho de classe não tem
competência para atribuir o exercício da prática de acupuntura aos profissionais dele
pertencentes.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA ACUPUNTURISTA.
ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA NO BRASIL. EXERCÍCIO
PROFISSIONAL POR PSICÓLOGOS. RESOLUÇÃO 005/2002 DO EGRÉGIO
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. EXTENSÃO DO CAMPO DE
ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE PSICOLOGIA. NULIDADE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Realmente, no Brasil não existe legislação que proíba a certos profissionais da área
de saúde a prática da Acupuntura, ou mesmo que a preveja apenas em favor de
alguns; no entanto, não se pode deduzir, a partir desse váculo normativo, que se
possa, por intermédio de ato administrativo, como a Resolução 005/2002, editada pelo
Conselho Federal de Psicologia, atribuir ao Psicólogo a prática da Acupuntura,
porquanto dependeria de autorização legal expressa o exercício de tal técnica médica,
por ser o agulhamento idêntico a procedimento invasivo, ainda que minimamente.
2. Convém recordar que, no domínio do Direito Público, como ensina o Professor
GERALDO ATALIBA, a ausência de previsão legal para o desempenho de certa
atividade regulamentada significa a sua interdição àquele agente, por falta de
atribuição de competência, que somente a lei pode definir; não se aplica, no âmbito do
Direito Público, a famosa teoria da licitude implícita, segundo a qual, a conduta que
não é proibida é permitida, tal como é conhecida tradicionalmente nos campos do
privatismo jurídico.
3. Além do mais, não é admissível aos profissionais de Psicologia estender o seu
próprio campo de trabalho por meio de Resolução Administrativa, pois as suas
competências estão fixadas em lei que regulamenta o exercício da notável profissão
(Lei 4.119/62).
4. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1.357.139/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 24/04/2013).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de março de 2017.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG

Despacho nº: /2018
Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar
Vista aos representantes das respostas do CFM e CRM para, se desejar,
apresentar manifestação no prazo de 10 dias, indicando, ainda, se persiste o interesse em se
reunir com este procurador da República acerca do objeto da investigação.
Uberlândia, 16 de julho de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 2027/2018-OF/PRM/UDI/LAM

A Sua Senhoria o Senhor
WILSON CONRADO CHACON JUNIOR
Av. dos Costas, 750, bloco 3, apto 32 - Jardim Residencial Palmeiras
Rio Claro/SP
CEP 13.502-100

Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia das manifestações
do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
apresentadas nos autos da notícia de fato em referência, para ciência e, se desejar, apresentar
manifestação.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao se manifestar, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 2028/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria a Senhora
ERICA NEVES DA SILVA
Av. dos Costas, 750, bloco 3, apto 32 - Jardim Residencial Palmeiras
Rio Claro/SP
CEP 13.502-100
Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezada Senhora,
Ao tempo em que a cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia das manifestações
do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
apresentadas nos autos da notícia de fato em referência, para ciência e, se desejar, apresentar
manifestação.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao se manifestar, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 2029/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria a Senhora
BIANCA MARIA THIELE
Rua 4, 1318 - Centro
Rio Claro/SP
CEP 13.500-170
Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezada Senhora,
Ao tempo em que a cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia das manifestações
do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
apresentadas nos autos da notícia de fato em referência, para ciência e, se desejar, apresentar
manifestação.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao se manifestar, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 2030/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria a Senhora
CLAUDIA FURTADO BOSCAINO
Av. 59, 927 - Jardim Itapoã
Rio Claro/SP
CEP 13.501-610
Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezada Senhora,
Ao tempo em que a cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia das manifestações
do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
apresentadas nos autos da notícia de fato em referência, para ciência e, se desejar, apresentar
manifestação.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao se manifestar, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 2031/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria a Senhora
CLAUDIA GRASIELY GASPAROTTO ARNONI
Rua 2 RAC, 381
Rio Claro/SP
CEP 13.506-341
Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezada Senhora,
Ao tempo em que a cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia das manifestações
do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
apresentadas nos autos da notícia de fato em referência, para ciência e, se desejar, apresentar
manifestação.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao se manifestar, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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PRM-UDI-MG-00010118/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 2033/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
AFONSO HENRIQUES D"OLIVEIRA SOARES ROMÃO
Rua Senador Soares dos Santos, 22
São Lourenço/MG
CEP 37.470-000
Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia das manifestações
do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
apresentadas nos autos da notícia de fato em referência, para ciência e, se desejar, apresentar
manifestação.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao se manifestar, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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PRM-UDI-MG-00010124/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 2036/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
JEAN LUIS DE SOUZA
Rua das Dracenas, 105 - Bairro Cidade Jardim
Uberlândia/MG - CEP 38.411-122
Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia das manifestações
do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
apresentadas nos autos da notícia de fato em referência, para ciência e, se desejar, apresentar
manifestação, devendo indicar se persiste o interesse em reunir com este procurador da República acerca
do objeto da investigação.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao se manifestar, mencionar o número deste ofício e da
respectiva notícia de fato.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Classe:

Notícia de Fato

Número:

1.22.003.000250/2018-34

Formato: Eletrônico
Órgão Revisor: 1ª CCR/MPF
1.

Este procedimento foi instaurado em 19/04/2018, a partir de representações sobre

possível prática abusiva atribuída aos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, decorrente da
edição de atos administrativos sem amparo legal, atribuindo a atividade de acupuntura como
sendo exclusiva da profissão de médico.
2.

Foram realizadas diligências, todavia, o prazo desta NF está na iminência de seu

vencimento (17/08/2018) e ainda é necessário aguardar pela resposta dos ofícios encaminhados
aos representantes, por meio dos quais lhes foi oportunizada a apresentação de manifestação,
diante das respostas do CFM e do CRM/MG.
3.

Assim, determino a conversão desta notícia de fato em procedimento preparatório,

com os registros de praxe e, após, acautelem-se os autos até 02/09/2018.
Uberlândia, 08 de agosto de 2018.
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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PRM-UDI-MG-00010357/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar

Acautelem-se os autos até 02/09/18, a fim de se aguardar pela
resposta dos ofícios encaminhados aos representantes.

Uberlândia, 8 de agosto de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Termo de Conversão
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.003.000250/2018-34
Classe de origem:
Notícia de Fato
Classe de destino:
Procedimento Preparatório
Data prevista de finalização:
06/11/2018
Usuário:
DANIELA SEVERINO DA SILVA
Data:
08/08/2018 16:03
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20180086122

Pessoa Física
Manifestante
CPF
Nascimento
Ocupação
Email
Telefone
Telefone(s) adic.
Município
UF
País
Endereço
CEP

Sexo Masculino
JEAN LUIS DE SOUZA
062.551.178-63
30/08/1965
Educação
jean@portalunisaude.com.br
(34) 98418-0909
(34) 3224-1060
UBERLÂNDIA
MG
Brasil
Rua das Dracenas n. 105 casa - Cidade Jardim
38412-122

Representação
Data do Fato
Município do Fato
UF do Fato

16/04/2018
UBERLÂNDIA
MG

Descrição
Manifestação complementar
Solicitação
Juntada aos autos numero 1.22.003.000250/2018-34
Resposta
as informações serão encaminhadas ao 3º ofício
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos
Data

Tipo

Responsável

8/13/18 10:25 AM

Cadastro de Manifestação

MANIFESTANTE

8/13/18 1:36 PM

Assume manifestação

ADALBERTO ANDRADE
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Termo de Apensamento
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente Principal:
IC - 1.22.003.000250/2018-34
Expediente Apensado:
NF - 1.22.001.000163/2018-05
Usuário:
DANIELA SEVERINO DA SILVA
Data:
27/08/2018 15:47
Observações:
Conforme despacho PRM-UDI-MG-00010843/2018, exarado por ONESIO SOARES
AMARAL
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Termo de Apensamento
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente Principal:
IC - 1.22.003.000250/2018-34
Expediente Apensado:
NF - 1.16.000.001469/2018-88
Usuário:
DANIELA SEVERINO DA SILVA
Data:
06/09/2018 09:37
Observações:
Conforme despacho PRM-UDI-MG-00011576/2018, exarado por ONESIO SOARES
AMARAL
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PRM-UDI-MG-00014974/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG

Despacho nº: /2018
Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar
Tendo em vista o encerramento do prazo para conclusão do procedimento
preparatório e havendo diligências pendentes para conclusão da investigação, determino a
conversão em inquérito civil público, com a elaboração de Portaria.
Após, retorne o feito à conclusão para reunião com representantes do CFM,
agendada para o próximo dia 13.
Uberlândia, 6 de novembro de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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PRM-UDI-MG-00015032/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Classe: Procedimento Preparatório
Formato: Eletrônico
Número: 1.22.003.000250/2018-34
Órgão Revisor: 1ª CCR/MPF

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que
ao final assina, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis,
conforme art. 127 da Constituição de 1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93;
CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público
estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III,
da CRFB 1988, art. 6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985);
CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do
CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e tramitação do inquérito civil;
CONSIDERANDO que até o momento não foram coligidos elementos aptos a
ensejar o arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública;
DECIDE:
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

1.

converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000250/2018-34 em

inquérito civil, com o seguinte objeto: “AVERIGUAR SUPOSTA PRÁTICA ABUSIVA
ATRIBUÍDA AOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE MEDICINA, CFM E
CRM'S, DECORRENTE DA EDIÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS SEM AMPARO EM
COM A IMPOSIÇÃO

DA ATIVIDADE DE ACUPUNTURA,

QUALIFICADA COMO MULTIDISCIPLINAR PELA OMS E PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, COMO EXCLUSIVA À PROFISSÃO DE MÉDICO, DE ENCONTRO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO.
2.

determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e

realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do
Conselho Nacional do Ministério Público;
3.

determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à 1ª Câmara de

Coordenação e Revisão do MPF, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o
efetivo cumprimento;
4.

Após, retorne o feito à conclusão para reunião com representantes do

CFM, agendada para o dia 13 de novembro de 2018.
Uberlândia, 06 de novembro de 2018
.
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
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LEI FEDERAL,
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:
PRM-UDI-MG-00015032/2018 - PORTARIA IC nº 163-2018
Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Os arquivos complementares podem ser acessados pelos links abaixo:
1. Portaria 163-2018_PP 250-2018-34_Vedação de atividade de Acumpuntura pelo
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Termo de Conversão
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.003.000250/2018-34
Classe de origem:
Procedimento Preparatório
Classe de destino:
Inquérito Civil
Data prevista de finalização:
06/11/2019
Usuário:
FABRICIO RODRIGUES FERREIRA
Data:
06/11/2018 18:46
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

RECOMENDAÇÃO N° 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO

INQUÉRITO CIVIL N. 1.22.003.000250/2018-34

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que assina ao final,
no cumprimento de suas atribuições institucionais, tendo em vista o apurado nos autos do
procedimento preparatório em referência, em curso nesta Procuradoria da República,
CONSIDERANDO QUE:
i.

incumbe ao Ministério Público “a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127,
caput, da CRFB 1988 e art. 1º da LC n. 75/1993);

ii.

entre as funções institucionais do Ministério Público, estão “zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia” e “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos” (art. 129, II e III da CRFB e art. 2º da LC n. 75/1993);

iii.

entre os instrumentos de atuação do MPF para cumprimento de sua missão
institucional, compete-lhe “expedir recomendações, visando à melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito, aos interesses,
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências cabíveis” (LC n. 75/93, art. 6º, VII e XX);
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iv.

nos termos do art. 1º da Resolução n. 164/2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público, “a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do
Ministério Público, por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões
fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o
destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da
interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como
instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas”;

v.

o art. 3º da Resolução CNMP n. 164/2017 estabelece que o Ministério Público
poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos
direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou
alteração de normas;

vi.

na mesma linha, o art. 24 da Resolução nº 87 do CSMPF dispõe que “o órgão
do Ministério Público poderá, no exercício das funções referidas no artigo
anterior, sugerir à esfera de poder competente a edição de normas, a alteração
da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas à efetividade dos
direitos assegurados legalmente, nos termos do artigo 6°, XX, da Lei
Complementar n° 75/93”;

vii.

sempre que possível e observadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser
priorizada a resolução extrajudicial do conflito, controvérsia ou situação de
lesão ou ameaça, especialmente quando essa via se mostrar capaz de viabilizar
uma solução mais célere, econômica, implementável e capaz de satisfazer
adequadamente as legítimas expectativas dos titulares dos direitos envolvidos,
contribuindo para diminuir a litigiosidade (art. 1º, §2º, da Recomendação n.
54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público);

viii.

o

Ministério

Público

Federal

instaurou

o

inquérito

civil

n.

1.22.003.000250/2018-34, a partir da representação apresentada à Procuradoria
da República no Município de Uberlândia, na qual os representantes relatam
que o Conselho Federal de Medicina (CFM) e os Conselhos Regionais de
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melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos

Medicina (CRM’s) têm promovido manifestações públicas, junto aos seus
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membros e ao público em geral, afirmando que a acupuntura é prática
exclusiva do profissional médico no Brasil;1
ix.

quando da decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) (Recurso
nulidade da Resolução n. 2189/2000 dessa autarquia, que pretendia
regulamentar o exercício da acupuntura por seus profissionais, o Conselho
Federal de Medicina publicou nota em seu portal na internet, em 16 de
fevereiro de 2018, sob o título “STF ratifica proibição de que fisioterapeutas
pratiquem acupuntura”, afirmando que os profissionais de fisioterapia estariam
proibidos de praticar a acupuntura em território nacional, com destaque para o
seguinte trecho (f. 154):
“O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a proibição de
que a acupuntura seja praticada por profissional fisioterapeuta. O relator da
matéria foi o ministro Gilmar Mendes, que negou, no dia 6 de fevereiro,
seguimento ao recurso contra a decisão do tribunal de origem, o Tribunal
Regional Federal (TRF) da 1ª Região.
Na apreciação original, o Tribunal decretou a nulidade da
Resolução 219/2000 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (Coffito), que reconhece da acupuntura como especialidade de
fisioterapia. Em sua fundamentação, o TRF afirmou que o Decreto-Lei nº
938/1969 estabeleceu o que os profissionais fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais podem fazer e, entre essas atribuições, não está a de realizar
diagnósticos clínicos, nem prescrever tratamentos (atos intrínsecos à prática
da medicina e necessários à prática da acupuntura).
Nesse sentido, o tribunal destacou que houve extrapolação da
lei por parte do Coffito ao tratar do assunto: ‘Por ter elastecido a matéria já
regulada em lei, a atribuição de competência para a prática de acupuntura
por profissional de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional através de
Resolução é ilegal, por dela desbordar’”.2

x.

a notícia, tal como veiculada, não traduz a realidade, haja vista que a decisão do
STF, proferida pelo Min. Gilmar Mendes, apenas negou o cabimento do
recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a matéria debatida pelo
Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a
ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta;”

1.

Posteriormente, foram apensados os procedimentos de n. 1.18.000.001267/2018-61, 1.34.023.000128/2018-17,
1.22.014.000165/2018-47 e 1.22.001.000163/2018-05, instaurados em outras unidades e declinados à
Procuradoria da República em Uberlândia, em razão das regras de prevenção.
2https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27444:2018-02-16-19-5118&catid=3
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Extraordinário com Agravo 1.099.652), em demanda na qual se discutia a
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xi.

a fim de esclarecer a situação, o Conselho Nacional de Saúde divulgou nota em
04 de abril de 2018, afirmando que o exercício da atividade de acupuntura não

“ O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem publicamente
esclarecer à Sociedade Brasileira que a Acupuntura é praticada no Brasil de
forma multiprofissional há mais de cem anos em todos os níveis de atenção à
saúde e que, informações contrárias à difusão desta prática, não condizem
com a verdade. A Acupuntura faz parte da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde, sendo fundamental no tratamento
e na redução de diversos agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a
Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA) e a Federação
Médica Brasileira (FMB) publicaram notas afirmando que a prática da
atividade deve ser exclusiva dos profissionais médicos. O CNS reafirma
que a prática pode ser executada por qualquer profissional de saúde
qualificado para tal, não sendo necessária a formação em medicina.
Os benefícios da atividade para a população são inúmeros, tanto
na rede privada, quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). A prática
integrativa pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma série de
tratamentos, além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade
de mais profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a
Acupuntura e gerar saúde à população.
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações
formais deste Conselho:
- aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para
que a contratação para o exercício da Acupuntura ocorra de forma
multiprofissional;
- aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de
Práticas Integrativas e Complementares em saúde para colaborar com o
assessoramento do controle social para a implementação de Políticas
Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares em saúde
em todo o Brasil;
- ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei nº 1549/2003,
que regulamenta o exercício da Acupuntura no Brasil de forma
multiprofissional, entre outras”3;

xii.

na mesma linha, em 19 de abril de 2012, o CNS já havia feito recomendação
sobre o exercício da acupuntura, verbis:
“Nesta semana, o Conselho Nacional de Saúde recomendou aos
gestores e prestadores de serviços de saúde que observem o caráter
multiprofissional em todos os níveis de assistência na implementação de
políticas ou programas de saúde referentes às práticas integrativas e
complementares, como a acupuntura. “Na prática, não apenas médicos
podem exercer a acupuntura. A contratação de forma multiprofissional é
preconizada pela Politica Nacional de Praticas Integrativas e
Complementares no Sistema Único de Saúde”, lembra o conselheiro
nacional de saúde Wilen Heil e Silva, do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (COFFITO).

3.
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é exclusivo da classe médica, mas de caráter multiprofissional:

https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=8149
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xiii.

a Recomendação oriunda do CNS está alinhada com o veto a disposição do
Projeto de Lei do “Ato Médico” (Lei 13.842/2013), em que se negou fosse a
acupuntura considerada como atividade exclusiva do profissional médico,
tendo as razões para o veto se baseado, entre outras, no fato de que o texto do
PL inviabilizaria a manutenção de ações preconizadas em protocolos e
diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em rotinas e
protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde;5

xiv.

atualmente, a acupuntura é classificada como profissão de nível técnico na
Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego
(código 3221-05), a qual prevê que é atribuição do acupuntor realizar
“prognósticos energéticos por meio de métodos da medicina tradicional chinesa
para harmonização energética, fisiológica e psico-orgânica”;

xv.

na realidade, segundo o entendimento consagrado na jurisprudência, a
acupuntura não é uma atividade exclusiva do médico, mas de caráter
multiprofissional, de modo que, enquanto a atividade de acupuntura não for
regulamentada por lei, consoante art. 22, inc. XVI da CRFB 1988, nenhum
conselho de classe, nem mesmo o CFM, está autorizado a estabelecer regras
que restrinjam tal mister a determinada categoria profissional, em respeito à
liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, nos termos do
art. 5º, inciso XIII, da CRFB 1988, como exemplificam os seguintes
precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais:

4.
5.
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Para zelar pelo direito do usuário da saúde de acesso aos
serviços envolvendo práticas integrativas e complementares, o CNS também
recomendou aos conselhos estaduais e municipais de saúde que tomem as
providências cabíveis para fazer valer a politica nacional.
A utilização da acupuntura no Brasil, nos últimos 26 anos,
enquanto recurso terapêutico, além de seguir a legislação sanitária, é
regulamentada e fiscalizada pelos conselhos profissionais (autarquias
federais). Esses conselhos reconhecem a prática e a respectiva especialização
profissional, nas quais são estabelecidos, por meio de resoluções específicas,
critérios para garantir à população um tratamento ético e responsável. Com
isso, esta prática está respaldada com segurança e eficácia. Ao recomendar
que essas informações sejam amplamente divulgadas, também com o apoio
das secretarias de saúde estaduais e municipais, o CNS pretende informar
corretamente a população sobre o caráter multiprofissional da acupuntura e
assim ampliar o acesso da população a esta prática” 4;

http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2012/19_abr_recomendacao_acupuntura.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12842-10-julho-2013-776473-veto-140401-pl.html
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFERECIMENTO
DE CURSOS DE ACUPUNTURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ÉTICO-DISCIPLINAR COM BASE NA RESOLUÇÃO CFM Nº 1455/95.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGISLAÇÃO DE LEI FEDERAL A
RESPEITO.
OCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL (art. 5º, inc. XIII da CF). 1-Inexiste infração
justificadora para a instauração do processo Ético-Disciplinar, porquanto a
acupuntura é uma atividade não regulamentada por lei específica, sendo
seu exercício franqueado aos profissionais da área da saúde, não
constitui violação à ministração do curso pelo impetrante, devido seu
vasto conhecimento da área, além de que não cabe ao Conselho, ora
apelante, através de uma Resolução interna, restringir direitos, pois o
ato de instauração de processo disciplinar em desfavor do impetrante é
infundado e ilegal, porquanto, o Conselho apelante, não tem
competência para regulamentar a profissão, eis que em nosso
ordenamento jurídico prevalece o princípio da liberdade de profissão
que devem ser exercida, ex vi do artigo 5º, INC. XIII da CF. 2Igualmente não havendo a inclusão legal da acupuntura entre os atos
médicos, qualquer regulamentação infralegal, como é o caso da
Resolução CFM n. 1.455/1995 que inclui a acupuntura entre os atos que
são privativos dos médicos, certamente, estará extrapolando o poder
regulamentar e ferindo o princípio da legalidade, inscrito no inciso II do
artigo 5º da Carta Magna, qual seja: "ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 3- Não tendo a
resolução supramencionada força de lei, certamente não há obstáculo que
impeça o impetrante de praticar e ensinar a acupuntura, ante a inexistência
de lei federal que regulamenta a matéria. 4- Apelação e remessa oficial
improvidas. (TRF3, 4º T., 0006914-40.2013.4.03.6100, DJE3 12/07/2017).
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDICÂNCIA NO
ÂMBITO DO CRM. EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. DEFINIÇÃO DE
ATO MÉDICO. VÁCUO LEGAL. LACUNA SUPRIDA POR
RESOLUÇÃO DO CFM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. RESPEITO À HERANÇA CULTURAL E SOCIOLÓGICA
DA ACUPUNTURA, ENQUANTO NÃO HOUVER LEI DISPONDO A
RESPEITO. 1. A profissão de médico - e, por consequência, a definição de
ato médico - ainda carece de disciplina legal no Brasil, ressaltando-se que
tramita no Senado Federal o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei 268 de 2002, que trata da matéria. 2. A Resolução CFM
1.455/95 busca suprir esta lacuna e inclui a acupuntura entre os atos que são
privativos dos médicos. 3. No ordenamento jurídico brasileiro prevalece o
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..EMEN: ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. ATO
PRIVATIVO DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
TEMÁTICA CONSTITUCIONAL. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão que decidiu que frente à ausência de previsão legal da
acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há se
respeitar a sua herança, bem como os princípios da liberdade das
profissões e da legalidade. 2. Ausência do necessário prequestionamento
quanto à questão suscitada pelo recorrente no sentido de que compete ao
Conselho de Medicina aferir se um procedimento é ou não exclusivo da
prática médica. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Acórdão abordou o tema
frente disposições constitucionais. Incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo
interno improvido. (STJ, 2º T., 2016.01.06557-4, DJE 21/10/2016).

6/11
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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM.
ACUPUNTURA.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
REGULADORA DA ATIVIDADE. REGULAMENTAÇÃO POR
RESOLUÇÃO. TÉCNICA TERAPÊUTICA NÃO VINCULADA
NECESSARIAMENTE À PROFISSÃO MÉDICA. ATIVIDADE
MULTIPROFISSIONAL SUBMETIDA A PREPARO ESPECÍFICO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE
SAÚDE E DO PODER PÚBLICO. RESOLUÇÃO FUNDADA NO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE,
DO
LIVRE
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL E DO DIREITO À SAÚDE EM SENTIDO AMPLO. ART.
5º, II E XIII, E 196 DA CF. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL
PROVIDAS. 1. Alegada nulidade da Resolução COFEN 197/1997, em
razão de sua incompatibilidade vertical com o art. 5º, XIII, da CF e com
as Leis 3.268/1957, 5.905/1973 e 7.498/1986, e sua desconformidade
horizontal com a Resolução CFM 1.455/1995, que estabelece a
acupuntura como especialidade exclusiva da classe médica. Contudo,
nenhuma dessas leis ordinárias acima apontadas tratam da técnica da
acupuntura. Outrossim, quando da edição da Lei 12.842/2013, que rege
o exercício da Medicina, buscou-se estabelecer a acupuntura como ato
médico, todavia, naquela oportunidade, a Presidente da República vetou
os incisos I e II do § 4º do art. 4º, que pretendiam declarar como
exclusividade da classe médica. 2. A falta de regulamentação dessa
técnica terapêutica, interpretada à luz da liberdade constitucional de
escolha profissional, que é limitada apenas por requisitos definidos em
lei, não impede os profissionais da área de saúde de praticar a
acupuntura. Não se trata de aplicar a teoria da licitude implícita, mas sim de
interpretar sistematicamente a Constituição, conjugando o princípio da
legalidade (obrigação de deixar de fazer) com o da liberdade de ação
profissional (art. 5º, XIII, da CF), mas, principalmente, com o disposto nos
arts. 196 e 197 da Constituição Federal, que tratam do direito constitucional
à saúde. 3. Limitar essa prática milenar oriental ao exclusivo exercício dos
profissionais da ciência médica ocidental, além de constituir uma
sobrequalificação para o exercício dessa técnica, conduzirá, inelutavelmente,
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princípio da liberdade das profissões, que devem ser exercidas na forma
da lei (inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988). 4. Não
havendo a inclusão legal da acupuntura entre os atos médicos, qualquer
regulamentação infra legal sobre o tema, como é o caso da Resolução
CFM 1.455/95, estará abusando do poder regulamentar e ferindo o
princípio da legalidade, inscrito no inciso II do art. 5º da Carta Magna.
5. A ausência de lei regulamentando a profissão de médico não autoriza que
pessoas sem reconhecida habilitação em medicina possam fazer
diagnósticos, receitar medicamentos ou realizar cirurgias em seres humanos,
pois o senso do razoável já é suficiente para discernir que somente
profissionais com conhecimentos científicos podem se dedicar a estes de
procedimentos. 6. No que diz respeito à acupuntura, não se pode ignorar que
constitui uma atividade milenar no lado oriental do planeta, que pode ser
aprendida mediante aquisição de conhecimentos práticos sobre músculos e
pontos nevrálgicos do corpo humano. 7. Enquanto não houver previsão
legal da acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há
que se respeitar a sua herança cultural e sociológica, até mesmo porque
não se tem notícia de que tal prática cause danos às pessoas que se
submetem a ela. 8. Apelação provida. (TRF3, 3ª T., 000397891.2003.4.03.6100, DJF3, 13/11/2014)
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ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSELHO
REGIONAL
DE
FISIOTERAPIA E
TERAPIA
OCUPACIONAL
CREFITO.
FISIOTERAPÊUTA
COM
ESPECIALIDADE EM ACUPUNTURA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO
FERDERAL DE MEDICINA. RESTRIÇÃO AO CAMPO DE ATUAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E LIVRE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL - ART. 5º, INCISOS II E XIII, DA CF. (6) 1. A Acupuntura
é um método terapêutico milenar, que há muitos anos vem sendo utilizado
no Brasil. Todavia, a atividade não está regulamentada por lei federal no
país, e gera divergências entre profissionais da área de saúde (médicos,
biomédicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas e técnicos)
interessados em praticá-la. 2. Assim, diante da ausência de lei
regulamentadora, não há impeditivo legal para o exercício da
acupuntura por múltiplos profissionais, em consonância com o art. 5º,
incisos II e XIII, da CF. 3. "Realmente, no Brasil não existe legislação
que proíba a certos profissionais da área de saúde a prática da
Acupuntura, ou mesmo que a preveja apenas em favor de alguns;..."
(REsp 1357139/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013). 4.
Honorários nos termos do voto. 5. Apelações e remessa oficial não providas.
(TRF1, 7ªT, 0002477-80.2009.4.01.3600, e-DJF1 23/06/2017).
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à restrição do direito de toda a população à saúde em sentido amplo, isto é "à
redução do risco de doenças e de outros agravos" conforme disposto no art.
196 da CF 1988. 4. A ponderação feita na própria Constituição entre a
liberdade de atividade profissional e a necessidade de observação de
requisitos estabelecidos por lei formal, visa justamente impedir, por meio da
ação representativa da sociedade no parlamento, a formação de monopólios
corporativos que, sob o argumento, muitas vezes legítimos, de segurança no
exercício de certas atividades, ao final, apenas desproporcionalmente
restringem ou encarecem sobremaneira o fornecimento destas atividades à
população. 5. Ademais, é à população que deve dirigir-se o interesse
primário da Administração dos serviços de saúde pública no Brasil. Nesse
contexto, adotar uma posição restritiva de tal prática terapêutica milenar
traria inelutável prejuízo aos cidadãos dependentes do serviço de saúde
pública, tendo em vista o direcionamento já adotado pelo SUS, que a admite
a partir de uma perspectiva multiprofissional (v. Portaria 971/2006 do
Ministério da Saúde). 6. Anote-se que se essa técnica terapêutica fosse ato
exclusivo do médico, todos os profissionais de saúde que há décadas
realizam essa conduta estariam, em tese, praticando o delito de exercício
ilegal da medicina. Porém, isto não se dá, seja porque em uma
perspectiva formal não há norma regulamentando a acupuntura como
atividade exclusiva de médicos, seja, numa perspectiva material, em
razão da prática da acupuntura por outros profissionais de saúde, desde
que habilitados, não ofender o bem jurídico protegido pelo tipo penal do
art. 282 do Código Penal, que é a saúde pública. Precedente. 7. Deve ser
ressaltado que o que a Resolução atacada permite é a execução das técnicas
de acupuntura pelos profissionais de saúde e não a realização do diagnóstico
nosológico por estes profissionais, já que este diagnóstico é inelutavelmente
ato médico conforme a Lei 12.842/2013. 8. À vista da inexistência de
regulamento sobre o tema e à luz do art. 5º, XIII, e do art. 196 ambos da
Constituição Federal, inexistem vícios a macular a Resolução COFEN
1997/1997, que apenas disciplina o que já ocorre na prática há décadas no
Brasil. Precedente. 9. Apelação e remessa oficial providas. (TRF1, 8ª T.,
0032816-21.2001.4.01.3400, e-DJF1 24/08/2018).
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xvi.

nessa linha, não há notícia de qualquer de condenação criminal, por exercício
ilegal da medicina, de profissionais de outras áreas praticantes da acupuntura;
ao contrário, há precedente do STJ, segundo o qual a prática da acupuntura
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ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ACUPUNTURA. EXERCÍCIO POR
BIOMÉDICOS. ILEGALIDADE. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA
MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM"). AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO
DO STF. 1. Cuida-se de apelação de sentença que denegou a segurança para
julgar improcedentes os pedidos da parte autora para retificar o Edital de
concurso público promovido pela Secretaria de Saúde do Município de
Recife para prever aos biomédicos a p ossibilidade de concorrer ao cargo de
acupunturista ofertado apenas aos médicos, psicólogos e fisioterapeutas. 2. A
mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que
a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de
prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da
fundamentação das decisões judiciais. Adota-se, portanto, os termos da
sentença como razões de decidir. 3. (...) "2. A questão posta em análise
cinge-se em saber se a prática de acupuntura, ramo da Medicina Tradicional
Chinesa, pode ser exercida, no Brasil, pelos Biomédicos." 4. (...)
"3. No Brasil, não existe legislação federal que proíba a prática da
acupuntura por quem não seja médico, tampouco existe Lei que
estabeleça ser privativa de médico o exercício dessa atividade. 5. (...)
"Há outros inúmeros projetos de Lei em tramitação no Congresso
Nacional a respeito deste assunto, dentre os quais fiz referência, na
decisão inicial, ao Projeto de Lei nº 2.626/2003, que dispõe sobre a
regulamentação e fiscalização do exercício profissional da Acupuntura.
E isso demonstra que o assunto é de grande interesse de várias
profissões da área de saúde e confere acerto à decisão inicial deste juízo,
na qual se negou medida liminar, por faltar Lei que autorize o
Biomédico a exercer a atividade de acupunturista." 6. "(…) O Impetrante
fundamenta sua pretensão nos artigos 1º e 8º da Resolução do CFBM nº 78,
de 29.04.2002, onde foi reconhecida a acupuntura como atividade cujo
exercício é permitido ao biomédico. Ocorre que o Conselho Federal de
Biomedicina, assim como todo e qualquer conselho profissional, não tem
poder de legislar sobre profissões, mas apenas o de fiscalizar as
atividades profissionais daqueles pertinentes à circunscrição de suas
respectivas esferas específicas de atribuição. Logo, mencionados
dispositivos, nesse particular, são inconstitucionais, pois ferem o princípio da
legalidade (inciso II do art. 5º da Constituição da República) e, por isso,
desprovidos de qualquer valor. Destarte, não cabe aos conselhos
profissionais extrapolar o âmbito de suas atribuições, sob pena de
invadir matéria reservada à lei. Tenho que a Autoridade apontada como
coatora errou ao especificar, como aptos ao concurso para a função ou cargo
de acupunturista, apenas pessoas formadas em Fisioterapia ou Psicologia ou
Medicina e/ou pessoa com certificado ou declaração de conclusão de
especialização na área de acupuntura, emitido por instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação e Cultura-MEC, porque: a) as Leis que
regulamentam as três profissões citadas não lhes asseguram a
privacidade do exercício dessa atividade; b) não há Lei regulamentando
esses cursos de especialização de acupuntura,ainda que autorizados pelo
MEC. (TRF5, 1ª T., 0005996-12.2012.4.05.8300, DJE 04.07.2013)

pelo fisioterapeuta, por exemplo, não configura exercício ilegal da medicina:
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xvii.

diante desse quadro, está cristalino que a realidade jurídica atual, em razão da
ausência de regulamentação legal, não permite que o Conselho Federal de
Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina afirmem falsamente que a
prática de acupuntura é ato privativo da classe médica;

xviii.

embora a Comissão Mista de Especialidades, estabelecida por meio do
Decreto 8516/2015, tenha incluído a acupuntura na relação de especialidades
médicas reconhecidas (Portaria CME n. 1/2017, homologada pela Resolução
CFM n. 2162/2017), isso ocorre para fins de regulamentação da forma de
obtenção do título de especialista em acupuntura, não implicando vedação ao
exercício da atividade por profissionais de outras áreas, o que demandaria lei
em sentido estrito, ante o direito fundamental do livre exercício da profissão,
nos termos do art. 5º, XIII da CRFB 1988;

xix.

a Carta Constitucional também assegura a liberdade de expressão no art. 5º,
inc. IX, porém, o seu exercício abusivo pode implicar ofensa a outros direitos
tutelados pelo ordenamento jurídico e de mesma estatura constitucional;

xx.

na hipótese de veiculação de informações que não representam a realidade –
especialmente em se tratando de agente público, no exercício das funções,
como é o caso dos dirigentes e membros de conselhos profissionais, que têm
natureza de autarquias federais –, o autor poderá ser processado pela prática de
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“DIREITO PENAL. ATIPICIDADE PENAL DO EXERCÍCIO DA
ACUPUNTURA. O exercício da acupuntura não configura o delito
previsto no art. 282 do CP (exercício ilegal da medicina, arte dentária
ou farmacêutica). É cediço que o tipo penal descrito no art. 282 do CP é
norma penal em branco e, por isso, deve ser complementado por lei ou
ato normativo em geral, para que se discrimine e detalhe as atividades
exclusivas de médico, dentista ou farmacêutico. Segundo doutrina, "A
complementação do art. 282 há de ser buscada na legislação federal que
regulamenta as profissões de médico, dentista ou farmacêutico. Dispõem
sobre o exercício da medicina a Lei n. 3.268, de 20.09.57 e o Dec. n.
20.931, de 11.01.32". Das referidas leis federais, observa-se que não
há menção ao exercício da acupuntura. Nesse passo, o STJ reconhece
que não há regulamentação da prática da acupuntura, sendo da
União a competência privativa para legislar sobre as condições para
o exercício das profissões, consoante previsto no art. 22, XVI, da CF
(RMS 11.272-RJ, Segunda Turma, DJ 4/6/2001). Assim, ausente
complementação da norma penal em branco, o fato é atípico. (STJ, RHC
66.641-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/3/2016”.

ato de improbidade administrativa (Lei 8429/1992), responder criminalmente
10/11
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(art. 138, 139 e 140 o Código Penal) e, ainda, ser condenado a recompor o
dano causado, material ou moral, porquanto tal prática configura ilícito
passível de reparação (art. 187 c/c 927 do Código Civil);

ao CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA e ao CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA EM MINAS GERAIS, nas pessoas de seus Presidentes, que se abstenham
de veicular manifestações públicas que afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil
uma atividade exclusiva do profissional médico, quer seja na imprensa escrita ou falada,
e sobretudo em seus portais na internet.
A partir da data da entrega desta recomendação, o Ministério Público Federal
considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses
termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros que lhes forem
imputáveis. Além disso, a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público
sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos
fatos ora expostos, inclusive e especialmente, a adoção das medidas cabíveis para obtenção do
resultado pretendido com a expedição desta recomendação.
Por fim, nos termos do art. 8º, §5º da LC 75/93, art. 23, §1º, da Resolução n.
87/06, do CSMPF, e art. 10 da Resolução 164/18, do CNMP, fica estabelecido o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao acatamento da recomendação e apresentação de
informações quanto às providências adotadas, com o envio dos documentos comprobatórios.
Uberlândia, 30 de novembro de 2018.
(assinatura eletrônica)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
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RECOMENDA:
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PRM-UDI-MG-00015470/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar

Determino a expedição de recomendação ao CFM e ao CRM/MG, para que
suspendam e se abstenham de veicular notícia que afirme ser a prática da acupuntura exclusiva
do profissional médico.

Uberlândia, 12 de novembro de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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PRM-UDI-MG-00016475/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 3153/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do CFM
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
SGAS, 915, lote 72
Brasília/DF
CEP 70390-150
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha RECOMENDAÇÃO N° 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Senhoria a Recomendação nº
RECOMENDAÇÃO N° 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre o acatamento da
recomendação e apresentação de informações em relação às providências adotadas, com o envio dos
respectivos documentos comprobatórios, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93.
Ressalto que a resposta e demais documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Na oportunidade, esclareço que a omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido
será considerada como recusa ao cumprimento da referida recomendação.
Por fim, solicito a gentileza de, ao responder, mencionar o número da recomendação e
do respectivo inquérito civil.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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Uberlândia-MG, 3 de dezembro de 2018.
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PRM-UDI-MG-00016476/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 3154/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA
Presidente do CRM/MG
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRM/MG
Rua dos Timbiras, 1200 - Bairro Funcionários
Belo Horizonte/MG
CEP 30.140-060

Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha RECOMENDAÇÃO N° 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Senhoria a Recomendação nº
RECOMENDAÇÃO N° 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre o acatamento da
recomendação e apresentação de informações em relação às providências adotadas, com o envio dos
respectivos documentos comprobatórios, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93.
Ressalto que a resposta e demais documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Na oportunidade, esclareço que a omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido
será considerada como recusa ao cumprimento da referida recomendação.
Por fim, solicito a gentileza de, ao responder, mencionar o número da recomendação e
do respectivo inquérito civil.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20180083845

Dados Manifestante

SIGILOSO

Deseja o sigilo de dados
Motivo do Sigilo
Infelizmente tais postagens podem envolver pessoas e corporações
desconhecidos, com possível poder para encontrar formas de prejudicar
quem os denuncia.
Representação
Data do Fato
Município do Fato
UF do Fato

03/08/2018
CALDAS NOVAS
GO

Descrição
Postagem nas redes sociais com vídeos divulgando informações falsas sobre regulamentação
e exercício da acupuntura no Brasil.
Diversos comentários postados argumentam e citam fontes legais/científicas que mostram a
inidoneidade das informações veiculadas no vídeo.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1885729551494738&id=100001731335340
Solicitação
Solicitamos que os responsáveis pela postagem sejam obrigados a se retratarem e a divulgar
informações com embasamento legal/científico com a mesma visibilidade das falsas notícias.
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos
Data

Tipo

Responsável

8/3/18 8:34 PM

Cadastro de Manifestação

MANIFESTANTE

8/6/18 11:39 AM

Assume manifestação da fila

LORENA NAVES
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PR-GO-00037023/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIÁS/APARECIDA DE GOIÂNIA

Referente ao expediente PR-GO-00036838/2018

CERTIDÃO DE PESQUISA E DISTRIBUIÇÃO Nº 2918/2018
(Portaria PRGO nº 12, de 21 de abril de 2014)

CERTIFICA-SE, a partir de pesquisa no banco de dados da Procuradoria da República
em Goiás - PR-GO (Sistemas Único e Aptus), acerca da existência de Autos Extrajudiciais e
Judiciais correlatos, que, em relação ao objeto do documento em epígrafe:
A) NÃO FORAM LOCALIZADOS registros referentes aos parâmetros
"REPRESENTANTE¹";
B) FOI LOCALIZADA, acerca dos parâmetros "NOTÍCIAS" AND "FALSAS" AND
"ACUPUNTURA"/ "REGULAMENTAÇÃO" AND "EXERCÍCIO" AND "ACUPUNTURA"/
"FACEBOOK" AND "ACUPUNTURA", a NF nº 1.18.000.001267/2018-61, distribuída ao 2º
Ofício.
Destarte, ante o resultado positivo da pesquisa, bem como, em princípio, ter se
verificado possível correlação, remete-se o presente expediente ao 2º Ofício, para que reconheça
a prevenção e/ou determine, se for o caso, a autuação e distribuição, conforme as orientações
contidas no Ofício nº 047/2016/UDCMPF - PRR1.

Goiânia, 7 de agosto de 2018.

MARIA LUCIA CARDIM BORGES
TÉCNICA DO MPU/ADMINISTRACAO

Assinado com login e senha por MARIA LUCIA CARDIM BORGES, em 07/08/2018 11:27. Para verificar a autenticidade acesse
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COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/GO
NÚCLEO DE TUTELA COLETIVA DA PR/GO
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Nome do representante ocultado nesta certidão devido à solicitação de sigilo de dados
pessoais.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

Documento PR-GO-00036838/2018
Trata-se de representação formulada nos seguintes termos: “(...)
Postagem nas redes sociais com vídeos divulgando informações falsas sobre
regulamentação e exercício da acupuntura no Brasil. Diversos comentários postados
argumentam e citam fontes legais/científicas que mostram a inidoneidade das informações
veiculadas no vídeo.(...)”
A Certidão de Pesquisa e Distribuição nº 2918/2018 fez menção à
Notícia de Fato nº 1.18.000.001267/2018-61, que foi remetida à Procuradoria da República
no Município de Uberlândia/MG, diante da conexão com a Notícia de Fato nº
1.22.003.000250/2018-34.
Nesse contexto, tendo em vista a possível conexão entre o fato
noticiado no documento em referência e o fato objeto de apuração na Notícia de Fato nº
1.22.003.000250/2018-34, determino a remessa do Documento PR-GO-00036838/2018 à
Procuradoria da República no Município de Uberlândia/MG, para adoção das providências
que entender cabíveis.
Encaminhe-se cópia do presente despacho ao representante.
Goiânia, 05 de dezembro de 2018.

Viviane Vieira de Araújo
Procuradora da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Documento Sigiloso
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:

PR-GO-00059448/2018 - E-MAIL nº 1872-2018
Este documento possui visibilidade restrita.
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PR-GO-00059464/2018

Ofício nº 5962/2018/MPF/PRGO/2ºOFICIO

Goiânia, 05 de dezembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
Procuradoria da República no Município de Uberlândia
Rua São Paulo, 35 - Bairro Tibery
CEP 38405-027 - Uberlândia / MG
Telefone: (34) 3218-6900

Referência: Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/2018-34

Senhor Procurador da República,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho-lhe o Documento PR-GO00036838/2018, para as providências que Vossa Excelência entender cabíveis, considerando
a possível conexão com fato objeto de apuração na Notícia de Fato nº 1.22.003.000250/201834.

Atenciosamente,

Viviane Vieira de Araújo
Procuradora da República

Procuradoria da República em
Goiás

Av. Olinda, Quadra G, Lote 02 Ed. Rosangela P. Batista, Parque Lozandes - Cep
74884120 - Goiânia-GO
Tel. (62)32435400 - homepage: http://www.mpf.mp.br/go
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Goiás
2º Ofício
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PRM-UDI-MG-00016780/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG

Despacho nº: /2018
Referência: PR-GO-00036838/2018
Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS
Junte-se ao PP 1.22.003.000250/2018-34.
Uberlândia, 7 de dezembro de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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PRM-UDI-MG-00016968/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 3215/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
Marcelo Aquino dos Santos
Rua Guilhermina Simplicia Alves, 175 - Bairro Carajás
Uberlândia/MG
CEP 38.408-592
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia da
recomendação 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO expedida, nos autos do inquérito civil em referência, ao
Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, para ciência e
divulgação aos demais representantes.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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Daniela Silva (PR.MG) - Enc.: PARA O MPF, PRÁTICA DE ACUPUNTURA NÃO É
EXCLUSIVA DE MÉDICOS - Ref. IC 1.22.003.000250/2018-34

De:

Daniela Silva (PR.MG)

Para:

jean@portalunisaude.com.br

Data:

10/12/2018 16:23

Anexos:
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Assunto: Enc.: PARA O MPF, PRÁTICA DE ACUPUNTURA NÃO É EXCLUSIVA DE MÉDICOS - Ref. IC
1.22.003.000250/2018-34
CO:
Leonardo Andrade Macedo - PR (PR.MG)
PARA O MPF, PRÁTICA DE ACUPUNTURA NÃO É EXCLUSIVA DE MÉDICOS; Recomendacao 522018- Recomendação ao CRM-MG e CFM_prática de acupuntura_IC 250-2018-34_.pdf

Prezado Sr. Jean Luis de Souza,
De ordem do procurador da República Dr. Leonardo Andrade Macedo, encaminho e-mail anexo, que
noticia recomendação do MPF ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais, bem como cópia da Recomendação 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO expedida nos autos do
inquérito civil n. 1.22.003.000250/2018-34, para ciência, e divulgação da informação aos demais
representantes.
Peço a gentileza de confirmar o recebimento do presente e-mail.
Atenciosamente,
Daniela Severino da Silva
Técnica do MPU
PRM-Uberlândia
34 3218-6941

file:///C:/Users/dssilva/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5C0E930D$$$$$$10012424... 10/12/2018
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PRM-UDI-MG-00016973/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 3216/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
Wilson Conrado Chacon Junior
Av. dos Costas, 750, bloco 3, apto 32 - Jardim Residencial Palmeiras
Rio Claro/SP - CEP 13.502-100
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia da recomendação
52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO expedida, nos autos do inquérito civil em referência, ao Conselho Federal
de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, para ciência e divulgação aos demais
representantes.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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PRM-UDI-MG-00016975/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 3217/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
AFONSO HENRIQUES D"OLIVEIRA SOARES ROMÃO
Rua Senador Soares dos Santos, 22
São Lourenço/MG
CEP 37.470-000
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Encaminha documento
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria cópia da recomendação
52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO expedida, nos autos do inquérito civil em referência, ao Conselho Federal
de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, para ciência e divulgação aos demais
representantes.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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Uberlândia-MG, 10 de dezembro de 2018.
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PRM-UDI-MG-00000598/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que O CFM, por meio da petição eletrônica
PRM-UDI-MG-000509/2019, manifestou-se sobre a impossibilidade de acatamento da
RECOMENDAÇÃO N° 52/2018/PRM/UDI/3° OFÍCIO.
Era o que havia a certificar. Nada mais.

Uberlândia, 15 de janeiro de 2019.

FABRICIO RODRIGUES FERREIRA
ASSESSOR NIVEL II
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PRM-UDI-MG-00000867/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 152/2019-OF/PRM/UDI/LAM

A Sua Senhoria o Senhor
FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA
Presidente do CRM/MG
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRM/MG
Rua dos Timbiras, 1200 - Bairro Funcionários
Belo Horizonte/MG
CEP 30.140-060

Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Reiteração
Senhor Presidente,
Ao tempo em que o cumprimento, reitero o teor do ofício 3154/2018OF/PRM/UDI/LAM, cópia anexa.
Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, como determina o art. 8º, § 5º, da Lei
Complementar nº 75/93.
Ressalto que a resposta e demais documentos pertinentes devem ser remetidos pelo site
www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação").
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Por fim, solicito a gentileza de, ao responder, mencionar o número deste ofício e do
expediente em referência.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
WESLEY MIRANDA ALVES
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900

Assinado com certificado digital por WESLEY MIRANDA ALVES, em 22/01/2019 17:46. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 20A3CDDD.F6BD768A.308A2A90.A8DF6C1A

Uberlândia-MG, 22 de janeiro de 2019.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Classe:

Inquérito Civil

Formato: Eletrônico
Número: 1.22.003.000250/2018-34
Órgão revisor: 1ª CCR/MPF
1.

Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação subscrita por

diversos acupunturistas, por meio da qual narram possíveis irregularidades praticadas pelos
Conselhos Regionais (CRMs) e Federal de Medicina (CFM).
2.

Em síntese, os representantes enfatizam que o Conselho Federal de Medicina e os

Conselhos Regionais de Medicina vêm provocando reiteradas lesões aos direitos individuais
homogêneos dos acupunturistas brasileiros, ao promoverem campanhas em que afirmam que
a acupuntura é prática exclusiva do profissional médico no Brasil.
3.

Argumentam que recentemente, quando da decisão denegatória de seguimento de

recurso extraordinário, cujo objeto foi a “nulidade de ato administrativo do Conselho Federal
de Fisioterapia, aquela entidade ventilou maldosa e deliberadamente pelo país que os
fisioterapeutas estavam proibidos, assim como os demais profissionais, de praticar a
acupuntura em território nacional” (f. 7).
4.

Em consulta às fontes abertas da internet, encontrou-se uma nota de

esclarecimento do Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional (COFFITO) na qual
constam elucidações sobre o que foi afirmado na representação. Veja-se um trecho da nota:
“
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO) vem a público ESCLARECER aos profissionais, e à sociedade,
que a decisão havida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
1.099.652, originado pelo processo nº 00328145120014013400, que
tramitou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não alterou o
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5.

Instado a se manifestar, o CFM, por meio do Ofício 4628/2018 (f. 435-456), em

suma, alegou serem as alegações inverídicas e equivocadas, pois os fisioterapeutas,
enfermeiros, psicólogos e outras profissões não poderiam realizar/praticar a acupuntura, sob
pena de praticarem o crime de exercício ilegal da medicina e curandeirismo, previsto nos arts.
282 e 284 do CP. Aliás, informa que a notícia publicada pelo CFM dá conta de que ele foi
vencedor em demanda judicial na qual o COFFITO editou uma resolução completamente
ilegal, autorizando o exercício irregular da medicina pelos fisioterapeutas. Aduz, que nos
autos da Apelação Cível n. 2001.34.00.032976-6 o Tribunal Regional da Primeira Região
considerou que apesar de não existir no ordenamento jurídico lei específica regulamentando a
atividade de acupuntor, não pode o profissional de fisioterapia e terapia ocupacional praticar
atos que sua legislação profissional não lhe permite. O Tribunal, entendeu que o COFFITO
“não pode regulamentar atos que não estão previstos em lei como privativos dos profissionais
que fiscaliza, elastecendo-os”.
6.

O CFM expôs que também foram anuladas pelo TRF1 as resoluções dos

Conselhos Federais de Farmácia, Fonoaudiologia, Enfermagem e Psicologia, que
reconheciam a acupuntura como especialidades dessas respectivas profissões. Assim, segundo
o CFM, o COFFITO e os demais Conselhos Profissionais supramencionados teriam
extrapolado os ditames legais, especialmente porque a legislação que rege aquelas profissões
não permite que os respectivos profissionais realizem diagnósticos de doenças e nem a
prescrição de tratamentos médicos. De tal modo, o CFM não teria publicado notícia fantasiosa
ou abusiva, visto que exerceu de forma regular o seu direito de informar a sociedade quanto à
impossibilidade material e jurídica de os fisioterapeutas exercerem a medicina, ou seja,
realizar a acupuntura.
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panorama do exercício da Acupuntura por profissionais fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais.
A referida decisão apenas impede que Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) decida sobre recurso desta Autarquia Federal, por considerar
que não há ofensa direta à Constituição Federal. Em momento algum a
decisão faz análise sobre o mérito da questão havida nos autos do processo
que tramitou e foi decidido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região. Isto é, o STF não impediu o exercício da Acupuntura por
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais (...)”. 1

1

.
http://crefito16.gov.br/site/index.php/2018/02/20/coffito-emite-nota-de-esclarecimento-sobre-exercicio-daacupuntura-por-profissionais-fisioterapeutas-e-terapeutas-ocupacionais/ (acesso em 12/02/2019)
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7.

Outrossim, aduz que a acupuntura é ato exclusivo de médico, eis que parte do

diagnóstico nosológico, que consiste na determinação da doença que acomete o ser humano.
Na sua visão o próprio Decreto Lei nº 938/1969, que regulamenta a profissão de
fisioterapeuta, não prevê a possibilidade de realização de atos médicos (diagnósticos de

8.

Enfim, conclui o Conselho Federal de Medicina: (a) o pressuposto utilizado para

permitir a prática da acupuntura por profissionais não médicos não é válido; (b) as resoluções
que reconheciam a acupuntura como especialidade de profissionais não médicos foram
consideradas ilegais pelo judiciário, inclusive o STJ e o STF, (c) as leis das profissões de
psicologia, fisioterapia, farmácia, fonoaudiologia e enfermagem não autorizam a realização de
acupuntura, (d) a pratica de acupuntura é pré-requisito obrigatório à realização de diagnóstico
clínico-nosológico, sendo o médico o profissional habilitado e capacitado para tal fim, nos
termos da lei, (e) e não se pode permitir a prática de acupuntura por esses outros profissionais,
mesmo que tenho currículo de formação em medicina tradicional chinesa, vez que, como na
China, somente médicos estão autorizados por lei a praticá-la.
9.

O CRM-MG, por sua vez, mediante o Ofício 40/2018 (f. 467-468), prima facie

afastou seu interesse no feito, porquanto teria status de autarquia federal com personalidade
jurídica própria e não há nos autos nenhuma manifestação do Conselho mineiro no sentido de
“promover campanha” de que a acupuntura é prática exclusiva de médico. Porém, no mérito,
enfatiza que a Lei 12.842/2013, que dispões sobre o exercício da Medicina, estabeleceu serem
atividades privativas do médico a “indicação e execução de procedimentos invasivos” (art. 4ª,
III) e “determinação de prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico” (art. 4, X). Assim, há
diversas restrições para o exercício da acupuntura, sendo o médico o profissional habilitado
para o desempenho dessa atividade.
10.

Em seguida, os representantes foram provocados a se pronunciar sobre as razões

expostas pelos conselhos médicos. Através da Manifestação 20180086122 (f. 487), Jean Luis
de Souza, na parte que contribui para a resolução da controvérsia, defende o caráter de
multidisciplinaridade da acupuntura. Ressalta, que a conduta do CRM provoca lesões não só a
quem pratica a acupuntura, mas também à população que terá seu acesso ao tratamento
reduzido, por medo espargido das distorcidas e falsas informações espalhadas pela corporação
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médica na busca da reserva de mercado da acupuntura no país.
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11.

Além disso, para o representante, as decisões judiciais suscitas pelo CFM apenas

demonstram o reconhecimento judicial da nulidade de atos de Conselhos Profissionais que,
extrapolando suas competências, buscaram reservar para si uma parcela da prática da
acupuntura. Nesse contexto, haja vista que a atividade da acupuntura não é
atribuir-se de competência legislativa para regular tal atividade. Daí a decisão declaratória de
nulidade do ato do CREFFITO, que de fato transbordou sua competência legal.
12.

Aduz, finalmente, ser deplorável a utilização dessa decisão pelo CFM como se

fosse um provimento constitutivo de direitos a favor da classe médica, para garantir-lhes a
exclusividade da pática da acupuntura. Pois, assim como o COFFITO o CFM também não
detém competência para legislar e reservar o mercado de acupuntura para si mesmo. Afinal, a
lei que regulamenta o exercício da Medicina também não atribui expressamente a
exclusividade do exercício da ciência chinesa ao médico brasileiro.
13.

Após análise dos argumentos das partes, foi expedida a RECOMENDAÇÃO Nº

52/2018 - 3º OFÍCIO/PRM-UBERLÂNDIA ao CRM-MG e ao CFM, com o seguinte teor:
“ao CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA e ao CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA EM MINAS GERAIS, nas pessoas de seus
Presidentes, que se abstenham de veicular manifestações públicas que
afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil uma atividade
exclusiva do profissional médico, quer seja na imprensa escrita ou falada, e
sobretudo em seus portais na internet.

14.

Ao se manifestar sobre os seus termos, o CFM informou a impossibilidade de dar

cumprimento da obrigação de não fazer elencada pelo MPF, máxime porque a abstenção de
veicular manifestações públicas que afirmem ser o exercício da acupuntura no Brasil uma
atividade exclusiva do profissional médico é medida que fere a razoabilidade e segurança
jurídica, uma vez que constitui intervenção drástica capaz de prejudicar milhares de
brasileiros.
15.

Para o CFM as manifestações do CNS são contraditórias, desrespeitam a

legislação brasileira e a Constituição, fomentam que profissionais sem qualificação técnica
tratem de pessoas doentes. Assim, seriam adotadas as medidas necessárias junto ao CNS para
sanar a questão.
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16.

Por derradeiro, expõe que a realidade jurídica atual não permite que qualquer

pessoa possa praticar uma técnica reconhecida pelo CFM como especialidade médica, por
ausência de regulamentação, sob pena de invadir matéria reservada à medicina, especialmente
quando atinente a tratamento de doença que necessita de prognóstico.
O CRM-MG, a seu turno, limitou-se a reiterar os termos do Ofício 40/2018, no

qual expôs que não foi detectado nos autos nenhuma manifestação do Conselho mineiro no
sentido de “promover campanha” de que a acupuntura é prática exclusiva de médico.
18.

Esse é o relatório. Passo à manifestação.

19.

Para o Conselho Federal de Medicina o exercício da acupuntura, embora não

regulamentado no Brasil, é ato exclusivo de médico, à mediada que parte de diagnósticos
nosológicos, que consistem na determinação de doenças que acometem o ser humano. Assim,
os fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e outras profissões não poderiam realizar ou
praticar a acupuntura, sob pena de cometimento dos crimes de exercício ilegal da medicina e
curandeirismo, previstos nos arts. 282 e 284 do CP.
20.

Entretanto, essa conclusão colide com o regramento dado à matéria pelo

ordenamento jurídico pátrio. Não apenas na visão do MPF, mas também de todos demais
órgãos, inclusive técnicos e judiciais, que, de alguma forma, enfrentaram essa temática.
21.

Após vasto estudo sobre a matéria, foi possível constatar que o Conselho Nacional

de saúde, em 19 de abril de 2012, expediu recomendação acerca do exercício da acupuntura,
pois veja:
“Nesta semana o Conselho Nacional de Saúde recomendou aos
gestores e prestadores de serviços de saúde que observem o caráter
multiprofissional em todos os níveis de assistência na implementação de
políticas ou programas de saúde referentes às práticas integrativas e
complementares, como a acupuntura. Na prática, não apenas médicos podem
exercer a acupuntura. A contratação de forma multiprofissional é
preconizada pela Politica Nacional de Praticas Integrativas e
Complementares no Sistema Único de Saúde, lembra o conselheiro nacional
de saúde Wilen Heil e Silva, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO).
Para zelar pelo direito do usuário da saúde de acesso aos serviços
envolvendo práticas integrativas e complementares, o CNS também
recomendou aos conselhos estaduais e municipais de saúde que tomem as
providências cabíveis para fazer valer a politica nacional.
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A utilização da acupuntura no Brasil, nos últimos 26 anos, enquanto
recurso terapêutico, além de seguir a legislação sanitária, é regulamentada e
fiscalizada pelos conselhos profissionais (autarquias federais). Esses
conselhos reconhecem a prática e a respectiva especialização profissional,
nas quais são estabelecidos, por meio de resoluções específicas, critérios
para garantir à população um tratamento ético e responsável. Com isso, esta
prática está respaldada com segurança e eficácia. Ao recomendar que essas
informações sejam amplamente divulgadas, também com o apoio das
secretarias de saúde estaduais e municipais, o CNS pretende informar
corretamente a população sobre o caráter multiprofissional da acupuntura e
assim ampliar o acesso da população a esta prática” 2;

22.

Na mesma linha, aos 04 de abril de 2018, o mesmo CNS divulgou nota afirmando

que o exercício da atividade de acupuntura não é exclusivo da classe médica, mas de
caráter multiprofissional:
“O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem publicamente esclarecer à
Sociedade Brasileira que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma
multiprofissional há mais de cem anos em todos os níveis de atenção à saúde
e que, informações contrárias à difusão desta prática, não condizem com a
verdade. A Acupuntura faz parte da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde, sendo fundamental no tratamento
e na redução de diversos agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação
Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA) e a Federação Médica Brasileira
(FMB) publicaram notas afirmando que a prática da atividade deve ser
exclusiva dos profissionais médicos. O CNS reafirma que a prática pode
ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal,
não sendo necessária a formação em medicina.
Os benefícios da atividade para a população são inúmeros, tanto na rede
privada, quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). A prática integrativa
pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma série de tratamentos,
além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade de mais
profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a Acupuntura e
gerar saúde à população.
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais
deste Conselho:
- aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para
que a contratação para o exercício da Acupuntura ocorra de forma
multiprofissional;
- aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de
Práticas Integrativas e Complementares em saúde para colaborar com o
assessoramento do controle social para a implementação de Políticas
Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares em saúde
em todo o Brasil;
- ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei nº 1549/2003,
que regulamenta o exercício da Acupuntura no Brasil de forma
multiprofissional, entre outras”3;
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2

. http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2012/19_abr_recomendacao_acupuntura.html
. https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=8149

3

6/8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:39
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113243904400000043863570
Número do documento: 19040113243904400000043863570

Num. 44231978 - Pág. 19

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

23.

Portanto, verifica-se que a Recomendação do CNS também está alinhada com o

veto à disposição do Projeto de Lei do “Ato Médico” (Lei 13.842/2013), em que se negou que
a acupuntura fosse considerada atividade exclusiva do profissional médico, tendo as razões
preconizadas em protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e
em rotinas e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde;4
24.

Com efeito, foi possível concluir que o entendimento consagrado, inclusive na

jurisprudência pátria, é que a acupuntura não é atividade exclusiva do médico, mas de caráter
multiprofissional, de modo que, enquanto a atividade de acupuntura não for regulamentada
por lei, consoante art. 22, inc. XVI da CRFB 1988, nenhum conselho de classe, nem mesmo o
CFM, está autorizado a estabelecer regras que restrinjam tal mister a determinada categoria
profissional, em respeito à liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
nos termos do art. 5º, inciso XIII, da CRFB 1988.
25.

Diante desse quadro, restou esclarecido que a realidade jurídica atual, em razão da

ausência de regulamentação legal, não permite que o Conselho Federal de Medicina e os
Conselhos Regionais de Medicina afirmem falsamente que a prática de acupuntura é ato
privativo da classe médica.
26.

A Carta Constitucional assegura a liberdade de expressão no art. 5º, inc. IX,

porém, o seu exercício abusivo pode implicar ofensa a outros direitos tutelados pelo
ordenamento jurídico e de mesma estatura constitucional. Na hipótese de veiculação de
informações que não representam a realidade – especialmente em se tratando de agente
público, no exercício das funções, como é o caso dos dirigentes e membros de conselhos
profissionais, que têm natureza de autarquias federais –, o autor poderá ser processado pela
prática de ato de improbidade administrativa (Lei 8429/1992), responder criminalmente
(art. 138, 139 e 140 o Código Penal) e, ainda, ser condenado a recompor o dano causado,
material ou moral, porquanto tal prática configura ilícito passível de reparação (art. 187
c/c 927 do Código Civil).
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4

. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12842-10-julho-2013-776473-veto-140401-pl.html
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27.

Por isso, este órgão ministerial resolveu pela expedição da Recomendação n.

52/2018 ao CFM, porquanto, a partir da data do conhecimento deste ato o Ministério Público
Federal considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação nele exposta e,
nesses termos, estes têm ciência da possibilidade de serem responsabilizados por quaisquer

28.

Destarte, considerando a negativa por parte da autarquia médica em cumprir as

exortações ministeriais, caberia a tomada de providências no sentido de tentar obrigá-la a
retirar de circulação excertos relativos à exclusividade da classe médica para exercício da
acupuntura, bem como recompor o dano causado e, ainda, investigar eventual ato de
improbidade administrativa, por parte dos agentes públicos responsáveis por tais condutas.
29.

Entretanto, a partir de uma análise mais abrangente sobre a controvérsia,

depreende-se que eventuais danos ocasionados neste contexto possuem abrangência nacional.
Significa dizer que todos os profissionais brasileiros que exercem a atividade de acupuntura
que não atuem na área da medicina serão de alguma forma afetados pelos atos do CFM.
30.

Desse modo, aplica-se ao presente caso o regramento previsto no Art. 93, II, do

CDC, sendo competente para o julgamento da causa o foro da Justiça Federal da Capital do
Estado, o que afasta a atribuição desta unidade ministerial para atuar no feito, devendo os
autos serem remetidos à Procuradoria da República em Minas Gerais.
31.

A partir de pesquisa ao banco de dados do Sistema Único foi possível identificar o

trâmite do Procedimento Preparatório n. 1.22.000.001871/2018-65, cujo objeto corresponde
aos fatos ora investigados. Assim, declino de minha atribuição em favor do 17º Ofício da PRMG e, tratando-se de autos eletrônicos, determino o encaminhamento direto ao referido ofício
para adoção das medidas que julgar pertinentes.
Uberlândia-MG, 18 de fevereiro de 2019.
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
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Pessoa Física
Manifestante
CPF
Nascimento
Ocupação
Email
Telefone
Telefone(s) adic.
Município
UF
País
Endereço
CEP

Sexo Masculino
JEAN LUIS DE SOUZA
062.551.178-63
30/08/1965
Fisioterapia
jean@portalunisaude.com.br
(34) 98418-0909
(34) 99150-6169
/ (34) 3224-1060
UBERLÂNDIA
MG
Brasil
Rua das Dracenas n. 105 casa - Cidade Jardim
38412-122

Representação
Data do Fato
Município do Fato
UF do Fato

16/04/2018
UBERLÂNDIA
MG

Descrição
Juntada de documentos aos autos da Notícia de Fato N: 1.22.003.000250/2018-34

Resposta
as informações serão encaminhadas ao 3° ofício.
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Andamentos
Data

Tipo

Responsável

2/18/19 3:55 PM

Cadastro de Manifestação

MANIFESTANTE

2/18/19 3:57 PM

Assume manifestação

ADALBERTO ANDRADE
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PORTARIA N° 545, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto n° 9.005, de 14 de março de 2017, e tendo em vista o Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e as Portarias
Normativas n° 20 e nº 23, de 21 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação, e considerando o disposto nos processos e-MEC
listados na planilha anexa, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os cursos superiores de graduação constantes da tabela do Anexo desta Portaria, ministrados
pelas Instituições de Educação Superior citadas, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 9.235/2017.
Parágrafo único. As autorizações a que se refere esta Portaria são válidas exclusivamente para os cursos ministrados nos
endereços citados na tabela constante do Anexo desta Portaria.
Art. 2º As instituições citadas na tabela constante do Anexo desta Portaria deverão protocolar pedido de reconhecimento
dos respectivos cursos, nos termos do disposto no art. 46, do Decreto nº 9.235/2017.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SILVIO JOSÉ CECCHI

ANEXO (AUTORIZAÇÃO DE CURSOS)
N.° de Registro e- Curso
ordem MEC n°
1

201702716

DIREITO
(Bacharelado)

2

DIREITO
201703266
(Bacharelado)

3

201700971

4

5

6

7

8

9

N° vagas
totais
anuais

IES (Código)

Mantenedora

Endereço de
funcionamento do curso

90
(noventa)

CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE
UBERABA (4048)

ASSOCIACAO
EDUCACIONAL DR.
ODILON FERNANDES
(CNPJ: 19062231000158)

RUA RONAN MARTINS
MARQUES, 487, SANTA
MARIA, UBERABA/MG

UNIAO EDUCACIONAL DO
PLANALTO CENTRAL
LTDA (CNPJ:
00720144000112)

QUADRA SMPW
QUADRA 3 CONJUNTO
1, 11, SETOR DE
MANSÕES PARK WAY,
BRASÍLIA/DF

CENTRO
UNIVERSITÁRIO DO
120 (cento PLANALTO CENTRAL
e vinte)
PROFESSOR
APPARECIDO DOS
SANTOS (3719)

FADERGS - FACULDADE
DE DESENVOLVIMENTO
DO RIO GRANDE DO SUL
LTDA. (CNPJ:
02247214000192)
SOCIEDADE DE
CENTRO
ODONTOLOGIA
DO VALE DO
201602747
100 (cem) UNIVERSITÁRIO FAVIP EDUCACAO
IPOJUCA S/A (CNPJ:
(Bacharelado)
WYDEN (827)
02738361000165)
CENTRO SUPERIOR DE
CENTRO
DIREITO
120 (cento UNIVERSITÁRIO
TECNOLOGIA TECBRASIL
201702952
e vinte)
LTDA (CNPJ:
(Bacharelado)
UNIFTEC (165)
02271913000178)
CONSERVATÓRIO
SOCIEDADE CIVIL
150 (cento BRASILEIRO DE
DIREITO
CONSERVATORIO
201701704
e
- CENTRO
BRASILEIRO DE MUSICA
(Bacharelado)
cinquenta) MÚSICA
UNIVERSITÁRIO (2662) (CNPJ: 33113663000171)
SOCIEDADE
ESTÁCIO FATERN UNIVERSITARIA DE
150
(cento
DIREITO
FACULDADE ESTÁCIO EXCELENCIA
201702909
e
RIO GRANDE DO
EDUCACIONAL DO RIO
(Bacharelado)
cinquenta) DO
NORTE (3526)
GRANDE DO NORTE LTDA
(CNPJ: 07494877000125)
ESTÉTICA E
FACULDADE
LEGIAO DA CRUZ DE
60
201709089 COSMÉTICA
DE
ERECHIM (CNPJ:
(sessenta) ANGLICANA
ERECHIM (516)
89436620000181)
(Tecnológico)
201701585

DIREITO
(Bacharelado)

DIREITO
(Bacharelado)

150 (cento CENTRO
e
UNIVERSITÁRIO
cinquenta) FADERGS (1863)

150 (cento FACULDADE
e
ANHANGUERA DE
cinquenta) LIMEIRA (344)

ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPACOES S/A
(CNPJ: 04310392000146)

AVENIDA SERTÓRIO,
5310, UNIDADE
SERTÓRIO, JARDIM
LINDÓIA, PORTO
ALEGRE/RS
AVENIDA ADJAR DA
SILVA CASE, 800,
INDIANÓPOLIS,
CARUARU/PE
RUA GUSTAVO RAMOS
SEHBE, 107,
CINQÜENTENÁRIO,
CAXIAS DO SUL/RS
RUA SÍLVIO FONTES,
225, SENADOR
CAMARÁ, RIO DE
JANEIRO/RJ
RUA DR HERNANY
HUGO GOMES, 90,
CAPIM MACIO,
NATAL/RN
AVENIDA SETE DE
SETEMBRO, 44,
CENTRO, ERECHIM/RS
RUA CLARINO
PEIXOTO DE OLIVEIRA,
280, JARDIM MARIA
BRUSHI MODENEIS,
LIMEIRA/SP
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DIREITO
(Bacharelado)

ANHANGUERA
150 (cento FACULDADE
EDUCACIONAL
e
ANHANGUERA DE
PARTICIPACOES S/A
cinquenta) SANTA BÁRBARA (351)
(CNPJ: 04310392000146)

RUA JUSCELINO
KUBITSCHEK DE
OLIVEIRA, 1450, 2º
DISTRITO INDUSTRIAL,
SANTA BÁRBARA D
´OESTE/SP

FEDERAL EDUCACIONAL
LTDA. (CNPJ:
17238945000149)

AVENIDA VIDA NOVA,
166, JARDIM MARIA
ROSA, TABOÃO DA
SERRA/SP

SOCIEDADE
EDUCACIONAL CATOLICA
DO OESTE DO PARA
(CNPJ: 08799102000120)

RUA NOVO
PROGRESSO, 59, RUI
PIRES DE LIMA, NOVO
PROGRESSO/PA

10

201701571

11

SERVIÇO
201608299 SOCIAL
(Bacharelado)

240
(duzentas
e
quarenta)

12

CIÊNCIAS
201709064 CONTÁBEIS
(Bacharelado)

FACULDADE
40
CATÓLICA CAVANIS
(quarenta) DO SUDOESTE DO
PARÁ (7438)

13

201506737

14

NUTRIÇÃO
201607010
(Bacharelado)

15

201700559

ODONTOLOGIA
100 (cem)
(Bacharelado)

FACULDADE DE
CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS (2043)

16

201607015

BIOMEDICINA
(Bacharelado)

FACULDADE DELTA
(2841)

17

EDUCAÇÃO
201700422 FÍSICA
(Bacharelado)

18

201700367

DIREITO
(Bacharelado)

DE
150 (cento FACULDADE
TECNOLOGIA ALTO
e
cinquenta) MÉDIO SÃO
FRANCISCO (1428)

19

201500694

ACUPUNTURA
(Sequencial)

FACULDADE DE
80 (oitenta) TECNOLOGIA EM
SAÚDE CIEPH (3467)

20

PEDAGOGIA
201703156
(Licenciatura)

21

ENGENHARIA
201702969 ELÉTRICA
(Bacharelado)

22

23

24

25

26

PSICOLOGIA
(Bacharelado)

FACULDADE CAPITAL
FEDERAL (7854)

100 (cem)

CENTRO DE ESTUDOS
FACULDADE DE
SUPERIORES DE SANTO
CIÊNCIAS E
ANTONIO DE JESUS S/C EMPREENDEDORISMO
EPP (CNPJ:
(2083)
04696652000163)

100 (cem)

FACULDADE DE
CIÊNCIAS HUMANAS E UNIC EDUCACIONAL LTDA
BIOLÓGICAS E DA
(CNPJ: 14793478000120)
SAÚDE (3216)

100 (cem)

150 (cento FACULDADE DE SÃO
e
cinquenta) VICENTE (1322)

AVENIDA BARROS E
ALMEIDA, 107,
CENTRO, SANTO
ANTÔNIO DE JESUS/BA

AVENIDA PAULO
CEZAR PEREIRA
ARANDA, 241, JARDIM
RIVA, PRIMAVERA DO
LESTE/MT
RODOVIA BR 101 KM
CENTRO DE ENSINO
808,
SUPERIOR DO EXTREMO
1130, PRÉDIO, SANTO
SUL DA BAHIA LTDA
ANTONIO DO MONTE,
(CNPJ: 02611487000174)
ITAMARAJU/BA
IUNI EDUCACIONAL AV. LUIZ VIANA, 3172,
UNIME SALVADOR LTDA
IMBUI, SALVADOR/BA
(CNPJ: 03395289000183)
AVENIDA CAPITÃO
UNIAO BRASILEIRA
MOR AGUIAR, 798,
EDUCACIONAL LTDA.
CENTRO, SÃO
(CNPJ: 71549984000102)
VICENTE/SP
FUNDACAO
EDUCACIONAL ALTO
MEDIO SAO FRANCISCO
(CNPJ: 20533295000179)
CIEPH - CENTRO
INTEGRADO DE
ESTUDOS E PESQUISA
DO HOMEM LTDA - ME
(CNPJ: 01174568000191)

IREP SOCIEDADE DE
SUPERIOR,
120 (cento FACULDADE ESTÁCIO ENSINO
MEDIO E FUNDAMENTAL
e vinte)
DE CURITIBA (470)
LTDA. (CNPJ:
02608755000107)

AV. JEFFERSON
GITIRANA, 1422,
CÍCERO PASSOS,
PIRAPORA/MG
AV. ENGENHEIRO MAX
DE SOUZA, 952,
COQUEIROS,
FLORIANÓPOLIS/SC
AV. SENADOR SOUZA
NAVES, 1715, CRISTO
REI, CURITIBA/PR

AVENIDA LUIZ
SALDANHA
RODRIGUES, S/N,
100 (cem)
QUADRA C1-A , NOVA
OURINHOS,
OURINHOS/SP
RUA GRANDE /
UNISAOLUIS
PEDAGOGIA
200
FACULDADE ESTÁCIO UB
CRUZ, 1455,
201807987
EDUCACIONAL S.A (CNPJ: OSWALDO
DE
SÃO
LUÍS
(1894)
DIAMANTE, SÃO
(Licenciatura)
(duzentas)
03186792000129)
LUÍS/MA
TRAVESSA
SOCIEDADE
TUPINAMBÁS, 461,
CIÊNCIA DA
IDEAL
EDUCACIONAL IDEAL
ENTRE AS RUAS
201808207 COMPUTAÇÃO 100 (cem) FACULDADE
WYDEN (390)
LTDA (CNPJ:
MUNDURUCUS E
(Bacharelado)
02696435000148)
PARIQUIS, BATISTA
CAMPOS, BELÉM/PA
COMPLEXO DE ENSINO
ESTRADA MUNICIPAL
DESIGN DE
MARIO
SUPERIOR DE SAO
WALTER STEURER,
201709256 INTERIORES
100 (cem) FACULDADE
SCHENBERG (1745)
PAULO LTDA - CESUSP
1.413, GRANJA VIANA,
(Tecnológico)
(CNPJ: 05844842000143)
COTIA/SP
ESTRADA ALBERTO
150 (cento FACULDADE META
UNIAO EDUCACIONAL
DIREITO
TORRES, 947,
201701769
e
META
LTDA
ME
(CNPJ:
FACULDADE META,
(Bacharelado)
cinquenta) (4008)
04952095000102)
PAZ, RIO BRANCO/AC
CENTRO
DE
ENSINO
FACULDADE
ROD. BR 230 KM 05,
PSICOLOGIA
DE MARABA
201608465
100 (cem) METROPOLITANA DE SUPERIOR
000, NOVA MARABÁ,
LTDA
(CNPJ:
(Bacharelado)
MARABÁ (2121)
MARABÁ/PA
07333953000110)
FACULDADE ESTÁCIO
DE SÁ DE OURINHOS
(135)

SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR ESTACIO DE
SA LTDA (CNPJ:
34075739000184)
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EMPRESA NORTE
CAPIXABA DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSAO
LTDA - ME (CNPJ:
08289984000184)

RODOVIA
OTHOVARINO DUARTE
SANTOS, S/N,
RESIDENCIAL PARK
WASHINGTON, SÃO
MATEUS/ES

LICEU CORACAO DE
JESUS (CNPJ:
60463072000105)

RUA BOA MORTE,
1835, CENTRO,
PIRACICABA/SP

SEEA-SOCIEDADE DE
ESTUDOS EMPRESARIAIS
DE ALAGOINHAS LTDA
(CNPJ: 05423928000100)
SOCIEDADE
EDUCACIONAL VALE DO
SAO FRANCISCO LTDA ME (CNPJ:
16682807000191)

RUA CONSELHEIRO
JUNQUEIRA, 00, RUA
DO CATU,
ALAGOINHAS/BA

27

ENFERMAGEM 120 (cento FACULDADE NORTE
201702390
CAPIXABA DE SAO
e vinte)
(Bacharelado)
MATEUS (685)

28

EDUCAÇÃO
201701846 FÍSICA
(Bacharelado)

29

201702871

30

ENGENHARIA
201607948 AGRONÔMICA
(Bacharelado)

31

201702464

DIREITO
(Bacharelado)

32

201700546

DIREITO
(Bacharelado)

33

201701155

DIREITO
(Bacharelado)

34

201600723

ODONTOLOGIA 90
(noventa)
(Bacharelado)

35

SERVIÇO
201600730 SOCIAL
(Bacharelado)

36

201608501

NUTRIÇÃO
(Bacharelado)

240
(duzentas
e
quarenta)

FACULDADE
UNIVERSUS VERITAS
DE BELO HORIZONTE
(724)

SER EDUCACIONAL S.A.
(CNPJ: 04986320000113)

37

LETRAS ESPANHOL E
201808596 LITERATURA
HISPÂNICA
(Licenciatura)

30 (trinta)

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA (4177)

FUNDACAO
CONSELHEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL RUA
DIANA, 650, KENNEDY,
DO PAMPA - UNIPAMPA
JAGUARÃO/RS
(CNPJ: 09341233000122)

38

LETRAS PORTUGUÊS E
LITERATURAS
201808124 DE LÍNGUA
30 (trinta)
PORTUGUESA
(Licenciatura)

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA (4177)

FUNDACAO
CONSELHEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL RUA
DIANA, 650, KENNEDY,
DO PAMPA - UNIPAMPA
JAGUARÃO/RS
(CNPJ: 09341233000122)

39

201701157

40

41

42

43

FARMÁCIA
(Bacharelado)

DIREITO
(Bacharelado)

FACULDADE
50
SALESIANA DOM
(cinquenta) BOSCO DE
PIRACICABA (809)
160 (cento
FACULDADE SANTO
e
ANTONIO (1512)
sessenta)

100 (cem)

FACULDADE SÃO
FRANCISCO DE
JUAZEIRO (3218)

SOCIEDADE
150 (cento FACULDADE SOCIESC EDUCACIONAL DE SANTA
e
DE BALNEÁRIO
CATARINA (CNPJ:
cinquenta) CAMBORIÚ (2349)
84684182000157)
240
(duzentas
e
quarenta)
240
(duzentas
e
quarenta)

RUA PARAÍSO, 800,
SANTO ANTÔNIO,
JUAZEIRO/BA
AVENIDA SANTA
CATARINA, 151,
BAIRRO DOS
ESTADOS, BALNEÁRIO
CAMBORIÚ/SC

FACULDADE
UNINASSAU
FORTALEZA (4321)

SER EDUCACIONAL S.A.
(CNPJ: 04986320000113)

RUA GERMANO
FRANCK, 567,
PARANGABA,
FORTALEZA/CE

FACULDADE
UNINASSAU NATAL
(1280)

SOCIEDADE
EDUCACIONAL
CARVALHO GOMES LTDA
(CNPJ: 06083327000150)

AVENIDA PRUDENTE
DE MORAIS, 3510,
LAGOA NOVA,
NATAL/RN

FACULDADE UNIRB PARNAÍBA (4297)

200
FACULDADE UNIRB (duzentas) PARNAÍBA (4297)

150 (cento INSTITUTO DE
e
CIÊNCIAS DA SAÚDE
cinquenta) (1742)

SOCIEDADE
UNIVERSITARIA DO PIAUI
& CIA S/S - ME (CNPJ:
10682209000136)
SOCIEDADE
UNIVERSITARIA DO PIAUI
& CIA S/S - ME (CNPJ:
10682209000136)

FUNORTE FACULDADES
UNIDAS DO NORTE
MINAS LTDA (CNPJ:
25205162000197)

CONJUNTO MORADA
UNIVERSIDADE, 51,
PIAUÍ, PARNAÍBA/PI
CONJUNTO MORADA
UNIVERSIDADE, 51,
PIAUÍ, PARNAÍBA/PI
RUA CAXAMBU, 83,
LAGOINHA, BELO
HORIZONTE/MG

AVENIDA OSMANE
BARBOSA, 11.111, JK,
MONTES CLAROS/MG

BR 364, KM 2,
ENGENHARIA 200
INSTITUTO DE ENSINO UNIAO EDUCACIONAL DO ALAMEDA
201709149 DE PRODUÇÃO
SUPERIOR DO ACRE
NORTE LTDA (CNPJ:
HUNGRIA, 200, JARDIM
(duzentas) (149)
04515940000174)
(Bacharelado)
EUROPA II, RIO
BRANCO/AC
CENTRO
DE
ENSINO
AVENIDA BOA VISTA,
INSTITUTO DE ENSINO
DIREITO
MULTIPLO S/C 700, PARQUE SÃO
201703118
100 (cem) SUPERIOR MÚLTIPLO SUPERIOR
LTDA - EPP (CNPJ:
FRANCISCO,
(Bacharelado)
(1320)
05379062000170)
TIMON/MA
INSTITUTO
EDUCACIONAL DO RUA JOÃO PATRÍCIO
DIREITO
120 (cento METROPOLITANO DE UNIAO
201700480
VALE DO ACO LTDA
ARAÚJO, 179, VENEZA,
e vinte)
ENSINO SUPERIOR
(Bacharelado)
(CNPJ: 01757902000130)
IPATINGA/MG
(3644)
SOBRESP SOCIEDADE BRASILEIRA RUA APPEL, 520,
ODONTOLOGIA 60
FACULDADE DE
PARA O ENSINO E
201608447
CENTRO, SANTA
(sessenta)
CIÊNCIAS
DA
SAÚDE
PESQUISA LTDA - ME
(Bacharelado)
MARIA/RS
(5894)
(CNPJ: 05067943000155)

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada (pdf).
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FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SAUDE CIEPH
DIREÇÂO DE ENSINO
REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E
COMPETÊNCIAS PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
À Comissão Permanente de Avaliação de Competências
Eu, _______________________________________________________________
( RG nº e CPF nº )_______________________________________________, na condição de aluno
ESPECIAL, venho requerer aproveitamento de estudos e competências, conforme disposto no EDITAL
ACADÊMICO, Item - Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores
(ou, conforme documentação anexa), por tê-las desenvolvido através de:
• Ensino formal:
( ) Curso Técnico
( ) Curso Superior
( ) Certificação Parcial de Curso Superior
( ) Outro(s): ______________________________________________________________
• Aprendizagem informal:
( ) Cursos de Educação Profissional
( ) Conhecimentos Adquiridos no exercício do trabalho
( ) Profissão declarada:________________________
Documentos comprobatórios anexos:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SECRETARIA ACADÊMICA-LEGÍVEIS












2 fotocópias autenticadas do Certificado e histórico do ensino médio
2 fotocópias da Certidão de Quitação Eleitoral
2 fotocópias do Certificado de Reservista (homens);
2 fotocópias do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
2 fotocópias da certidão de nascimento ou casamento (legíveis e sem tarja);
2 fotocópias da Cédula de Identidade;
1 (uma) foto 3x4 recente;
1 (uma) cópia da grade acadêmico para os alunos de outras instituições de Ensino Superior
1 (uma) cópia de cursos complementares profissionalizantes
1 (uma) fotocópia de Comprovante de Endereço (água, luz, telefone);
Comprovante do pagamento da taxa acadêmica conforme edital.

O aluno está ciente que deverá comparecer na sede para concluir o processo que será encaminhado a
Comissão Permanente de Avalição por Competências (CPAC)
_______________________________________________________________________
Assinatura do Requerente
Protocolo
Solicitação de Aproveitamento de experiências e competências para o Curso Tecnólogo
:____________________________________________
Rubrica do Funcionário: __________
Data: ___/___/___
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FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SAUDE CIEPH
DIREÇÂO DE ENSINO
REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO PARCIAL DE ESTUDOS E
COMPETÊNCIAS

À
Comissão
Permanente
de
Avaliação
de
Competências
Eu,
_____________________________________________________________________, aluno(a)
do Curso ______________________________________________, Módulo ________, Turma
_____________ (ou RG nº e CPF nº ), na condição de aluno da Unidade , venho requerer
aproveitamento
de
estudos
e
competências,da
disciplina
e
o
módulo:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
conforme disposto no Plano de Curso, Item - Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e
Experiências Anteriores (ou, conforme documentação anexa), por tê-las desenvolvido através
de:
Ensino formal: ( ) Curso Superior ( ) Certificação Parcial de Curso superior ( ) Outro(s):
_____________________________________________________________________________
Aprendizagem informal: ( ) Cursos técnicos( ) de educação profissional ( ) Conhecimentos
Adquiridos no exercício do trabalho ( ) estudos militares. Documentos comprobatórios anexos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Florianópolis, ______ de ______________ de _____

______________________________________________
Assinatura do Requerente.
Protocolo Solicitação de Aproveitamento de experiências e competências para o Curso
____________________ _______________________, de Nível _________________.
Rubrica do Funcionário: __________ Data: ___/___/___
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PROCESSO SELETIVO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SAÚDE CIEPH
VESTIBULAR AGENDADO 2019.1
EDITAL Nº 017/2018
O Diretor Geral da Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH, credenciada pela Portaria
Ministerial / MEC nº 1248, de 16 de setembro de 2011, publicada no DOU em 19 de
setembro de 2011, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na conformidade
do que dispõe a legislação educacional vigente e de acordo com o que estabelece o
Regimento Geral da Faculdade, torna público que as inscrições ao Processo Seletivo da
Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH, na modalidade de VESTIBULAR
AGENDADO/2019.1, para o preenchimento de vagas no Curso Superior Sequencial de
Acupuntura ministrado pela Instituição, estão abertas aos interessados obedecendo às
condições constantes deste Edital.
1 – DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS: nº de ordem, cursos, duração, turno, nº
de vagas, número mínimo de alunos para nova turma e aspecto legal.
1.1.CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL DE ACUPUNTURA
Nº DE ORDEM

C U R S OS

01

Superior de
Acupuntura

DURAÇÃO ANO/
SEMESTRE/TURNO/
Nº DE VAGAS/NÚMERO
MÍNIMO DE ALUNOS
PARA NOVA TURMA
3,5 anos e meio/
7 semestres/vespertino
e noturno - 40/40

ASPECTO LEGAL

Portaria 545/MEC, de 14 de agosto de
2018, publicada no D.O.U. em 15/08/18

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. PERÍODO: 22 de outubro a 07 de dezembro de 2018.
2.2. LOCAL: Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH, Av. Eng. Max de Souza, nº 952 –
Coqueiros-Florianópolis/SC 88080-000
Fone: (48) 3024-7852 / (48) 3028-9336
2.3. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 80,00 (oitenta reais)
2.4. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser feitas através do Formulário de
Inscrição disponível no site da Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH:
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www.cieph.edu.br ou na Secretaria Acadêmica da Instituição, na Av. Eng. Max de
Souza, nº 952, Coqueiros-Florianópolis/SC, entre os dias 22 de outubro a 07 de
dezembro de 2018 (de segunda a sexta feira no horário das 9h às 20h e aos sábados
das 8h às 11hs).
2.5. DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: O formulário de inscrição emitido pelo site
deverá ser entregue no ato do pagamento da inscrição, na Secretaria Acadêmica da
Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH.
2.6. Será de inteira responsabilidade do candidato o completo e correto
preenchimento do Formulário de inscrição.
2.7. A inscrição para o Vestibular Agendado 2019.1 da Faculdade de Tecnologia em
Saúde CIEPH implica na aceitação das condições estabelecidas neste Edital.
2.8. Em hipótese alguma será deferido pedido de cancelamento de inscrição, nem
devolvido o valor da taxa de inscrição paga pelo candidato (a).
3. LOCAL/DATA/HORÁRIO DO PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR AGENDADO:
3.1 O processo seletivo será realizado nas dependências da Faculdade de Tecnologia
em Saúde CIEPH, localizada na Av. Eng. Max de Souza, nº 952 – Coqueiros – 88080000, Florianópolis. SC.
3.2. No ato de inscrição, o candidato poderá optar pelo dia e horário que mais lhe
convier, dentro das seguintes opções:
Do dia do início do Processo Seletivo, 22 de outubro a 07 de dezembro de 2018 (de
segunda a sexta feira no horário das 9h às 20h e aos sábados das 8h às 11h) com
horário agendado.
4 – DA PROVA:
4.1. A apresentação do candidato (a) no local a ele (a) destinado para realização da
prova deverá ocorrer com o mínimo de 30 (trinta) minutos de antecedência, em
relação à hora estabelecida para o início da prova.
4.2. DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA PROVA - Ao
apresentar-se para realizar a prova, o candidato deverá estar munido de:
4.2.1 - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO;
4.2.2 - CARTEIRA DE IDENTIDADE ou documento de valor jurídico similar, em original
(carteira de trabalho, passaporte, carteira de órgão de classe ou carteira de motorista);
4.2.3 - CANETA ESFEROGRÁFICA azul ou preta, único instrumento admissível para
realizar a redação.
4.3 – CASOS ESPECIAIS:
4.3.1 - Na hipótese de o candidato encontrar-se hospitalizado e impossibilitado de
comparecer no dia e local de realização da prova, caberá à Comissão Organizadora
apreciar, com antecedência necessária, as solicitações que sejam apresentadas por
escrito e acompanhadas do indispensável LAUDO MÉDICO, contendo recomendação
para prestação de prova em casa de saúde, com no mínimo 48hs de antecedência.
4.3.2 - O candidato que necessite de assistência especial por ocasião da realização da
prova, por ser deficiente físico, auditivo ou visual, deverá comunicar tal fato à
Comissão Central, no ato da inscrição;

4.4 – É VEDADO AO CANDIDATO:
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4.4.1 - Ingressar em sala onde deverá realizar sua prova portando qualquer objeto ou
instrumento de comunicação eletrônica, telefônica ou rádio-telefônica, os quais
deverão ser entregues ao fiscal da sala, e recuperados ao término da prova;
4.4.2 - Realizar sua prova, usando chapéu, boné, boina, quepe e casquete, mesmo
sendo militar;
4.4.3 – Ingressar no local da realização da prova após a hora determinada para o início
da mesma;
4.4.4 – É vedada a presença, no local da prova, de pessoas não credenciadas pela
Comissão.
5. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS:
5.1 - NORMAS GERAIS:
5.1.1 – O Processo Seletivo na modalidade de VESTIBULAR AGENDADO será composto
por uma (01) Redação.
5.1.2 – O tempo de duração da prova será de 01 hora.
5.2 – ESTRUTURA DA PROVA:
5.2.1 - A prova será constituída de uma Redação que valerá cem (100) pontos;
5.3.1 – O candidato poderá escolher 1 entre os 3 temas propostos pela instituição para
realizar sua redação.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E NORMAS GERAIS DO PROCESSO SELETIVO:
6.1. A classificação dos candidatos será feita rigorosamente por ordem de classificação
dos candidatos numa relação nominal em ordem decrescente de pontos, até o limite
das vagas fixadas neste Edital.
6.2. Serão automaticamente reprovados os candidatos que obtiverem “0” (zero) ponto
na prova de Redação.
6.3. No caso de empate, a classificação será decidida a favor do candidato mais idoso.
7. DOS RESULTADOS
7.1. O resultado do Processo Seletivo na modalidade de Vestibular Agendado 2019.1
da Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH estará disponível no site da Faculdade de
Tecnologia em Saúde CIEPH e na Secretaria Acadêmica, no dia 10 de dezembro de
2018 as 12:00h.
7.2. Não haverá revisão de provas e ou recontagem de pontos, nem será conhecido e
nem dado provimento a qualquer espécie de recurso sobre o resultado do referido
Processo Seletivo.
8. PROCEDIMENTO DA MATRÍCULA
8.1. A MATRÍCULA deverá ser efetivada entre os dias 11 a 21 de dezembro de 2018,
das 8h às 12h e das 13:30 as 20h.
8.2. No ato da matrícula será exigido que o convocado instrua seu pedido com os
seguintes e indispensáveis documentos:
A - Requerimento de Matrícula, em impresso próprio, fornecido pela Instituição;
B - Fotocópia do Certificado ou do Diploma de conclusão do Ensino Médio ou de curso
equivalente, devidamente autenticado em cartório;
C - Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia autenticada);
D - Cédula de Identidade;
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E - Certidão de Nascimento ou de estado civil;
F - Prova de quitação para com as obrigações do Serviço Militar, na forma da Lei;
G - Prova de quitação para com as obrigações eleitorais, na forma da Lei;
H - Duas (2) fotografias tamanho 3 x 4, de frente, sem chapéu, idênticas e recentes;
I - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pela Instituição e
assinado em duas (2) vias pelo matriculando, quando maior de dezoito (18) anos, ou
por seu responsável financeiro quando menor de dezoito (18) anos, contemplando
direitos e deveres, inclusive os encargos educacionais a serem pagos pelo estudante,
relativos ao primeiro semestre de 2019.
J - Recibo de pagamento da matrícula referente à 1ª parcela do primeiro semestre
letivo do ano de 2019.
8.3. Na hipótese em que o classificado seja portador de Diploma de Curso Superior,
deverá entregar 01 (uma) fotocópia autenticada desse diploma acompanhada de cópia
autenticada do respectivo Histórico Escolar do Curso Superior, em substituição ao
Certificado ou Diploma e Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio.
9. O início das aulas para os ingressantes será no dia 18/02/2019.
10. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO:
VESPERTINO: 13h30min às 17h40min, incluindo 10 minutos de intervalo.
NOTURNO: 18h30min às 22h10min, incluindo 10 minutos de intervalo.

Florianópolis, 19 de outubro de 2018.
Prof. Marcelo Fabian Oliva
Diretor Geral da Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH
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FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SAUDE CIEPH
DIREÇÂO DE ENSINO
Aproveitamento de Estudos e Competências
Orientações para o candidato
Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96 Capítulo III- DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL- Artigo 41- e Capítulo IV, artigo 47 §2º e artigo 48 e o artigo 57 do Regimento Interno da
nossa faculdade; a Faculdade CIEPH oportuniza o prosseguimento de estudos nos cursos tecnológicos,
aproveitando competências desenvolvidas através de:
Meios Formais

. Em qualificação Técnica do Nível Médio, etapas
ou módulos de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio concluídos;
. Em etapas ou módulos de Educação Profissional
de Nível Superior concluídos;
. Em etapas ou módulos de Educação Profissional
militares concluídos.

Meios Informais

. No trabalho formal (com carteira assinada) ou
como autônomo, desde que diretamente
relacionadas ao perfil profissional da conclusão

1. Para requerer o aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores, o candidato deve:
> Preencher o requerimento
> Efetuar o pagamento da taxa para Requerimento junto a CPAC e anexar o comprovante.
> Apresentar a documentação necessária para a análise do caso
Conhecimentos Formais

Conhecimentos Informais

. Certificado e histórico do ensino médio
. Certificado de Ensino Técnico de nível médio ou
certificado de qualificação profissional técnica de
nível médio
.Documentos expedidos pela escola de origem no
qual constem os conteúdos,objetivos e/ou
competências desenvolvidas
. Diploma e histórico do curso superior e ou
grade acadêmica parcial com ementário de
disciplina
OBS. O prazo máximo para Avaliação e
Aproveitamento de estudos e competências
realizados em meios formais é de cinco (5) anos,a
contar da data de conclusão do curso.
. Documentos comprobatórios de experiências
profissionais, tais como contrato de trabalho,
carteira profissional(cópia autenticada) ou
declaração do empregador, contendo
tempo,função e período de atividade
desenvolvida.
. Autônomo: currículo com tempo de serviço e
descrição de atividades e referencias por escrito,
atestando a experiência do requerente.
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PRM-UDI-MG-00002210/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG

Despacho nº: /2019
Referência: 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Registrar
Ciente da manifestação. Cumpra-se o despacho de declínio, comunicando-se os
representantes da referida decisão, para fins de acompanhamento do caso junto à PRMG.
Uberlândia, 19 de fevereiro de 2019.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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PRM-UDI-MG-00002225/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 432/2019-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
Marcelo Aquino dos Santos
Rua Guilhermina Simplicia Alves, 175 - Bairro Carajás
Uberlândia/MG
CEP 38.408-592
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Comunica declínio de atribuição
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria, para ciência e
divulgação aos demais representantes, cópia do despacho de declínio de atribuição, proferido no
inquérito civil 1.22.003.000250/2018-34, e informo que referidos autos serão encaminhados ao 17º
Ofício da Procuradoria da República em Minas Gerais (com sede em Belo Horizonte).
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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PRM-UDI-MG-00002226/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 433/2019-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
Wilson Conrado Chacon Junior
Av. dos Costas, 750, bloco 3, apto 32 - Jardim Residencial Palmeiras
Rio Claro/SP - CEP 13.502-100
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Comunica declínio de atribuição
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria, para ciência e
divulgação aos demais representantes, cópia do despacho de declínio de atribuição, proferido no
inquérito civil 1.22.003.000250/2018-34, e informo que referidos autos serão encaminhados ao 17º
Ofício da Procuradoria da República em Minas Gerais (com sede em Belo Horizonte).
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900

Assinado com login e senha por LEONARDO ANDRADE MACEDO, em 19/02/2019 15:47. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 1B2A17FA.4D199E2E.CDFF32AF.829A34D8

Uberlândia-MG, 19 de fevereiro de 2019.
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PRM-UDI-MG-00002227/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 434/2019-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
AFONSO HENRIQUES D"OLIVEIRA SOARES ROMÃO
Rua Senador Soares dos Santos, 22
São Lourenço/MG
CEP 37.470-000
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Comunica declínio de atribuição
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria, para ciência e
divulgação aos demais representantes, cópia do despacho de declínio de atribuição, proferido no
inquérito civil 1.22.003.000250/2018-34, e informo que referidos autos serão encaminhados ao 17º
Ofício da Procuradoria da República em Minas Gerais (com sede em Belo Horizonte).
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900

Assinado com login e senha por LEONARDO ANDRADE MACEDO, em 19/02/2019 15:47. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave CAFE8E7F.366A3FB4.DCE15265.C187066F

Uberlândia-MG, 19 de fevereiro de 2019.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 435/2019-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
JEAN LUIS DE SOUZA
Rua das Dracenas, 105 - Bairro Cidade Jardim
Uberlândia/MG - CEP 38.411-122
Referência: Inquérito Civil nº 1.22.003.000250/2018-34
Assunto: Comunica declínio de atribuição
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria, para ciência e
divulgação aos demais representantes, cópia do despacho de declínio de atribuição, proferido no
inquérito civil 1.22.003.000250/2018-34, e informo que referidos autos serão encaminhados ao 17º
Ofício da Procuradoria da República em Minas Gerais (com sede em Belo Horizonte).
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900

Assinado com login e senha por LEONARDO ANDRADE MACEDO, em 19/02/2019 15:47. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8AA13AEC.91D9E402.C0A4D755.B5235A33

Uberlândia-MG, 19 de fevereiro de 2019.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
GABPRM3-LAM - GABPRM3-LAM - LEONARDO ANDRADE MACEDO

Termo de Remessa
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.22.003.000250/2018-34
Remetente:
GABPRM3-LAM - GABPRM3-LAM - LEONARDO ANDRADE MACEDO
Destinatário:
GABPR2-ARSC - GABPR2-ARSC - ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Usuário:
DANIELA SEVERINO DA SILVA
Data:
21/02/2019 11:00:15
Observação:
1 volume + 2 anexos - Ref. Procedimento Preparatório n. 1.22.000.001871/2018-65
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS
GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA

Termo de Apensamento
(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente Principal:
PP - 1.22.000.001871/2018-65
Expediente Apensado:
IC - 1.22.003.000250/2018-34
Usuário:
SHARLENE BRAGA TEIXEIRA DIAS
Data:
11/03/2019 16:01
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http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030
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Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 25

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 26

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 27

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 28

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 29

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 30

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 31

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 32

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:41
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244121800000043868030
Número do documento: 19040113244121800000043868030

Num. 44224088 - Pág. 33

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 25

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 26

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048
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Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 28

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 29

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 30

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048

Num. 44235956 - Pág. 31

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048
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Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244176900000043868048
Número do documento: 19040113244176900000043868048
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Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533

Num. 44235991 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244223900000043870533
Número do documento: 19040113244223900000043870533
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Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São João Dei Rei

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PRÉ-AUTUAÇÃO
Referência: PRM/SJR-0001428/2018
Sistemas Pesquisados: ( X ) APTUS ( X ) Único

Parâmetro(s) de Pesquisa: "ACUPUNTORISTAS EM SÃO LOURENÇO", "CPF 543.728.52720", "AFONSO HENRIQUES D'OLIVEIRA SOARES ROMÃO", "VALÉRIA SOARES MANCILHA",
"CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA" + "ACUPUNTURA", "DIREITOS DOS
ACUPUNTURISTAS", "EXERCÍCIO DA ACUPUNTURA", "CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA" + "ACUPUNTURA",

RESULTADO
( X.) NÃO foi localizado registro.
(. ) Foi localizado expediente possivelmente conexo, conforme extrato anexo, consistente em:
( ) NF/PP/PA/PIC/IC/PI; ( X ) IPL; ( ) Processo Judicial; ( ) Outros, com declínio de atribuição.
( ) NÃO foi realizada pesquisa de pré-autuação, em razão de o local dos fatos ser possivelmente
município de atribuição da
Descrição:

DESPACHO
Diante da certidão em epígrafe, determino a seguinte providência:
( ()Autue-se como Notícia de Fato Criminal, promovendo sua livre distribuição.
( *>C1Autue-se como Noticia de Fato Cível, promovendo sua livre distribuição. ( kCCR)
(

) Encaminhe-sé, por prevenção, ao

Ofício. #

( ) Remeta-se à
3°, do RIMPF-MG, visto ser o expediente afeto àquela unidade do MPF.
(5 Outra(s):

conforme o art. 12, §

(

São João del Rei 0:)-/ 0S /1

Thiago dos antos Ç.uz
Procurador da Repú lica Di tribuidor
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Afonso Henriques d'Oliveira Soares Romão,
brasileiro, casado, acupunturista, portador da carteira de
identidade RG n° 04542417-3 IFP, inscrito no CPF sob o n°
543 728 527 -20, residente e domiciliado na rua Senador
Soares dos Santos, 22 São Lourenço,MG, CEP: 37470 000 e as
pessoas que ao final também estão qualificadas e assinam a
presente, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria,
oferecer a presente
PE24.8.J.DELFWA
REPRESENTAÇÃO

N•

i4on

Data.") /01 a/
em face do Conselho Federal de Me icina e aos
Conselhos Regionais de Medicina, pelos fundamentos de fato
e de direito que adiante informam.
PRELIMINARMENTE:
Cumpre informar, que o primeiro qualificado acima,
na presente denúncia, destaca-se por sua disposição em
colaborar com Parquet na facilitação dos eventuais contatos
necessários com os demais representantes que abaixo
qualificados também subscrevem a presente.
BREVE SÍNTESE FÁTICA:
Senhor Procurador, em apertada síntese, adiante
relataremos a con-duta abusiva do Conselho Federal de
Medicina-CFM e Conselhos Regionais de Medicina - CRM
(Autarquias Federais) que vem provocando reiteradas lesões
aos direitos individuais homogêneos dos acupunturistas
brasileiros, notadamente daqueles que a esta subscrevem.
As Autarquias supracitadas, ao arrepio da lei, vêm
promovendo campanha. de divulgação (calúnia) junto aos seus
jurisdicionados e ao público em geral, afirmando que a_
acupuntura é prática exclusiva do profissional médico no
:Brasil.
A celeuma é antiga, todavia no momento tem
recrudescido em razão da represália do CFM/CRMS à ampliação
do rol de tratamentos integrativos, recentemente aprovado
para o Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde.
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FLS. 04

Cumpre evidenciar que até 1990 a acupuntura era
rechaçada como prática médica e peremptoriamente negada
como especialidade (Resolução CFM 467/72 e processo 45/90
anexos.
Relevante evidenciar que a acupuntura na China, seu
berço, é parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa,
que é uma atividade totalmente independente da Medicina
Alopata, ou Ocidental (doc. anexo Ofício do embaixador do
Brasil na China).
Lamentavelmente, o termo "Medicina" no Brasil
adquiriu significado estrito de profissão do médico, ao
contrário das culturas dos outros países e povos que
distinguem a profissão do médico da ciência da Medicina, ou
seja: "o conjunto de conhecimentos relativos à manutenção
da saúde, bem como da prevenção, tratamento e cura de
doenças, traumatismos e afecções".
A exemplo destS distinção lembramos que nos países
anglo-saxões a profissão de médico (conforme conceituada no
Brasil) é denominada PhysicIan, que por sua vez, ainda, se
distingue de outro especialista denominado Surgeon.
O que se pretende com a explicação anterior é
conferir a devida dimensão ao termo "Medicina", para que
não se tropece no sofisma que leva a crer que Medicina
Natural, Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurvédica
e tantas outras, são atividades, ou profissões exclusivas
do médico.
Universalmente e de forma relevante para a
Organização Mundial' da Saúde - OMS, o termo Medicina tem
outra dimensão, muito além daquela reducionista conhecida
pelos brasileiros de que medicina é apenas a profissão do
médico.
O conhecimento destas peculiares diferenças acima
aludidas é fundamental para a perfeita compreensão de que a
OMS propugna uma forma multidisciplinar para o exercício da
acupuntura para os seus Estados Nações Membros. Prova disto
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o
rbiVersas foram as tent-átIVas médicas em monopoli
a prática da acupuntura,-apáã—ã- década de 80 do século
¡passado, especialmente após a Declaração de Alma-Ata em
1978, quando a Conferência Internacional Sobre Cuidados de
Saúde preconizou a importância da difusão da acupuntura e
de outras técnicas alternativas de saúde nos diversos
sistemas de saúde pública dos países que compõe a
Organização Mundial da Saúde.
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é o documento (anexo) "Guidelines on Basic Training
Safety in Acupuntura" aonde é evidente a forma
multidisciplinar da acupuntura.

Estes chineses foram responsáveis pelas primeiras
lavouras experimentais de chá no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro-RJ.
Posteriormente, nos anos 1900, outros chineses
procedentes de Lisboa radicaram-se no Rio de Janeiro e São
Paulo aonde também 'trouxeram na bagagem a prática da sua
acupuntura milenar.
1

Importante ainda destacar a chegada dos imigrantes
japoneses, que desde 1908, com a chegada da embarcação
~ato Nariz, passarram a empregar a acupuntura tradicional
japonesa em solo brasileiro.
Entretanto, a acupuntura científica atualmente
difundida no Brasil, foi introduzida pelo imigrante
fisioterapeuta,___Prof._ Frederico Spaeth, fundador da
Associação Brasileira de Acupuntura.
O querido mestre ensinou à todos, sem distinção:
médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Enfim todos que se
interessavam pelas práticas seguras e científicas da
acupuntura.
Seu amigo Evaldo Martins Leite, companheiro de
tantas aulas e ensinamentos (após o seu falecimento)
continuou com a missão de ensiná-la de forma livre e
multidisciplinar até hoje.
Ocorre que a acupuntura teve uma explosão de fama e
adquiriu notoriedade no ocidente, após a reabertura das
relações diplomátidas dos EUA com o governo Chinês,
promovida por Richàrd Nixon e seu Secretário de Estado
Henry Kissinger.
Especialmente quando um jornalista da comitiva que
acompanhava Nixon teve que se submeter a uma cirurgia de
emergência (apendicectomia) e foi tratado das complicações
da mesma, pela técnica da acupuntura.
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No Brasil, a acupuntura já é praticada desde 1812,
quando Dom João VI trouxe de Macau (China) a primeira
imigração de Chineses para introduzir o cultivo de chá, no
Brasil.

1
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A partir de então a acupuntura difundiu-se de fo
acelerada no Ocidente, pelos resultados evidentes q
próduzia.

Neste compasso, iniciou-se no Brasil um movimento
pela regulamentação da acupuntura, pelos profissionais que
a praticavam tradicionalmente. Em especial os
fisioterapeutas e os biomédicos buscaram regulamentá-la
dado ao grande número de profissionais destes campos do
saber que a praticavam cotidianamente de forma complementar
à sua profissão.
Como todo processo legislativo no Brasil é demorado
e custoso, diversos Conselhos Profissionais procuraram
editar Resoluções Normativas exigindo que os seus
jurisdicionados, que desejavam aplicar a técnica da
acupuntura de forma' complementar, deviam aprimorar-se nela
buscando cursos na forma preconizada pela OMS e utilizandose de materiais segúros (biossegurança).
O vácuo legislativo ocasionou, posteriormente uma
proliferação de resoluções dos Conselhos Profissionais
(inclusive do CFM) procurando criar através de Atos
Administrativos uma reserva de mercado, sobre uma atividade
não regulamentada.
Das resoluções mais corporativas irregularmente
criadas pelos Conselhos Profissionais encontrava-se a do
CFM.
É natural que isto aconteça, pois infelizmente a
autarquia médica brasileira sempre buscou difundir uma
falsa condição hierarquizada na área da saúde brasileira.
A autarquia em tela jamais aceitou a condição
horizontalizada doá profissionais da saúde, no Brasil,
propugnada desde á 8' Conferência Nacional de Saúde,
realizada em 1986, 'aonde se aprovaram as diretrizes do SUS.
A cultura e retórica difundida pela autarquia
I
médica, aos seus jurisdicionados manteve-se verticalizada,
aonde para eles, o profissional médico representa o ponto
mais alto da hierarquia entre todos os demais profissionais
da saúde.
Dai a verdadeira "batalha" travada pelas autarquias
médicas para a aprovação da Lei 12.842/2013 (Lei do ato
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O reconhecimento foi tamanho que resultou, como já
dissemos, na inclusão da técnica na Declaração de Alma-Ata
em 1978 (Conferência Internacional Sobre Cuidados de
Saúde).
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A organização subordinativa, é a retórica
propugnada pelas autarquias médicas. A pretendida
verticalização do diagnóstico médico, sobre todos os demais
diagnósticos dos demais profissionais é a idéia fixa
daquelas autarquias.
Em que pese terem sido vetados diversos
dispositivos expressos, no texto legal (do ato médico),
aonde se pretendia esta condição de superioridade da classe
médica, sobre as demais profissões da saúde, esta ideologia
ainda baliza a conduta do CFM/CRMS.
Senhor Procurador, note que a Política Nacional de
Práticas IntegrativXs do Ministério da Saúde, elaborada em
2006, (PORTARIA N° 971, DE 03 DE MAIO DE 2006) tem por eixo
basilar a saudável prática multidisciplinar da acupuntura,
aliás, na exata forma como ela é preconizada
internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde.
Diga-se de passagem, que em Portugal e os demais
países da Comunidade Europeia a atividade foi recentemente
regulamentada na forma multidisciplinar preconizada pela
OMS (doc. anexo).
DA LESÃO AOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS:

Senhor Procurador, as Resoluções publicadas pelos
Conselhos Profissionais retro consignadas, que pretendiam
regulamentar uma especialidade da acupuntura para os
diversos profissionais da saúde foram anuladas, ou
desconsideradas simplesmente, uma vez que extrapolaram o
principio da legalidade estrita.
Todas elas pretendiam regular uma atividade que
somente pode ser regulada por Lei, segundo o art. 22, XVI
da C.F.
Inclusive a Resolução CFM n° 1.455/95 que preconiza
ser a acupuntura uma especialidade e uma prática
exclusivamente médica, junta-se aresto:
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFERECIMENTO DE
CURSOS DE ACUPUNTURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO-
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médico) aonde pretendiam que seu diagnóstico (denominad
nosológico) fosse o balizador de todas as condutas, de
todos os profissionais da saúde brasileira. Ou seja, o
diagnóstico médico (nosológico) hierarquicamente se
sobreporia a todos os demais.
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-)

72:

DISCIPLINAR COM BASE NA RESOLUÇÃO CFM No 1455/95.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGISLAÇÃO DE LEI FEDERAL A
RESPEITO. OCORRÊNCIA. OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL (art. 50, inc. XIII da CF).
APELAÇÃO CÍVEL No 0006914-40.2013.4.03.6100/SP
RELATOR; DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA
SÃO PAULO 21 DE JUNHO DE 2017"

"ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. ATO
PRIVATIVO DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
TEMÁTICA CONSTITUCIONAL.
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 913.355 SP (2016/0106557-4)
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO"

Em que pese, como o já acima comprovado, a
resolução da autaí'quia médica extrapolar o principio
constitucional da legalidade, a mesma vem ilicitamente
difundindo, nos meAs sociais de comunicação do país, a
falsa idéia de que a acupuntura é uma especialidade
exclusiva dos médicos e que somente eles podem praticá-la.
Recentemente, quando da decisão denegatória de
seguimento de recurso extraordinário cujo objeto foi a
nulidade de ato administrativo do Conselho Federal de
ventilou maldosa e
Fisioterapia,
aquela entidade
deliberadamente, pelo pais que os fisioterapeutas estavam
proibidos, assim como os demais profissionais, de praticar
a acupuntura em território nacional.
Verdadeiro absurdo! As autarquias médicas
manipularam a informação de uma decisão denegatória de
seguimento de um recurso extraordinário que anulava um ato
administrativo de um dos Conselhos profissionais da saúde
informando que a decisão era de natureza desconstitutiva de
direitos, ou seja, !uma decisão que proibia a classe de
praticar a acupuntura.
dolosamente
seja, I a
autarquia
médica,
Ou
transformou uma sentença declaratória da nulidade de um ato
administrativo em uma sentença que constringia o direito
dos demais profissionais (exceto os médicos) de praticar a
acupuntura (junta-se documentos).
Recentemente, consoante ao afirmado alhures, com a
expansão do número de terapias integrativas no SUS, em
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março do corrente ano, as autarquias médicas vêm promovend
uma verdadeira guerra de informações equivocadas, com o
escopo de restringir as praticas integrativas e
complementares no Sistema único de Saúde Brasileiro e
diminuir o acesso da população mais carente às técnicas
aqui abordadas.
1

Senhor Procurador, nesta oportunidade, juntamos o
documento "razões do veto presidencial" aos artigos da Lei
do Ato Médico, que bem demonstrarão a sanha de poder que
buscam as autarquias médicas brasileiras, na sua incessante
ação pela verticaliiação das relações de trabalho entre os
profissionais da saúde brasileiros, pretendendo colocar os
médicos como "chefes" dos demais profissionais, não
importando o custo social, ou o prejuízo que terão as
populações mais carentes, em razão desta ação, que
certamente levaria à limitação ao acesso das terapias
integrativas pelos mais pobres e certamente implicaria na
limitação do direit6 fundamental à saúde, do qual somos
todos legítimos detentores.
Vale consignar trecho daquelas razões do veto,
pertinentes aos incisos I e II do § 4° do art. 4°
inicialmente pretendidos pela autarquia, aonde:
Razões dos vetos
"Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam
procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem
privativamente~ profissionais médicos um rol extenso de
procedimentos, J•Incluindo alguns que já estão consagrados no
Sistema Únicol de Saúde a partir de uma perspectiva
multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe
a execução de Punções e drenagens e transforma a prática da
acupuntura emi privativa dos médicos, restringindo as
possibilidades de atenção à saúde e contrariando a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema
Único de Saúde. O Poder Executivo apresentará nova proposta
para caracterizar com precisão tais procedimentos."

Enfim, Senhor Procurador, mediante a profusão de
falsas informações divulgadas pelas autarquias médicas, ora
denunciadas, nas diversas mídias de alcance nacional,
graças ao seu enorme poder econômico financeiro, que neste
caso, desviam-se dos seus estritos objetivos previstos em
lei para aquelas instituições, as mesmas, provocam enorme
prejuízo aos profissionais acupunturistas signatários da
presente, assim como 'aosdemais profissionais que atuam com
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acupuntura, a homeopatia e outras técnicas integrativas são
"atos de exclusividade médica".
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a acupuntura em território nacional, pois todos sã
acusados de pratica ilícita da acupuntura, pelas autarquia
médicas.

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM RABEAS CORPUS.
INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. INÉPCIA.
INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. NORMA PENAL EM
BRANCO. EXERCÍCIO DA ACUPUNTURA.
AUSÊNCIA DE ,LEI FEDERAL REGULAMENTANDO A ATIVIDADE.
ATIPICIDADE.
OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDICIAMENTO FORMAL APÓS O
RECEBIMENTO DA' DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL QUANTO AO
CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E CASSAR A DECISÃO QUE
DETERMINOU O INDICIAMENTO FORMAL DO PACIENTE.
I. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é
cabível quandol houver comprovação, de plano, da ausência de
justa causa, 3seja em razão da atipicidade da conduta
supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de
indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da
incidência de causa de extinção da punibilidade.
É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os
requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da
conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos
crimes, de forma suficiente para dar inicio à persecução
penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da
defesa.
Quanto ao delito do art. 268 do CP, foram devidamente
descritas na denúncia as medidas sanitárias preventivas
descumpridas pelo paciente, não havendo, portanto, que se
falar em nulidade por inépcia da denúncia.
No que concerne ao crime de exercício ilegal da medicina,
ausente complementação da norma penal em branco, por

ausência de regulamentação acerca do exercício da
acupuntura, a conduta é atípica.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que o indiciamento, após o recebimento da denúncia, configura
constrangimento ilegal, pois esse ato é próprio da fase
inquisitoria1.1
Recurso improvido, mas, de ofício, concedida a ordem para
trancar a ação penal em relação ao delito descrito no art.
282 do Código. Penal e cassar a decisão que determinou o
indiciamento fOrmal da paciente.
(RHC 66.641/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

Tais condutas das autarquias médicas, desvirtuadas
dos seus verdadeiros objetivos sociais de controle do
exercício da medicina e da proteção da sociedade das
eventuais imperícias que podem ser cometidas pelos seus
jurisdicionados, tem gerado, como já mencionamos, um
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Várias foram as oportunidades em que as autarquias
médicas incidiram no crime de calúnia, atribuindo falsa
conduta definida como crime (exercício ilegal da medicina)
contra vários acupunturistas no território nacional,
vejamos:
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inequívoco prejuízo ao patrimônio material e moral d
acupunturistas brasileiros, especialmente daqueles qu
subscrevem a presente representação.

Diante do contexto acima exposto, clamam os
subscritores da presente representação pela abertura de
inquérito civil e penal, para apuração dos fatos aqui
relatados, com a imprescindível finalidade de defender os
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS dos acupunturistas
brasileiros, especialmente dos que firmam a presente,
lesados pelas autarquias médicas brasileiras.
São Lourenço, 20 de abril de 2018.

Ped

Termos para os quais
guardam o deferimento

.411
Afonso Henriques d'Oliv ira Soares Romão

eincvnr..4-1.c
Valéria Soares Mancilha, brasileira, Acupunturista,
RG M4 163 302, CPF: 465732326 -15 residente na Rua Senador
Soares dos Santos 22, São Lourenço- MG. CEP. 37 470000
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Legislação Informatizada - LEI N°12.842, DE 10 DE
JULHO DE 2013- Veto
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Veja também:

LEI N°12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre o exercício da Medicina.
MENSAGEM N° 287, DE 10 DE JULHO DE 2013.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1° do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse
público, o Projeto de Lei n° 268, de 2002 (n° 7.703/06 na Câmara dos
Deputados), que "Dispõe sobre o exercício da Medicina".
Ouvidos, os Ministérios da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão,
da Fazenda e a Secretaria-Geral da Presidência da República manifestarampelo veto aos seguintes dispositivos:
Inciso I do cama§ 2° do art. 4°
"I - formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição
terapêutica;"
"§ 2° Não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinésiofuncional, psicológico, nutricional e ambiental, e as avaliações
comportamental e das capacidades mental, sensorial e
perceptocognitiva."
Razões dos vetos
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diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em rotinas
e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da
forma como foi redigido, o inciso I impediria a continuidade de inúmeros
programas do Sistema Único de Saúde que funcionam a partir da
atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a
realização do diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas
que não a médica. É o caso dos programas de prevenção e controle à
malária, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis,
dentre outros. Assim, a sanção do texto poderia comprometer as políticas
públicas da área de saúde: além de introduzir elevado risco de
judicialização da matéria.
O veto do inciso I implica tà mbém o veto do § 2°, sob pena de invert
completamente o seu sentido. Por tais motivos, o Poder Executivo
apresentará nova propost4 que mantenha a conceituação técnica
adotada, porém compatibilizando-a com as práticas do Sistema Único de
Saúde e dos estabelecimentos privados."
Os Ministérios da Saúde! do Planejamento, Orçamento e Gestão e a
Secretaria-Geral da Presidência da República opinaram, ainda, pelo veto aos
dispositivos a seguir transcritos:
Incisos VIII e IX do art. 40
"VIII - indicação do uso de órteses e próteses, exceto as &teses de uso
temporário;
IX - prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;"
Razões dos vetos

"Os dispositivos impossibilitam a atuação de outros profissionais que
usualmente já prescrevem, confeccionam e acompanham o uso de
orteses e próteses que, por suas especificidades, não requerem
indicação médica. Tais competências já estão inclusive reconhecidas pelo
Sistema Único de Saúde 1e pelas diretrizes curriculares de diversos
cursos de graduação na área de saúde. Trata-se, no caso do inciso VIII,
dos calçados ortopédicos, das muletas axilares, das próteses mamárias,
das cadeiras de rodas, dos andadores, das próteses auditivas, dentre
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profissionais não médicos no atendimento de saúde visual, entendimento
este que vem sendo respaldado no País pelo Superior Tribunal de
Justiça. A manutenção do texto teria um impacto negativo sobre o
atendimento à saúde nessas hipóteses."

"I - invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou
abrasivos;
II - invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção,
punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso
de agentes químicos ou físicos;"
Razões dos vetos

"Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam
procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente
aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo
alguns que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de
uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe
a execução de punções e drenagens e transforma a prática da
acupuntura em privativa dos médicos, restringindo as possibilidades de
atenção à saúde e contrariando a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. O Poder
Executivo apresentará nova proposta para caracterizar com precisão tais
procedimentos."
Incisos I, II e IV do § 50 do art. 40

"I - aplicação de injeções subcutâneas, intradérmicas, intramusculares e
intravenosas, de acordo com a prescrição médica;
II - cateterização nasofaringeana, orotraqueal, esofágica, gástrica,
enteral, anal, vesical, e venosa periférica, de acordo com a prescrição
médica;"
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médica;"

"Ao condicionar os procedimentos à prescrição médica, os dispositivos
podem impactar significativamente o atendimento nos estabelecimentos
privados de saúde e as políticas públicas do Sistema Único de Saúde,
como o desenvolvimento das campanhas de vacinação. Embora esses
procedimentos comumente necessitem de uma avaliação médica, há
situações em que podem ser executados por outros profissionais de
saúde sem a obrigatoriedade da referida prescrição médica, baseados
em protocolos do Sistema Único de Saúde e dos estabelecimentos
privados."
Inciso I do art. 50

"I - direção e chefia de serviços médicos;"
Razões dos vetos

"Ao não incluir uma definição precisa de 'serviços médicos', o projeto de
lei causa insegurança sobre a amplitude de sua aplicação. O Poder
Executivo apresentará uma nova proposta que preservará a lógica do
texto, mas conceituará o termo de forma clara."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção
1 de 11/07/2013

Publicação:
Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/7/2013, Página 6 (Veto)
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Acompanhe o DOL no Facebook:

SUS passará a oferecer 10 novas terapias
alternativas; veja quais são
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O ministério da Saúde estima que cerca de 5 milhões de pessoas por ano paMdpem dessas práticas
no SUS. (Foto: Reproduyao)

EDIÇÃO ELETRÔNICA
O Sistema Único de Saúde (SUS) vai passar a oferecer dez novas terapias
'ternativas. Foram incluídas práticas como aromaterapia, cromoterapia,
nipnoterapia e terapia de florais.
Na lista há também tratamentos menos conhecidos, como constelação
familiar, técnica de representação espacial das relações familiares que
permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família,
e imposição de mãos, descrita pelo ministério da Saúde como "cura pela
imposição das mãos próximo ao corpo da pessoa para transferência de
energia para o paciente".
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ansiedade. Baseadas em conhecimentos tradicionais, práticas como essas
têm sido adotadas com maior frequência em unidades da rede pública de
saúde.
"29 PRÁTICAS INTEGRATIVAS"

•
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NOTÍCIAS! BRASIL

Com a ampliação, anunciada nesta segunda-feira (12), serão 29 práticas
desse tipo disponíveis para os pacientes. No SUS, são chamadas de
"práticas integrativas" ou "complementares" à medicina convencional. Cabe
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1 - Apiterapia: método que utiliza substâncias produzidas pelas abelhas nas

2 - Aromaterapia: uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais, os
óleos essenciais promovem bem-estar e saúde;
3 - Bioenergética: visão diagnóstica aliada à compreensão do sofrimento e
adoecimento; adota a psicoterapia corporal e exercícios terapêuticos,
ajudando a liberar as tensões do corpo e facilitando a expressão de
)ntimentos;
4 - Constelação familiar: técnica de representação espacial das relações
familiares que permite identificar bloqueios,emocionais de gerações ou
membros da família;
5 - Cromoterapia: utiliza as cores nos tratamentos das doenças com o
objetivo de harmonizar o corpo;
6 - Geoterapia: aplicação da argila com água no corpo; pode ser usada em
ferimentos, cicatrização, lesões e doenças osteomusuculares
7 - Hipnoterapia: conjunto de técnicas que, pelo relaxamento e concentração,
induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado para alterar
comportamentos indesejados;
- Imposição de mãos: imposição das mãos próximo ao corpo da pessoa
para transferência de energia para o paciente; promove bem-estar e diminui o
estresse e a ansiedade;
9 - Ozonioterapia: mistura dos gases oxigênio e ozónio por diversas vias de
administração; tem finalidade terapêutica e promove melhoria de diversas
doenças, sendo usada na odontologia, neurologia e oricologia;
10- Terapia de Florais: uso de essências florais que modifica certos estados
vibratórios; auxilia no equilíbrio e harmonização do indivíduo.
(Folhapress)
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às unidades de saúde municipais e estaduais decidir se adotam ou não os
tratamentos. 88% deles são oferecidos na rede de atenção básica.
A oferta dessas práticas pelo SUS não se dá serd polêmica. O CFM
(Conselho Federal de Medicina) reconhece apenas duas das 19 terapias que
hoje fazem parte da política de práticas complementares no SUS. É o caso
da acupuntura e da homeopatia, para as quais há possibilidade de atuação
médica. Além dessas, o conselho também apoia o pilates como coadjuvante
no tratamento e recuperação de problemas no aparelho locomotor -a prática,
porém, não faz parte da política nacional do Ministério da Saúde.

indicação como tratamento. Ao menos seis das dez práticas incluídas a partir
de agora não são reconhecidas pelo conselho -aromaterapia, bioenergética,
constelação familiar, geoterapia, imposição de mãos e ozonioterapia. "Isso
não significa que o Ministério da Saúde não possa incorporá-las, mas
deixamos claro que os médicos não podem indicá-las ou utilizá-las", afirma o
presidente do CFM, Carlos Vital.
.-ara ele, faltam evidências científicas e avaliação consistente de riscos e
malefícios. Já o ministério da Saúde diz que evidências científicas têm
mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional
e práticas integrativas e complementares.
AUMENTO DE OFERTA

•1

Inicialmente, apenas cinco práticas alternativas eram oferecidas pelo SUS.
Em 2017, foram incorporadas 14 atividades, chegando às 19 práticas
disponíveis atualmente: ayurveda, homeopatia, medicina tradicional chinesa,
medicina antroposáfica, plantas medicinais/fitoterapia, arteterapia, biodança,
dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia,
quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa,
termalismo social/crenoterapia e yoga.
doje, as terapias estão presentes em 57% dos 5.570 municípios do país. Em
oito anos, o número de atendimentos em terapias alternativas e
complementares no SUS cresceu 670%, passando de 271 mil, em 2008, para
2,1 milhões em 2016, segundo o Ministério da Saúde.
O ministério da Saúde estima que cerca de 5 milhões de pessoas por ano
participem dessas práticas no SUS.
Além das novas inclusões, o ministério de Saúde também definiu as diretrizes
e modo de implantação dos procedimentos termalismo/crenoterapia e
medicina antroposófica, que já eram oferecidas no SUS de forma
experimental.
VEJA AS TERAPIAS INCLUIDAS A PARTIR DE AGORA:
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Data: 4 de Abril de 2018
CNS publica nota de esclarecimento: Acupuntura não é exclusiva da classe mé

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem
publicamente esclarecer à Sociedade Brasileira
que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma

CNS publica nota de esclarecimento

multiprofissional há mais de cem anos em todos
os níveis de atenção à saúde e que, informações
contrárias à difusão desta prática, não condizem
com a verdade. A Acupuntura faz parte da
Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde, sendo fundamental
no tratamento e na redução de diversos
agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina
(CFM), a Associação Médica Brasileira de
Acupuntura (AMBA) e a Federação Médica
Brasileira (FMB) publicaram notas afirmando
que a prática da atividade deve ser exclusiva dos
profissionais médicos. O CNS reafirma que a

prática pode ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal, não sendo necessária a
formação em medicina.
Os benefícios da atividade para a população brasileira são inúmeros, tanto na rede privada, quanto no
Sistema Único de Saúde (SUS). A prática inteigrativa pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma
série de tratamentos, além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade de mais
profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a Acupuntura e gerar saúde à população.
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais deste Conselho:
aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para que a contratação para o
evercício da Acupuntura ocorra de forma multiprofissional;
aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de Práticas Integrativas e
Complementares em saúde para colaborar com o assessoramento do controle social para a
implementação de Políticas Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares em saúde
em todo o Brasil;
ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei n° 1549/2003, que regulamenta o exercício da
Acupuntura no Brasil de forma multiprofissional, entre outras.
Nota publicada pelo
Conselho Nacional de Saúde
Brasília, 3 abril de 2018

COFFITO

categoda:Notícia, Notícia - Comunicação

compartilhe:
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MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
OLGA CODORNIZ CAMPELLO E OUTRO(S) - SP086795
WU TOU KWANG
ROBSON DA CUNHA MEIRELES - SP222640
EMENTA

ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. ATO
PRIVATIVO DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. AUSÊNCIA DE4PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
TEMÁTICA CONSTITUCIONAL.
„........„.......„--•;•—_--=±1 X
......„--1. „.;R_ ecursospecrl_mterK2.s..to contra acórloI que decidiu que
frente à ausência deprevisão Ilegal da-, actipuntura como] ato privativo dos
rçrofissionacsrmédicos, há 'se reweitar a sklierança, bem como os princípios
da liberdaitie.clas'profissõe e d& legalidade.
2. \'Ausência do necessário prequestionamento quanto à questão
i
\
suscitada
pelo
recorrente no sentido de que compete ao Conselho de Medicina
,. ,.
-N-%,
aferir se um procedimentá otYnão exclusivo da prática médica. Incidência da
Sumula 211/STJ.
I
Acórdão abordou o tema frente disposições constitucionais.
Incidência da Súmula 12/ST.11.1
Agravo ntemo irtiProvido .
L

......„...7/

ACÓRDÃO

iW
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Hemian Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete
Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 06 de outubro de 2016(Data do Julgamento)
!
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Relator
i
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E a regulamentação em Portugal? Entrevista com o
acupunturista português Rui Pedro Loureiro
August 30, 2016

MNRA continua sua peregrinação em busca dos modelos de
regulamentação que existem pelo mundo. Esta semana, trazemos
uma entrevista de muito conteúdo cedida cordialmente via emau pelo acupunturista português Rui Pedro Loureiro. Rui
é responsável pelo departamento de Medicina Chinesa do Hospital
de St. Louis, em Lisboa e traz informações muito importantes
capazes de dar vários nortes para a nossa luta, além de expor uma
realidade de dificuldades bem próximas às nossas: o lobby médico
contrário à regulamentação, o lobby da indústria, a falta de preparo
de verdade dos profissionais médicos que querem dominar as
MTCs etc.
Ficou curioso? Então, boa leitura!

MrlfCl
Acupunturistas

Posts Em Destaque
Um busy working on my blog
posts. Watch this space!

Posts Recentes
Milhões de
agulhadas: como se
dá o acesso e
assistência em
Acupuntura no
Brasil?
November 21, 2016

Regulamentar a atividade do actupunturtata não é fácil. São muitos os debates
e embales até se conseguir o objetivo, o que no Brasil ainda não aconteceu, mas
chegaremos lá. Nesse sentido, como se deu o processo histórico de regulamentação
em Portugal?

Federado consegue
pauta com mais um
deputado federal
November 18, 2016

Rui: O processo histórico da
regulamentação em Portugal é à.
semelhança de outros países uma luta
de décadas. Em Portugal, os primeiros
movimentos para se tentar dialogar
com os órgãos políticos (legisladores)
já começou na década de 90, aliás, no
final da década estávamos bem
encaminhados para um projecto de lei
que nunca saiu do papel, quando em
oposição para nos travar foi lançada a
primeira versão de uma lei chamada
Acto Médico, lei essa que morreu aos
pés do Presidente Jorge Sampaio com
um veto presidencial.
Em 2003, Portugal encontrava-se entre
os 10 países da União Europeia que
possuíam já legislação de
enquadramento das Medicinas
Complementares e Alternativas. Foi
aprovada a 22 de agosto de 2003 a Lei
n.o 45/2003, que estabelecia o
enquadramento da atividade e do
exercício dos profissionais que se
aplicam as —terapêuticas não
convencionaisll (TNC), assim
entendidas a acupuntura, a homeopatia, a osteopatia, a naturopatia, a fitoterapia e a
quiropraxia.
No entanto, o processo de regulamentação necessário à sua concretização não foi
concluído, tendo estacionado após o período da consulta pública às propostas de
regulamentação. Em 2003, foi estabelecido um prazo de 180 dias para a conclusão do
processo com os devidos processos de legalização de cursos e posterior interligação
entre Ministérios da Saúde e de Educação, mas esses 180 dias (cerca de 6 meses)
acabaram por se transformar em 10 Anos e a lei foi esquecida, e o vazio legal perdurou
ate aos nossos dias.

Acupuntura: uma
história de covardia
no Parlamento
brasileiro
November 16, 2016
A Justiça esta do
lado do livre
exercício da
Acupuntura
November 4. 2016
orl e
UROCrillt
=Sr
o

t

rtni5E
i

Pedido de
Audiência Pública
sobre a
Regulamentação da
Acupuntura e
protocolado na
Câmara Federal
November 2, 2016
PICS na 15°
Conferência
Nacional de Saúde
October 31. 2016
Febrasa esclarece
que a prática da
Acupuntura no
Brasil é legal
October 31. 2016
CorporativIsmo
médico tenta
sufocar a prática da
Acupuntura no
Brasil
October 26, 2016
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Carta aberta a
Celso Russomano,
autor do PL da

A lei 45/2003 também conhecida como Lei de Enquadramento base das Terapêuticas
não convencionais veio abrir uma porta que muitos ainda hoje desejam que esteja
fechada. Os grandes lobbies econômicos nesta matéria da saúde, muita pressão
fizeram para que esta lei não visse o sol. E em parte conseguiram deixá-la numa gaveta
perdida. Não havia vontade política suficiente para fazer frente a esses interesses
econômicos.

ire

October 26.2016

Fts. fit
Semana decisi at$
em Brasília p
união dos
acupunturistas d00
país

Em 2013 da-se uma reviravolta, depois de muitas reuniões, e debates com vários
grupos parlamentares, e ao vermos finalmente alguma vontade política do governo em
exercício, lá conseguimos levar a aprovação a lei 71/2013 que esta em vigor. Embora
ainda não esteja totalmente completa, estando a faltar a legislação para Medicina
Chinesa e Homeopatia.

October 20. 2016

Arquivo
A regulamentação se deu em que formato? Norma, lel, autonsgulamentaçáo?

Nove mber 2016 (5)

Rui Com o passar dos anos, a lei 45/2003 perdeu-se nas gavetas da burocracia e nos
corredores do esquecimento perdendo a razão de existir pois nunca tinha sido concluído
seu processo de regulamentação.

October 2016(9)

August 2016(14)
Em 2013 nasce a lei 71/2013 com o objectivo de regulamentar o acesso às profissões
no âmbito das terapêuticas não convencionais, nomeadamente nas seguintes areas:
Acupuntura, Fitoterapia, Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, Naturopatia,
Osteopata e Ouiropraxia. Com esta lei, foi criado um conselho consultivo que com
representantes das várias áreas profissionais, bem como representantes dos Ministérios
da Saúde e Educação, representantes das ordens do médicos e farmacêuticos. Este
conselho tem a missão de, em conjunto, produzir os modelos de legislação que
posteriormente são levados à Assembleia para aprovação. Todo o trabalho produzido
por este conselho tem praticamente aprovação garantida.
Uma das primeiras novidades desta lei foi o facto de incluir a regulamentação da
Medicina Tradicional Chinesa, que ainda hoje consideramos que é um passo
importante.
Chegados a esta fase estamos no mesmo ponto de estivemos em 2003, mais 180 dias
para regulamentar o ciclo de estudos que daria a origem aos cursos superiores
reconhecido pelo Ministério da Educação.

Juhj

2016(5)

June 2016(21)

Procurar por tags
rm busy working on my blog
posta Watch this spacel

Siga

LIOS

Foram elaborados todos os projectos lei para todos os ciclos de estudo das 6 áreas
referidas anteriormente, ciclos esses aprovados em concelho consultivo e remetidos
para o secretário da educação que assinou todos menos, "Medicina Tradicional
Chinesa" e "Homeopatia".
Houve e ainda há lobbies de interesse e influência sobre o Governo relativamente a
estas duas áreas. Tanto Ordem dos Médicos como Indústria Farmacêutica não têm
interesse nenhum na regulamentação destas duas áreas.
Lei n.o 71/2013 de 2 de setembro Regulamenta a Lei n.o 45/2003, de 22 de agosto,
relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não
convencionais

Como se dá o controle e a formação de quem pode e não pode atuar como
acupunturtsta? A ênfase da prática é multidtscIplInar? Como fica o caso dos
acupuntudstas tradldonals?
Rul: O controle da formação está previsto na portaria que determina o ciclo de estudos
da acupunctura, Portaria n.o 172-C/2015 de 5 de junho, que estabelece o que é suposto
um curso de acupunctura conter e o que é suposto um acupuntor saber/aprender.
Nessa mesma portaria está definido o tempo de prática mínima necessária que,
mediante o que é apresentado na portaria, acredito que a prática seja multidisplinar
usando os vários ramos de abordagem terapêutica da medicina chinesa (acupunctura,
(digitopunctura, massagem terapeutica) - Tuiná, moxabutão, eletroacupunctura,
laserpunctura, etc..).
Os acupunctures que já exerciam antes da lei 71/2013, tiveram um período para
solicitará ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde) uma carteira profissional
mediante comprovação e avaliação do currículo do candidato. Baseado num sistema de
critérios e pontuação, seria ou não atribuída a cadeira profissional provisória ou
definitiva. Sendo que no caso da provisória o candidato terá um período de tempo para
efectuar a formação necessária requerida pela ACSS para passar para carteira
definitiva.
É de salientar que a carteira profissional é uma vitória importante para todos os
acupunctures em Portugal, pois será através dela que poderemos separar um pouco o
"trigo do joio", os profissional com habilitações válidas e comprovadas e os pseudoterapêutas com formações duvidosas em escolas de quinta categoria. Infelizmente, há
bastantes escolas dessas em Portugal e, por consequentemente, bastante pseudoterapeutas.
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Passado este período de adpatação e dos novos cursos de acupuntura nas
universidades concluírem as primeiras licenciaturas (ou seja, nunca antes de 2020,
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2021), só quem tiver carteira profissional será autorizado a trabalhar em acupuntura em
Portugal.

Quantos profissionais acupunturtstas existem em Portugal? A maioria tem formação
especifica em acupuntura ou mais através de especialização? Como eles estão
Inseridos no datem público de saúde português?
Rui: O número certo acho que só a ACSS saberá mediante os pedidos de cédula
profissional que recebeu. Estima-se que sejam cerca de 3.000 os profissionais que
requereram a cédula profissional de Acupuntura.

Os especialistas em Acupuntura em Portugal não têm lugar ainda no sistema de saúde
Portugues. Existe contudo alguns médicos convencionais que tiraram durante um ano
uma especialização em "Acupuntura Médica", mas infelizmente para os pacientes que
tem o azar de fazerem acupuntura médica, os resultados ficam muito aquém do que
seria no mínimo expectável. São formações de médicos que percebem pouco de
acupuntura para médicos que não percebem nada, logo o resultado não pode ser muito
relevante. Não são treinados em diagnóstico diferencial nem em síndromes energéticos
pois como muitos dizem, só treinam o que é baseado em evidencia. E espetam agulhas
em pontos ashi para a dor.
Muitos desses médicos são anestesistas'e fazem principalmente para a patologia
dolorosa, infelizmente os resultados estão abaixo dos mínimos necessários e por isso
tem pouco adesão no serviço público.
No sector privado, onde os resultados são mais importantes (visto que resultados,
significam lucros) que os lobbies de influência, os especialistas de medicina chinesa são
escolhidos/convidados pelo currículo, experiência e competência que têm. Espero que
esta realidade chegue em breve ao sector publico, pois acredito que o futuro para o
sucesso da melhoria da saúde em qualquer pais, será pela ligação da chamada
"Medicina Integrativa", unindo o melhor dos vários mundos e visões médicas em prol do
mesmo paciente.

Pare mais Informações sobre Ruí Pedro Loureiro, Roesse seu perfil no
Unkedln: bffpe;a1TtytNea,w~erib~~25

2 Commenta

Sort by Top

Add a comment...
i
Paula Vila Nova • Massoterapeuta, Terapeuta Holistica at Autônomo
Olá! Gostei muito da matErtial E gostaria de saber como é processo para acupunturistas de
outros países. Se um acupunturista brasileiro pretende trabalhar em Portugal, como é o
processo? Sou aluna de uma curso técnico de Acupuntura em São Paulo e ha muito tempo
sonho com a possibilidade de morar em Portugal. Agradeço muitíssimo qualquer orientação
sobre o assuntol
tete Reply

1 • ly

Cristina Ribeiro • Proprietário at Abnara estética, bem estar 8. saúde
Ola Paula , pelo que entendi somente a partir de 2021 serão liberados cursos de nivel
superior, pelas universidades da area da saude . Por hora sem carteira de trabalho
ficaria dificil a pratica da nossa linda profissão. Dicas : estudar muito para entender
todas as sindromes e tratar a doença de verdade , e nao somente espetar agulhas
aonde o paciente sente dor, se preparar para 20211111
Uke • Reply • 140w
erT2

Danilo Carreiro • Montes Claros
Estou na mesma dúvida.
Uke Reply - 24w

Mário Guerra • Massoterapeuta at Maissoterapia
E pós em acupuntura de 1400 horas? Posso trabalhar em Portugal e exercer minha profissão
como autonomo?
obrigado
Uke • Reply • 18w
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A maioria dos profissionais de acupuntura vem dos cursos de Medicina Chinesa dados
em Portugal, alguns desses cursos, homologados e validados por universidades da
China. Tem principalmente formação em Acupunctura, mas também um pouco em
Fitoterapia, Tuiná e outras técnicas/ramos da Medicina Chinesa.
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HO OFICIAL DA UNIA-O 'ti.:
República Federativa do Brasil

Imprensa Nacional

Edição Número 84 de 04/05/2006
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de
Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e
Considerando o disposto no inciso II do art. 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre a
integralidade da atenção como diretriz do SUS;
Considerando o parágrafo único do art. 30 da Lei no 8.080/90, que diz respeito às ações destinadas
a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, como fatores
determinantes e condicionantes da saúde;
Considerando que a Organização 'Mundial da Saúde (OMS) vem estimulando o uso da Medicina
Tradicional/Medicina Complementar/Alternativa nos sistemas de saúde de forma integrada às técnicas
da medicina ocidental modernas e que em seu documento "Estratégia da OMS sobre Medicina
Tradicional 2002-2005" preconiza o desenvolvimento de políticas observando os requisitos de
segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso;
Considerando que o Ministério da Saúde entende que as Práticas Integrativas e Complementares
compreendem o universo de abordagens denominado pela OMS de Medicina Tradicional e
Complementar/Alternativa - MT/MCA;
Considerando que a Acupuntura é uma tecnologia de Intervenção em saúde, inserida na Medicina
Tradicional Chinesa (MTC), sistema médico complexo, que aborda de modo integral e dinâmico o
processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros
recursos terapêuticos, e que a MTC também dispõe de práticas corporais complementares que se
constituem em ações de promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças;
Considerando que a Homeopatia é um sistema médico complexo de abordagem integral e dinâmica
do processo saúde-doença, com ações no campo da prevenção de agravos, promoção e recuperação da
saúde;
Considerando que a Fitoterapia é um recurso terapêutico caracterizado pelo uso de plantas
medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas e que tal abordagem incentiva o desenvolvimento
comunitário, a solidariedade e a participação social;
Considerando que o Termalismo Social/Crenoterapia constituem uma abordagem reconhecida de
Indicação e uso de águas minerais de maneira complementar aos demais tratamentos de saúde e que
nosso País dispõe de recursos naturais e humanos ideais ao seu desenvolvimento no Sistema Único de
Saúde (SUS); e
Considerando que a melhoria dos serviços, o aumento da resolutividade e o Incremento de
diferentes abordagens configuram, assim, prioridade do Ministério da Saúde, tornando disponíveis
opções preventivas e terapêuticas aos usuários do SUS e, por conseguinte, aumentando o acesso,
resolve.
Art. 10 Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. Esta Política, de caráter nacional, recomenda a adoção pelas Secretarias de Saúde
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da implantação e implementação das ações e serviços
relativos às Práticas Integrativas e Complementares.
Art. 20 Definir que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o
tema da Política ora aprovada, devam promover a elaboração ou a readequação de seus planos,
programas, projetos e atividades, na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela
estabelecidas.
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PORTARIA No 971, DE 3 DE MAIO DE 2006

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA
ANEXO
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde
PNPIC
1. INTRODUÇÃO
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O campo das Práticas Integrativas e Complementares contempla sistemas médicos complexos e
recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de
medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA), conforme WHO, 2002. Tais sistemas e
recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos
e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora,
no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a
sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a
visão ampliada do processo saúdedoença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do
autocuidado.
No final da década de 70, a OMS criou o Programa de Medicina Tradicional, objetivando a
formulação de políticas na área. Desde então, em vários comunicados e resoluções, a OMS expressa o
seu compromisso em incentivar os Estados-Membros a formularem e implementarem políticas públicas
para uso racional e integrado da MT/MCA nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como para o
desenvolvimento de estudos clentíficós para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e
qualidade. O documento "Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005" reafirma o
desenvolvimento desses princípios.
No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciou-se a
partir da década de 80, principalmente após a criação do SUS. Com a descentralização e a participação
popular, os estados e os municípios ganharam maior autonomia na definição de suas políticas e ações
em saúde, vindo a implantar as experiências pioneiras.
Alguns eventos e documentos merecem destaque na regulamentação e tentativas de construção da
política:
- 1985 - celebração de convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (Inamps), a Fiocruz, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Instituto Hahnemaniano do
Brasil, com o intuito de institucionalizar a assistência homeopática na rede publica de saúde;
- 1986 - 8o Conferência Nacional de Saúde (CNS), considerada também um marco para a oferta das
Práticas Integrativas e Complementares no sistema de saúde do Brasil, visto que, impulsionada pela
Reforma Sanitária, deliberou em seu relatório final pela "introdução de práticas alternativas de
assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de
escolher a terapêutica preferida";
- 1988 - resoluções da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (Ciplan) nos 4, 5,
6, 7 e 8/88, que fixaram normas e diretrizes para o atendimento em homeopatia, acupuntura,
termalismo, técnicas alternativas de saúde mental e fitoterapia;
1995 - instituição do Grupo Assessor Técnico-Científico em Medicinas Não-Convencionais, por meio
da Portaria n° 2543/GM, de 14 de dezembro de 1995, editada pela então Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;
- 1996 - 10a Conferência Nacional de Saúde que, em seu relatório final, aprovou a "incorporação ao
SUS, em todo o País, de práticas de saúde como a fitoterapia, acupuntura e homeopatia, contemplando
as terapias alternativas e práticas populares";
- 1999 - inclusão das consultas médicas em homeopatia e acupuntura na tabela de procedimentos
do SIA/SUS (Portaria no 1230/GM de outubro de 1999);
- 2000 - 11a Conferência Nacional de Saúde que recomenda "incorporar na atenção básica: Rede
PSF e PACS práticas não convencionais de terapêutica como acupuntura e homeopatia";
- 2001 - ia Conferência Nacional de Vigilância Sanitária;
2003 - constituição de Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde com o objetivo de elaborar a
Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares (PMNPC ou apenas MNPC) no SUS
(atual PNPIC);
2003 - Relatório da ia Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, que enfatiza a importância
de ampliação do acesso aos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos no SUS;
2003 - Relatório Final da 12a CNS que delibera pela efetiva inclusão da MNPC no SUS (atual
Práticas Integrativas e Complementares).
2004 - 2a Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovações em Saúde à MNPC (atual Práticas
Integrativas e Complementares) que foi incluída como nicho estratégico de pesquisa dentro da Agenda
Nacional de Prioridades em Pesquisa;
1
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- 2005 - Decreto Presidencial de 17 de fevereiro de 2005, que cria o Grupo de Trabalho para
elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; e
- 2005 - Relatório Final do Seminário "Águas Minerais do Brasil", em outubro, que indica a
constituição de projeto piloto de T ermalismo Social no SUS.
Levantamento realizado junto a Estados e municípios em 2004, mostrou a estruturação de a
dessas práticas contempladas na política em 26 Estados, num total de 19 capitais e 232 municí
Esta política, portanto, atende às diretrizes da OMS e visa avançar na institucionaliz
Práticas Integrativas e Complementares no âmbito do SUS.
1.1. MEDICINA TRADICIONAL CHINESA-ACUPUNTURA
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A Medicina Tradicional Chinesa caracteriza-se por um sistema médico integral, originado há milhares
de anos na China. Utiliza linguagem que retrata simbolicamente as leis da natureza e que valoriza a
inter-relação harmônica entre as partes visando à integridade. Como fundamento, aponta a teoria do
Yin-Yang, divisão do mundo em duas forças ou princípios fundamentais, interpretando todos os
fenômenos em opostos complementares. O objetivo desse conhecimento é obter meios de equilibrar
essa dualidade. Também inclui a teoria dos cinco movimentos que atribui a todas as coisas e
fenômenos, na natureza, assim como no corpo, uma das cinco energias (madeira, fogo, terra, metal,
água). Utiliza como elementos a anamnese, palpação do pulso, observação da face e da língua em suas
várias modalidades de tratamento (acupuntura, plantas medicinais, dietoterapia, práticas corporais e
mentais).
A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo integral e dinâmico o
processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros
recursos terapêuticos. Originária da medicina tradicional chinesa (MTC), a acupuntura compreende um
conjunto de procedimentos que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos definidos por meio da
inserção de agulhas filiformes metálicas para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem
como para prevenção de agravos e doenças.
Achados arqueológicos permitem supor que essa fonte de conhecimento remonta há pelo menos
3000 anos. A denominação chinesa zhen jiu, que significa agulha (zhen) e calor (jiu), foi adaptada nos
relatos trazidos pelos jesuítas no século XVII, resultando no vocábulo acupuntura (derivado das palavras
latinas acus, agulha, e punctio, punção). O efeito terapêutico da estimulação de zonas neurorreativas ou
"pontos de acupuntura" foi, a princípio, descrito e explicado numa linguagem de época, simbólica e
analógica, consoante com a filosofia clássica chinesa.
No ocidente, a partir da segunda metade do século XX, a acupuntura foi assimilada pela medicina
contemporânea, e graças às pesquisas científicas empreendidas em diversos países tanto do oriente
como do ocidente, seus efeitos terapêuticos foram reconhecidos e têm sido paulatinamente explicados
em trabalhos científicos publicados em respeitadas revistas científicas. Admite-se, atualmente, que a
estimulação de pontos de acupuntura provoca a liberação, no sistema nervoso central, de
neurotransmissores e outras substâncias responsáveis pelas respostas de promoção de analgesia,
restauração de funções orgânicas e modulação imunitária.
A OMS recomenda a acupuntura aos seus Estados-Membros, tendo produzido várias publicações
sobre sua eficácia e segurança, capacitação de profissionais, bem como métodos de pesquisa e
avaliação dos resultados terapêuticos das medicinas complementares e tradicionais. O consenso do
National Institutes of Health dos Estados Unidos referendou a indicação da acupuntura, de forma isolada
ou como coadjuvante, em várias doenças e agravos à saúde, tais como odontalgias pós-operatórias,
náuseas e vômitos pós-quimioterapia ou cirurgia em adultos, dependências químicas, reabilitação após
acidentes vasculares cerebrais, dismenorréia, cefaléia, epicondilite, fibromialgia, dor miofascial,
osteoartrite, lombalgias e asma, entre outras.
A MTC inclui ainda práticas corporais (lian gong, chi gong, tuina, tai-chi-chuan); práticas mentais
(meditação); orientação alimentar; e o uso de plantas medicinais (fitoterapia tradicional chinesa),
relacionadas à prevenção de agravos e de doenças, a promoção e à recuperação da saúde.
No Brasil, a acupuntura foi introduzida há cerca de 40 anos. Em 1988, por meio da Resolução no
5/88, da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (Ciplan), teve suas normas fixadas
para atendimento nos serviços públicos de saúde.
Vários conselhos de profissões da saúde regulamentadas reconhecem a acupuntura como
especialidade em nosso país, e os cursos de formação encontram-se disponíveis em diversas unidades
federadas.
Em 1999, o Ministério da Saúde inseriu na tabela Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS)
do Sistema Único de Saúde a consulta médica em acupuntura (código 0701234), o que permitiu
acompanhar a evolução das consultas por região e em todo o País. Dados desse sistema demonstram
um crescimento de consultas médicas em acupuntura em todas as regiões. Em 2003, foram 181.983
consultas, com uma maior concentração de médicos acupunturistas na Região Sudeste (213 dos 376
cadastrados no sistema).
De acordo com o diagnóstico da inserção da MNPC nos serviços prestados pelo SUS e os dados do
SIA/SUS, verifica-se que a acupuntura está presente em 19 estados, distribuída em 107 municípios,
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Diante do exposto, é necessário repensar, à luz do modelo de atenção proposto pelo Minist
inserção dessa prática no SUS, considerando a necessidade de aumento de sua capilarida :Mara
garantir o princípio da universalidade.
E 1.135
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1.2. HOMEOPATIA
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Em 1979, é fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB); em 1980, a homeopatia é
reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução no 1000); em
1990, é criada a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas (ABFH); em 1992, é reconhecida
como especialidade farmacêutica pelo Conselho Federal de Farmácia (Resolução no 232); em 1993, é
criada a Associação Médico-Veterinária Homeopática Brasileira (AMVHB); e em 2000, é reconhecida
como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (Resolução no 622).
A partir da década de 80, alguns Estados e municípios brasileiros começaram a oferecer o
atendimento homeopático como especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de saúde,
porém como iniciativas isoladas e, às vezes, descontinuadas, por falta de uma política nacional. Em
1988, pela Resolução no 4/88, a Ciplan fixou normas para atendimento em homeopatia nos serviços
públicos de saúde e, em 1999, o Ministério da Saúde inseriu na tabela SIA/SUS a consulta médica em
homeopatia.
Com a criação do SUS e a descentralização da gestão, foi ampliada a oferta de atendimento
homeopático. Esse avanço pode ser observado no número de consultas em homeopatia que, desde sua
inserção como procedimento na tabela do SIA/SUS, vem tando crescimento anual em torno de 10%. No
ano de 2003, o sistema de informação do SUS e os dados do diagnóstico realizado pelo Ministério da
Saúde em 2004 revelam que a homeopatia está presente na rede pública de saúde em 20 unidades da
Federação, 16 capitais, 158 municípios, contando com registro de 457 profissionais médicos
homeopatas.
Está presente em pelo menos 10 universidades públicas, em atividades de ensino, pesquisa ou
assistência, e conta com cursos de formação de especialistas em homeopatia em 12 unidades da
Federação. Conta ainda com a formação do médico homeopata aprovada pela Comissão Nacional de
Residência Médica.
Embora venha ocorrendo aumento da oferta de serviços, a assistência farmacêutica em homeopatia
não acompanha essa tendência. Conforme levantamento da AMHB, realizado em 2000, apenas 30% dos
serviços de homeopatia da rede SUS forneciam medicamento homeopático. Dados do levantamento
realizado pelo Ministério da Saúde, em 2004, revelam que apenas 9,6% dos municípios que informaram
ofertar serviços de homeopatia possuem farmácia pública de manipulação.
A implementação da homeopatia no SUS representa uma importante estratégia para a construção
de um modelo de atenção centrado na saúde uma vez que:
- recoloca o sujeito no centro do paradigma da atenção, compreendendo-o nas dimensões física,
psicológica, social e cultural. Na homeopatia o adoecimento é a expressão da ruptura da harmonia
dessas diferentes dimensões. Dessa forma, essa concepção contribui para o fortalecimento da
integralidade da atenção à saúde;
- fortalece a relação médico-paciente como um dos elementos fundamentais da terapêutica,
promovendo a humanização na atenção, estimulando o autocuidado e a autonomia do indivíduo;
- atua em diversas situações clínicas do adoecimento como, por exemplo, nas doenças crônicas nãotransmissíveis, nas doenças respiratórias e alérgicas, nos transtornos psicossomáticos, reduzindo a
demanda por intervenções hospitalares e emergenciais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos usuários; e
- contribui para o uso racional de medicamentos, podendo reduzir a fármaco-dependência;
Em 2004, com o objetivo de estabelecer processo participativo de discussão das diretrizes gerais da
homeopatia, que serviram de subsídio à formulação da presente Política Nacional, foi realizado pelo
Ministério da Saúde o 10 Fórum Nacional de Homeopatia, intitulado "A Homeopatia que queremos
implantar no SUS". Reuniu profissionais; Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde; Universidades
Públicas; Associação de Usuários de Homeopatia no SUS; entidades homeopáticas nacionais
representativas; Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems); Conselhos Federais
de Farmácia e de Medicina; Liga Médica Homeopática Internacional (LMHI), entidade médica
homeopática internacional, e representantes do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. (ANVISA).
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A homeopatia, sistema médico complexo de caráter holístico, baseada no princípio vitalista e
da lei dos semelhantes foi enunciada por Hipócrates no século IV a.C. Foi desenvolvida por Sa
Hahnemann no século XVIII. Após estudos e reflexões baseados na observação clínica e em
experimentos realizados na época, Hahnemann sistematizou os princípios filosóficos e doutrinários da
homeopatia em suas obras Organon da Arte de Curar e Doenças Crônicas. A partir daí, essa
racionalidade médica experimentou grande expansão por várias regiões do mundo, estando hoje
firmemente implantada em diversos países da Europa, das Américas e da Ásia. No Brasil, a homeopatia
foi introduzida por Benoit Mure, em 1840, tornando-se uma nova opção de tratamento.
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1.3. PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA
A fitoterapia é uma "terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas dite nteVA
L
ç ..
O / p/
formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem ve tt;
uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origens muito át3trà4431
relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de informações por s déssivas
gerações. Ao longo dos séculos, produtos de origem vegetal constituíram as bases para trata êto de
O,
diferentes doenças.
ai?

Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento dessa terapêutica, como a maior
diversidade vegetal do mundo, ampla sociodiversidade, uso de plantas medicinais vinculado ao
conhecimento tradicional e tecnologia para validar cientificamente esse mento.
interesse popular e institucional vem crescendo no sentido de fortalecer a fitoterapia no SUS. A
partir da década de 80, diversos documentos foram elaborados, enfatizando a introdução de plantas
medicinais e fitoterápicos na atenção básica no sistema público, entre os quais se destacam:
a Resolução Ciplan no 8/88, que regulamenta a implantação da fitoterapia nos serviços de saúde e
cria procedimentos e rotinas relativas a sua prática nas unidades assistenciais médicas;
o Relatório da 10 a Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1996, que aponta no item
286.12: "incorporar no SUS, em todo o País, as práticas de saúde como a fitoterapia, acupuntura e
homeopatia, contemplando as terapias alternativas e práticas populares" e, no item 351.10: "o
Ministério da Saúde deve incentivar a fitoterapia na assistência farmacêutica pública e elaborar normas
para sua utilização, amplamente discutidas com os trabalhadores em saúde e especialistas, nas cidades
onde existir maior participação popular, com gestores mais empenhados com a questão da cidadania e
dos movimentos populares";
a Portaria no 3916/98, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, a qual estabelece, no
âmbito de suas diretrizes para o desenvolvimento científico e tecnológico: "...deverá ser continuado e
expandido o apoio às pesquisas que visem ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna
nacionais, enfatizando a certificação de suas propriedades medicamentosas";
- o Relatório do Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica,
realizado em 2003, que entre as suas recomendações, contempla: "integrar no Sistema Único de Saúde
o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos";
- o Relatório da 12a Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2003, que aponta a necessidade
de se "investir na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para produção de medicamentos
homeopáticos e da flora brasileira, favorecendo a produção nacional e a implantação de programas para
uso de medicamentos fitoterápicos nos serviços de saúde, de acordo com as recomendações da ia
Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica".
a Resolução no 338/04, do Conselho Nacional de Saúde que aprova a Política Nacional de
Assistência Farmacêutica, a qual contempla, em seus eixos estratégicos, a "definição e pactuação de
ações intersetoriais que visem à utilização das plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos no
processo de atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos tradicionais incorporados, com
embasamento científico, com adoção de políticas de geração de emprego e renda, com qualificação e
fixação de produtores, envolvimento dos trabalhadores em saúde no processo de incorporação dessa
opção terapêutica e baseada no incentivo à produção nacional, com a utilização da biodiversidade
existente no País";
2005 - Decreto Presidencial de 17 de fevereiro de 2005, que cria o Grupo de Trabalho para
elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
Atualmente, existem programas estaduais e municipais de fitoterapia, desde aqueles com memento
terapêutico e regulamentação específica para o serviço, implementados há mais de 10 anos, até aqueles
com início recente ou com pretensão de implantação. Em levantamento realizado pelo Ministério da
Saúde no ano de 2004, verificou-se, em todos os municípios brasileiros, que a fitoterapia está presente
em 116 municípios, contemplando 22 unidades federadas.
No âmbito federal, cabe assinalar, ainda, que o Ministério da Saúde realizou, em 2001, o Fórum
para formulação de uma proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos
Fitoterápicos, do qual participaram diferentes segmentos tendo em conta, em especial, a
intersetorialidade envolvida na cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Em 2003, o
Ministério promoveu o Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência
Farmacêutica. Ambas as iniciativas aportaram contribuições importantes para a formulação desta
Política Nacional, como concretização de uma etapa para elaboração da Política Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos.
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Desde a Declaração de Alma-Ata, em 1978, a OMS tem expressado a sua posição a respeito
necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, tendo em conta que
80% da população mundial utiliza essas plantas ou preparações destas no que se refere à atenção
primária de saúde. Ao lado disso, destaca-se a participação dos países em desenvolvimento nesse
processo, já que possuem 67% das espécies vegetais do mundo.

1.4. TERMALISMO SOCIAL/CRENOTERAPIA
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uso das Águas Minerais para tratamento de saúde é um procedimento dos mais antigos, utilizado
desde a época do Império Grego. Foi descrita por Herádoto (450 a.C.), autor da primeira publicação
científica termal.
termalismo compreende as diferentes maneiras de utilização da água mineral e sua aplicação, ebf
.4)
tratamentos de saúde.

5
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A crenoterapia consiste na indicação e uso de águas minerais com finalidade terapêutica atua dia de
maneira complementar aos demais tratamentos de saúde.

A partir da década de 90, a Medicina Termal passou a dedicar-se a abordagens coletivas, tanto de
prevenção quanto de promoção e recuperação da saúde, inserindo neste contexto o conceito de Turismo
Saúde e de Termalismo Social, cujo alvo principal é a busca e a manutenção da saúde.
Países europeus como Espanha, França, Itália, Alemanha, Hungria e outros adotam desde o início do
século XX o Termalismo Social como maneira de ofertar às pessoas idosas tratamentos em
estabelecimentos termais especializados, objetivando proporcionar a essa população o acesso ao uso
das águas minerais com propriedades medicinais, seja para recuperar seja para sua saúde, assim como
preservá-la.
termalismo, contemplado nas resoluções CIPLAN de 1988, manteve-se ativo em alguns serviços
municipais de saúde de regiões com fontes termais como é o caso de Poços de Caldas, em Minas Gerais.
A Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 343, de 7 de outubro de 2004, é um instrumento de
fortalecimento da definição das ações governamentais que envolvem a revalorização dos mananciais
das águas minerais, o seu aspecto terapêutico, a definição de mecanismos de prevenção, de
fiscalização, de controle, além do incentivo à realização de pesquisas na área.
OBJETIVOS
2.1 Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, na perspectiva da
prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada
para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde.
2.2 Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso às Práticas
Integrativas e Complementares, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso.
2.3 Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e
socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades.
2.4 Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento
responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores, nas diferentes instâncias de
efetivação das políticas de saúde.
DIRETRIZES
3.1. Estruturação e fortalecimento da atenção em Práticas Integrativas e Complementares no SUS,
mediante:
incentivo à inserção das Práticas Integrativas e Complementares em todos os níveis de atenção,
com ênfase na atenção básica;
desenvolvimento das Práticas Integrativas e Complementares em caráter multiprofissional, para as
categorias profissionais presentes no SUS, e em consonância com o nível de atenção;
implantação e implementação de ações e fortalecimento de iniciativas existentes;
estabelecimento de mecanismos de financiamento;
elaboração de normas técnicas e operacionais para implantação e desenvolvimento dessas
abordagens no SUS; e
articulação com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e as demais políticas
do Ministério da Saúde.
3.2. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em Práticas Integrativas e Complementares
para profissionais no SUS, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos para Educação
Permanente.
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No Brasil, a crenoterapia foi introduzida junto com a colonização portuguesa, que trouxe ao
seus hábitos de usar águas minerais para tratamento de saúde. Durante algumas décadas foi disciplin
conceituada e valorizada, presente em escolas médicas, como a UFMG e a UFRJ. O campo sofreu
considerável redução de sua produção científica e divulgação com as mudanças surgidas no campo da
medicina e da produção social da saúde como um todo, após o término da segunda guerra mundial.

3.3. Divulgação e informação dos conhecimentos básicos das Práticas Integrativas e
Complementares para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as
metodologias participativas e o saber popular e tradicional:
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Apoio técnico ou financeiro a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área de
o
informação, comunicação e educação popular em Práticas Integrativas e Complementares que atue
estratégia Saúde da Familia e Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
Elaboração de materiais de divulgação, como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos, vi án 6614
promoção de ações de informação e divulgação das Práticas Integrativas e Complem "¡ares,
respeitando as especificidades regionais e culturais do Pais e direcionadas aos trabalhadores, g
conselheiros de saúde, bem como aos docentes e discentes da área de saúde e comunidade em g
- Inclusão das Práticas Integrativas e Complementares na agenda de atividades da comunicaç
social do SUS.
Apoio e fortalecimento de ações inovadoras de informação e divulgação sobre Práticas Integrativas
e Complementares em diferentes linguagens culturais, tais como jogral, hip hop, teatro, canções,
literatura de cordel e outras formas de manifestação.
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Identificação, articulação e apoio a experiências de educação popular, informação e comunicação
em Práticas Integrativas e Complementares.
3.4. Estimulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral
das ações.
3.5. Fortalecimento da participação social.
3.6. Provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na perspectiva da
ampliação da produção pública, assegurando as especificidades da assistência farmacêutica nesses
âmbitos, na regulamentação sanitária.
Elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da Relação Nacional de Fitoterápicos.
- Promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos no SUS.
- Cumprimento dos critérios de qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso.
- Cumprimento das boas práticas de manipulação, de acordo com a legislação vigente.
3.7. Garantia do acesso aos demais insumos estratégicos das Práticas Integrativas e
Complementares, com qualidade e segurança das ações.
3.8. Incentivo à pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares com vistas ao aprimoramento
da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados prestados.
3.9. Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação das Práticas Integrativas e
Complementares, para instrumentalização de processos de gestão.
3.10. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências em Práticas Integrativas e
Complementares nos campos da atenção, da educação permanente e da pesquisa em saúde.
Estabelecimento de intercâmbio técnico-cientifico visando ao conhecimento e à troca de
informações decorrentes das experiências no campo da atenção à saúde, à formação, à educação
permanente e à pesquisa com unidades federativas e países onde as Práticas Integrativas e
Complementares esteja integrada ao serviço público de saúde.
3.11. Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
4. IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES
4.1. NA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA-ACUPUNTURA
Premissa: desenvolvimento da Medicina Tradicional puntura em caráter multiprofissional, para as
categorias profissionais presentes no SUS, e em consonância com o nível de atenção.
Diretriz MTCA 1
Estruturação e fortalecimento da atenção em MTC-acupuntura no SUS, com incentivo à inserção da
MTC-acupuntura em todos os níveis do sistema com ênfase na atenção básica.
1. NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Deverão ser priorizados mecanismos que garantam a inserção de profissionais de saúde com
regulamentação em acupuntura dentro da lógica de apoio, participação e co-responsabilização com as
ESF
Além disso, será função precipua desse profissional
- atuar de forma integrada e planejada de acordo com as atividades prioritárias da estratégia Saúde
da Família;
- identificar, em conjunto com as equipes da atenção básica (ESF e equipes de unidades básicas de
saúde) e a população, a(s) prática(s) a ser(em) adotada(s) em determinada área;
,
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- trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem a outras políticas sociais
(intersetoria lida de);
- avaliar, em conjunto com a equipe de saúde da família/atenção básica, o impacto na situação de
saúde do desenvolvimento e implementação dessa nova prática, mediante indicadores previamente
estabelecidos;
- atuar na especialidade com resolubilidade;
- trabalhar utilizando o sistema de referência/contra-referência num processo educativo; e
- discutir clinicamente os casos em reuniões tanto do núcleo quanto das equipes adscritas.
2. Centros especializados

Profissionais de saúde acupunturistas inseridos na rede hospitalar do SUS.
Para toda inserção de profissionais que exerçam a acupuntura no SUS será necessário o título de
especialista.
Deverão ser elaboradas normas técnicas e operacionais compatíveis com a implantação e o
desenvolvimento dessas práticas no SUS.
Diretriz MTCA 2
Desenvolvimento de estratégias de qualificação em MTC/acupuntura para profissionais no SUS,
consoante os princípios e diretrizes para a Educação Permanente no SUS.
1. Incentivo à capacitação para que a equipe de saúde desenvolva ações de prevenção de agravos,
promoção e educação em saúde -individuais e coletivas na lógica da MTC, uma vez que essa
capacitação deverá envolver conceitos básicos da MTC e práticas corporais e meditativas. Exemplo: TuíNa, Tal Chi Chuan, Lian Gong. Chi Gong, e outros que compõem a atenção à saúde na MTC.
Incentivo à formação de banco de dados relativos a escolas formadoras.
Articulação com outras áreas visando ampliar a inserção formal da MTC/acupuntura nos cursos de
graduação e pós-graduação para as profissões da saúde.
Diretriz MTCA 3
Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da MTC/acupuntura para usuários, profissionais
de saúde e gestores do SUS.
1. Para usuários
Divulgação das possibilidades terapêuticas; medidas de segurança; alternativas a tratamentos
convencionais, além de ênfase no aspecto de prevenção de agravos e promoção das práticas corporais.
Para profissionais
Divulgação dos usos e possibilidades, necessidade de capacitação específica, de acordo com o
modelo de inserção; medidas de segurança; alternativas a tratamentos convencionais e papel do
profissional no Sistema.
3 Para gestores
Usos e possibilidades terapêuticas, necessidade de investimento em capacitação específica de
profissionais, de acordo com o modelo de inserção; medidas de segurança; alternativas a tratamentos
convencionais; possível redução de custos e incentivos federais para tal investimento.
Diretriz MTCA 4
Garantia do acesso aos insumos estratégicos para MTC/Acupuntura na perspectiva da garantia da
qualidade e seguranças das ações.
Estabelecimento de normas relativas aos insumos necessários para a prática da MTC/acupuntura
com qualidade e segurança: agulhas filiformes descartáveis de tamanhos e calibres variados; moxa
(carvão e/ou artemísia); esfera vegetal para acupuntura auricular; esfera metálica para acupuntura
auricular; copos de ventosa; equipamento para eletroacupuntura; mapas de pontos de acupuntura.
Elaboração de Banco Nacional de Preços para esses produtos.
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Profissionais de saúde acupunturistas inseridos nos serviços ambulatoriais especializados de média e
alta complexidade deverão participar do sistema referência/contra-referência, atuando de forma
resolutiva no processo de educação permanente.

Diretriz MTCA 5
Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação para MTC/acupuntura.
Para o desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação, deverão ser criados códigos de
1

Á

/

.

•

/

1/1

/

1 ftiIfll .41.`n

1

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

I e 101 "IN!

Num. 44229008 - Pág. 40

A 4451114.4

MA, AP

procedimentos, indicados a seguir, para que os indicadores possam ser compostos.
Serão contemplados para a criação dos códigos SAI/SUS para registro e financiamento dos
procedimentos de acupuntura as categorias profissionais regulamentadas.
1. Inserção de códigos de procedimentos para informação e financiamento
- Sessão de Acupuntura com Inserção de Agulhas agulhamento seco em zonas neurorre' 4vas de
acupuntura (pontos de acupuntura)
c.)
O
Sessão de Acupuntura - outros procedimentos:
aplicação de ventosas - consiste em aplicar recipiente de vidro ou plástico, onde se gera vácuo,
com a finalidade de estimular zonas neurorreativas (pontos de acupuntura);
eletroestimulação - consiste em aplicar estímulos elétricos determinados, de freqüência variável
de 1 a 1000 Hz, de baixa voltagem e baixa amperagem em zonas neurorreativas (pontos de
acupuntura); e
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aplicação de laser de baixa potência em acupuntura - consiste em aplicar um estímulo produzido
por emissor de laser de baixa potência (5 a 40 mW), em zona neurorreativa de acupuntura
1.1 Inserção nos códigos 04.011.03-1; 04.011.02-1; 0702101-1; 0702102-0, já existentes na
tabela SIA/SUS, dos profissionais faltantes - para registro das ações de promoção da saúde em
MTC/acupuntura.
Criação de códigos para registro de práticas corporais
Considerando que a MTC contempla em suas atividades de atenção à saúde práticas corporais,
deverão ser criados códigos específicos para as práticas corporais no SUS para registro da informação:
- práticas corporais desenvolvidas em grupo na unidade, a exemplo do Tai Chi Chuan, do Lian Gong,
do Chi Gong, automassagem;
- práticas corporais desenvolvidas em grupo na comunidade, a exemplo do Tai Chi Chuan, do Lian
Gong, do Chi gong; automassagem;
- práticas corporais individuais, a exemplo do Tuí-Na, da meditação, do Chi Gong; automassagem.
Avaliação dos serviços oferecidos
Estabelecimento de critérios para o acompanhamento da implementação e implantação da
MTC/acupuntura, tais como: cobertura de consultas em acupuntura; taxa de procedimentos
relacionados com a MTC/acupuntura; taxa de ações educativas relacionadas com a MTC/acupuntura;
taxa de procedimentos relativos às práticas corporais - MTC/acupuntura, entre outros.
Acompanhamento da ação dos Estados no apoio à implantação desta Política Nacional.
Diretriz MTCA 6
Integração das ações da MTC/acupuntura com políticas de saúde afins.
Para tanto, deverá ser estabelecida integração com todas as áreas do MS, visando à construção de
parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações.
Diretriz MTCA 7
Incentivo à pesquisa com vistas a subsidiar a MTC/acupuntura no SUS como nicho estratégico da
política de pesquisa no Sistema.
1. Incentivo a linhas de pesquisa em MTC/acupuntura que:
- aprimorem sua prática e avaliem sua efetividade, segurança e aspectos econômicos, num contexto
pragmático, associado ou não a outros procedimentos e práticas complementares de saúde;
experiências bem sucedidas (serviços e municípios);
- identifiquem técnicas e condutas mais eficazes, efetivas, seguras e eficientes para a resolução de
problemas de saúde de uma dada população;
- apontem estratégias para otimização da efetividade do tratamento pela acupuntura e práticas
complementares; e
estabelecer intercâmbio técnico-cientifico visando ao conhecimento e à troca de informações
decorrentes das experiências no campo da formação, educação permanente e pesquisa com países onde
a MTC/acupuntura esteja integrada ao serviço público de saúde.
Deverá ser observado, para o caso de pesquisas clínicas, o desenvolvimento de estudos que sigam
as normas da CONEP/CNS.
Diretriz MTCA 8
Garantia de financiamento para as ações da MTC/acupuntura.
1
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Para viabilizar o financiamento do modelo de atenção proposto, deverão ser adotadas medidas
relativas:
- à inserção dos códigos de procedimentos com o objetivo de ampliar as informações sobre a MTC/
acupuntura no Sistema e promover o financiamento das intervenções realizadas;
à garantia de um financiamento específico para divulgação e informação dos conhecimentos
básicos da MTC/acupuntura para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as
metodologias participativas e o saber popular e tradicional.
Consideração: deverá ser realizada avaliação trimestral do incremento das ações realizadas a
do primeiro ano, com vistas a ajustes no financiamento mediante desempenho e pactuação.
4.2. NA HOMEOPATIA

Diretriz H 1
Incorporação da homeopatia nos diferentes níveis de complexidade do Sistema, com ênfase na
atenção básica, por meio de ações de prevenção de doenças e de promoção e recuperação da saúde.
Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:
garantir as condições essenciais à boa prática em homeopatia, considerando suas peculiaridades
técnicas, Infra-estrutura física adequada e insumos,
apoiar e fortalecer as iniciativas de atenção homeopática na atenção básica, obedecendo aos
seguintes critérios:;
priorizar mecanismos que garantam a inserção da atenção homeopática dentro da lógica de apoio,
participação e billzação com as ESF;
- na unidade de atenção básica prestar atendimento, de acordo com a demanda espontânea ou
referenciada, aos usuários em todas as faixas etárias;
- no caso da unidade do Saúde da Família (SF) possuir um profissional homeopata como médico do
Saúde da Família, a ele deve ser oportunizada a prática da homeopatia, sem prejuízo das atribuições
pertinentes ao profissional da estratégia de saúde da família;
apoiar e fortalecer as iniciativas de atenção homeopática na atenção especializada:
- nos ambulatórios de especialidades ou nos centros de referência, prestar atendimento, de acordo
com a demanda, aos usuários em todas as faixas etárias e prestar apoio técnico aos demais serviços da
rede local;
- em emergências, unidades de terapia intensiva, centros de cuidados paliativos ou em enfermarias
hospitalares a homeopatia pode ser incorporada de forma complementar e contribuir para a maior
resolubilidade da atenção;
estabelecer critérios técnicos de organização e funcionamento da atenção homeopática em todos
os níveis de complexidade, de modo a garantir a oferta de serviços seguros, efetivos e de qualidade,
avaliando as iniciativas já existentes nas unidades federadas e com a participação das sociedades
cientificas homeopáticas reconhecidas;
estabelecer intercâmbio técnico-científico visando ao conhecimento e à troca de informações
relativas às experiências no campo da atenção homeopática com países onde a homeopatia esteja
integrada ao serviço público de saúde.
Diretriz H 2
Garantia de financiamento capaz de assegurar o desenvolvimento do conjunto de atividades
essenciais à boa prática em homeopatia, considerando as suas peculiaridades técnicas.
Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:
1. criar mecanismos de financiamento que garantam o acesso aos insumos inerentes à prática da
homeopatia:
repertório homeopático e matéria médica homeopática em forma impressa e em software;
2. criar incentivo para a garantia de acesso a medicamentos homeopáticos na perspectiva de:
- incentivo a implantação e/ou à adequação de farmácias públicas de manipulação de medicamentos
homeopáticos, com possibilidade de ampliação para fitoterápicos, que atendam a demanda e à realidade
loco-regional, segundo critérios estabelecidos, e em conformidade com a legislação vigente;
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Premissa: desenvolvimento da Homeopatia em caráter multiprofissional, para as ca
profissionais presentes no SUS, e em consonância com o nível de atenção.

estiimulo à implantação de projetos para produção de matrizes homeopáticas nos laboratórios
oficiais visando ano fornecimento às farmácias de manipulação de medicamentos homeopáticos locais
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ou regionais;
3 - garantir mecanismos de financiamento para projetos e programas de formação e educação
permanente, que assegurem a especialização e o aperfeiçoamento em homeopatia aos profissionais do
SUS, mediante demanda loco-regional e pactuação nos Pólos de Educação Permanente em Saúde;
4 - para a estruturação física dos serviços o Ministério da Saúde dispõe anualmente de
financiamento federal por meio de convênios a partir de projetos apresentados ao Fundo Nacional de
Saúde, cabendo também aos Estados e aos municípios o co-financiamento para a estruturação dos
serviços de atenção homeopática;
5 - garantir financiamento específico para divulgação e informação dos conhecimentos básicos da
homeopatia para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias
participativas e o saber popular.

Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:

O

inclusão da homeopatia na política de Assistência Farmacêutica das três esferas de gestão SU ,
contemplar, na legislação sanitária, Boas Práticas de Manipulação para farmácias com
manipulação de homeopáticos que atendam as necessidades do SUS nesta área;
ampliar a oferta de medicamentos homeopáticos, por intermédio de farmácias publicas de
manipulação que atendam à demanda e às necessidades locais, respeitando a legislação pertinente às
necessidades do SUS na área e com ênfase na assistência farmacêutica;
- criar incentivo voltado à implantação ou à melhoria de farmácias públicas de manipulação de
medicamentos homeopáticos (possibilidade de ampliação para fitoterápicos), com contrapartida do
município e/ou do Estado para sua manutenção e segundo critérios pré-estabelecidos
- elaboração de Banco Nacional de Preços para os materiais de consumo necessários ao
funcionamento da farmácia de manipulação para dar suporte ao processo de licitação realizado pelos
Estados e municípios;
incentivar a produção pelos laboratórios oficiais de:
matrizes homeopáticas visando ao seu fornecimento às farmácias públicas de manipulação de
medicamentos homeopáticos, estimulando parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde e baseando-se na lista de policrestos e semipolicrestos definida pela Farmacotécnica
Homeopática Brasileira - 2a edição de 1997;
medicamentos homeopáticos pelos laboratórios oficiais, objetivando seu fornecimento aos Estados
e aos municípios e segundo estudos de viabilidade econômica;
5. induzir e apoiar a iniciativa local na identificação dos medicamentos - formas farmacêuticas,
escalas, dinamizações e métodos empregados - necessários e mais utilizados nos serviços de
homeopatia já existentes, elaborando, a partir, uma relação de orientação para a produção dos
medicamentos e para as unidades de saúde, sujeita à revisão periódica e atendendo à realidade local;
Diretriz H 4
Apoio a projetos de formação e de educação permanente, promovendo a qualidade técnica dos
profissionais e consoante com os princípios da Política Nacional de Educação Permanente.
Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:
promover a discussão da homeopatia na perspectiva da Educação Permanente em Saúde, por
intermédio das instituições formadoras da área, dos usuários e dos profissionais de saúde homeopatas,
visando à qualificação dos profissionais no SUS;
- articular, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos para Educação Permanente
em Saúde no SUS, a realização de diagnóstico acerca das dificuldades e das limitações atuais na prática
clínica homeopática, no que se refere à formação e à necessidade de educação permanente dos
profissionais homeopatas que atuam nos diversos níveis de complexidade do SUS, da atenção básica à
atenção especializada;
Prover apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de projetos e programas de formação e
educação permanente que assegurem a especialização e o aperfeiçoamento em homeopatia aos
profissionais do SUS, considerando:
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Consideração: deverá ser realizada avaliação periódica do incremento das ações realizadas a partir
do primeiro ano, com vistas a ajustes no financiamento mediante desempenho e pactuação.
DA klc
Diretriz H 3
(".•
(N
Provimento do acesso ao usuário do SUS do medicamento homeopático prescrito, na perspe
'‘‘,1
ampliação da produção pública.

- a adoção de metodologias e formatos adequados às necessidades e às viabilidades locais e/ou
loco-regionais, incluindo o ensino a distância e a formação em serviço;
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a pactuação de ações e iniciativas no campo da Educação Permanente em Saúde e que atenda à
demanda loco-regional;
elaborar material informativo com o objetivo de apoiar os gestores do SUS no desenvolvimento
de projetos locais de formação e educação permanente dos profissionais homeopatas, observando: os
princípios e diretrizes do SUS; as recomendações da Política de Educação Permanente; os critérios
estabelecidos pelas instituições homeopáticas de representação nacional, em termos das habilidades e
competências dos profissionais homeopatas; e as diretrizes desta política;

promover a inclusão da racionalidade homeopática nos cursos de graduação e pós-gradua s,DA
strictu e lato sensu para profissionais da área de saúde;
73'
FLS. LR
promover a discussão sobre a homeopatia no processo de modificação do ensino de gradua;
ãp
fomentar e apoiar junto ao Ministério da Educação projetos de residência em homeopatia; o
O
fomentar e apoiar iniciativas de criação e manutenção de Fórum Virtual Permanente, permiti
um espaço de discussão acerca da formação/episteme homeopática e modelo de atenção, de modo a
tornar disponíveis produções, experiências e documentos visando à implementação da atenção
homeopática no SUS;
apoiar a realização de fóruns de homeopatia nas três esferas de governo, objetivando a discussão
e a avaliação da implantação e implementação da homeopatia no SUS;
estabelecer intercâmbio técnico-científico visando ao conhecimento e à troca de informações
decorrentes das experiências no campo da formação, da educação permanente e da pesquisa com
países onde a homeopatia esteja integrada ao serviço público de saúde.
Diretriz H 5
Acompanhamento e avaliação da inserção e implementação da atenção homeopática no SUS.
Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:
desenvolver instrumentos adequados de acompanhamento e avaliação da inserção e
implementação da atenção homeopática no SUS, com ênfase no acompanhamento e na avaliação das
dificuldades de inserção identificadas e sua superação; e na criação de mecanismos para coleta de
dados que possibilitem estudos e pesquisas e que sirvam como instrumentos no processo de gestão;
acompanhar e avaliar os resultados dos protocolos de pesquisa nacionais implantados, com vistas
à melhoria da atenção homeopática no SUS;
incluir no sistema de informação do SUS os procedimentos em homeopatia referente a atividade
de educação e saúde na atenção básica para os profissionais de saúde de nível superior;
identificar o estabelecimento Farmácia de Manipulação Homeopática no cadastro de
estabelecimentos de saúde
Diretriz H 6
Socializar informações sobre a homeopatia e as características da sua prática, adequando-as aos
diversos grupos populacionais.
Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:
incluir a homeopatia na agenda de atividades da comunicação social do SUS;
produzir materiais de divulgação, como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos, visando à promoção
de ações de informação e divulgação da homeopatia, respeitando as especificidades regionais e culturais
do País e direcionadas aos trabalhadores, aos gestores, dos conselheiros de saúde, bem como aos
docentes e aos discentes da área de saúde e comunidade em geral;
apoiar e fortalecer ações inovadoras de informação e divulgação sobre homeopatia em diferentes
linguagens culturais, tais como jogral, hip hop, teatro, canções, literatura de cordel e outras formas de
manifestação;
identificar, articular e apoiar experiências de educação popular, informação e comunicação em
homeopatia;
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apoiar técnica e financeiramente a estruturação física da homeopatia nos centros de referência,
com atribuições: na implementação de atividades de ensino em serviço (estágios, formação e cação
permanente); no desenvolvimento de pesquisas em homeopatia de interesse para o SUS; na integração
de atividades de assistência, ensino e pesquisa, em articulação com princípios e diretrizes estabelecidos
para a Educação Permanente em Saúde no SUS;

prover apoio técnico ou financeiro a projetos de qualificação de profissionais que atuam na
estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, para atuação na área de
informação, comunicação e educação popular em homeopatia, considerando a pactuação de ações e
iniciativas de Educação Permanente em Saúde no SUS.
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Diretriz I-1 7
Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a qualidade e aprimorem a a
homeopática no SUS.
Para tanto, as medidas a serem adotadas buscarão:
incluir a homeopatia nas linhas de pesquisa do SUS;
identificar e estabelecer rede de apoio, em parceria com instituições formadoras, associati
representativas da homeopatia, universidades, faculdades e outros órgãos dos governos federa
estaduais e municipais, visando:
- ao fomento à pesquisa em homeopatia;

criar banco de dados de pesquisadores e pesquisas em homeopatia realizadas no Brasil,
interligando-o com outros bancos de abrangência internacional;
identificar e divulgar as potenciais linhas de financiamento Ministério da Ciência e Tecnologia,
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, terceiro setor e outros - para a pesquisa em homeopatia;
apoiar a realização de estudo Sobre representações sociais, junto a usuários e profissionais de
saúde sobre homeopatia;
priorizar as linhas de pesquisas em homeopatia a serem implementadas pelo SUS, em especial
aquelas que contemplem a avaliação da eficácia, da eficiência e da efetividade da homeopatia, visando
ao aprimoramento e à consolidação da 'atenção homeopática no SUS;
apoiar a criação e a implantação de protocolos para avaliação de efetividade, resolubilidade,
eficiência e eficácia da ação da homeopatia nas endemias e epidemias;
acompanhar e avaliar os resultados dos protocolos de pesquisa nacionais implantados, com vistas
à melhoria da atenção homeopática no SUS.
4.3. NAS PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA
Diretriz PMF 1
Elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da Relação Nacional de Fitoterápicos.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
realizar diagnóstico situacional das plantas medicinais e fitoterápicos utilizados em programas
estaduais, municipais e outros relacionados ao tema;
estabelecer critérios para inclusão e exclusão de plantas medicinais e fitoterápicos nas Relações
Nacionais, baseados nos conceitos de eficácia e segurança;
identificar as necessidades da maioria da população, a partir de dados epidemiológicos das
doenças passíveis de serem tratadas com plantas medicinais e fitoterápicos;
elaborar monografias padronizadas das plantas medicinais e fitoterápicos constantes nas
Relações.
Diretriz PMF 2
Provimento do acesso a plantas medicinais e fitoterápicos aos usuários do SUS.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
1. tornar disponíveis plantas medicinais e/ou fitoterápicos nas unidades de saúde, de forma
complementar, seja na estratégia de saúde da família, seja no modelo tradicional ou nas unidades de
média e alta complexidade, utilizando um ou mais dos seguintes produtos: planta medicinal "in natura",
planta medicinal seca (droga vegetal), fitoterápico manipulado e fitoterápico industrializado.
1.1. Quando a opção for pelo fornecimento da planta medicinal "in natura", deverão ser observados
os seguintes critérios:
- fornecimento das espécies constantes na Relação Nacional de Plantas Medicinais;
- fornecimento do memento referente às espécies utilizadas;
- utilização das espécies identificadas botanicamente, cuja produção tenha a garantia das boas
práticas de cultivo orgânico, preservando a qualidade do ar, do solo e da água;
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à identificação de estudos e pesquisas relativos à homeopatia existentes no Brasil, com o objetivo
de socializar, divulgar e embasar novas investigações;

implantação e manutenção de hortos oficiais de espécies medicinais e/ou estimulando hortas e
hortos comunitários reconhecidos junto a órgãos públicos, para o fornecimento das plantas.
1.2. Quando a opção for pelo fornecimento da planta seca (droga vegetal), deverão ser observados
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os seguintes critérios:
fornecimento das espécies constantes na Relação Nacional de Plantas Medicinais;
- fornecimento do memento referente às espécies utilizadas;
- utilização das espécies identificadas botanicamente, cuja dução tenha a garantia das boas
de cultivo orgânico, preservando a qualidade do ar, do solo e da água;
- obtenção da matéria-prima vegetal, processada de acordo com as boas práticas, oriunda de hortos
oficiais de espécies medicinais, de cooperativas, de associações de produtores, de extrativismo
sustentável ou de outros, com alvará ou licença dos órgãos competentes para tal;
- oferta de local adequado para o armazenamento das drogas vegetais.

fornecimento do fitoterápico manipulado conforme memento associado à Relação Nacional de
Plantas Medicinais e à legislação pertinente para atender as necessidades do SUS nesta área;
- utilização de matéria-prima vegetal, processada de acordo com às boas práticas, oriunda de hortos
oficiais de espécies medicinais, de cooperativas, de associações de produtores, extrativismo sustentável
ou de outros, com alvará ou licença de órgãos competente para tal;
utilização dos derivados de matéria-prima vegetal, processados de acordo com as boas praticas de
fabricação, oriundos de fornecedores com alvará ou licença dos órgãos competentes para tal;
- ampliação da oferta de fitoterápicos, por intermédio de farmácias públicas com manipulação de
fitoterápicos, que atenda à demanda e às necessidades locais, respeitando a legislação pertinente às
necessidades do SUS na área;
elaboração de monografias sobre produtos oficinais (fitoterápicos) que poderão ser incluídos na
farmacopéia brasileira;
contemplar, na legislação sanitária, Boas Práticas de Manipulação para farmácias com manipulação
de fitoterápicos que atendam às necessidades do SUS nesta área.
1.4. Quando a opção for pelo fornecimento do fitoterápico industrializado, deverão ser observados
os seguintes critérios:
fornecimento do produto conforme a Relação Nacional de Fitoterápicos;
estímulo à produção de fitoterápicos, utilizando, prioritariamente, os laboratórios oficiais;
- fornecimento de fitoterápicos que atendam a legislação vigente;
aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos aos usuários do SUS,
conforme a organização dos serviços municipais de assistência farmacêutica.
Diretriz PMF 3
Formação e educação permanente dos profissionais de saúde em plantas medicinais e fitoterapia.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
definir localmente, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos para a Educação
Permanente em Saúde no SUS, a formação e educação permanente em plantas medicinais e fitoterapia
para os profissionais que atuam nos serviços de saúde. A educação permanente de pessoas e equipes
para o trabalho com plantas medicinais e fitoterápicos, dar-se-á nos níveis:
1.1. básico interdisciplinar comum a toda a equipe: contextualizando as Práticas Integrativas e
Complementares, contemplando os cuidados gerais com as plantas medicinais e fitoterápicos.
1.2. específico para profissionais de saúde de nível universitário: detalhando os aspectos
relacionados à manipulação, do uso e à prescrição das plantas medicinais e fitoterápicos.
1.3. específico para profissionais da área agronômica: detalhando os aspectos relacionados à cadeia
produtiva de plantas medicinais.
estimular a elaboração de material didático e informativo visando apoiar os gestores do SUS no
desenvolvimento de projetos locais de formação e educação permanente.
estimular estágios nos serviços de fitoterapia aos profissionais das equipes de saúde e aos
estudantes dos cursos técnicos e de graduação.
estimular as universidades a inserir, nos cursos de graduação e pós-graduação envolvidos na
área, disciplinas com conteúdo voltado às plantas medicinais e fitoterapia.
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1.3. Quando a opção for pelo fornecimento do fitoterápico manipulado, deverão ser observados os
seguintes critérios:

Diretriz PMF 4
Acompanhamento e avaliação da inserção e implementação das plantas medicinais e fitoterapia no
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SUS.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
desenvolver instrumentos de acompanhamento e avaliação;
monitorar as ações de implantação e implementação por meio dos dados gerados;
propor medidas de adequação das ações, subsidiando as decisões dos gestores a partir dos da
coletados;
identificar o estabelecimento Farmácia de Manipulação de Fitoterápicos no cadastro de
estabelecimentos de saúde.
Diretriz PMF 5
Fortalecimento e ampliação da participação popular e do controle social.

resgatar e valorizar o conhecimento tradicional e promover a troca de informações entre grupos
de usuários, detentores de conhecimento tradicional, pesquisadores, técnicos, trabalhadores em saúde e
representantes da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos;
estimular a participação de movimentos sociais com conhecimento do uso tradicional de plantas
medicinais nos Conselhos de Saúde;
incluir os atores sociais na implantação e na implementação desta Política Nacional no SUS;
ampliar a discussão sobre a importância da preservação ambiental na cadeia produtiva;
estimular a participação popular na criação de hortos de espécies medicinais como apoio ao
trabalho com a população, com vistas à geração de emprego e renda.
Diretriz PMF 6
Estabelecimento de política de financiamento para o desenvolvimento de ações voltadas à
implantação das plantas medicinais e da fitoterapia no SUS.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
para a obtenção de plantas In natura - planejar, a partir da articulação entre as esferas de
competência a implantação e a manutenção de hortos oficiais de espécies medicinais ou hortas e hortos
comunitários reconhecidos junto a órgãos públicos, para o fornecimento das plantas;
para a obtenção de plantas secas - planejar, a partir da articulação entre as esferas de
competência, a obtenção de matériaprima vegetal, processada de acordo com as boas práticas, oriunda
de hortos oficiais de espécies medicinais, cooperativas, associações de produtores, extrativismo
sustentável ou outros, com alvará ou licença dos órgãos competentes para tal;
para a obtenção de fitoterápico manipulado - criar incentivo voltado à implantação ou à melhoria
das farmácias públicas de manipulação de fitoterápicos, com possibilidade de ampliação para
homeopáticos, com contrapartida do município e/ou do estado para sua manutenção e segundo critérios
pré-estabelecidos e legislação pertinente para atender às necessidades do SUS nesta área;
para a obtenção de fitoterápico industrializado - incentivar a produção de fitoterápicos, utilizando,
prioritariamente, os laboratórios oficiais, assim como criar incentivo para aquisição, armazenamento,
distribuição e dispensação dos medicamentos aos usuários do SUS, conforme a organização dos serviços
de assistência farmacêutica;
para divulgação e informação dos conhecimentos básicos da fitoterapia para profissionais de
saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias participativas e o saber popular e
tradicional - garantir financiamento específico.
Diretriz PMF 7
Incentivo à pesquisa e desenvolvimento de plantas medicinais e fitoterápicos, priorizando a
biodiversidade do País.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
garantir linhas de financiamento nos Ministérios da Saúde, da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia, nas Fundações de Amparo à Pesquisa, na
Organização Mundial da Saúde/ Organização Pan-Americana da Saúde (OMS/Opas), para pesquisas
sobre os itens da Relação de Plantas Medicinais com Potencial de Utilização no SUS e para estímulo à
produção nacional, visando assegurar o fornecimento regular ao mercado interno;
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Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:

incorporar à Relação de Plantas Medicinais com Potencial de Utilização para o SUS na Agenda
Nacional de Prioridades em Pesquisa e Saúde;
estimular linhas de pesquisa em fitoterapia nos cursos de posgraduação strictu sensu junto às
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universidades e aos institutos de pesquisa;
incentivar a realização e a aplicação de protocolos para o desenvolvimento de pesquisa em
fitoterapia, relacionada aos aspectos epidemiológicos, clínicos e da assistência farmacêutica;
promover pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com base no uso tradicional das plantas
medicinais, priorizando as necessidades epidemiológicas da população, com ênfase nas espécies nativas
e naquelas que estão sendo utilizadas no setor público e nas organizações dos movimentos sociais;
garantir recursos para apoio e desenvolvimento de centros de pesquisas clínicas na área da
fitoterapia;
incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância e farmacoepidemiologia;
vis,
- implantar bancos de dados dos programas de fitoterapia, das instituições de pesquisas, dos
pesquisadores e dos resultados de pesquisas com plantas medicinais e fitoterápicos.
ICE
Diretriz PMF 8

Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
divulgar as Relações Nacionais de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos;
garantir o suporte técnico em todas as etapas de implantação e implementação da fitoterapia;
envolver os gestores do SUS no desenvolvimento das ações de comunicação e divulgação,
oferecendo os meios necessários (conteúdos, financiamento e metodologias, entre outros);
desenvolver campanhas educativas buscando a participação dos profissionais de saúde com
vistas ao uso racional;
desenvolver ações de informação e divulgação aos usuários do SUS, por meio de cartazes,
cartilhas, folhetos, vídeos, entre outros, respeitando as especificidades regionais e culturais do País;
incluir a fitoterapia na agenda de atividades da comunicação social do SUS;
desenvolver ações de farmacoeplidemiologia e farmacovigilância;
identificar, articular e apoiar experiências de educação popular, informação e comunicação em
fitoterapia.
Diretriz PMF 9
Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
Para tanto, deverão ser adotadas medidas que possibilitem:
financiamento aos laboratórios oficiais de controle de qualidade;
implantação/inserção de sistema de informação sobre o uso, os efeitos e a qualidade destes
medicamentos;
formação dos profissionais de Vigilância Sanitária para o monitoramento da qualidade destes
medicamentos;
apoio aos serviços de vigilância sanitária para o desempenho neste campo.
4.4. NO TERMALISMO SOCIAL/CRENOTERAPIA
Diretriz TSC 1
Incentivo à criação de Observatórios de Saúde onde atualmente são desenvolvidas experiências em
Termalismo Social, no âmbito do SUS
Para tanto, as medidas a serem empreendidas buscarão:
instituir, mediante termos de cooperação técnica bipartite ou tripartite, observatório das
experiências consolidadas no termalismo social, acompanhando sua inserção no SUS local;
desenvolver ações de acompanhamento e avaliação das práticas de termalismo/crenoterapia
desenvolvidas nos serviços;
apoiar as iniciativas de divulgação e capacitação para ações referentes ao termalismo
social/crenoterapia no SUS;
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Promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos no SUS.

estimular a interlocução entre as esferas de governo e a sociedade civil visando à implantação de
Projetos Piloto de termalismo nos Estados e nos municípios que possuem fontes de água mineral com
potencial terapêutico;
estimular as esferas governamentais para realização de análises físico-químicas periódicas das
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águas minerais;
apoiar estudos e pesquisas sobre a utilização terapêutica das águas minerais;
Elaborar e publicar material informativo sobre os resultados dos Observatórios de Saúde.
5. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
5.1. GESTOR FEDERAL
- Elaborar normas técnicas para inserção das Práticas Integrativas e Complementares no SUS.
- Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, considerando a
composição tripartite.
- Estimular pesquisas nas áreas de interesse, em especial aquelas consideradas estratégicas para
formação e desenvolvimento tecnológico para as Práticas Integrativas e Complementares.

Manter articulação com os estados para apoio à implantação e supervisão das ações.
- Promover articulação intersetorial para a efetivação desta Política Nacional.
- Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e avaliação do impacto da
implantação/implementação desta Política.
- Divulgar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS.
- Garantir a especificidade da assistência farmacêutica em homeopatia e fitoterapia para o SUS na
regulamentação sanitária.
- Elaborar e revisar periodicamente a Relação Nacional de Plantas Medicinais, a Relação de Plantas
Medicinais com Potencial de Utilização no SUS e a Relação Nacional de Fitoterápicos (esta última,
segundo os critérios da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais/Rename).
- Estabelecer critérios para inclusão e exclusão de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos
nas Relações Nacionais.
- Elaborar e atualizar periodicamente as monografias de plantas medicinais, priorizando as espécies
medicinais nativas nos moldes daquelas formuladas pela OMS.
- Elaborar mementos associados à Relação Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos.
- Estabelecer normas relativas ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos nas ações de atenção à
saúde no SUS.
Fortalecer o Sistema de Farmacovigilância Nacional, incluindo ações relacionadas às plantas
medicinais, fitoterápicos e medicamentos homeopáticos.
Implantar um banco de dados dos serviços de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, das
instituições de ensino e pesquisa, assim como de pesquisadores e resultados das pesquisas cientificas
em Práticas Integrativas e Complementares.
- Criação de Banco Nacional de Preços para os insumos das Práticas Integrativas e Complementares
pertinentes, para orientação aos estados e aos municípios.
5.2. GESTOR ESTADUAL
- Elaborar normas técnicas para inserção das Práticas Integrativas e Complementares na rede de
saúde.
- Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, considerando a
composição tripartite.
- Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política.
- Implementar as diretrizes da educação permanente em consonância com a realidade loco-regional.
- Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do impacto da
implantação/implementação desta Política.
- Manter articulação com municípios para apoio à implantação e à supervisão das ações.
Divulgar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS.
Acompanhar e coordenar a assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterápicos e
medicamentos homeopáticos.
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- Estabelecer diretrizes para a educação permanente em Práticas Integrativas e Complementares.

- Exercer a vigilância sanitária no tocante as Práticas Integrativas e Complementares e ações
decorrentes, bem como incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância e
farmacoepidemiologia, com especial atenção às plantas medicinais e aos fitoterápicos, no seu âmbito de
atuação.
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Apresentar e aprovar proposta de inclusão das Práticas Integrativas e Complementares no
Conselho Estadual de Saúde.
5.3. GESTOR MUNICIPAL
- Elaborar normas técnicas para inserção das Práticas Integrativas e Complementares na rede A i.t6.4t,
..---,...
municipal de saúde .
c,
.,•.1"
- Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, consider ,rjefo a • fl_ 44.
composição tripartite.
': FLS. li 4
- Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política.
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- Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde.
Estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do
impacto da implantação/implementação da Política.
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Divulgar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS.
Realizar assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterápicos e homeopáticos, bem como a
vigilância sanitária no tocante a esta Política e suas ações decorrentes na sua jurisdição.
- Apresentar e aprovar proposta de inclusão das Práticas Integrativas e Complementares no
Conselho Municipal de Saúde.
- Exercer a vigilância sanitária no tocante as Práticas Integrativas e Complementares e às ações
decorrentes, bem como incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância e
farmacoepidemiologia, com especial atenção às plantas medicinais e aos fitoterápicos, no seu âmbito de
atuação.
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Esta entrevista foi concedida pelo dr. Evaldo Martins Leite no dia
16 de julho de 2012, em seu consultório na Associação Brasileira
de Acupuntura, em São Paulo. ELe é médico cardiologista e exprofessor da Faculdade de Medicina Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo. Acupunturista desde a década de 1950, é
considerado pioheiro da acupuntura tradicional no Brasil e no
exterior. É um dos fundadores e, atualmente, presidente da
Associação Brasileira de Acupuntura (ABA). Os encontros foram
realizados em seu consultório na ABA e marcados pela sua
simpatia, atenção e transparência. Sua devoção à acupuntura é
fascinante. Foi com pesar que ouvi o dr. Evaldo relatar suas
dificuldades e, com admiração, pela sua coragem para enfrentalas. A história de vida do dr. Evaldo Martins Leite foi capaz de
captar fatos esquecidos ou omitidos pela história. Ele traduz, de
forma simples e transparente, suas experiências.
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Como mencionádo, a narrativa foi produzida segundo a
metodologia da História Oral de Vida, tal como é proposta por
Gallian1, Meihy2 e Meihy e Holanda3. De acordo com Meihy2 (p.
17), a História Oral, "além de renovada pelo uso de aparelhos
eletrônicos e com fundamentação moderna, é dinâmica e criativa,
fato que toma discutível qualquer conceituação fechada".
Esta abordagem segue um rigoroso conjunto de procedimentos
para a constituição das narrativas, que garantem a ética e a
validade das mesmas como documentos a serem anafisados2: (1)
gravação das entrevistas; (2) confecção do documento escrito:
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transcrição, textualização, transcriação — texto recriado em sua
plenitude, nesta fase sofrerá a interferência do autor, tudo
obedecerá aos acertos combinados com o colaborador, que irá
legitimar o texto no momento da conferência; (3) conferência e
validação do documento escrito- (4) análise; (5) devolução do
produto.

A Elegância do
ouriço (por
Fernanda
Chequer de

Breve introdução e contextualização
Eu sou Evaldo Martins Leite, nasci no Rio Grande do Norte, numa
cidadezinha portuária chamada Areia Branca, que apresenta um
movimento de trabalho bem intenso, porque, além de ser uma
cidade portuária, tem sal e petróleo. Eu fiz o meu primário em
Areia Branca, depois, fui para uma cidade vizinha chamada
Mossoró, onde fiz o ginásio. Posteriormente, com 15 anos, eu fui
para Fortaleza, onde realizei, naquele tempo, o colegial, prestei o
vestibular para medicina e fiz o curso de Medicina lá no Ceará...
Quando terminei o curso de Medicina, fui para Porto Alegre fazer
minha pós-graduação, me especializei em Cardiologia e fiz meu
doutorado. O meu chefe era orientador geral e primeiro Prêmio
Nobel de Medicina da América Latina, o argentino Bernardo
Alberto Houssay. E como eu fiz um doutorado muito prestigiado
na época, fui convidado para vir trabalhar na Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, onde trabalhei como professor durante
muitos anos.
Aproximação com a prática de acupuntura e as dificuldades
iniciais
Eu resolvi fazer acupuntura por achar interessante, não tanto por
curiosidade, mas por achar que era uma porta que poderia ajudar,
e que essas medicinas poderiam caminhar de braços dados num
'casamento' harmonioso... Evidente que eu achei curioso também;
imagine conseguir tratar com uma agulha, e, com isso, tive outra
visão, eu pensei: 'Não é possível que exista isso... algo tão
importante que aqui no Brasil e no Ocidente praticamente não
existe e que só os orientais conheciam!'... Logo, eu comecei a me
interessar, eu soube que os chineses, mas, sobretudo, os
japoneses faziam acupuntura aqui em São Paulo. Nessa época,
aqui no Brasil, a acupuntura era praticada mais dentro da própria
colônia, entre os próprios imigrantes...
Quando eu comecei a estudar acupuntura e que eu vi o resultado,
eu percebi que, realmente, a acupuntura era muito eficiente, de
grande importância, e que poderia ser usada sem necessidade de
rompimento com a medicina ocidental; desta forma, eu poderia
fazer uma associação muito mais interessante.., por exemplo, um
indivíduo com pneumonia, se for tratado com antibiótico, ele
melhora, mas, se for tratado com antibiótico e acupuntura, as
respostas são muito melhores, a recuperação é muito mais
rápida, melhor, com menos sofrimento e menos agressão até
mesmo pelo próprio medicamento...
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O meu interesse pela acupuntura vem desde o tempo em que eu
era estudante; estava fazendo o terceiro ou o quarto ano médico,
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De modo gesral, não tinha muita coisa aqui no Brasil, no Rio
Grande do Sul não tinha nada. Quando vim para São Paulo, eu
tinha a espe.rança de ter contacto com a acupuntura, porque tem
uma colônia oriental muito grande, mas não tive acesso. Eu
imaginei que, em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, eu
teria mais acesso, afinal, eu tinha e tenho amigos, alunos e
colegas nisseis. As colônias japonesas eram muito fechadas e,
infelizmente, não tive acesso. Só muito adiante, já no fim da
década de 1950, uma fia minha, que morava no Rio de Janeiro,
descobriu que havia uma pessoa que ela pensava que era
médico, mas, na realidade, não era médico, era fisioterapeuta, o
Frederico SPaeth, que fazia acupuntura... Eu fui à sua procura e
em contacto com o Frederico, ele disse: 'Eu ensino e atendo
quem quiser:, quem tiver interesse...', que é o contrário dos
núcleos orientais daqui de São Paulo.
O Frederico resolveu fazer um curso de acupuntura geral aqui em
São Paulo para quem tivesse interesse Ele vinha uma vez por
semana para São Paulo, passava quarta, quinta e sexta, e
trabalhava no Rio de Janeiro sábado, domingo, segunda e terça;
aos domingos, ele atendia mais os amigos, um ambiente mais
familiar do que propriamente profissional.
Fundação da Associação Brasileira de Acupuntura
Então, no final de 1958, o Frederico, junto com todo o grupo que
tinha terminado esse primeiro curso de acupuntura, fundaram a
Sociedade Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental. Em
1972, nós mudamos os estatutos e simplificamos o nome para
Associação Brasileira de Acupuntura, porque, na realidade, nossa
meta, nosso objetivo e nosso trabalho eram com acupuntura; as
outras práticas da Medicina Chinesa, como, por exemplo, a
fitoterapia, a gente não trabalhava...
A Associação Brasileira de Acupuntura, que fez cinquenta e
poucos anos recentemente, continua oferecendo cursos de
acupuntura. Expandimos e, atualmente, estamos presentes em
grande parte dos estados do pais, ministrando aquilo que
começou com o Frederico Spaeth, no ano de 1958... A
Associação Brasileira de Acupuntura tem desempenhado um
papel extraordinário; de forma pioneira, nós difundimos a
acupuntura dando cursos regulares aqui em São Paulo, no Rio de
Janeiro, inclusive na Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro.
O marco da década de 1970 na introdução da acupuntura no
Ocidente
O ano de 1972 foi muito importante, porque o presidente Richard
Nixon foi à China, depois de uma aproximação prévia anterior... e
lá aconteceu um episódio interessante, um dos membros da
comitiva do Nixon, o jornalista James Reston, teve uma crise de
apendicite na China e foi operado normalmente com anestesia,
uma operação comum que se faz em qualquer parte do mundo.
Os melhores cirurgiões chineses atenderam-no, afinal, fazia parte
da comitiva do Nixon... No pós-operatório, ele estava com aquele
mal- estar decorrente de uma cirurgia deste gênero, em que há
distensão abdominal, retenção de gases e fezes, dificuldade de
urinar e uma sensação muito ruim... Então, um dos membros da
equipe que o operou perguntou se, antes de fazer a medicação
ocidental correspondente, ele aceitaria se submeter a uma sessão
de acupuntura, e ele respondeu afirmativamente; o resultado foi
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quando li um trabalho a respeito de acupuntura numa revista
médica francesa, Presse Medicale, e, coincidentemente, alguns
meses depois, li outro artigo na revista da Ciba, aquela empresa
suíça, a Cibá Foundation. Achei muito interessante essa
coincidência e, a partir de então, comecei a me interessar por
essa prática milenarchinesa. Nesta época, eu sempre estava à
procura de noticia, só que a maior parte era informação
superficial..
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As traduçõeá dessas reportagens do James Reston no The New
York Times foram publicadas aqui no Brasil em diversos jornais.
Em São Paulo, a publicação foi no Estadão, e, no Rio de Janeiro,
no jornal O Globo... Então, mudou a visão da acupuntura no
mundo ocidental, inclusive no Brasil, dentro do princípio de que o
que é bom Para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Se é bom
para os Estados Unidos levar todos os nossos artistas, nossos
intelectuais, é bom para o Brasil... então, leva!
Para mim, dspecificamente, foi muito importante esse ano porque
um pouco antes, em 1969 ou 1970, eu fui processado pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo por fazer
acupuntura como médico. Isso era considerado um crime, uma
violência à ética médica. Portanto, como eu fazia acupuntura e
era médico, eu fui processado e condenado, em primeira
instância; depois, eu recorri ao Conselho Federal de Medicina,
que, na época, ainda estava no Rio de Janeiro. Neste ínterim, o
Nixon voltou aos Estados Unidos e houve, também, as
publicações do James Reston no The New York Times; com isso,
eu fui beneficiado na segunda instância e absolvido pelo
Conselho Federal de Medicina.
Posteriormente, eu também fui processado pelo Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo e do Estado do
Mato Grosso, porque eu dava aula para não médicos. Quer dizer,
fui processado porque tinha 'cachorro' e fui processado porque
não tinha 'cachorro'; é mais ou menos isso que aconteceu
comigo... O fato é que eu fui absolvido e continuo médico,
praticando a minha atividade como acupunturista e lecionando,
porque o maior objetivo era dar o exemplo.
Cabe ressaltar que a década de 1970 também teve um resquício
da década 1960, em que houve uma mudança de concepções
acerca do corpo, da qualidade de vida, sobretudo, em decorrência
do movimento hippie, que se expandiu no mundo, teve até aquele
grande encontro de música, Woodstock... O movimento hippie
também ajudou significativamente na mudança dessa visão
acerca da acupuntura.
Seu grande mestre e amigo: Frederico Spaeth
O Frederico Spaeth teve muito prestígio não só aqui no Brasil,
mas no mundo todo, pelo fato de ter tido muitos clientes de nível
social, econômico e político elevado, e eu, pelo fato de ser
professor da Santa Casa e gozar de certas facilidades de
convites, difundimos juntos a acupuntura com conferências,
palestras, simpósios, seminários, workshops e cursos. Nós
organizamos, ao longo desses anos, nove Congressos Nacionais
de Acupuntura com participação de profissionais do mundo todo;
nós chamamos nacionais, embora viesse gente de fora do país,
não só como conferencistas, mas também como participantes, e
gente interessada, sobretudo da América do Sul, da Argentina, do
Uruguai, do Chile e da Venezuela... levamos também para fora do
país a nossa contribuição, mostrando a qualidade da acupuntura
feita aqui no Brasil.
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significativo e imediato, com grande alívio. Deambulando pelo
hospital, Jalnes Reston viu o trabalho de acupuntura, o que a
acupuntura fazia, qual era a visão dos pacientes e como eles
eram tratados. Ao regressar aos Estados Unidos, ele publicou, no
The New Yo-rk Times, uma série de reportagens a respeito da
viagem, sempre destacando a eficácia da acupuntura, o que ele
tinha percebido nele mesmo, e o que havia visto na China. A partir
do James Reston, os Estados Unidos começaram a entender,
respeitar e aceitar a acupuntura, bem como mandar pessoas à
China para ver e estudar...

Embora nós participássemos de um modo muito ativo, o Frederico
foi, sem dúvida, o grande nome de tudo isso. A acupuntura
brasileira teve uma respeitabilidade muito grande, chegando ao
ponto de o Frederico ser eleito Presidente da Associação

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 54

1

Internacional de Acupuntura (Paris, França)... Nós sempre
estivemos presentes, mostrando a qualidade da acupuntura
exercida no Brasil. Nós sempre desenvolvemos um trabalho de
altíssimo nível, respeitado internacionalmente; o Frederico é
honoris causa em muitos países do mundo, eu sou honoris causa
mais no Sri Lanka, na Venezuela, no Uruguai...
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No início, até o terceiro ou quarto congresso de acupuntura,
havia, na Associação Brasileira de Acupuntura, uma grande
presença de médicos. Depois, começou a haver certa convicção
por parte de alguns médicos de que somente eles poderiam fazer
acupuntura, e não concordamos. Quem deve fazer acupuntura é
quem sabe, sendo médico ou não... mesmo porque, nos cursos
de medicina aqui no Brasil, o que se ensina de acupuntura é
nada, são poucas escolas que dão algumas noções de
acupuntura. Então, infelizmente, houve essa separação e hoje
temos, portanto, uma dicotomia muito evidente, médicos e não
médicos lutando em campos diferentes...
Inserção da acupuntura no serviço público da cidade de São
Paulo
Quando a Erundina foi prefeita, ela se mostrou extremamente
preocupada com a saúde, ela instituiu, na Secretaria de Saúde do
Município, atendimentos de acupuntura. Nesta época, em muitos
postos, foram abertos serviços de acupuntura, e o Delyo Ferraz
foi o coordenador geral dos postos de acupuntura.
Posteriormente, quando o Maluf sucedeu a Erundina, ele
estabeleceu que somente médico poderia praticar acupuntura;
com isso, além da qualidade ir para o 'brejo', a maior parte dos
atendimentos de acupuntura nos postos de saúde, criados
durante o governo da Erundina, foi interrompida. A Erundina fez
um trabalho muito interessante, mas havia muito preconceito,
porque era Mulher e nordestina, mas extremamente inteligente...
este trabalho que ela fez, por meio da Secretaria de Saúde do
Município, foi fantástico, mas, depois, o Maluf decidiu que
somente médicos poderiam fazer. Esta foi a grande escolha que a
população fez, em vez da Erundina, mulher, nordestina, honesta,
inteligente, digna e competente, escolheu outro, que fez um
trabalho muito destruidor no que diz respeito à acupuntura aqui no
Município de São Paulo,
O Delvo (Ferraz) era coordenador, ele desempenhou e
desempenha um papel importante na acupuntura, digamos assim,
mais ligada à área oficial. Como a Associação Brasileira de
Acupuntura é uma entidade privada, a gente tem muita coisa, mas
a linha privada só oferece apoio e suporte para o desenvolvimento
da acupuntura nas áreas públicas. A gente participa dessas lutas
e trabalhos; o Wu Tou Kwang inclusive participou e participa, de
maneira muito ativa, junto conosco, no que diz respeito à
acupuntura para médicos e não médicos.
Os "engodos"
É muito prejudicial para o pais esse engodo de dizer que só
médico deveria fazer acupuntura, que só médico é capaz e tem
competência para tal... É comum algum cliente dizer: 'Doutor, eu
fiz acupuntura, mas foi com médico'. Evidente que existem
médicos competentes, porém dizer que a acupuntura deveria ser
exclusividade dos médicos é uma agressão à população
brasileira. Será trágico se, por ventura, a acupuntura ficar
exclusiva ás médicos, porque esse perigo é real, como pode ser
verificado na existência do Ato Médico.
O Ato Médico, tal qual foi aprovado na Câmara dos Deputados,
liquida a acupuntura para não médico; é muito possível, não digo
provável, que seja aprovado, porque o lobby médico é muito forte.
O médico tem um prestígio que nenhuma outra profissão goza...
existem médicos na política e médicos que influenciam na política.
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Na verdade, esse poderoso lobby, que fez a aprovação do Ato
Médico, é que lança os engodos, as mentirinhas ou trienfironast.
Eu sou médico, então, imagina eu falar isso, defender o não
médico, para o Conselho Regional de Medicina, isso é uma coisa
criminosa... Eu e o VVu fomos processados eu tenho três
processos já fechados, mas o VVu, como é mais político, foi até
candidato a vereador, provavelmente tem ou teve muito mais...

'LS.53

Um médico francês amigo meu, o Bernard Auteroche,
respeitabiliisimo acupunturista e grande profissional, que
infelizmente-morreu há pouco tempo, me contou que, há cerca de
vinte anos, a prática de acupuntura por não médicos foi proibida
na França. Em consequência disso, a qualidade da acupuntura na
França caiu vertiginosamente, e o número de acupunturistas
diminuiu tão grandemente que boa parte da população, que tinha
condições econômicas, ia se tratar nos países vizinhos.., quem
morava mais ao norte da França ia para Holanda, Bélgica ou
Inglaterra, quem morava mais ao sul, ia para a Itália ou Espanha...
Então, a acupuntura francesa sofreu enormemente, e isso
redundou num prejuízo muito grande para a população, a situação
foi tão dolorosa e trágica que, alguns anos depois, o Ministério da
Saúde Francês voltou atrás. Hoje, na França, assim como na
maioria dos paísesdo mundo, médicos e não médicos podem
praticar acupuntura; apenas em alguns poucos países há esta
restrição, acredito que na Dinamarca, na Arábia Saudita, e em
outro país que eu não me recordo Na maioria dos países, a
acupuntura é aberta para quem sabe, não para quem tem um
diploma disso ou daquilo.
A época de "perseguição séria" — Ditadura
O Frederico foi preso pela polícia do Rio de Janeiro na época da
perseguição séria, durante a ditadura; e o pai do Ricardo Maki,
Sakae Maki, foi torturado pelo fato de fazer acupuntura, porque
beneficiava e ajudava os outros...
r
Na época da ditadura, a perseguição era muito mais contra os
que não eram médicos... eu fui perseguido e processado ainda na
época da ditadura, no entanto era outra questão; a acupuntura era
considerada, por muitos, como magia negra, vudu, charlatanismo,
então, eu, como médico, não poderia fazer vudu... Em 1972,
houve uma mudança desta visão após a publicação da história do
James Reston e pelo resquício do movimento hippie, como já
mencionei.
Relações internacionais do Brasil
Interessante, no início, a gente tinha uma relação muito grande
com os países da América do Sul, sobretudo com a Argentina...
todo ano, eles vinham para o Brasil para participar dos nossos
encontros, dos nossos congressos, e a gente ia para lá, para
participar dos encontros, ouvir tango e comer carne gostosa! O
nosso grande contacto era, também, com a França, na realidade,
por intermédio mais do Frederico, que foi o nosso mestre e o
grande herói da acupuntura brasileira. O Frederico estudou com o
Stiefvater, que foi aluno do George Soube de Morant...
O Soulié de Morant, diplomata e profundo conhecedor da tradição
chinesa, foi quem trouxe a acupuntura para o Ocidente,
especificamente para a França. Ele não era médico, quer dizer,
não era médico aqui no Ocidente, mas, na China, ele recebeu o
titulo de dou'tor em medicina oriental. O Soube teve muitos alunos
que, junto Com o ele, complementaram seu próprio trabalho. Um
desses alunos foi o Eric Stiefvater, aliás, a mulher dele também
fez o curso com o Soulié, os alemães Ilse e Eric Stiefvater. O
Frederico também era alemão, nascido em Luxemburgo, mas com
nacionalidade alemã, e parte da família dele era francesa. Então,
a nossa linha é francesa, e procuramos conservar o que há de
mais profundo e puro da acupuntura tradicional chinesa.
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O Soulié e o Frederico não eram médicos, coitados, penaram... o
Frederico foi muito perseguido, intimidado com ameaças até meio
veladas: 'Você não acha que é perigoso você fazer acupuntura?'.
A lenda da origem da acupuntura — Atlântida

Então, aqui no Brasil, ainda hoje, algumas tribos indígenas fazem
um arremedo de acupuntura... Um amigo meu, fisioterapeuta e
acupunturista, trabalhava na Chapada dos Guimarães, e visitando
o interior do Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, conseguiu
anotar 104 pontos no corpo em que diferentes tribos faziam uma
espécie de acupuntura. Uma aluna minha viu, na Ilha de Bananal,
uma índia quebrar uma pedra aquecida ao sol e as espEculas mais
finas foram colocadas em outra índia com problema de saúde. O
Frederico tinha uma cliente antropóloga casada com um indio, e
que morou uma temporada numa aldeia, e ela confirmava a
existência de uma espécie de acupuntura.
Em outras regiões do mundo também há resquícios históricos
sobre a acupuntura; no Peru, com os incas; aqui no Brasil, eu vi,
no Museu do índio em Manaus, uma estante com estiletes de
madeira e escrito embaixo: 'Estiletes usados por pajés para
tratamento de saúde'. No México, com os astecas e os maias,
existem também referências a uma espécie de acupuntura. Existe
uma acupuntura egípcia; eu fiz o curso introdutório, usa-se
somente uma agulha de prata, romba, que não penetra só toca.
Na África do Sul, também tem uma forma de acupuntura
rudimentar.
Enfim, não se sabe realmente se existiu essa tal Atlântida, mas,
se tiver existido, explicaria a presença dessa forma primitiva de
acupuntura a que eu estou me referindo. Bom, o fato é que a
acupuntura tal qual nós conhecemos veio da China, embora uma
amiga coreana diga que veio da Coreia e que, depois, foi para
China.., é brincadeira de uma acupunturista amiga minha, ela
defende os patrícios dela. Ela explica que o tipo físico e a
fisionomia de alguns personagens são mais parecidos com os
coreanos do que realmente com os chineses... No entanto, o fato
é que a acupuntura chinesa é realmente a primeira referência.
Introdução da acupuntura no Brasil
Eu li uma história em um panfleto publicado em Salvador
mostrando que o ano de 1808 foi uma das primeiras referências
da introdução da acupuntura chinesa no Brasil. Esta introdução se
deu por meio da imigração de acupunturistas de Macau, trazidos
por Dom João VI; naquela época, Macau era possessão
portuguesa... Infelizmente, não sei onde foi que eu deixei essa
publicação, porque eu viajei, mudei de casa, de cidade, passei
cinco anos em Cuiabá... Dizem que três mudanças são iguais a
um incêndio, e eu fiz cerca de quatro mudanças...
Em 1858, há referências de acupunturistas que vieram para São
Paulo, japoneses que vieram para a região do Vale do Ribeira, e
japoneses' que foram para o Pará para o cultivo de pimenta do
reino, na região de Tomé-Açu, que ainda hoje é o grande produtor
de pimenta-do-reino aqui no Brasil... Contudo, esses japoneses
que trouxeram a acupuntura não deram continuidade, não houve
interesse de passar adiante...
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Existem lendas que dizem que a acupuntura é muito anterior ao
chinês; na verdade, a civilização da Atlântida teria sido o berço da
acupuntura. A destruição da Atlânfida favoreceu a expansão da
acupuntura, porque, com o desaparecimento daquele núcleo, os
sobreviventes se espalharam pelo mundo. Segundo essa lenda,
quando a Atlântida foi destruída, os mais cultos, os mais
importantes, os mais sabedores a respeito do assunto foram para
a China, e os demais foram para as outras regiões do mundo,
inclusive, para as Américas e para a África.
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1
Em 1908, chegou ao Brasil o navio japonês, o Kasato Maru,
trazendo imigrantes e também acupunturistas; a partir daí, houve
continuidade da acupuntura, porém restrita e limitada à colónia.
Eu acredito que devia ser dificil praticá-la fora da colónia, até
mesmo por questões de preconceito, provavelmente, eles se
defendiam assim, se fechando...
À
E por fim, em 1958, foi fundada a Associação Brasileira de
Acupuntura. EU gosto de lembrar esses fatos, primeiro, porque
esse lado é pouco conhecido; segundo, porque houve uma
coincidência de cinquenta anos: 1808, a chegada de Dom João
VI; 1858, a chegada desses imigrantes para Tomé-Açu; 1908, a
chegada do Kasato Maru; 1958, a fundação da Associação
Brasileira de Acupuntura.

Nós corremos um risco muito sério, porque eu entendo que, se
aqui no Brasil á acupuntura for restrita aos médicos, vai ser
trágico para a população, uma tragédia em longo prazo. O povo
não vai entender, nem sequer perceber—já não percebe hoje, por
causa desse engodo, afinal de contas, a própria mídia é dominada
por médicos. Então, a população, coitada, nem sabe disso, nem
sabe que fazei:, acupuntura no decorrer da vida é bom para a
saúde, nem sabe que, ao se fazer acupuntura em gestante, a
criança nasce 'em melhores condições e a gestação correrá muito
mais sossegada e tranquila... talvez os próprios médicos que
fazem essa 'coisa' que eles chamam de acupuntura, que deveria
se chamar lagülhaterapial, nem saibam. Enfim, nós cortemos
esse risco. Esse ano de 2012 talvez não, porque é o ano das
eleições municipais, ano de CPIs, então, toda a preocupação está
voltada para ião; tem muito movimento, mas, quando acalmar, o
lobby vem corri tudo, com força total!
Há pouco foi publicado que somente os médicos poderiam
praticar acupátura, mas não colocaram que ganhou apenas uma
liminar, esses1"são os engodos aos quais eu me refiro... é uma
forma de usara midia a favor. Infelizmente, a mídia acata e
transmite essas ideias; primeiro, a influência médica sobre ela é
ampla; segundo, o número de médicos que fazem acupuntura e
escrevem sobre acupuntura, como o caso daquele médico que
aparece na Globo sempre, um dos maiores inimigos da
acupuntura muttiprofissional do país, o Drauzio Varella, é grande.
À
Hoje, eu defendo que todo médico deveria ter, pelo menos,
alguma noção., não para fazer acupuntura, mas para entender que
é útil e eficiente; e, desta forma, recomendar acupuntura ou dirigir
aquele paciente para quem sabe. Essa minha forma de ver já me
deu muita 'doi: de cabeça'... continua dando algumas pelo fato de
eu defender que não médico pratique acupuntura e achar
criminoso e trágico se a acupuntura ficar restrita aos médicos. No
mundo civilizado não é considerada exclusividade médica: nos
Estados Unidos, na França, no Canadá, na Inglaterra, na
Alemanha; por que é que o Brasil quer ser diferente dos outros?
Por que os sábios brasileiros, os sábios médicos brasileiros,
defendem esses argumentos tão falaciosos?
A acupuntura pode, realmente, levará morte; há cerca de 15
anos, foi publicada, na Dinamarca, notícia sobre a morte de uma
pessoa por acupuntura... Esse episódio foi uma fatalidade, o
médico inseriu uma agulha no acuponto VC17, que corresponde a
uma área em que, frequentemente, há uma malformação
conhecida como Persistência do Forame Oval, em que não há o
fechamento do esterno O médico fez o tratamento na moça, e ela
conversando bateu, a agulha penetrou e tocou na área de
estimulação cardíaca...
Existe também o risco de pneumotórax, até hoje, a maioria foi
causada por médicos; na realidade, grande parte dos acidentes
por acupuntura foi causado por médicos... mas, infelizmente, não
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Data: 4 de Abril de 2018

CNS publica nota de esclarecimento: Acupuntura não é exclusiva da classe médica4
4
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem
publicamente esclarecer à Sociedade Brasileira
que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma

CNS publica nota de esclarecimento

multiprofissional há mais de cem anos em todos
os níveis de atenção à saúde e que, informações
contrárias à difusão desta prática, não condizem
com a verdade. A Acupuntura faz parte da
Política Nacional de Práticas integrativas e
Complementares em Saúde, sendo fundamental
no tratamento e na redução de diversos
agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina
(CFM), a Associação Médica Brasileira de
Acupuntura (AMBA) e a Federação Médica
Brasileira (FMB) publicaram notas afirmando
que a prática da atividade deve ser exclusiva dos
profissionais médicos. O CNS reafirma que a

prática pode ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal, não sendo necessária a
formação em medicina.
1
Os benefícios da atividade para a população brasileira são inúmeros, tanto na rede privada, quanto no
Sistema Único de Saúde (SUS). A prática integrativa pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma
série de tratamentos, além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade de mais
profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a Acupuntura e gerar saúde à população.
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais deste Conselho:
aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para que a contratação para o
.c ic i o da Acupuntura ocorra de forma multiprofissional;

aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de Práticas Integrativas e
Complementares em saúde para colaborar com o assessoramento do controle social para a
implementação de Políticas Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares em saúde
em todo o Brasil;
ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei n° 1549/2003, que regulamenta o exercício da
Acupuntura no Brasil de forma multiprofissional, entre outras.
Nota publicada pelo
Conselho Nacional de Saúde
Brasília, 3 abril de 2018

COFFITO

compartilhe:
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Acupuncture is an important element of traditional Chinese medicine. It began to
be used more than 2500 years ago, and its theory was already well developed ata
very early time, as is shown in many of the Chinese classics. It was introduced to
neighbouring countries in Mia in the 6th Century, beirtg readily accepted, and by
the early 16th Century it had reached Europe. Over the past two decades
acupuncture has spread worldwide, which has encouraged the further
development of this therapy, particularly through studies from modem medicai
perspectives and research methodologies.
Many elements of traditional medicine are beneficiai, and WHO encourages and
supports countiies to identify safe and effective remedies and practices for use in
public and private health services. It has paid particular attention to supporting
research in and the proper application of acupuncture and, in 1991, the Fortyfourth World Health Assembly urged Member States to introduce measures for
its regulation and control (Resolution WHA44.34).
With the increasing use of acupuncture, the need for a common language to
facilitate communication in teaching„ research, clinicai practice and exchange of
information had become pressing and, in 1989, WHO convened a Scientific
Group which approved a Standard International Acupuncture Nomenclature
which is being widely disseminated and applied.
The Scientific Group also recommended that the Organization develop a series of
statements and guidelines on acupuncture relating to basic training, safety in
clinicai practice, indicatiorts and contraindications, and clinicai research.
Guidelines for clinicai research on acupuncture were issued by the WHO
Regional Office for the Westem Pacific in 1995.
The present document consists of guidelines on basic training and safety in
acupuncture. More than 50 intemational experts shared their knowledge and
experience in their preparation.

Basic training in acupuncture
The guidelines cover basic requirements for training non-physician
acupuncturists and physicians wishirtg to use acupuncture in their clinicai work,
and include a core syllabus. They are intended to assist national health
authorities in setting standards and establishing official examinations, and also
medicai schools and institutions wishirtg to arrange training prograrrunes.
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Saí ety in acupuncture

Dr Xiaorui ZHANG
Acting Team Coordinator
Traditional Medicine
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These guidelines ar meant for hospitais, clinics and practitioners, and provide
standards for safety in the clinical practice of acupuncture. Their purpose is to
minimize the risk of infection and accidents, to alert acupuncturists to
contraindications, and to advise on the management of complications occurring
during treatirient
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The increasing popularity in recent years of acupuncture as a form of therapy
and the interest of some countries in introducing it into primary health care mean
that national health authorities must ensure safety and competence in its use.
In countries with a formal system of education in traditional medicine, and
where acupuncture is firmly established as a normal component of health care,
training may extend over several years at college leve!, and suitable mechanisms
for supervision of its practitioners have been created.
However, for other countries, where "modem Westem medicine" forms the only
basis of the national health system, the position is different and there may be no
educational, professional or legislative framework to govern the practice of
acupuncture.
Makirtg use of acupuncture in modem medical care means taking it out of its
traditional context and applying it as a therapeutic technique for a limited
number of conditions for which it has been shown to be effective, without having
to reconcile the underlying theories of modem and traditional medicine.
In this type of situation, lengthy periods of instruction in traditional medicine as
a background to acupuncture are neither feasible nor necessary, and shorter
training must suffice.
Furthermore, in many countries, acupuncture is not yet officially recognized and
reg-ulations and registration requirements, where they exist, vary considerably. In
some, only qualified physicians may practice acupuncture, while in others,
practitioners trained in traditional medicine may also do so.
It seems useful, therefore, to provide guidelines for relatively short periods of
theoretical and practical training in acupuncture which, with well designed
curricula and skilled instructors, would be sufficient to ensure the safety and
competence of those so trained.
In recent decades, the theoretical and practical aspects of acupuncture have been
developed in various countries, pirticularly in those where modem Western
medical perspectives and research methodologies have been applied to studies of
this traditional therapy. The achievements of these studies should be included in
the training. However, since a new theoretical system has not yet been
established, traditional Chinese medical theory is still taken as the basis of the
Core Syllabus.

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

Section 1:
Basic training in acupuncture

3

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 69

Guidelines on basic training and safety in acupuncture

Purpose of the guidelines
These guidelines will, it is hoped, assist national health authorities in countries
where modern Westem medicine forms the basis of health care to establish
regulations concerning:

the knowledge and experience of modern Westem medicine required of
acupuncture practitioners employed as such in the national health cate
system; and the lcnowledge and experience of acupuncture required of
physicians and other health staff wishing to include acupuncture in their
professional work in modern Western medicine.

2. Use of acupuncture in national health
systems
A decision by the Ministry of Health to incorporate acupuncture in primary
health cate (or at any other levei of government health services) in a system
based on modern Westem medicine raises a number of important issues which
would need to be taken into account.
2.1 Administrative and academic considerations

The training of health personnel in acupuncture involves certain adrninistrative
and academic considerations, for example:
'Which types of persormel should be trained?
What would be their functions and responsibilities?
What would be the content of training, in each case?
Where would such training be given and by whom?
Are suitably qualified instructors available or would they also have to be
trained?
What would be the mechanisms for official recognition of training courses,
instructors and institutions?
2.2 Examinations and licensing

A system of examination and licensing would be needed to ensure the
competence of those trained, and to prevent unauthorized practice of
acupuncture.
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This would bring under 'control the situation, current in certain industrializO4
and developing countries, where commercial exploitation of acupunctuçtraining and practice is not uncommon, with ali the harmful consequences tha
may ensue.

The introduction of one or more new categories of personnel in the health system
would probably make it necessary to provide for:
a period of supervised practice after training;
monitoring of performance of the trainees individually and as a group; and
evaluation of the benefits (or otherwise) of including acupuncture in primary
health case (and at other leveis) where it was not previously available, and of
its cost-effectiveness 'compared with other forms of treatment for common
conclitions.
2.4 Further education and career possibilities
Possibilities to be envisaged, and perhaps encouraged, are that some
acupuncture practitioners may wish to increase their knowledge of modern
Westem medicine, while other health personnel who have not received the basic
training may wish to acquire a knowledge of acupuncture and later apply it.
Ultimately, a blendirtg of the two disciplines must, to some extent, take place.

3. Leveis of training
The guidelines address four leveis of training in acupuncture, namely:
full training for those with little or no prior medicai education or experience,
who wish to qualify as recognized acupuncture practitioners licensed to
practise independently, subject to the limitations imposed by the Ministry of
Health;
fali training of qualified physicians (modern Westem medicine) in
acupuncture;
training of qualified physicians (and certairt other medicai graduates) from
schools of modem Western medicine, who wish to include acupuncture as a
technique in their clinicai work; and
limited training of other health personnel (modern Westem medicine)
working in the primary health care system of their country.

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

2.3 Supervision, monitoring and evaluation

5

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 71

Guidelines on basic training and safety in acupuncture

The basic training of lhe four groups is different. For traditional acupuncture
practitioners, a complete course extertding over two years is recornmended. For
physicians and medically trained non-physicians, training would be adapted to
their specific requirements and confined to the clinicai applications of
acupuncture. An indication of lhe period of training to be desired in each case is
given in Table 1 below.

Table 1
Basic training in acupuncture
'Acupuncture (ACU)
Category
of
Persormel

Levei
of
Training

Core Syllabus

d

Theory Clinicai
Supervised
Practice

Modem
Western
Medicine
(MED)

Official
Examination

Certificate

ACU +
MEDI-

ACU

Theory +
Clinicai

Acupuncture
practitioners
(nonmedicai)

Fui! course
of training

1000
hours

500
hours

500
hours

Qualified
physicians

Fui! course
of training

1
1
500
hours

500
hours

500
hours

Qualified
physicians

Limited
training in
ACU as a
technique
for
their
clinicai
work

Not less than 200 hours

ACU

Other health
personnel

Limited
training in
ACU for
use
in primary
health care

Varies according to
application envisaged

ACU

1

500
hours

ACU

i

State examination in acupuncture and modern Western medicine (at appropriate levei).
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5. Training of acupuncture practitioners

This training programme is designed for personnel of suitable educational levei,
but with little or no formal training or experience in modern Western health care.
5.2 Entrance requirements
Completed secondary schooling, university entrance or equivalent, and
appropriate training in the basic biosciences.
5.3 Duration of training
Two years full time (2500 hours), or the part-time equivalent, with not less than
1000 hours of practical and clinicai work.
5.4 Objective
The aim of training at this levei is to prepare acupuncture practitioners who
would subsequently be employed by national health services. Training would
equip them to give safe and effective acupuncture treatment to selected patients
in hospitais, or as part of the primary health care team at health centres or
community levei. They would initially work under the general supervision of the
medicai officer in charge.
5.5 Core syllabus in acupuncture
Brief history of acupuncture
Basic theory
Philosophy of traditional Chinese medicine, including but not limited
to concepts of yin-yang and the five phases.
Functions of qi, blood, mind, essence and body fluids, as well as their
relationship to one another.
Physiological and pathological manifestations of zang-fu (visceral
organs) and their relationship to one another.
Meridians and collaterals, their distribution and functions.
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3.

Causes aná mechanisms of illness.
Knowledge of acupuncture points
Location of the 361 classical points on the 14 meridians and the 48
extraordinary points. Location and anatomical description of the
Commonly Used Points selected for Basic Training.

4.

Diagnosis
Methods of diagnosis, histoxy talcing, inspection and tong-ue
diagnosis, palpation and pulse taking, auscultation and olfaction.
Differentiation of syndromes according to the eight principies, the
theory of visceral manifestations (zang-fu), the theory of qi and blood,
and the theory of meridians and collateral vessels.

5.

Treatment (as permitted by national laws and health service
regulations)
Principies of treatment
Practical application of theory and diagnosis to treatment in each
individual case.
Appropriateness of acupuncture treatment for the patient.
Planning of the acupuncture treatment to be given.
Appropriate selection of points and methods of needle manipulation.
Limitations of acupuncture, and need for referral to other health
professionals or pecialists.
Guidelines on safety in acupuncture
Treatment techniques
Neeclling: sterile and safe needling tecl-mique, selection of rteedles,
proper insertion, depth, duration, manipulation (various measures of
reinforcement, reduction, uniform reinforcement-reduction) and
withdrawal, and contrairtdications of needling.
Microsystems acupuncture used in the country concemed: theory,
location of points and applications.
Electrical stimulation and laser therapy: theory and applicatiorts.
Moxibustion: direct and indirect methods, appropriate use and
contraindications.
Cupping methods: appropriate use and contrairtdications.
Treatment of the diseases, illnesses, and conditions for which patients
commonly seek acupuncture treatment
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and depth of insertion of needles, actions and irtdications of the
cornmonly used points listed in the Append&
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Acupuncture treatment of emergencies
Prevention in traditional medicine
5.6 Core syllabus in modern Western medicine
Approach to training
By the end of the course the student should have:
a sound understanding of the essentials of anatomy (including the
anatornical location of acupuncture points), physiology, and the basic
mechanisms of clisease;
an understanding of the principies of hygiene, the common forms of
disease and ill-health in the community, and their causative factors,
proficiency in making a simple but competent examination of a
patient, and in arriving at a tentative diagnosis and a reasonable
assessment of the gravity of symptoms and signs;
the ability to decide whether a patient may safely and suitably be
treated by acupuncture, or should be referred to a health professional
or facility; and
training in first aid, cardiopulmonary resuscitation, and the action to
take in emergencies.
2.

Scope and depth of training
These must be defined by the national health authorities, according to the
clubes and responsibilities the acupuncture practifioners will have in the
national health system; including whether these will also involve the use
of modem Westem medicine (alone or in combination with acupuncture),
and the degree of supervision under which the practitioner will work.

5.7 Other related fields of health care
As future personnel in the national health system, student non-physician
acupuncturists should also have adequate knowledge of the organization of
health services in the country, relevant regulations and procedures, the
disposition of health staff and facilities, ethical considerations, and insurance
requirements.
5.8 Examination
On completion of the full period of training, the student's theorefical lcnowledge
of and proficiency in acupuncture, and lcnowledge of modern Westem medicine
(at the appropriate levei), should be evaluated by an official examirtation,
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recognized by national health authorities as evidence of the suitability of the
trainee to be licensed to practise.

This training programme is designed for qualified physicians (modem Western
medicine) who wish to practise acupuncture independently, treating the various
conditions for which patients are commonly treated by acupuncture
practitioners.
Qualified physicians who already have adequate knowledge and skills in
modern Western medicine, would only need to follow the Core Syllabus for
acupuncture. The theoretical course could be shortened, as qualified physicians
cari learn traditional medicine more easily than those with no prior medicai.
education. The course should comprise at least 1500 hours of formal training,
including 1000 hours of practical and clinicai work.
On completion of the course and after passing an official exarnination,
participants should be entitled to practise acupuncture in various fields of
medicine where it is indicated.

7. Limited training In acupuncture for
qualified physicians
7.1 Basic training
Shorter training courses would be suitable for qualified physicians (and certain
other graduates) who wish to becorne competent in acupuncture as a form of
therapy in modem Western clinicai practice (or as a subject for scientific
research).
For them, a brief introduction to traditional acupuncture (derived from the Core
Syllabus) would probably suffice, and the training would then be largely
orientated to the use of acupuncture in modem Western medicine.
The course should comprise ai least 200 hours of formal training, and should
include the following components:
Introduction to traditional Chinese acupuncture
Acupuncture points
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Location of the 361 classical points on the 14 meridians and the 48
extraordinary points.
Alphanumeric codes and names, classifications of points, direction
and depth of insertion of needles, actions and indications of the
Commonly Used Points selected for Basic Training.
Applications of acupuncture in modem Western medicine
Principal clinicai conditions in which acupuncture has been shown to
be beneficiai.
Selection of patients and evaluation of progress/benefit.
Planning of treatment, selection of points and methods of needle
manipulation, and use of medication or other forms of therapy
concurrently with acupuncture.
Guidelines on safety in acupuncture
Treatment techniques
General principies.
Specific clinicai conditions.
On completion of the course and after passing an official examination,
participants shpuld be able to integrate acupuncture into their clinical
work or speciality.

7.2 Special courses
Some physicians or dental surgeons might wish to acquire proficiency in certain
specific applications of acupuncture (for example, pain relief, or dental or
obstetric analgesia) and for them flexibility would be needed in designing special
courses adapted to their particular areas of interest.
7.3 Advanced training

Physicians or other health personnel who have satisfactorily completed a "short"
course of basic training might wish to pursue their training at an advanced levei,
in which case suitable courses would have to be "tailor-made" to meet their
needs.
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The introduction of "acupuncture" irtto primary health care at community levei
would require the training of a considerable number of personnel over a short
period, if it is to have a demonstrable effect. This would probably strain the
teaching and supervision resources of the country concemed.
It would seem wiser, in such cases, to train such personnel in acupressure (zhi-ya)
rather than in acupuncture itself. Training in acupressure would make no great
demands, could be incorporated int° the general training of primary health care
personnel, and would carry no risk to the patient. The use of acupressure in
primary health care would have to be evaluated af ter a suitable trial period.
Some personnel who show particular aptitude might be chosen for basic training
in acupuncture, a training programme being arranged accordirtg to the
applications envisaged.

9. Selected acupuncture points for basic
training
Participants at the WHO Consultation on Acupuncture at Cervia, Italy in 1996
drew up a list of Commordy Used Points suitable for inclusion in basic training
courses. These were selected from the documentA Proposed Standard International
Acupuncture Nomenclature: Report of a WHO Scientific Group (WHO, Geneva, 1991).
As may be seen from the table below, the selection includes 187 of the 361
classical points, and 14 of the 48 extra points. Thus, the basic training courses for
the categories of personnel described lay emphasis on the use of only 201 of a
total of 409 points.
The guidelines on safety, which follow, mention certain points as being
potentially dangerous and requiring special skill and experience in their use.
Some of these are included in the selection of Commonly Used Points, and
attention is drawn to this fact.
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10. Selected points for basic training in
acupuncture

Meridians, vessels
and extra points

i

Standard intemational2
acupuncture nomenclature

Selected points3
for basic training

Lung

'

11

6

Large intestine

•

20

12

Stomach

45

25

Spleen

21

11

Heart

9

5

Small intestine

19

13

Bladder

67

34

Kidney

27

8

9

7

Triple energizer

23

12

Gallbladder

44

20

Liver

14

8

Governor vessel

28

13

Conception vessel

24

13

I

Pericardium

Sub-total

361

Extra points

48
409

Total points

187
14
201

1

2

3

Standard International Acupuncture Nomenclature, Report of a VVHO Scientific Group

(WHO, Geneva, 1991). I
Selected by participants at the WHO Consultation on Acupuncture, Cervia, Italy, 1996.

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

1

13

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 79

Guidelines on basic training and safety in acupuncture

SELECTED POINTS FOR BASIC TRAINING IN ACUPUNCTURE 4
Selected from:
A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature
Report of a WHO Scienhfic Group
(W110, Geneva, 1991).
Lung meridian (LU)
LU 1 zhongfu
LU 5 chize
2.

LU 7 kongzui
LU 9 taiyuan

Large intestine meridian (LI)
LI 1 shangyang
LI 3 sanjian '
LI 4 hegu
LI 5 yangxi

3.

LU 10 yuji
LU 11 shaoshang

LI 7 wenliu
U 6 pianli
LI 10 shousanli
LI 11 quchi

LI 14 binao
LI 15 jianyu
LI 18 futu
LI 20 yingxiang

ST 21 liangmen
ST 25 tianshu
ST 27 daju
ST 29 guilai
ST 31 biguan
ST 32 futu
ST 34 liangqiu
5T35 dubi

ST 36 zusanli
ST 37 shangjuxu
ST 38 tiaokou
ST 40 fenglong
ST 41 jiexie
ST 42 chongyang
ST 44 neiting
ST 45 lidui

Si' 5 shangqiu
SP 6 sanyinjiao
SP 8 diji
Si' 9 yinlingquan

SP 10 xuehai
SP 11 jimen
5P15 daheng

HT 7 shenmen
HT 8 shaofu

HT 9 shaochong

Stomach meridian (ST)
ST 1 chengqi
ST 2 sibai
ST 3 juliao
ST 4 dicang
ST 5 daying
ST 6 jiache
ST 7 xiaguan
ST 8 touwei
ST 18 rugen
Spleen meridian (SP)
Si' 1 yinbai
SP 2 dadu
Si' 3 taibai
SP 4 gongsun
Heart meridian (HT)
HT 3 shaohai
HT 5 tongli

6.

Small intestine meridian (SI)
SI 1 shaoze
SI 3 houxi
SI 4 wang-u

4

SI 9 jianzhen
SI 10 naoshu
SI 11 tianzong

SI 17 tianrong
SI 18 quardiao
S119 tinggong

NOTE: Alphanumeric codes which are in bold and underhned are mentioned in the
Guidelines on Safety as being potentially dangerous and requiring special skill and
experience in their use LU 9 ST 1,SP 11 BL 1 GV 15 GV 16 CV 22.
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BL 1 jingming
BL 2 cuanzhu
BL 7 tongtian
BL 10 tianzhu
BL 11 dazhu
BL 12 fengmen
BL 13 feishu
BL 15 xinshu
BL 17 geshu
BL 18 ganshu
BL 19 dartshu
BL 20 pishu
8.

PC 6 neiguan
PC 7 daling
PC 8 laogong

PC 9 zhongchong

TE 5 waiguan
TE 6 zhigou
TE 9 sidu
TE 13 naohui

TE 14 jianliao
TE 17 yifeng
TE 21 ermen
TE 23 sizhukong

Gall bladder meridian (GB)
GB 1 tongziliao
GB 2 tinghui
GB 8 shuaig-u
GB 12 wangu
GB 14 yangbai
GB 20 fengchi
GB 21 jianjing

12.

KI 9 zhubin
LI 10 yingu

Triple energizer meridian (TE)
TE 1 guanchong
TE 2 yemen
TE 3 zhongzhu
TE 4 yangchi

11.

KI 5 shuiquan
KI 6 zhaohai
KI 7 Eu%

Pericardium meridian (PC)
PC 3 quze
PC 4 ximen
PC 5 jianshi

10.

BL 52 zhishi
BL 54 zhibian
BL 57 chengshan
BL 58 feiyang
BL 60 kunlun
BL 62 shenmai
BL 64 jinggu
BL 65 shugu
BL 66 zutonggu
BL 67 zhiyin

Kidney meridian (KI)
KI 1 yongquan
K12 rangu
K13 taixi

9.

BL 21 weishu
BL 22 sanjiaoshu
BL 23 shenshu
BL 25 dachangshu
BL 28 pangguangshu
BL 31 shangliao
BL 32 ciliao
BL 33 zhongliao
BL 34 xialiao
BL 36 chengfu
BL 40 weiyang
BL 43 gaohuang

GB 24 riyue
GB 25 jingmen
GB 29 juliao
GB 30 huantiao
GB 31 fengshi
GB 33 xiyangguan
GB 34 yanglingquan

GB 37
GB 39
GB 40
GB 41
GB 43
GB 44

guangming
xuanzhong
qiuxu
zulinqi
xiaxi
zucjiaoyin

LR 4 zhongfeng
LR 5 ligou
LR 8 ququan

LR 13 zhangmen
LR 14 qimen

Liver meridian (LR)
LR 1 dadun
LR 2 xingjian
LR 3 taichong
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SI 5 yanggu
SI 12 bingfeng
SI 6 yanglao
SI 14 jianwaishu
Bladder meridian (BL)

15

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 81

Guidelines on basic training and safety in acupuncture

Governor vessel (GV)
GV 1 changqiang
GV 3 yaoyangguan
GV 4 rningmen
GV 9 zhiyang
GV 12 shenzhu

14.

GV 20 baihui
GV 23 shangxing
GV 25 suliao
GV 26 shuigou

Conception vessel (CV)
CV 3 zhongji
CV 4 guanyuan
CV 6 qihai
CV 8 shenque
CV 9 shuifen

15.

GV 13 taodao
GV 14 dazhui
GV 15 yamen
GV 16 fengfu

CV 10 xiawan
CV 12 zhongwan
CV 13 shangwan
CV 14 juque

CV 17 danzhong
CV 22 tiantu
CV 23 lianquan
CV 24 chengjiang

EX-HN 4 yuyao
EX-HN 5 taiyang
EX-LE 4 neixiyan
EX-LE 6 dannang
EX-LE 7 lanwei
EX-LE 10 bafeng

EX-B 1 dingchuan
EX-B 2 jiaji

Extra points *
EX-HN 1 sishencong
EX-HN 3 yintang
EX-UE 7 yaotongdian
EX-UE 9 baxie
EX-UE 10 sffeng
EX-UE 11 shixuan

* HN Head and neck; B Back; UE Upper extremities; LE Lower extremities.
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In competent hands, acupuncture is generally a safe procedure with few
contraindications or complications. Its most commonly used form involves
needle penetration of the skin and may be compared to a subcutaneous or
intramuscular injection. Nevertheless, there is always a potential risk, however
slight, of transmitting infection from one patient to another (e.g. HIV or hepatitis)
or of introducing pathogenic organismo. Safety in acupuncture therefore requires
constant vigilance in maintaining high standards of cleanliness, sterilization and
aseptic technique.
There are, in addition, other risks which may not be foreseen or prevented but for
which the acupuncturist must be prepared. These include: broken needles,
antoward reactions, pain or discomfort, inadvertent injury to important organs
and, of course, certain risks associated with the other forms of therapys classified
under the heading of "acupuncture".
Finally, there are the risks due to inadequate training of the acupuncturist. These
include inappropriate selection of patients, errors of technique, and failure to
recognize contraindications and complications, or to deal with emergencies when
they arise.

1. Prevention of infection
As with any subcutaneous or intramuscular injection, avoidance of infection in
acupuncture requires:
a clean working environment;
clean hands of the practitioner;
preparation of the needling sites;
sterile needles and equipment, and their proper storage;
aseptic technique; and
careful management and disposal of used needles and swabs.

Acupunture treatment is not limited to needlirtg, but may also include: acupressure,
electro-acupunture, laser acupuncture, moxibustion, cuppirtg, scraping and
magnetotherapy.
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1.1 Clean working environment

1.2 Clean hands

I

I

Practitioners should always wash their hands before treating a patient. Washing
the hands again immediately before the acupuncture procedure is particularly
important in preventing infection, and should include thorough lathering with
soap, scrubbing the hands and fingemails, rinsing under running water for 15
seconds, and careful drying on a clean paper towel.
Many acupuncturists palpate the acupuncture point after the needling site has
been prepared. In such cases, their fingertips should again be cleaned with an
alcohol svab. The use of sterile surgical gloves, or individual firtger stalls, is
recommended for the protection of the patient and the practitioner, especially if
the latter has cuts or abrasions. Those with infected lesions on the hands should
not practise until they are healed.

1.3 Preparation of the needling sites
The needling sites should be clean, free from cuts, wounds or infections. The
point to be needled should be swabbed with 70% ethyl or isopropyl alcohol, from
the centre to the surrounding area using a rotary scrubbing motion, and the
alcohol allowed to dry.

1.4 Sterilization and storage of needles and equipment
Sterilization is required for all needles (filiform, plum-blossom, seven-star,
subcutaneous, round-head subcutaneous), cups and other equipment used
(storage trays, forceps, guide tubes for needles, cotton wool balls and sticks, etc.).
Disposable sterile acupuncture needles and guide tubes are strongly
recornmended in ali instances. However, the use of disposable needles should
not slacken the practitioner's vigilance in adopting aseptic techniques in other
aspects of clinicai practice. Ali disposable needles should be discarded
irtunediately after use and placed in a special container.
Each sterile filiform needle should be used for puncturing once, and once only.
Plum-blossom or seven-star needles may be used repeatedly on one and the
same patient, but must be sterilized before being used for another patient, or else
disposable plum-blossom heads should be used.
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The treatment room should be free from dirt and dust, and should have a special
worIcing area, such as a table covered with a sterile towel, on which sterile
equipment should be placed. This equipment (including trays of needles, cotton
wool balis and sticks, and 70% alcohol) should be covered with a sterile towel
until needed for use. Adequate light and ventilation should be provided
throughout the treatment rooms.
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Sterilization procedures should conform to those described in the Appendix. The
therapist is responsible for ensuring that these standards are maintairted.

The sterilized package should be stored in a safe and clean area, well ventilated
and free from excessive humidity, to preclude any possibility of condensation
and mould growth. The maximum safe storage time varies with te type of
packaging. Needles should be placed in a test tube which should then be plugged
with cotton wool, and clearly labelled with an expiry date not more than seven
days af ter te date of sterilization. Improper storage conditions may, however,
cause equipment to loselsterility long before Lhe expiry date. The integrity of te
package should be inspected before use. Sterile needles stored in needle trays
should be resterilized át te end of te day because te trays may become
contaminated durirtg use in treatment.
1.5 Aseptic technique
The needle shaft must be maintained in a sterile state prior to insertion. Needles
should be manipulated in such a way that te practitioner's fingers do not touch
Lhe shaft. If there is difficulty in inserting a long needle, such as that used in
puncturing GB 30 huantiao or BL 54 zhibian by just grasping its handle, Lhe shaft
should be held in place with a sterile cotton wool ball or swab. The use of
disposable sterile surgical gloves or finger stalls makes it easy to manipulate
needles without contamination.
On withdrawing a needle, a sterile cotton wool bali should be used to press te
skin at te insertion site, thus protecting te patient's broken skin surface from
contact with potential pathogens, and te practitioner from exposure to te used
needle shaft and Lhe patient's body fluid. Ali compresses or cotton wool balls
contaminated by blood or body fluids must be discarded in a special container
for infectious waste.

2. Contraindications
In view of te "regulatory action" of acupuncture, it is difficult to stipulate
absolute contraindications for this form of therapy. However, for reasons of
safety, it should be avoided in te followirtg conditions.
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Immediately after use, reusable needles and other contaminated equipment
should be immersed in an effective chemical disinfectant, then soaked in water,
with or without detergent and, after careful cleaning, thoroughly rinsed in water
before being packaged for resterilization.
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Acupuncture may induce labour and, therefore, should not be performed in
pregnancy, unless needed for other therapeutic purposes and then only with
great caution.
Just the act of needling with a certain mode of manipulation at certain
acupuncture points may cause strong uterine contractions and induce abortion.
However, this may have a use in pregrtancy for the purpose of inducing labour
or shortening lis duration.
Traditionally, acupunture, and moxibustion are contraindicated for puncture
points on the lower abdomen and lumbosacral region during the first trimester.
After the third month, points on the upper abdomen and lumbosacral region,
and points which cause strong sensations should be avoided, together with ear
acupuncture points that may also induce labour.
2.2 Medical emergencies and surgical conditions
Acupuncture is contraindicated in emergencies. In such cases, first aid should be
applied and transport to a medical emergency centre arranged.
Acupuncture should not be used to replace a necessary surgical intervention.
2.3 Malignant tumours
Acupuncture should not be used for the treatment of malignant tumours. In
particular, needling at the tumour site should be prohibited. However,
acupuncture may be used as a complementary measure, in combination with
other treatments, for the relief of pain or other symptorns, to alleviate side-effects
of chemotherapy and radiotherapy, and thus to improve the quality of life.
2.4 Bleeding disorders
Needling should be avoided in patients with bleeding and clotting disorders, or
who are on anticoag-ulant therapy or taking drugs with an anticoagulant effect.

3. Accidents and untoward reactions
3.1 Needle quality
Stainless steel is the material of choice for acupuncture needles. Each should be
carefully checked before use. If it is bent, the shaft eroded, or the tip hooked or
blunt, the needle is defective and should be discarded.
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It is recommended that the quality of manufacture of acupuncture needles be
controlled by the national health authority.

(35

3.2 Position of patient

3.3 Fainting
During acupuncture treatment, the patient may feel faint. The needling
procedure and the sensations it may cause should therefore be carefully
explained before starting. For those about to receive acupuncture for the first
time, treatment in a lying position with gentle manipulation is preferred. The
complexion should be closely watched and the pulse frequently checked to detect
any untoward reactions as early as possible. Particular care should be taken
when needling points that may cause hypotension, e.g. LR 3 taichong.
Symptoms of impending faintness include feeling unwell, a sensation of
giddiness, movement or swaying of surrounding objects, and weakness. An
oppressive feeling in the chest, palpitations, nausea and sometimes vomitirig
may ensue. The complexion usually turns pale and the pulse is weak. In severe
cases, there may be coldness of the extremities, cold sweats, a fali in blood
pressure, and loss of consciousness. Such reactions are often dize to nervousness,
hunger, fatigue, extreme weakness of the patient, an unsuitable position, or too
forceful manipulation.
If warning symptoms appear, remove the needles immediately and make the
patient lie flat with the head down and the legs raised, as the symptoms are
probably due to a transient, insufficient blood supply to the brain. Offer warm
sweet drinks. The symptoms usually disappear after a shoit rest. In severe cases,
first aid should be given and, when the patient is medically stable, the most
appropriate of the following treatments may be applied:
press CV 26 shuigou with the fingemail or puncture CV 26 shuigou, PC 9
zhongchong, CV 25 suliao, PC 6 neiguan and ST 36 zusanli; or
apply moxibustion to CV 20 baihui, CV 6 qihai and CV 4 guanyuan.
The patient will usually respond rapidly to tese measures, but if the symptoms
persist, emergency medical assistance will be necessary.

3.4 Convulsions
Ali patients about to receive acupuncture should be asked if they have a history
of convulsions. Patients who do have such a history should be carefully observed
during treatment. li convuLsions do occur, the practitioner should remove all
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The patient should assume a comfortable posture before needling and be
requested to remamn still and not to change position abruptly during treatment
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needles and render first aid. ff the condition does not stabilize rapidly or if
convulsions continue, the patient should be transferred to a medical emergency
centre.

3.5 Pain

Pain during insertion is usually due to clumsy technique, or to blunt, hooked or
thick needles. It may also occur in highly sensitive patients. In most patients,
skilful and rapid penetration of the needle throug,h the skin is painless. The
correct technique and optimiun degree of force to use must be learned through
practice. A few devices may facilitate smooth and fast penetration, such as the
use of needle guide tubes (which hold the needle steady over the point while it is
tapped into place), and the "flicking-in" technique (a method of inserting the
needle by flicking the upper end of its handle with the middle or index finger of
one hand while the handle of the needle is loosely held by the index and middle
firtgers of the other hand, with the tip of the needle lightly touching the
acupuncture point). The "acupuncture sensation" of soreness, tingling and
heaviness indicating the arrival of qi (deqi) at the point should be distinguished
from painful reactions.

After insertion
Pain occurring when the needle is inserted deep into the tissues may be due to
hitting pain receptor nerve fibres, in which case, the needle should be lifted until
it is just beneath skin and carefully inserted again in another direction.
Pain occurring when the needle is rotated with too wide an amplitude, or is lifted
and thrust, is often due to it becorning entwined with fibrous assue. To relieve
the pain, gently rotate the needle back and forth until the fibre is released.
Pain occurring while the needle is in place is usually caused by it curving when
the patient moves, and is relieved by resuming the original position.

After withdrawal
This is usually due to unskilled manipulation or excessive stimulation. For mild
cases, press the affected area; for severe cases, moxibustion may be applied in
addition to pressure.

3.6 Stuck needle
After insertion, one may find it difficult or impossible to rotate, lift and thrust, or
even to withdraw the needle. This is due to muscle spasm, rotation of the needle
with too wide an amplitude, rotation in only one direction causing muscle fibres
to tangle around the shaft, or to movement by the patient
The patient should be asked to relax. If the cause is excessive rotation in one
direction, the condition will be relieved when the needle is rotated in the
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During needle insertion
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opposite direction. If the stuck needle is due to muscle spasm, it should be left in
place for a while, then withdrawn by rotating, or massaging around the point, or
another needle inserted nearby to divert the patient's attention. ff the stuck
needle is caused by the patient having changed position, the original posture
should be resumed and the needle withdrawn.

Breaks may arise f-rom poor quality manufacture, erosion between the shaft and
the handle, strong muscle spasm or sudden movement of the patient, incorrect
withdrawal of a stuck or bent needle, or prolonged use of galvanic current.
If, during insertion, a needle becomes bent, it should be withdrawn and replaced
by another. Too much force should not be used when manipulating needles,
particularly during lifting and thrusting. The junction between the handle and
the shaft is the part thrat is apt to break. Therefore, in inserting the needle, onequarter to one-third of the shaft should always be kept above the skin.
If a needle breaks, the patient should be told to keep calm and not to move, so as
to prevent the broken part of the needle from going deeper into the tissues. ff a
part of the broken needle is still above the skin, remove it with forceps. li it is at
the same level as the skin, press around the site gently until the broken end is
exposed, and then remove it with forceps. II it is completely under the skin, ask
the patient to resume his/her previous position and the end of the needle shaft
will often be exposed. If this is unsuccessful, surgical intervention will be needed.

3.8 Local infection
Negligence in using strict aseptic techniques may cause local infection, especially
in ear acupuncture therapy. When such infection is found, appropriate measures
must be taken immediately, or the patient referred for medicai treatment
Needling should be avoided in treating areas of lymphoedema.

3.9 Burning during moxibustion
Burning of the skin should be prevented in indirect moxibustion. Although
scarring moxibustion is performed by means of burrting the skin so as to result in
non-bacterial suppuration, this technique should only be used with the full
knowledge and prior consent of the patient It is a special therapeutic technique
only performed at specific points.
Direct moxibustion should not be applied to points on the face, or at sites where
tendons or large blood vessels are located. Moxibustion with non-bacterial
suppuration near a joint is also inappropiate because the joint movement may
make healing difficult. Special care should be taken in patients with reduced
leveis of consciousness, sensory disturbance, psychotic disorders, purulent
dermatitis, or in areas of impaired circulation.
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3.7 Broken needle
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Electrical stimulation is potentially harmful. It is contraindicated: in pregnancy; if
the patient has a pace-maker; ff there is lack of skin sensation; and in cases of
impaired circulation, seve_re arterial disease, undiagnosed fever or severe skirt
lesions.
Caref-ul monitoring of the electrical stimulation is recommended to prevent
neural injury. Galvanic cullent should be used for only a very short period of
time.
Low energy laser therapy may harm the eyes and both patient and operator
should wear protective glasses.

5. Injury to important organs
If adirtinistered correctly, acupuncture should not injure any organ. However, if
injury does occur, it may be serious.
There are a great many acupuncture points, some which carry little or no risk
and others where the potential of serious injury always exists, particularly in
unskilled or irtexperienced hartds.
As training programmes in acupuncture are intended for different levels of
personnel, it follows that they should be adapted to the knowledge, abilities and
experience of those concerned. At elementary levels, the selection of acupuncture
points should be limited. At professional levels, the range can be expanded but,
even so, the use of certain points and manipulations should still be restricted to
those with great experience.
The following passages present examples of points which carry particular
potential risk. As in ali forms of treatment, it is important to measure risk against
expected benefit.
5.1 Areas not to be punctured
Certain areas should not be punctured, for example: the fontanelle in babies, the
externai genitalia, nipples, the umbilicus and the eyeball.
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4. Electrical stimulation and laser
therapy
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5.2 Precautions to be taken

Special care should be taken in needling points in proximity to vital organs or
sensitive areas. Because of the characteristics of the needles used, the particular
sites for needling, the depth of needle insertion, the manipulation techniques
used, and the stimulation given, accidents may occur during treatment. In most
instances they can be avoided if adequate precautions are taken. If they do occur,
the acupuncturist should know how to manage them effectively and avoid any
additional harm. Accidental injury to an important organ requires urgent
medicai or surgical help.
Chest, back and abdomen
Points on the chest, back and abdomen should be needled cautiously, preferably
obliquely or horizontally, so as to avoid injury to vital organs. Attention should
be paid to the direction and depth of insertion of needles.
ir
Lung and pleura
Injury to the lung and pleura caused by too deep insertion of a needle into points
on the chest, back or supraclavicular fossa may cause traumatic pneumothorax.
Cough, chest pain and dyspnoea are the usual symptorns and occur abruptly
during the manipulation, especially if there is severe laceration of the lung by the
needle. Alternatively, symptoms may develop gradually over several hours after
the acupuncture treatment
Liver, spleen and kidney
Puncture of the liver r spleen may cause a tear with bleeding, local pain and
tenderness, and rigidity of the abdominal muscles. Puncturing the kidney may
cause pain in the lumbar region and haematuria. If the damage is minor the
bleeding will stop sporttaneously but, if the bleeding is serious, shock may follow
with a drop of blood pressure.
Central nervous system
Inappropriate manipulation at points between or beside the upper cervical
vertebrae, such as GV 15 yamen and GV 16 fengfu may puncture the medulla
oblongata, causing headache, nausea, vomiting, sudden slowing of respiration
and disorientation, followed by convulsions, paralysis or coma. Between other
vertebrae above the first lumbar, too deep needling may puncture the spinal
cord, causing lightning pain felt in the extremities or on the trunk below the levei
of puncture.
Other points
Other points which are potentially dangerous and which therefore require
special skill and experience in their use include:
BL 1 jingming and ST 1 chengqi, located dose to the eyeball;
CV 22 tiantu, in front of the trachea;
ST 9 renying, near the carotid artery;
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SP 11 jimen and SP 12 chongmen, near the femoral artery; and
LU 9 taiyuan on the radial artery.

Caie should be taken in needlirtg areas of poor circulation (e.g. varicose veins)
where there is a risk of infection, and to avoid accidental puncture of arteries
(sometimes aberrant) which may cause bleeding, haematoma, arterial spasm or
more serious complications when pathological change is present (e.g. aneurysm,
atherosclerosis). Generally, bleedirtg due to puncture of a superficial blood vessel
may be stopped by direct pressure.

6. Patient records
Patient records should contamn full details of the medicai history, clinicai
firtdings, diagrtostic data, treatment plan and the response to treatment. They
should be regarded as confidential.
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Circulatory system
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Sterilization is defined as the destruction of ali microbes, including bacterial
spores (Bacillus subtilis, Clostridium tetani, etc.). High-level disinfection is deflned
as the destruction of all microbes, but spores may survive if initially present in
large numbers.
Methods of sterilization
Steam sterilization is the most widely used method for acupuncture needles and
other instruments made of metal. It is nontoxic, inexpensive, sporicidal and rapid
if used in accordance with the manufacturer's instructions (e.g. time,
temperature, pressure, wraps, load size and load placement). Steam sterilization
is only fully effective when free from ah, ideally at 100% saturated steam.
Pressure itself has no influence on sterilization, but serves as a means of
obtaining the high temperatures required.
Dry heat can also be used for sterilizing needles and particularly for sterilizing
materiais that might be damaged by moist heat, but it may cause the needle to
become brittle. It requires hig,her temperatures and longer sterilization times.
Recommended sterilizing temperatures and times for steam under pressure, and
for dry heat, are shown in the table below.
Recommended methods of sterilization
* Steam under pressure (e.g. autoclave, pressure cooker)
Required pressure: => 15 pounds per square inch (101 kilopascals)
Temperature
Time
115°C
30 minutes
121°C
15 minutes
126°C
10 minutes
134°C
3 minutes
* Dry heat (e. electric oven)
Temperature
Time
160°C
120 minutes
170°C
60 minutes
180°C
30 minutes
(Source: WHO - GPNTCO/HCS/95/16 p.15.)
Instruments made of rubber or plastic which are unable to stand the high
temperature of an autoclave can be sterilized chemically, at appropriate
concentrations and ensuring adequate immersion times (e.g. 6% stabilized
hydrogen peroxide for six hours).
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Sterilization of acupuncture needles and equipment
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For cupping, it is recommended that glass rather than rubber or plastic cups
should be used since glass can withstand the higher temperatures required for
sterilization.

3. Disinfection
A high levei of disinfection is achieved %%hen instruments are boiled for 20
minutes. This is the simplest and most reliable method of inactivating most
pathogenic microbes, including HIV, when sterilization equipment is not
available. Boiling should be used only when sterilization by steam of dry heat is
not available. Hepatitis B virus is inactivated by boiling for severa! minutes; HW,
which is very sensitive to heat, is also inactivated by boiling for several minutes.
However, in order to be sure, boiling should be continued for 20 minutes.
Chemical disinfection is used for heat-sensitive equipment that may be damaged
by high temperatures. Most disinfectants are effective against a limited range of
microorganisms ordy and vary in the rate at which they destroy microorganisms.
Itens must be dismantled and fully immersed in the disinfectant. Care must be
taken to rinse disinfected items with clean water so that they do not become
recontaminated. Chemical disinfectants are unstable and chemical breakdown
can occur. They may also be corrosive and irritating to skin. Protective clothing
may be required. Chemical disinfection is not as reliable as boiling or
sterilization. The agents include:
chlorine-based agents, e.g., bleach
aqueous solution of 2% glutaraldehyde
70% ethyl or isopropyl alcohol.
(Source: VVHO - GPA/TCO/HSC/95/16 p.16 and VVHO AIDS Series 2, 2nd edition, p3, 1989.)

4. Maintenance
Ali sterilizers should be checked periodically. The sterilizer should be loaded in
accordance with the manufacturer's instructions, with enough ah space between
packages to permit the proper circulation and penetration of steam or hot afr. The
effectiveness of sterilization should be regularly checked with biological
indicators, autoclave control indicators or such other tests as may be devised to
ensure that the contents of the load have been subjected to sterilization
conditions.
Use of a new pattem of sterilizing box to contamn needles is recommended. The
box is made of a special kind of metal sensitive to heat, with ah holes that open
automatically under high temperature, and dose when the temperature falls
below 75°C.
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It should be noted that boiling needles in water is not sufficient for sterilization,
nor is soaking in alcohol, since these methods do not destroy resistant bacterial
spores or certain viruses.
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PROCESSO CONSULTA CFM N° 0880/90
PC/CFM/N° 45/1990
INTERESSADO: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.

RELATOR: Dr. Nei Moreira da Silva.

EMENTA
Não compete aos Conselhos de Medicina opinar sobre a realização ou não de concursos públicos.
Ratifica-se que o ingresso e progressão em carreira devam ser por concurso.
Kr,
A acupuntura não é reconhecida como especialidade médica. A prática das chamadas medicinas
alternativas deve ser analisada pelo CFM.

PARECER
O presente Processo Consulta originou-se de consulta formulada ao CREMERJ pela Comissão de
Medicinas Alternativas e Tradicionais da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que foi
remetida a esta instância superior para exame e pronunciamento. Entendemos que a consulta envolve
aspectos diferentes que passamos a abordar. Em primeiro lugar, entendemos não competir a este
Conselho Federal nem a qualquer de seus Regionais opinar sobre a viabilização ou não de concursos
públicas em órgãos da administração seja federal, estadual ou municipal, para seleção de médicos. Cabe
apenas, salvo melhor entendimento, ratificar pensamento já consolidado ao longo da historia de que o
ingresso e a progressão em carreira devam ser sempre por concurso público.
Em segundo lugar, a consulta particulariza a questão para a Acupuntura. Ainda que não fale em
"especialistas" e sim em "médicos com capacitação em Acupuntura", parece-nos irrelevante a distinção,
pois não estando a Acupuntura elencada entre as especialidades médicas reconhecidas pelo CFM na
Resolução 1295/89 e mais, sendo declaradamente negada como tal pela Resolução 467f72, não poderia
este Conselho posicionar-se favorável a pretensão aqui manifesta. Entendemos, porém, que a prática
das chamadas "medicinas alternativas" deve ser alvo de atencioso exame por este Conselho, sem
posições preconcebidas, aberto ao entendimento à luz de fatos novos que aqui aportem, reafirmando-se,
assim, a sua opção pelo hodierno, como já bem se disse em outras vezes.

É o nosso parecer.
Cuiabá, 19 de novembro de 1990.
NEI MOREIRA DA SILVA
Cons. Relator
Aprovado em Sessão Plenária
Dia 08/12/90
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RESOLUÇÃO CFM N°467, DE 3 DE AGOSTO DE 1972
Zia•
.
1.22)

Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 28 ago. 1972. Seção I, parte II
(")*
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 3.268,Q.
de 30 de setembro de 1957, redulamentada pelo Decreto n°44.045, de 19 de julho de 1958,

—

CONSIDERANDO o que consta do Processo CFM n° 4/71;
1
CONSIDERANDO o que foi aprovado pelo Plenário em sessão de 2 de julho de 1972,

1
1 - A lista de especialidades reconhecida para efeito de publicidade médica é a vigente na
regulamentação da Associação Médica Brasileira até que o Conselho Federal de Medicina
disponha especificamente sobre o assunto.
2 - Reflexologia não é considerada especialidade médica.
3 - Acupuntura não é considerada especialidade médica.
4 - O critério a ser adotado para a aplicação do preceituado no item "f" do Art. 5° do Código de
Ética Médica é o que foi estabelecido no parágrafo 1° do Art. 1° da Resolução n°417/70, do
Conselho Federal de Medicina.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1972
MURILLO BELCHIOR
Presidente
JOSÉ LUIZ GUIMARÃES SANTOS
Secretário-Geral
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Mais práticas integrativas vêm ao SUS. Entidades
médicas criticam
O governo anunciou a inclusão de frpnoterapia, aromaterapia e outros oito tratamentos
alternativos na rede pública. Mas a Medida não agradou a todos
lig?or Da Redação

1/4_,.0 22 mar 2018, 11h32 - Publicado em 19 mar 2018, 17h11

Entidades médicas criticaram a inclusão de mais dez práticas integrativas no SUS. (Foto: IS/iStock)
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Uonselho Regional de Medicina cio Estado de Sn Paulo (Uremesp). Segundo elas, os
médicos nem podem receitar essas terapias pela total falta de evidência científica de que

Veja também
MENTE SAUDÁVEL

Meditação mindfulness: sua mente tem poder
C) 23 ago 2017- 10h08
BEM-ESTAR

Como a acupuntura pode ajudar no tratamento de doenças?
C) 20 mar 2016 - 12h03

As novas terapias oferecidas no SUS
As descrições a seguir foram tiradas do site do Ministério da Saúde:
Apiterapia — método que utiliza produtos produzidos pelas abelhas nas colmeias como a
apitoxina, geleia real, pólen, própolis, mel e outros.
Aromaterapia — uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais, os óleos essenciais
promovem bem-estar e saúde.
Bioenergética — visão diagnóstica aliada à compreensão do sofrimento/adoecimento, adota a
psicoterapia corporal e exercícios terapêuticos. Ajuda a liberar as tensões do corpo e facilita a
expressão de sentimentos.
Constelação familiar — técnica de representação espacial das relações familiares que permite
identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família.
Cromoterapia — utiliza as cores nos tratamentos das doenças com o objetivo de harmonizar o
corpo.
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causam benefícios reais. Mas de quais práticas integrativas estamos falando?

Geoterapia — uso da argila com água que pode ser aplicada no corpo. Usado em ferimentos,
cicatrização, lesões, doenças osteomusuculares.
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finalidade terapêutica e promove melhoria de diversas doenças. Usado na odontologia,

Terapia de Florais — uso de essências florais que modifica certos estados vibratórios. Auxilia no
equilíbrio e harmonização do indivíduo
Com elas, o SUS oferece 29 práticas integrativas no total. Além das já mencionadas, os
brasileiros têm à disposição: fiyurveda homeopatia, medicina tradicional chinesa, medicina
Antroposófica, fitoterapia arteterapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia,
naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa,
termalismo social/crenoterapia e ioga.

Qual o problema?
Em resumo, o CFM e o Cremesp lamentam a falta de evidências científicas sobre a segurança e,
principalmente, a eficácia desses métodos. Diante disso, seria inoportuno gastar o escasso
dinheiro destinado à Saúde em estratégias que podem não surtir efeito real.
Veja: se um indivíduo deseja recorrer a essas alternativas, é direito dele. O que se questiona é
onerar o sistema público com medidas sem comprovação de eficiência, nem que seja sob a
alegação de evitar enfermidades. Segundo o CFM, em 2017 o Ministério da Saúde destinou R$
7,2 bilhões para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
Programas de prevenção de doenças são fundamentais. Mas, talvez, pudessem ser voltados
para medidas reconhecidamente positivas, como os exercícios físicos, a alimentação saudável e
por aí vai.

As contestações na íntegra
Veja a seguir as notas do CFM e do Cremesp sobre o assunto. E, neste link, você pode ler o
comunicado do Ministério da Saúde.
Nota do Cremesp
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) vem a público manifestar
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neurologia e oncologia.

sua preocupação com o recente anúncio do Ministério da Saúde de inclusão de dez novas

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 102

Assine

Cremesp alerta, ainda, os médicos que o Código de Ética Médica, em seu Capítulo II, diz que "é
direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas
cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente." Portanto, é vedado ao médico
indicar qualquer tratamento considerado alternativo e que não se configura especialidade
médica, conforme resolução do CFM.
Mais uma vez, o Cremesp repudia a atitude do Ministério da Saúde que de maneira arbitrária
introduz práticas e procedimentos ao SUS sem levar em consideração o rigor técnico e científico,
desviando o foco da real situação em que se encontra a saúde pública brasileira que tanto
necessita investimento na atenção básica e em programas de prevenção.
Cremesp reforça seu compromisso com a saúde da população e continuará atuando pelo
aprimoramento da assistência e pela qualificação da atuação médica, visando a humanização e
respeito ao paciente.
Nota do CFM
Conselho Federal de Medicina (CFM) se manifestou, nesta segunda-feira (12), sobre a inclusão
le novas práticas integrativas e complementares para pacientes do Sistema Único de Saúde
(SUS), anunciadas pelo Ministério da Saúde.
Para a autarquia, as práticas integrativas feitas no SUS não têm resolubilidade e não têm
fundamento na Medicina Baseada em Evidência (MBE) - ou seja, ignoram a integração da
habilidade clínica com a melhor evidência científica disponível.
"A aplicação de verbas nessa área onera o sistema, é um desperdício e agrava ainda mais o
quadro do SUS com carências e faltas", explica o presidente do CFM, Carlos Vital.
Vital destaca ainda que os médicos só podem atuar na medicina com procedimentos e
terapêuticas que têm reconhecimento científico e que nenhuma das práticas anunciadas nesta
segunda-feira pelo ministério são reconhecidas - exceto a homeopatia e acupuntura.
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1,
doenças e expor os pacientes a riscOs. Não se incluem nesta discussão, desde que praticadas
por médicos, a acupuntura e a homelopatia, que são especialidades médicas reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM).

"A acupuntura quando praticada como especialidade médica é feita de maneira completamente
diferente do que está colocado no SUS como uma prática integrativa, ou seja, é feita com base

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 103

Assine

LS.ÃO
P7;
C).
UU urivi 101 exteiuuaua iipUb" U uviuriustetio Utl JdUlle aiiuiieiai, IlebSii segutiutrieurii

k t G),

inclusão de dez terapias alternativas a serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o coordenador da pós-graduação em Bioética da
Universidade de Brasília (UnB) e presidente da Associação Internacional de Ética em Educação,
Volney Garrafa, assim como o CFM, também criticou a alocação de recursos públicos para essas
terapias.
\ :Essa priorização na alocação de recursos é feita com base na ética: o que vai trazer mais
benefícios, para o maior número de pessoas, pelo maior tempo possível, trazendo menos
consequências". Para Garrafa, ainda que algumas das terapias tragam benefícios, caso da
meditação e da acupuntura, a questão maior é ter critérios e transparência na alocação do
dinheiro público. No ano passado, o Ministério da Saúde destinou R$ 17,2 bilhões para o
programa que financia essas terapias por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares.
[Atenção: o Ministério da Saúde contesta esse valor da nota do CFM. A pasta afirma que a
verba mencionada se refere, na verdade, a todo o Piso da Atenção Básica, que inclui as práticas
integrativas, assim como outros tratamentos. A assessoria de imprensa diz ainda que não tem
o valor gasto com as práticas integrativas separadamente]

TUDO SOBRE
TERAPIAS ALTERNATIVAS

Recomendado por

Df vP®•••
Pela Web
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Entre essas práticas, estão a cromoterapia, ozonioterapia e florais.
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Vacina da gripe: o que muda em 2018
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(http://www.vidaeacao.com.bri)

Polêmica: médicos são contra 'terapias
alternativas' no SUS

'4

tp://www.vidaeacao.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Acupunturajpg)

De um lado, o Ministério da Saúde, que acaba de liberar novos procedimentos na rede
do SUS e milhares de terapeutas e usuários que confirmam o poder terapêutico das
chamadas práticas integrativas e complementares (PICs). De outro, um forte
movimento sustentado pela classe médica, com apoio, certamente, da poderosa
indústria farmacêutica de halopáticos e de grandes grupos empresariais na área de
assistência à saúde, que preferem tratar exclusivamente a doença e não o "todo",
como defendem os conhecimentos tradicionais e algumas vezes milenares das
terapias antes conhecidas como "alternativas".
A decisão de incluir mais 10 práticas integrativas, como a Ozonioterapia e a terapia com florais, na rede de atenção básica à
saúde — anunciada pelo ministro Ricardo Barros na última segunda-feira (12), na abertura de um congresso intemacional sobre
o tema que termina nesta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro — gerou forte reação entre entidades que representam a classe

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

flosayne Macedo (Http://Www.Vidaeacao„Com.Br/Author/Rosayne-Macedo/)
15 de Março de 2018 (http;//www.vidaeacao.com.bdpolemica-rnedicos-seo-contra-teraples-ahernativas-no-sus/)

médica. A Associação Médica Brasileira (AMB) emitiu uma nota oficial taxando de "ultrajante que os recursos do SUS sejam
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direcionados a tais práticas, enquanto a cada ano se investe menos em saúde". O Conselho Federal de Medicina (CEM)
também havia se manifestado contra a adoção da Ozonioterapia na rede SUS. (http://www.vidaeacao.com.br/ozonioterapiatraz-beneficios-mas-enfrenta-resistencia-de-medicos/)
Para a AMB, os recursos do SUS deveriam ser usados para melhorar a situação de superlotação dos hospitais e à prevenção e
tratamento de doenças graves, como a febre amarela, que tem avançado no país. 'Vemos o uso do orçamento da União, ou
seja, o dinheiro da população, que deveria estar sendo aplicado em áreas da saúde negligenciadas, sendo gastos em "terapias"
com a total falta de reconhecimento científico", critica a entidade. E prossegue: "0 país vive situações graves de filas para
cirurgias e exames, inclusive oncológicos, hospitais superlotados, desativação de leitos e de unidades de atendime
avanço da febre amarela, recrudescimento de doenças, como a malária, sífilis, hepatite A, tuberculose, dentre outr

A nota, porém, faz uma ressalva, ao reconhecer a importância das práticas integrativas, quando aplicadas por médico
ocaso da Homeopatia e da Acupuntura, já reconhecidas há bastante tempo como especialidades médicas. "Dentre
as práticas integrativas estão duas especialidades médicas, com atuação claramente definidas, reconhecidas pela Comissão
Mista de Especialidades, a Homeopatia (desde 1980) e a Acupuntura desde (1995)". No entanto, ressalta a nota, mesmo nestas
há um "desvio", pois em muitos casos estão sendo praticadas, de forma incentivada pelo governo, por não médicos, o que, diz a
AMB, estaria "ferindo a Lei do Ato Médico e colocando em risco a saúde das pessoas".
A queda de braço entre terapeutas holísticos e médicos, que já vem de muitos anos, mobiliza a Justiça. De acordo com a AMB,
"diversas decisões em Tribunais pelo país têm julgado improcedente práticas médicas de serem executadas por outros
profissionais". E cita uma das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, publicada 16 de fevereiro, que "reafirmou que o
exercício da acupuntura é ilegal para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que pleiteavam aa competência para isso".
Mais de 1,4 milhão de usuários no Brasil
As chamadas Práticas Integrativas e Complementares (PICS) disponíveis no SUS já são empregadas em 9.350
estabelecimentos em 3.173 municípios brasileiros, sendo que 88% são oferecidas na Atenção Básica. Para a AMB, "os
números divulgados pelo Ministério da Saúde assustam, aliados ao registro de mais de 1,4 milhão de atendimentos individuais
em tais "terapias".
A AMB considerou um "desrespeito aos brasileiros o uso de valores para tais práticas e, ainda, a destinação de mais recursos
para a realização de grande evento internacional — 1° Congresso Internacional de Práticas Integrativas para Saúde Pública —
promovido pelo próprio MS". O Intercongrepics e o 3° Congresso Internacional de Ayurveda são realizados no Rio de Janeiro, no
?ntro de Convenções Riocentro, e terminam nesta quinta-feira (15) no Rio de Janeiro, reunindo cerca de quatro mil
pesquisadores e especialistas do mundo inteiro. Foram apresentados mais de 900 estudos científicos que comprovam a
eficácia dessas terapias para tratar doenças crônicas, de difícil ou caro tratamento na rede pública de saúde, como ansiedade,
estresse e depressão.
Espiritualidade e cura
Espiritualidade e saúde no campo das pesquisas clínicas foi o tema de uma das
palestras realizadas durante o congresso nesta quarta-feira (14). A antropóloga Marilyn
Kay Nations (foto ao lado), que fez pesquisa no Nordeste sobre a depressão em mães
que perderam seus bebês, descobriu que a espiritualidade mantém essas mães vivas.
Segundo ela, elas se ancoram na fé, nas crenças e na imaginação de que os filhos
mortos são seus anjos.
"A USP tem visão mais analítica sobre o conceito da espiritualidade para minimizar o sofrimento das pessoas", disse a
pranaterapeuta Marta Santos, parceira do Vida & Ação, após assistir palestra de Rubens Lene Tavares professor no setor de
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Só médicos podem praticar Homeopatia e Acupuntura, diz AMB

ginecologia e obstetricia e coordenador do núcleo avançado de espiritualidade da UFMG.
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Houve fila para experimentar algumas práticas integrativas, como reike e
auricoloterapia. No primeiro dia do Congresso foi lançada a biblioteca virtual sobre
as medicinas tradicionais e práticas integrativas, uma forma interessante de manter
uma fonte confiavel para quem se interessar pelos assuntos.
Mais da metade dos municípios do RJ já conta com terapias no SUS
As PICS já estão presentes na rede pública de saúde de 58 dos 92 municípios do
Estado do Rio de Janeiro. São práticas de medicina tradicional chinesa, terapia
comunitária, dança circular, yoga, massagem, auriculoterapia, massoterapia,

Houve fila durante o congresso para interessados em
experimentar algumas terapias (Fotos' Marta Santos)

arteterapia, meditação, musicoterapia, acupuntura, tratamento termal, tratamento

Atualmente, a acupuntura é a mais difundida com 707 mil atendimentos e 277 mil consultas individuais. Em segundo lugar,
estão as práticas de Medicina Tradicional Chinesa com 151 mil sessões, como taichi-chuan e liangong. Em seguida aparece a
auriculoterapia com 142 mil procedimentos. Também foram registradas 35 mil sessões de yoga, 23 mil de dança
circular/biodança e 23 mil de terapia comunitária, entre outras. Veja abaixo a lista de municípios que ofertam
práticas integrativas no Estado do Rio.
RJ
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naturopático, tratamento osteopático e reiki oferecidas na Atenção Básica para o tratamento de usuários do SUS.

Rio de Janeiro
_
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ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

RJ

RIO CLARO

RJ

SANTO ANTÓNIO DE PÁDUA

RJ

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

RJ

SAPUCAIA

RJ

TANGUÁ

RJ

VALENÇA

Fonte: Ministério da Saúde e AMB, com Redação

More : acupuntura (http://www.vidaeacao.comáritagfacupuntura/), médicos (http://www.vidaeacalcom.britagfmedices/),
rapias alternativas (littp://vavw.vidaeacao.comliltagfterapias-alternativasi)
in (https://www.I
mInl=true&url=http%
f ditipwwwwleanestale
u=hititimmoutibianii
medicosm
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Rosayne Macedo (Http://Www.Vidaeacao.Com.Billiuthor/Rosayne-Macedo/)
Mãe da Clarinha, jornalista, empreendedora, reinventante. Criou e edita o Portal VIDA & Ação desde junho de 2016. É diretora da TAD
iteligência em Comunicação, consultora e palestrante. Como voluntária, idealizou e lidera a Rede Reinventar JornalistasRJ e o projeto
Repórteres do Bem. Contato: rosayne@vidaeacao.com.br

f (http://facebook.com/https://www.facebook.com/JornalistaRosayneMacedo/) V (http://twitter.com/rosaynemacedo)

Nert post

Preview post
Alto preço de produtos saudáveis afasta consumidores

Angra tenta barrar mosquitos da febre amarela

(http://www.vidaeacao.com.br/alto-preco-de-produtos-saudaveis- (http://www.vidaeacao.com.br/angra-tenta-barrar-mosquitos-dafebre-ama rela/)
afasta-consumidoreso

DEIXE UM COMENTÁRIO
Seu endereço de e-mail não será publicado.
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Website
_ .
Comentar ...

NEWSLETTER
-tixe seu email e receba as novidades sobre saúde, bem-estar e atitude sustentável.
email@email.com

INSCREVA-SE
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-------ça
2mãssoatamiliaemigosnotematrfer

(https://go.hotmart.com/C7589268Y)
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LEIA TAMBÉM
(http://www.vidaeacao.com.br/consumo-de-alcooFe-cigarro-faz-aumentar-cancer-de-boca/)

( http://wwwvidaeacao.com.br/consumo-de-alcool-e-cigarro-faz-

at4p~aitteere80~0M,BR/TOPICOS/MEDICINA/) PALAVRA DE ESPECIALISTA (HTTP://WWW.VIDAEACAO.COM.BR/TOPICOS/PALAVRA-DE-ESPECIALISTA0

Homem que fuma tem mais risco de ter câncer de boca Hittp://vmw.vidaeacao.com.briconsumo-de-alcool-e-cigarre-faz-aumentar-cancer-de-bocan

II Redação (Http://Www.Vidaeacao.Com.Br/Author/Redacao/)
O 10 de Abril de 2018 (http://www.vidaeacao.com.briconsumo-de-alcool-e-cigarro-faz-aumentaocanceode-bocan

( http://www.vidaeacao.com.br/doutor-google-fake-news-e-cancer-mistura-que-nao-combina/)

Doutor Google, fake news e câncer: mistura que não combina (http://ronv.vidaeacao.com.bridoutorgeogle-fake-nows-e-cancer-mistura-que-nao-combinan
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( http://www.vidaeacao.com.br/10-atitudes-que-contribuem-para-manter-a-saude-do-corpo-e-da-mente/)
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10 atitudes para se manter jovem por mais tempo (http://www.vidaeacao.com.br/10-atitudes-quecontribuem-para-manter-a-saude-do-corpo-e-da-menten

( http://www.vidaeacao.com.br/tudo-sobre-urticaria-cronica-espontanean

Tudo sobre a Urticária Crônica Espontânea ihttp://www.vidaeacao.com.britudo-sobre-orticaria-cronicaespontanea/

Tm tempos de fake nein mentirinha pode virar doença (http(//www.vidaeacao.com.briem-tempos-defake-news-mentirinha-pode-virar-doenca/)

1
( http://www.vidaeacao.com.br/ta manho-nao-e-documento-nude-de-zu lu-a bre-d ebate-sobre-medida-ideal/)

Tamanho não é documento: nude de Nu abre debate sobre medida ideal
(http://www.vidaeacao.com.britamanho-nao-e-documento-nude-de-zulu-abre-debatmsobre-medidaideal/

( http://www.vidaeacao.com.br/quais-os-tipos-de-drogas-mais-consumidas-no-mundo/)

1
Quais os tipos de drogas mais consumidas no mundo? (httpWwww.vidaeacao.com.briquals-os-tipos-dedrogas-mais-consumidas-no-mundo/

( http://www.vidaeacao.com.br/lais-souza-o-que-me-motiva-e-isso-e-buscar-a-minha-melhora/)

Laís Souza fala de superação, inspiração e desafios (http://wmv.vidaeacao.com.brilais-souza-e-que-memotiva-e-isso-e-buscar-a-minha-melhorai

( http://www.vidaeacao.com.br/colesterol-alto-causa-problema-no-coracao-mito-ou-verdaden
é
Colosterol alto causa problema no coração: mito ou verdade? ildtp://wmv.vidaeacao.com.bricolesterolalto-causa-problema-no-coracao-mito-ou-verdaden

FALE CONOSCO
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Um site sobre qualidade de vida, em seu sentido mais amplo: do indivíduo e do planeta. Informações e dicas de saúde, bem-estar e atitude
sustentável. Por Rosayne Macedo
Phone: 55(21) 2578-3275
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Ema: contato@vidaeacao.com.br (mailio:contato@vidaeacao.com.ba

PCNSC NJA
SAÚDC teste
4

Ca) para
se ~Meg
sem•Pcze
uov
Lpeabi
na orate

á

Z.A ao te

v:`44:
r3W7www.instagram.com/p/8hhV8Ugna6ua
th

ILwin 5,02

110/1 112 ItO 414011

Ja'Afr

(https://www.instagram.com/p/BhhK2oJHnZ2/)

P4r2bitilinraS

%eliEige 91:Md3rel
frear rrn vai; no

*Is sr. .
hops://www.instagram.com/p/BhezAZeHOcsa

Voott

ps://wwwinstagram.com/p/B e nWH2IV/

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

INSTAGRAM

Num. 44229008 - Pág. 118

r•

r

G

It

DIA MUNDIAL
DA SOBE

Stinirtdrío
'Len denfr,lnabnike Renda'
iimáo ¡pay': Isc -si, Cr A#4 -1 Cl rurVIPO
ar • titlf.C.:_ to:

414

4•

,rk

çrÇ

POP irttohçavecosoctimetwAtile
(https://www instagram com/p/BhbZVcen7pA/)

ps.//www

rsl

stagram com/p

uo/

4.
1•

DIA
DA A
FiSIC

(D e

ti

(htips://www.instagram.com p

neo

ps. wwwinstagram.com

:

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

•

ÚLTIMOS TWEETS

•

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 119

v70A VIDA & Açao
@vidaeacao
Nesta nova matéria da série sobre Câncer, que
trazemos na Semana Mundial de Combate ao
Câncer em VIDA & Ação, destacamos o aumento no
número de casos relacionados a infecção pelo
chamado... vidaeacao.com.brisexo-sem-prote...
Sexo sem proteção faz aume...
Aumento dos casos de infecção...

Copyrights e 2018 Vida & Ação. Ali Rights Reserved.
Desenvolvido por: Inquietos (https://inquietos.com.br)

in
(https:ffinpv90~~ellinj11~dinháll~/~fttdaSínely13vW682w)
f
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Legislação Informatizada - LEI N°12.842, DE 10 DE
JULHO DE 2013- Veto
Veja também:

LEI N°12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre o exercício da Medicina.
MENSAGEM N° 2137, DE 10 DE JULHO DE 2013.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1° do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse
público, o Projeto de Lei n° 268, de 2002 (n° 7.703/06 na Câmara dos
Deputados), que "Dispõe sobre o exercício da Medicina".
Ouvidos, os Ministérios da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão,
da Fazenda e a Secretaria-Geral da Presidência da República manifestaramFr' pelo veto aos seguintes dispositivos:
Inciso I do capple§ 2° do art. 4°
"I - formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição
terapêutica:"
"§ 2° Não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinésiofuncional, psicológico, nutricional e ambiental, e as avaliações
comportamental e das capacidades mental, sensorial e
perceptocognitiva."
Razões dos vetos
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diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em rotinas
e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da
forma como foi redigido, o inciso I impediria a continuidade de inúmeros
programas do Sistema Único de Saúde que funcionam a partir da
atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a
realização do diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas
que não a médica. É o caso dos programas de prevenção e controle à
malária, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis,
dentre outros. Assim, a sanção do texto poderia comprometer as polític
públicas da área de saúde: além de introduzir elevado risco de
judicialização da matéria. I
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O veto do inciso I implica também o veto do § 2°, sob pena de inverte •C_:
_;,‘Jcompletamente o seu sentido. Por tais motivos, o Poder Executivo
apresentará nova proposta que mantenha a conceituação técnica
adotada, porém compatibilizando-a com as práticas do Sistema Único de
Saúde e dos estabelecimentos privados."
Os Ministérios da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão e a
Secretaria-Geral da Presidência da República opinaram, ainda, pelo veto aos
dispositivos a seguir transcritos:
Incisos VIII e IX do art. 40
\

"VIII - indicação do uso de órteses e próteses, exceto as órteses de uso

temporário;
IX - prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;"
Razões dos vetos

"Os dispositivos impossibilitam a atuação de outros profissionais que
usualmente já prescrevem, confeccionam e acompanham o uso de
órteses e próteses que, por suas especificidades, não requerem
indicação médica. Tais competências já estão inclusive reconhecidas pelo
Sistema Único de Saúde e pelas diretrizes curriculares de diversos
cursos de graduação na área de saúde. Trata-se, no caso do inciso VIII,
dos calçados ortopédicos, das muletas axilares, das próteses mamárias,
das cadeiras de rodas, dos andadores, das próteses auditivas, dentre
nu itras Nn naan dn innisn IX a nrnani7anãn Miinrlinl ria Recifie e a
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profissionais não médicos no atendimento de saúde visual, entendimento
este que vem sendo respaldado no País pelo Superior Tribunal de
Justiça. A manutenção do texto teria um impacto negativo sobre o
atendimento à saúde nessas hipóteses."

"1 - invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou
abrasivos;
II - invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção,
punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso
de agentes químicos ou físicos;"
Razões dos vetos

"Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam
procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente
aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo
alguns que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de
uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe
a execução de punções e drenagens e transforma a prática da
acupuntura em privativa dos médicos, restringindo as possibilidades de
atenção à saúde e contrariando a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. O Poder
Executivo apresentará nova proposta para caracterizar com precisão tais
procedimentos."
Incisos 1, II e IV do § 5° do art. 4°

"1 - aplicação de injeções subcutâneas, intradérmicas, intramusculares e
intravenosas, de acordo com a prescrição médica;
II - cateterização nasofaringeana, orotraqueal, esofágica, gástrica,
enteral, anal, vesical, e venosa periférica, de acordo com a prescrição
médica;"
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médica;"

"Ao condicionar os procedimentos à prescrição médica, os dispositivos
podem impactar significativamente o atendimento nos estabelecimentos
privados de saúde e as políticas públicas do Sistema Único de Saúde,
como o desenvolvimento das campanhas de vacinação. Embora esses
procedimentos comumente necessitem de uma avaliação médica, há
situações em que podem ser executados por outros profissionais de
saúde sem a obrigatoriedade da referida prescrição médica, baseados
em protocolos do Sistema Único de Saúde e dos estabelecimentos
privados."
Inciso I do art. 5°

"I - direção e chefia de serviços médicos;"
Razões dos vetos

"Ao não incluir uma definição precisa de 'serviços médicos', o projeto de
lei causa insegurança sobre a amplitude de sua aplicação. O Poder
Executivo apresentará uma nova proposta que preservará a lógica do
texto, mas conceituará o termo de forma clara."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção
1 de 11/07/2013

Publicação:
Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/7/2013, Página 6 (Veto)
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Rede dos Conselhos de Medicina

Selecione o Conselho que desça acossar • Federal

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
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STF retifica proibição de que fisioterapeutas pratiquem acupuntura
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O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a proibição de que a acupuntura seja praticada por profissional fisioterapeuta. O
relator da matéria foi o ministro Gilmar Mendes, que negou, no dia 6 de fevereiro, seguimento ao recurso extraordinário contra a
decisão do tribunal de origem, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1 Região.
Na apreciação original, o Tribunal decretou a nulidade da Resolução 219/2000 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (Coffito), que reconhece da acupuntura como especialidade do fisioterapeuta. Em sua fundamentação, o TRF
afirmou que o Decreto-Lei n°938/1969 estabeleceu o que os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem
fazer e, entre essas atribuições, não está a de realizar diagnósticos clínicos, nem prescrever tratamentos (atos intrínsecos à
prática da medicina e necessários à prática da acupuntura).
Nesse sentido, o tribunal destacou que houve extrapolação da lei por parte do Coffito ao tratar do assunto: "Por ter elastecido a
matéria já regulada em lei, a atribuição de competência para a prática de acupuntura por profissional de Fisioterapia ou Terapia
lcupacional através de Resolução é Ilegal, por dela desbordar".
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A decisão ê considerada uma importante vitória dos médicos brasileiros em defesa da exclusividade das atividades previstas na
Lei n° 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), e consolida a posição sobre a matéria defendida pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), que coordenas Comissão Jurídica de Defesa ao Ato Médico.

1 a grupo reúne advogados de diversas entidades médicas — entre elas a Associação Médica Brasileira (AMB), os conselhos
1
anais de medicina (CRMs) e as sociedades de especialidades — com o objetivo de estudar estratégias jurídicas de
e reposição a atos administrativos que contrariam a legislação.

— ..abalho compreende medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para suspender e anular judicialmente normativos, requerer a
apuração da responsabilidade de gestores que os editaram e denunciar casos concretos de exercido ilegal da medicina, com
apuração da responsabilidade civil e criminal dos envolvidos nos inúmeros casos de prejuízo a pacientes.
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Entre as vitórias mais recentes estão a nulidade de artigos de resolução do Conselho Federal de Educação Física (Contei), os
quais autorizavam aos profissionais desta área a prática de acupuntura e a suspensão, pela justiça, de trechos de resoluções do
Conselho Federal de Farmácia (CFF) que permitiam "a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico" e da "avaliação de
resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente" por estes profissionais.
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A decisão foi mantida apenas pelo relator da matéria, o ministro Gilmar Mendes, por isso ainda cabe recurso ao Plenário do
STF.
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Afinal, quem pode ser acupunturista?
O STF decidiu não julgar os recursos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional contra
decisão de considerar que essa especialização terapêutica só possa ser realizada por médicos, veterinários
#e dentistas

postado em 25/03/2018 16:06 / atualizado em 26/03/2018 19:13
Thays Martins* (mailto:eustudante.dfecbnet.com.br)

Parece que está perto do fim a longa batalha pelo direito de exercer a acupuntura. A contenda
é travada desde 2002, quando o Conselho Federal de Medicina (CFM) entrou com processo
contra os conselhos de fisioterapia e terapia ocupacional, psicologia, farmácia, biomedicina,
enfermagem e, posteriormente, de educação fisica. Por enquanto, quem está ganhando na
Justiça a permissão para praticar a terapia são os médicos, algo contestado por outras classes.
Na visão do CFM, as Únicas áreas, além da médica, que poderiam usar a técnica seriam a

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

(https://www.correiobraziliense.com.brieuestudante/)

Num. 44229008 - Pág. 127

Assim, o jurista determinou que seja cumprida a decisão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (TRF1), que permitiu apenas a profissionais da medicina trabalhar com o tratamento
com agulhas. O Coffito recorreu dá sentença e o recurso deve ser julgado pelo Plenário do STF
e também pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas não há data prevista para a apreciação
da matéria. Enquanto isso, clinicas de diferentes especialidades oferecem sessões da prática
milenar. Para a biomédica Kassia Guedes Duarte, 26 anos, não há motivos para que outros
trabalhadores da saúde sejam impedidos de exercer a atividade. 'A anatomia que a gente vê na
faculdade é a mesma que a dos médicos. Além disso, a agulha é aplicada de modo superficial,
sem aprofundar. Para completar, não fazemos diagnóstico, o paciente passa pelo médico
primeiro", explica ela, que é pós-gtaduada pela Associação Brasileira de Acupuntura (ABA).

"Esses conselhos estão extrapolando suas funções ao exercerem
acupuntura porque a prática não se trata só de colocar agulhas. O objetivo
é atingir inervações especificas" Fernando Genschow, presidente do
Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura

No entendimento do CFM, porém, profissionais de outras áreas de saúde não estão aptos a
realizar a prática. "Esses conselhos estão extrapolando suas funções porque não é só colocar
agulhas. O objetivo é atingir inervações especificas. Primeiro, tem que ter um diagnóstico de
doença; depois, um prognóstico; por último, uma intervenção invasiva, como é o caso",
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odontologia e a medicina veterinária, mas estritamente em seus campos de atuação. O caso
voltou à tona quando, em fevereiro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), publicou decisão em que dizia que o recurso interposto pelo Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) não poderia ser julgado pela mais alta corte
brasileira por não ter conteúdo diretamente ligado à Constituição.
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"É uma técnica da medicina oriental apropriada pela ocidental. É um tratamento que
depende de um diagnóstico de doença", argumenta. De acordo com ele, a consequência de
outros profissionais atuarem no ramo não precisa ser exatamente gerar um risco ao paciente,
mas, sim, frustração: a pessoa pode se decepcionar. "Ela pode não ter o resultado que está
buscando porque não é simplesmente uma massagem", diz. Salomão explica que em outros
países a prática é exclusiva da medicina. "Esse tratamento é médico e é assim no mundo
inteiro. Só no Brasil que outros profissionais podem fazer", conta.

"A anatomia que a gente vê na faculdade é a mesma que a dos médicos.
Além disso, a agulha é aplicada de modo superficial, sem aprofundar"
Kassia Guedes, biomédica e acupunturista

"Na China existe a formação em medicina oriental, mas são médicos que trabalham com
isso", diz. A Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), por meio de nota, se disse favorável a
que qualquer profissional com especialização na área possa atuar no ramo. "Somos
totalmente favoráveis à prática da acupuntura por quem tem formação em acupuntura e não
somente em outro campo (medicina, por exemplo). O SUS (Sistema Único de Saúde) tem
acupunturistas médicos e não médicos atendendo a população. Já formamos milhares de
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argumenta Fernando Genschow, presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura
(CMBA), médico epidemiologista e coordenador central de Acupunturiatria na Secretaria de
Saúde do Distrito Federal. A lei no 12.842/2013 (que dispõe sobre o exercício da medicina) não
autoriza profissionais que não sejam da medicina a fazerem todas essas etapas. Psiquiatra e
conselheiro do Conselho Federal de Medicina pelo estado de Goiás, Salomão Rodrigues
acrescenta que a acupuntura é uma especialidade médica, por isso, outras classes não teriam
autorização para exercê-la.
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acupunturistas que têm graduação em medicina ou em outras áreas."

O Coffito informou, por meio de nota, que a decisão do STF não altera a legalidade do
exercício da acupuntura por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, já que ela somente
impede que o recurso seja julgado pelo Supremo. Mais tarde, a decisão do STJ é que apontará
se há legalidade ou não na resolução que autoriza esses profissionais a exercerem a prática. "A
decisão publicada em 14 de fevereiro não é definitiva, tampouco põe fim à elástica discussão
sobre o tema. Seguem válidos os comandos normativos do Coffito e absolutamente livre o
exercício da acupuntura por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais", esclareceu. O
conselho usa essa informação para tranquilizar profissionais e pacientes. "Continuem a
confiar na fisioterapia e na terapia ocupacional brasileiras, inclusive contando com a
acupuntura como recurso terapêutico", continuou a instituição de classe, em nota.
Representantes da medicina, no entanto, não concordam com isso.

" Se a acupuntura é um tratamento, é preciso fazer um diagnóstico de
doença antes e quem pode fazer isso é exclusivamente um médico"
Salomão Rodrigues, médico psiquiatra e conselheiro do CFM

O médico acupunturista Fernando Genschow, com especialização na área pela Beijing
University of Chinese Medicine, argumenta que não é uma questão de competência, mas, sim,
de regulamentação. "Todos são profissionais muito importantes, mas isso que estão fazendo é
uma impropriedade legal.
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Polêmica

Qualquer profissional pode saber coisas de outras profissões, mas, mesmo que saibamos, não
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podemos ir lá e fazer Isso não é questão de democracia ou corporativismo médico, é porque,
ao fazerem acupuntura, estão invadindo a área do outro", conclui. Para o professor de
medicina chinesa Tobias Velho, da Escola Nacional de Acupuntura (Enac), o que deveria
acontecer era a regulamentação da acupuntura como um curso de educação superior Desde
2003, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei no 1549, de autoria do deputado
Celso Russomanno (PRB/SP), com esse teor. "Os médicos fazem lobby há muito tempo para
transformar a medicina chinesa em uma especialidade médica. Por ser um grande nicho de
mercado, eles estão de olho", observa Tobias Velho.

ri,

Na rede pública do DF

P-7)

A acupuntura é oferecida pelo SUS. Em Brasília, só o Hospital de Base (foto) atende, em
média, 500 pacientes por mês, fazendo entre 8 mil e 10 mil procedimentos mensais. Cinco
profissionais atuam diariamente para dar conta da demanda. Ao todo, 16 unidades de saúde
no DF oferecem o tratamento gratuitamente. A Secretaria de Saúde trabalha com isso desde
1989. Ao todo, 21 especialistas são responsáveis pelo atendimento em diversas unidades.
'Mão de paciente
Paciente de uma biomédica acupunturista há dois anos, Neide Fátima de Oliveira, 54 anos,
procurou o tratamento por não aguentar mais conviver com fortes dores de cabeça. "Procurei
por conta própria. Tenho crises de enxaqueca desde a adolescência, fiz vários tratamentos
com neurologista, psicólogo, nutricionista, pratico exercícios físicos e até mesmo consultei
psiquiatra", diz.
Com a acupuntura, relata Fátima, as crises estão diminuindo. 'Antes tinha quase todos os
dias, agora é uma ou duas vezes ao mês. Até mesmo médicos reconhecem a melhora e
recomendaram que eu continue com as sessões semanalmente", conta. A professora
aposentada diz que, para ela, não importa se a técnica será aplicada por um médico ou não.
"Desde que o profissional tenha o curso e competência, é suficiente", opina.
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"Hoje, cada área da saúde adapta uma ciência completa, como se fosse uma técnica. Por isso,
muitos médicos e juristas não querem a regulamentação", completa. Ele fez curso de tal chi
chuan tradicional da Família Yang (arte marcial chinesa) e de chi kung (exercício de cultivo da
energia) na Sociedade Brasileira de Tal Chi Chuan e Cultura Oriental (SBTCC) em São Paulo,
escola que representa em Brasília, .e explica que a acupuntura está no Brasil desde a década de
50. "Naquela época, o conselho de medicina não reconhecia a prática como especialidade
médica. Passou a ser admitida a partir da década de 1970, quando os efeitos da técnica
-omeçaram a ser comprovados pela ciência e quando perceberam que a terapia dava
dinheiro", comenta. "Na verdade, a medicina tradicional chinesa é uma racionalidade médica
única, assim como a ocidental e como a ayurveda, indiana. Isso quer dizer que cada uma tem
uma forma de pensar sobre a saúde, a fisiologia, o corpo e a mente", afirma ele, que dejeiflg
C.:5,\\,„1 /4
existência de um curso superior específico em acupuntura.
So
:) FLS.
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Apesar disso, ele explica que caberia ainda recursos para que a matéria possa ser julgada pelo
Plenário do STE "Essa usurpação por parte de outros profissionais de atividade que é da
medicina pode gerar ações de reparação de danos caso ocorra algo com um paciente", diz. O
firofessor, que é mestre em ciências políticas pelo Centro Universitário Euro-Americano
(Unieuro), explica, ainda, que a decisão do ministro Gilmar Mendes é baseada no artigo 5° da
Constituição, que estabelece critérios para exercício das profissões.
O que dizem outros conselhos?
Confira notas enviadas por outras entidades de classe interessadas no assunto:
"Julgamento do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região confirmou a legalidade da
Portaria 971/2006 do Ministério da Saúde, que inseriu a prática da acupuntura no SUS e
reconheceu seu caráter multiprofissional. A regulamentação da acupuntura pelos conselhos
(de enfermagem, fisioterapia, psicologia, biomedicina, farmácia e fonoaudiologia) está
judicializada, o que, no momento, não impede a prática."
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)
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Avaliação legal
De acordo com o professor de direito trabalhista da Universidade Católica de Brasília (UCB)
Alessandro Costa, apesar de a decisão do STF ter sido de um único ministro, ela impede que
outros profissionais que não sejam médicos exerçam a profissão. "Houve julgamentos nesse
sentido contra outros conselhos. A resolução do Coffito permitia que fisioterapeutas fossem
acupunturistas, mas o STF entendeu que a prática é inerente aos médicos, então essa
regulamentação que cada área tem passa a ser inconstitucional", esclarece.

"A decisão mencionada não atinge os profissionais de educação física, haja vista a ação ter
como partes o CEM e o Coffito. Em 2004, o Conselho Federal de Medicina propôs ação judicial
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"O fato de não estar mais em vigor a resolução/CFF n°353/2000 do CFF, bem como as normas
análogas de outras profissões que 'também restaram judicializadas (como psicologia e
enfermagem), não significa que a acupuntura se trata de ato privativo de médico ou que os
demais profissionais estejam impédidos de realizá-la. O Poder Judiciário apenas se
manifestou no sentido de que, corno não há legislação sobre a matéria no país, as entidades
fiscalizadoras de profissões regulamentadas não podem legislar, ou seja, editar resolução
sobre o assunto, inclusive o CFM. Há entendimento de que a prática é livre no país, não
vedada aos farmacêuticos ou qualquer outro profissional, conforme julgamento do TRF da P
Região, que considerou livre o exerIcício profissional, ante a ausência de lei especifica."
Conselho Federal de Farmácia (CFF)

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ana Paula Lisboa
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Raphael Berreiros 4 Sylas Motta • 17 dias atrás
Excelente comentário.
Responder Compartilhar
Eliabe Ferreira • 17 dias atrás
SO médicos mesmo para pôr agulhas nos nervos. Acupunturista de verdade procura os pontos
correspondentes em cada Meridiano e estimula
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para impedir a prática por educadores físicas, no entanto, a 15a Vara Federal do Distrito
Federal julgou improcedente o pedido. O CFM recorreu e o TRF da 1a Região deu provimento
à apelação. Nós interpomos recurso, que ainda não foi julgado."
Conselho Federal de Educação Física (Confef)

vivianecristinejorgebarbotti • 17 dias atrás
Pelo amor de Deus vão se informar antes de fazer uma matéria tão mentirosa e tendenciosa , a
Acupuntura é de livre exercício no Brasil, não existe nenhuma regulamentação neste sentido.
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DrSalama • 18 dias atrás
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Andre 9 DrSalama • 17 dias atrás
Todos com formação e conhecimento em práticas alternativas, incluindo a acupuntura,
podem proporcionar saúde de uma forma integral para seus pacientes.
A questão não é quem pode exercer, mas sim quais os benefícios para população.
O que a classe médica brasileira está tentando fazer é ter o domínio de uma prática
universal, e isso demonstra soberba e falta de compreensão das prática da MTC,
procurando somente o benefício próprio.
Vergonhoso para o Conselho médico que deveria ser o mais interessado em beneficiar a
saúde de nossa população e ao invés disso se esforça para que outras profissões
também não o faça.
1 A v • Responder • Compartilhar
Raphael Barreiros 4 Andre • 17 dias atrás
allk Excelente comentário! .% Não há preocupação nenhuma com o benefício para a
população.
1 A v • Responder • Compartilhar
Raphael Barreiros 9 DrSalama • 17 dias atrás
dee. Meu caro, ser Acupunturista não é ser médico. Este conhecimento é milenar, reconhecido
pela UNESCO como patrimônio cultural intangível da humanidade, ou seja, não pertence
a ninguém. Nenhuma área da saúde estuda durante sua graduação sobre fisiologia
energética, filosofia da medicina tradicional chinesa (teoria dos 5 elementos e Yin Yang).
Este conteúdo é visto apenas nos cursos de formação em Acupuntura. Portanto, como
alguem poderia se especializar em algo que nunca teve contato durante sua graduação.
O mais correto seria a criação de um curso superior para Medicina Tradicional Chinesa.
Porém, não ocorre dessa forma no Brasil, no qual qualquer área da saúde pode exercer a
Acupuntura desde que faça um curso de especialização na área. A tecnité não exige
diagnóstico médico, tendo em vista que possui seu próprio diagnóstico através de uma
lógica Completamente diferente (exemplo diagnóstico: Deficiência de Qi do Gan, CalorUmidade do Wei, etc..).
A racionalidade da Medicina Tradicional Chinesa é totalmente Independente da
racionalidade médica ocidental. O que acontece infelizmente é uma busca incessante por
uma reserva de mercado. Todos os profissionais da área da saúde sao extremamente
capacitados para entender sobre o assunto. Cada um realmente poderia ficar no seu
quadrado, mas a Acupuntura, como citei anteriormente sobre a UNESCO e o
reconhecimento da OMS, estará obrigatoriamente em todos os quadrados pois nunca
pertencerá a nenhuma profissão especifica.
1 A ••• • Responder • Compartilhar
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Todo mundo quer ser médico.., agora mesmo o governo anunciou a autorização para a a
a
de mais um punhado de cursos.., a maioria em locais onde não há profissional qualificado para
formar o corpo docente. Vai daí que muitos que não estão felizes com suas nobres profissões
preferem ser "médicos por vias tortas" a servir de maneira realmente engrandecedora para o
bem do paciente no âmbito de uma equipe de saúde. Todos seriam mais úteis se cantassem a
musiquinha: "Ado-Ado, cada um no seu quadrado"
v • Responder • Compartilhar

Reainaldo Assad Mocaiher 4 Ranhael Barreiras • 17 dias atrás
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Reginaldo Assad Mocaiber 4 DrSalama • 17 dias atrás
/.

Você deve ser mais um destes médicos corporativistas que nao entendem nada de
Acupuntura e não sabem diferenciar a diferença de diagnóstico energético referente a
acupuntura, com o da área médica , os dois são bem diferentes.
1 A - v• Responder • Compartilhar
Raphael Berreiros 4 Reginaldo Assad Mocaiber • 17 dias atras

a Exatamente.
Responder • Compartilhar
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MEC reafirma que não houve contingenciamento de verbas na UnB
(https: / /www.correiobraziliense.com.briappinoticia/euestudante/ensino_ensinosuperior/2018/04 /13 /ensino_ensinosuperior_interna,673464/mecreafirma-que-nao-houve-contingenciamento-de-verbas-na-unb.shunfi
11:09- 13/04/2018

Ocupação da reitoria na UnB pode ser ampliada para outros prédios do câmpus
(https://www.correiobraziliense.com.briappinoticia/euestudante/ensino_ensinosuperior/2018/04/13/ensino_ensinosuperior_interna,673393/ocupacaoda-reitoria-na-unb-pode-ser-ampliada-para-outros-predios-do-c.shtml)
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IláLOCO 1• - Fundador do PT analisa situação do partido após prisão de Lula
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Rede dos Conselhos de Medicina
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Decisão do STF reforça a Lei do Ato Médico

Nessa data, o ministro Gilmar Mendes manteve a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1° Região que decretou a
nulidade da Resolução 219/2000, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), que reconhecia a
acupuntura como especialidade do fisioterapeuta.
Em sua fundamentação, o TRF afirmou que o Decreto-Lei n° 938/1969 estabeleceu o que os profissionais fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais podem fazer e, entre essas atribuições, não está a de realizar diagnósticos clinicos, nem prescrever
tratamentos (atos intrínsecos à prática da medicina e necessários à prática da acupuntura). O tribunal entendeu que houve
extrapolação da lei por parte do Coffito.
O Colégio Médico de Acupuntura do Espirito Santo (CMA-ES) comemora a decisão do STF. A presidente e o Diretor do CMA'S, respectivamente, Regina Coelho e Carlos Eduardo Mendes dos Santos, informam que essa foi mais uma vitória para a
asse médica, que não pode permitir a extrapolação de limites de outras profissões. O trabalho multiprofissional é necessário
para a melhoria da saúde como um todo, quer pública ou privada, mas cada profissional deve respeitar seus limites e
competéndas.
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esidente do Conselho Regional de Medicina do Espirito Santo (CRM-ES), Carlos Magno Pretti Dallapicola, reforça que essa
ai ais uma importante vitória para os médicos que, por meio de suas entidades, vêm lutando pelo cumprimento da Lei do Ato
ico. Os conselhos regionais de medicina e as sociedades de especialidades estão atentos a todo ato administrativo que
40 ia a contrariar a legislação em vigor.

Código de
Ética Médica

—.... e as ações mais recentes impetradas pelas entidades médicas estão também a nulidade de artigos de resolução do
Conselho Federal de Educação Fisica (Confef) que autorizavam os profissionais dessa área a praticar acupuntura, e também a
suspensão, pela Justiça, de trecho de resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) que permitia aos farmacêuticos avaliar
resultados de exames clinico-laboratoriais do paciente.
Veja a decisão do STF: hltp://portal.cim.org.briimages/PDF/acupuntura,,,stf_6fev.pdf
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O mais novo reforço à Lei do Ato Médico e, consequentemente, às prerrogativas médicas foi dado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), dia 6 de fevereiro, quando manteve a proibição da realização de procedimentos de acupuntura por profissionais
não médicos.
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TABELA DE JOGOS - SÊNIOR

Acupuntura é procedimento médico, decide TRF da Ia
Região
VEJA MNS

1
Após longo e exaustivo empenho o CFM logrou êxito em conseguir reverter a situação
jurídica em relação ao exercício da acupuntura por outras profissões, que não seja a
medicina.
Publicada no dia 29103/2012 às 10M4
O Tribunal Federal Regional (TRF) da 1° Região decidiu na terça feira (27) que a acupuntura ê uma prática
isivamente médica. A decisão é favorável a uma série de açoes por meio das quais o Conselho Federal
.ledicina (CFM) pedia desde 2001 a anulação de resoluções que autorizavam a psicólogos,
farmacéuticose fisioterapeutas ouso profissional das técnicas de acupuntura. As resoluções compunham
corpo de normas dos Conselhos Federais de Psicologia (CFP), Farmácia (CFF) e Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO). A acupuntura é tida pelo CFM como uma especialidade da medicina, assim como,
por exemplo, a pediatria, acardiologia e a psiquiatria.

r

TABELA DE JOGOS - ABERTO

Os desembargadores que compõem a Turma Suplementar do TRF da 1° Região concluíram por
unanimidade que CFP, CFF e COFFITO não podem regular a prática da acupuntura com suas resoluções. O
Tribunal acatou os argumentos do CFM de que a acupuntura trata doenças e de que no Brasil diagnóstico e
tratamento de doenças são atividades exclusivas de médicos.
Os recursos cabíveis contra o mérito da decisão do TRF da 1° Região não têm efeitosuspensivo, ou seja: tão
logo sejam publicados os acórdãos do Tribunal sobre otema, as resoluções que asseguravam a profissionais
não habilitados em medicina a prática da acupuntura terão seus efeitos interrompidos.

VEJA MA/3

"A acupuntura é confirmada com essa decisão um ato médico exclusivo, o que está de acordo com as
arguições que o Conselho Federal de Medicina sustenta desde 2001 e 2002", afirma Carlos Vital, vicepresidente do CFM. "A decisão é histórica e pertinente. O Tribunal percebeu a impropriedade da prática da
acupuntura por profissionais da área de saúde que não são médicos', avalia Dirceu Sales, membro da
Câmara Técnica de Acupuntura do CFM e ex-presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. "A
prática da acupuntura requer capacidade de identificação e condução de um caso clinico, e isso pressupõe
formação médica. Não ê possível se tratar uma dor, por exemplo, sem antes se ter um diagnóstico",
acrescenta.
Ato médico - Na avaliação do CFM, a demarcação da área de atuação dos médicos por meio da
reoulamentação da medicina reduziria os conflitos de interpretação sobre o que deve ser praticado por
'cos ou por outros profissionais da saúde. O projeto de regulamentação que tramita no Senado Federal
foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da casa no último dia 8 de
fevereiro estabelece, entre outras coisas, que é atividade privativa do médico a "formulação do diagnóstico
nosológico [para determinação das doenças] e respectiva prescrição" e a "execução de procedimentos
invasivos".

AGENDA CLUBE DE MÉDICOS

O projeto (SCD 268/2002) será analisado pelas Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE) e Assuntos
Sociais (CAS) antes de seguir para o plenário. A determinação de diagnósticos e a prescrição de
tratamentos por profissionais não formados em medicina já foi tema de disputa em outros processos judiciais
do qual o CFM foi parte.
Para entender o caso:
Nos idos dos anos 2001/2002, o CFM ingressou com várias ações judiciais contra o Conselho Federal de
psicologia (CFP), Conselho Federal de farmácia (CFF) e Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO), objetivando anular as suas respectivas Resoluções que ilegalmente permitiam os
seus membros a praticar a acupuntura.
Na primeira instância, todas as sentenças foram contrárias ao CFM ao argumento de que não tendo lei
especifica que regulamente a prática da acupuntura no Brasil, então, outras profissões regulamentadas
também podem exercé-la.
No Tribunal:
Apôs longo e exaustivo empenho, o CFM logrou éxito em conseguir reverter a situação jurídica em relação
ao exercício da acupuntura por outras profissões, que não seja a medicina.
É que hoje, 27/03/12, foi realizada a sessão de julgamento na 7° Turma Suplementar do TRF da 1° Região e,
por unanimidade, os desembargadores concluíram que o CFP, o CFF e o COFFITO não podem editar
resoluções autorizando os seus membros a praticar a acupuntura no Brasil. Para os desembargadores, a
acupuntura trata doença e o diagnóstico e o tratamento de doença, no Brasil, completaram, é atividade
exclusiva afetada à medicina.
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Conseqüências jurídicas:
Com esse julgamento, após a publicação dos respectivos acórdãos, os efeitos/eficácia das resoluções
atacadas serão interrompidos imediatamente, pois, com exceção do recurso de embargos de declaração -
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que visam apenas esclarecimentos -, os demais recursos (Recurso especial p/ o STJ ou Recurso
Extraordinário pio STF) não suspendem os comandos jurídicos desses acórdãos.
O CFM tomou ciênda do resultado do julgamento porque esteve presente na sessão plenária da 7° Turma
Suplementar do TRF da V Região realizada no dia 27/03/2012.
Fonte: CFM
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09-04-2018 - Presidente da ABM concedeu entrevista ao Correio)
09-04-2018 - ENDOBAHIA trouxe debates acerca da pratica dos profissionais endocrinos
09-04-2018 - Personalidade humana foi tema de palestra de Dr. António Pedreira na ABM
04-04-2018 - Dr. Robson Moura participa da inauguração do 1° Hospital Municipal de Salvador
02-04-2018 - Campo de futebol do Clube dos Médicos esta sendo reformado*
02-04-2018 - Secretaria Municipal da Saúde faz nota informativa sobre Intluenza*
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Tel.: 71 2107-9666
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Ondina, Salvador - Bahia
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Tel.: 71 3014-5766/5765
Cel.: 71 98347-7533
Secretária de esporte.: 71 3230-1407
Rua Dom Eugenio Sales. sin
Boca do Rio, Salvador - Bahia
CEP: 41706-670
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JUSTIÇA DECIDIU QUE ACUPUNTURA É UMA PRÁTICA EXCLUSIVA Dt,Sits. 141 Ii
MÉDICOS

O projeto (SCD 268/2002) será analisado pelas Comissões de Educação, Cultura e
Esporte (CE) e Assuntos Sociais (CAS) antes de seguir para o plenário. A determinação
de diagnósticos e a prescrição de tratamentos por profissionais não formados em
medicina já foi tema de disputa em outros processos judiciais dos quais o CFM foi
parte.
Fonte: Portal médico do CFM
TRF da 4a Região decide que somente médico pode praticar a acupuntura
Mais uma decisão no sentido de que a acupuntura somente pode ser exercida por
médico. Em decisão datada de 13 de agosto de 2002, nos autos do agravo de
instrumento No 1999.04.01.138411-2, o TRF da 4a região foi bastante claro e incisivo
no sentido de decidir que "é preciso ser médico regularmente inscrito no Conselho
Profissional de Medicina para a prática da acupuntura."
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O Tribunal Federal Regional (TRF) da ia Região decidiu na terça-feira (2qudJa rr
acupuntura é uma prática exclusivamente médica. A decisão é favorável a uma
de ações por meio das quais o Conselho Federal de Medicina (CFM) pedia desde 2001
a anulação de resoluções que autorizavam a psicólogos, farmacêuticos e
fisioterapeutas o uso profissional das técnicas de acupuntura. As resoluções
compunham o corpo de normas dos Conselhos Federais de Psicologia (CFP), Farmácia
(CFF) e Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). A acupuntura é tida pelo CFM
como uma especialidade da medicina, assim como, por exemplo, a pediatria, a
cardiologia e a psiquiatria.
Os desembargadores que compõem a 7a Turma Suplementar do TRF da ia Região
concluíram por unanimidade que CFP, CFF e COFFITO não podem regular a prática da
acupuntura com suas resoluções. O Tribunal acatou os argumentos do CFM de que a
acupuntura trata doenças e de que no Brasil diagnóstico e tratamento de doenças são
atividades exclusivas de médicos.
Os recursos cabíveis contra o mérito da decisão do TRF da ia Região não têm efeito
ispensivo, ou seja: tão logo sejam publicados os acórdãos do Tribunal sobre o tema,
as resoluções que asseguravam a profissionais não habilitados em medicina a prática
da acupuntura terão seus efeitos interrompidos.
"A acupuntura é confirmada com essa decisão um ato médico exclusivo, o que está de
acordo com as arguições que o Conselho Federal de Medicina sustenta desde 2001 e
2002", afirma Carlos Vital, vice-presidente do CFM. "A decisão é histórica e pertinente.
O Tribunal percebeu a impropriedade da prática da acupuntura por profissionais da
área de saúde que não são médicos", avalia Dirceu Sales, membro da Câmara Técnica
de Acupuntura do CFM e ex-presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. "A
prática da acupuntura requer capacidade de identificação e condução de um caso
clínico, e isso pressupõe formação médica. Não é possível se tratar uma dor, por
exemplo, sem antes se ter um diagnóstico", acrescenta.
Ato médico - Na avaliação do CFM, a demarcação da área de atuação dos médicos
por meio da regulamentação da medicina reduziria os conflitos de interpretação sobre
o que deve ser praticado por médicos ou por outros profissionais de saúde. O projeto
2 regulamentação que tramita no Senado Federal e que foi aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da casa no último dia 8 de fevereiro
estabelece, entre outras coisas, que é atividade privativa do médico a "formulação do
diagnóstico nosológico [para determinação das doenças] e respectiva prescrição" e a
"execução de procedimentos invasivos".
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Portanto, cresce no país o entendimento de que somente o médico é o profissional
habilitado para a prática da acupuntura. O Poder Judiciário como um todo vem
reconhecendo a necessidade de formação médica para a prática de acupuntura.
Biomédicos e Psicólogos também estão impedidos de praticar acupuntura
Profissionais biomédicos e psicólogos não podem praticar a acupuntura. Esse é o
entendimento do Tribunal Regional Federal da ia Região - TRF da ia Região, na
pessoa do desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, que deferiu medida liminar para
suspender os efeitos das resoluções que permitiam a prática de acupuntura por esses
profissionais, nos autos dos recursos de agravo de instrumento interpostos pelo
onselho Federal de Medicina - CFM (agravo de instrumento No 2002.01.00.008980-0
e 2002.01.00.034971-5). Em virtude do entendimento acima, o CFM conseguiu
suspender a prática da acupuntura pelos farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos e
biomédicos.
Os argumentos utilizados pela Assessoria Jurídica do CFM, que serviram de
sustentação para a decisão liminar proferida pelo TRF da ia Região, destacaram que,
em agosto de 1995, foi editada a Resolução CFM N.o 1.455/95, reconhecendo a
acupuntura como especialidade médica, porque esta pressupõe uma análise clínica e
um diagnóstico, ou seja, trata-se de ato médico. Nessa linha de raciocínio, conclui-se
que o Conselho Federal de Biomedicina - CFBM e o Conselho Federal de Psicologia CFP não detém competência nem autorização legal para tratar de matérias médicas.
Em suma, os referidos Conselhos contrariaram os normativos legais que limitam sua
atuação, pois os profissionais psicólogos e biomédicos não podem exercer atos
privativos de médicos, sob pena de se negar vigência à Lei n.o 3.268/57.
assessor jurídico do CFM, Francisco Antônio Camargo Rodrigues de Souza, defendeu
a tese de que "a acupuntura é uma especialidade médica, porque nela se inferem
diversos procedimentos específicos da atividade médica, tais como a capacidade de se
realizar um diagnóstico, bem como definir um correto tratamento e sua execução".
Souza destacou, ainda, "o próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da
representação de inconstitucionalidade No 1056-2 DF, já firmou entendimento no
sentido de que apenas o médico é profissional habilitado para realizar diagnóstico".
Importante recordar que de acordo com o estudo realizado pelo próprio Ministério da
Justiça, registrado no parecer No 11/96, os principais malefícios da realização de
acupuntura por pessoas não habilitadas são: "surto de hepatite B, em Jerusalém
associado à acupuntura (European Journal of Epidemiology - setembro de 1988);
infecção aguda por HIV (vírus da AIDS) após tratamento por acupuntura (New
England Journal of Medicina - janeiro de 1989); Corpo estranho no rim: o relato de um
caso e uma revisão da litratura japonesa (Hjingokika Kigo - abril de 1989 - Japão);
desenvolvimento de pneumotórax resltante de acupuntura no tratamento da asma
brônquica (Urach Delo - maio de 1989 - Rússia); lesão do nervo ciático poplíteo
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A desembargadora federal, Maria de Fátima Freitas Labarrêre, relatora doWoces o, fon
didática ao justificar que "a habilidade técnica do profissional sempre foi ccfn,diç
sihéj
qua non para ter reconhecido seu direito de atuação na área. Atiiáttp,ent.sejá
acupuntura é caracterizada como especialidade médica, providência que so-Vem a
fortalecer o entendimento de que sua prática deve permanecer restrita àqueles
devidamente habilitados para tanto, preservando-se, assim, a saúde e segurança dos
objetivos."
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externo pela acupuntura (Revista Brasileira de Reumatologia - volume 21 - 1981);
artrite, uma complicação da acupuntura (Revista Brasileira de Reumatologia volume
23 - 1983)."
Desse modo, com o objetivo de proteger a sociedade como um todo, preservando
vidas humanas, já que foram constatados erros cometidos por pessoas sem
qualificação profissional suficiente para ministrar a acupuntura, o CFM decidiu
trabalhar para cassar todas as resoluções editadas pelos conselhos de fiscalização
profissional que não possuam capacidade legal para editar normativo que verses:Ore
a prática de ato médico.
lS
Profissionais de enfermagem não ppdapraticar acupuntura
FLS. 4(13

-

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN No 197, que reconhecia a
acupuntura como especialidade de enfermagem e regulamentava a sua prática pelos
profissionais enfermeiros teve seus efeitos suspensos desde o último dia 26.11.2001.
'm decisão liminar deferida, nos autos do processo No 2001.34.00.031804-7, em
trâmite junto à 9a Vara Federal do Distrito Federal, juiz titular, Antônio Corrêa,
fundamentou de forma didática e brilhante o seu entendimento, nos seguintes termos:
"O ente fiscalizador da categoria profissional dos médicos, expressão genérica
envolvendo todas as modalidades de medicina curativo e preventiva, vem a juízo
questionar o curso e a validade de uma portaria editada pelo Conselho Federal de
Enfermagem, que teria ampliado as atividade dos seus fiscalizados, afincando que são
"terapias alternativas as denominadas de acupunturara, iridologia, fitoterapia,
reflexologia, quiropraxia, massoterapia e outras", oriundas de culturas orientais, onde
são orientadas por práticos treinados assistennaticannente e repassados de geração em
geração e que não se vinculam a qualquer categoria profissional, resolvia permitir que
fossem praticadas pelos seus vinculados, porque as reconhecia como "terapias
alternativas" que seriam especialidades ou qualificações do profissional de
enfermagem;
Existe questão que a primeira vista não pode ser olvidada que é a distinção entre
"diagnóstico" para identificar uma doença no corpo humano a partir de sintomas
revelados pelo paciente ao médico e que, em face dos conhecimentos obtidos em
Escolas Especializadas de Medicina, encontram-se licenciado pelo Governo do País, no
exercício de sua soberania, a praticar a atividade, com a responsabilidade do seu grau
e a "aplicação" ou "execução de ações sobre o corpo humano", sem efetuar
diagnóstico, apenas cumprindo recomendação de profissional especializado. Seria, por
exemplo, o caso de um massagista, que aprende técnicas, identificando locais onde
existam nervos e exerça pressão sobre eles para provocar alívio de dores ou similares,
de modo que o paciente alcance equilíbrio que lhe traga conforto e bem estar;
A questão trazida a lume na inicial volta-se para outro campo. Entende que os
vinculados ao Conselho Federal de Enfermagem, a partir de agora, com o
reconhecimento de que as práticas constituem "terapias alternativas" poderiam
livremente, desde que tenham cursado e tenham sido aprovados em cursos
ministrados por instituição de ensino com carga horária de 360 horas, obter título que
os habilite como "especialistas" ou "qualificados" como detentores de licenças para
realizarem "diagnósticos" e passassem, a exercitar atividade própria da "medicina" e
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O Conselho Federal de Medicina obteve uma nova vitória judicial contrà a pr ca =Ti
indiscriminada da acupuntura por profissionais que não possuem a qualifickâo mi imàç'
necessária para a prática desse procedimento.
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exclusiva dos "médicos" habilitados por Faculdades de Medicina e detentor ?À% retost
c.
nos Conselhos Regionais Medicina;
73

Convencido da invasão da esfera de competência da União, que exige, para que se
expeça diploma ou licença para alguém atuar na área da "saúde", aprovação em
cursos ministrados por instituições de ensino públicas ou privadas e fiscalizadas pelo
Poder Público, inclusive submetidos a avaliações periódicas;
Haverá, com a permissão contida na Resolução, possibilidade de que nos chamados
"cursos livres" se titulem os bacharéis em Enfermagem com a "especialização" e, a
partir de então, passem a "diagnosticar" doenças e indicar o tratamento mediante as
terapias alternativas referidas;
7 .Convencido de que a Resolução Confen N° 197 causa prejuízo de incerta reparação
para o requerente e seus fiscalizados, por invadir a área de atuação em que trabalham
e para a qual do titulados, merecem a proteção desde logo, suspendendo-se os efeitos
do édito cuja validade está sendo questionada;
8. Com fundamento nos artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil, concedo
liminar para suspender os efeitos da Resolução COFEN-197, cujo texto está
reproduzido à fl. 78, até o final da lide principal ou até que surja fato novo que
permita a revogação ou alteração do que está sendo decidido;
9.Transmita-se o teor da presente decido para o representante legal do ente
requerido, a fim de que a cumpra, dando-lhe a divulgação necessária.
Desse modo, e levando-se em consideração o cerne da decisão judicial acima
transcrita, os profissionais que são fiscalizados pelo COFEN estão proibidos de praticar
fa acupuntura.
—Parmacêuticos não podem praticar a acupuntura
Farmacêuticos não podem praticar a acupuntura. Esse é o entendimento da 17 a Vara
Federal do Distrito Federal, na pessoa da juíza Maisa Giudice, que deferiu medida
liminar "para fim de suspender os efeitos da Resolução 353 do Conselho Federal de
Farmácia - CFF até julgamento final do feito principal", nos autos da ação cautelar
proposta pelo Conselho Federal de Medicina - CFM.
Os argumentos utilizados pela Assessoria Jurídica do CFM, que serviram de
sustentação para a decisão liminar proferida pela Justiça Federal, destacaram que, em
agosto de 1995, foi editada a Resolução CFM N.o 1.455/95 reconhecendo a acupuntura
como especialidade médica, porque esta pressupõe uma análise clínica e um
diagnóstico, ou seja, trata-se de ato médico. Nessa linha de raciocínio, conclui-se que
o CFF não possui competência 'nem autorização legal para tratar de matérias médicas.
Em suma, o CFF contrariou a Lei N.o 3820/60 (que regulamenta a profissão do
farmacêutico), pois o profissional farmacêutico não pode exercer atos privativos de
médicos, sob pena de se negar vigência à Lei N.o 3.268/57.
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Efetivamente, a Resolução Vai além do que poderia. Examinados os se ',te ot%/
verifico que invadiu a esfera de competência dos Ministério da Educação e aõbsettio
Nacional de Educação, regulados pela Lei N.° 9.394/96, ao criar especialidades na
área de Educação de Enfermagem, que Habilitaria seus fiscalizados a atuar com
pessoas doentes "diagnosticando" males e indicando as terapias correspondentes;
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O membro da Comissão Nacional em Defesa do Ato
Médico e presidente do Colégio Médico Brasileiro de
Acupuntura, Dirceu Sales, chamou a iniciativa de
"irresponsável". Segundo ele, a proposta só foi aprovada
pela Comissão de Seguridade Social porque os médicos
foram informados de que ela não seria votada neste ano
e, assim, não se mobilizaram. "Agora, vamos à
Comissão de Trabalho informar os deputados da
gravidade dessa proposta".
O médico argumenta que a proposta pode colocar em
risco a saúde •do paciente. "Extrapola os limites da
responsabilidade permitir que um técnico possa
manipular agulhas".
Sales alerta que a acupuntura mal-administrada pode
trazer vários prejuízos à saúde. Há vários casos,
informou, de pessoas que têm órgãos vitais perfurados
por agulhas.
Fonte: portalmedico.org
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Comissão da Câmara define que acupuntura não é
privativa de médicos (14/05/2010)
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou, na
quarta-feira (12), a regulamentação da profissão de
acupunturista. A proposta permite o exercício da
acupuntura por profissionais de nível superior em
qualquer área da saúde, desde que tenha especialização
em acupuntura reconhecida pelos conselhos federais. A
proposta também autoriza a prática por técnicos em
acupuntura que estudaram em instituições reconhecidas
e por profissionais que já vinham exercendo a profissão
por no mínimo ,cinco anos. O projeto, que tramita em
caráter conclusivo, segue para as comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Rede dos Conselhos de Medicina

Selecione o Conselho que deseja acessar

Federal

CREMEGO
CONSELHO REGIONAL DF MEDICINA DO ESTADO De GOIÁS

Sobre o Cremego I Legislação I Biblioteca Transparência I Eventos Imprensa I Médicos Serviços Fale Conosco I

pesquisar...

Decisão do TRF assegura que a prática da acupuntura é exclusiva dos médicos

Nas ações impetradas, o CFM pedia a anulação de resoluções dos Conselhos Federais de Psicologia (CFP), Farmácia (CFF) e
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), que autorizavam a psicólogos, farmacéuticos e fisioterapeutas a pratica da
acupuntura. Para o CFM, a acupuntura é uma especialidade médica, pois trata doenças e, no Brasil, o diagnóstico e tratamento
de doenças são atividades exclusivas de médicos.
Os desembargadores que compõem a 75 Turma Suplementar do TRF da 1° Região acataram os argumentos do CFM e
concluíram por unanimidade que CFP, CFF e Coffito não podem regular a prática da acupuntura com suas resoluções.
Os recursos cabíveis contra o mérito da decisão do TRF da 1° Região não têm efeito suspensivo, ou seja, a decisão entra em
vigor tão logo sejam publicados os acórdãos do Tribunal sobre o tema, interrompendo os efeitos das resoluções do CFF, CFP e
'offito.
O presidente do Cremego, Salomão Rodrigues Filho, comemora a decisão do TRF 1° Região, que entendeu que a prática da
acupuntura requer do profissional a formação em medicina. Mas, para ele, a solução definitiva de conflitos relacionados ao
exercício da medicina depende da aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão.
O Projeto de Lei 268/2002 tramita no Senado Federal. No dia 8 de fevereiro, o texto foi aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da casa, mas antes de ser enviado ao plenário, será analisado pelas Comissões de
Educação, Cultura e Esporte (CE) e Assuntos Sociais (CAS). O projeto, que tramita no Congresso Nacional desde 2002, define
os atos privativos dos médicos.
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O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1° Região (Brasília) decidiu, no dia 27 de março, que a acupuntura é uma prática
exclusivamente médica. A decisão é favorável a uma série de ações impetradas desde 2001 pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), que em 1995, através da Resolução número 1.455, já tinha reconhecido a prática como uma especialidade médica,
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Início» "Meu acupunturista é médico, e o seu?"

'Meu acupunturista é médico, e o seu?"
Publicado em: Março 30, 2012
Vice O

o

W Tweet

Por recurso do Conselho Federal de Medicina o Tribunal Regional Federal da 1a Região, em Brasília, decidiu
pela proibição da prática da acupuntura por quaisquer profissionais da saúde que não tenham formação
em faculdades de medicina. A decisão da última terça-feira está valendo a partir da publicação oficial,
ainda que as demais categorias recorram. Acupuntura no Brasil agora é ato médico. Exclusivo.
v olítica

médica que ganha hoje no país a exclusividade para a prática da acupuntura já desqualificou a

técnica nos mesmos tribunais. No final dos anos 1960 a categoria posicionou-se contra a prática da
acupuntura, considerando-a charlatanismo.

Acupunturistas foram presos acusados de curandeirismo, estavam totalmente desprotegidos pela
legislação.

No início dos anos 1970 o Conselho Federal de Medicina rejeitou oficialmente a acupuntura e a reflexologia
como atividades médicas. O Conselho de Medicina de São Paulo censurou publicamente o médico Evaldo
Martins Leite por praticar acupuntura, Naquela época, ainda que em outros países a acupuntura estivesse
sendo reconhecida e procurada como uma nova ferramenta de trabalho por vários profissionais, entre eles
os médicos, no Brasil era uma vergonha ser médico e defender a acupuntura.
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mais variadas áreas de saúde, se multiplicavam.

Médicos brasileiros, contrariando o CFM, começaram a fazer a formação com o alemão naturalizado
brasileiro Friedrich Jahann Spaeth na antiga sede da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1979.

em 1958, a primeira instituição voltada para a prática da acupuntura, a Sociedade Brasileira de Acupuntura
e Medicina Oriental.

Antes dele, a acupuntura já existia nas comunidades chinesas desde 1812 e nas japonesas desde 1895. Os
imigrantes orientais usavam-na entre eles, mas nunca se organizaram para difundi-Ia.

Lin 1961 desembarcou no Brasil Wu Tou Kwang, médico cirurgião vascular, que também passou a formar
acupuntores, sempre defendendo a atividade como democrática, multidisciplinar, barata e eficaz. Na
mesma década vieram os coreanos trazendo uma acupuntura diferente da japonesa e da chinesa.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, o psicólogo Reuben B. Amber, aluno de acupuntura de Wu Wei Ping,
iniciava uma jornada política pela regulamentação da acupuntura.

Mesmo sem apoio do Conselho Federal de Medicina, mais médicos passaram a frequentar cursos de
acupuntura. A teri apia oriental funcionava, eles podiam atestar, fervilhavam as pesquisas com revelações
surpreendentes sobre o uso e a eficácia da técnica das agulhas. Politicamente era um problema a
acupuntura ser lecionada por não-médicos, a autoridade principal do assunto não ter formação médica. Em
1980, pelo fato de não ser médico, Frederich Spaeth foi destituído da presidência da Associação Brasileira
de Acupuntura pelos seus ex-alunos médicos. No raciocínio político, os médicos precisavam assumir a
.—nica, agora que ela era respeitada pela ciência. Banir os papas da acupuntura no país significava
desvincular da ideia inicial, produzida pelos próprios conselhos de medicina, de que era charlatanismo.
Perversão pouca é bobagem. E o judiciário ali, de testemunha na corrida do ouro.

Na bela Recife de 1981, no I Congresso Brasileiro de Acupuntura, a manifestação de repúdio aos
profissionais tradicionais de acupuntura por parte de médicos corporativistas tomou forma oficial e em
1984, em outro congresso da categoria, em Brasília, os médicos separaram-se oficialmente dos demais
acupuntores para fundar a SMBA- Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura.

Quatro anos depois o médico-deputado paulista Antonio Salim Curiati deu entrada ao projeto PL852/88 a
favor da prática multidisciplinar da acupuntura. No mesmo ano a CIPLAN, comissão interministerial de
Planejamento, após se reunir exclusivamente com representantes da SMBA, baixou resolução
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Spaeth, que era fisioterapeuta, massoterapeuta e acupunturista formado na Alemanha, fundou no Brasil,

normatizando o emprego da acupuntura nos serviços públicos médicos assistenciais, restringindo a
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Não durou muito o aparente sossego. Em 1993 a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária publicou um
relatório com recomendação de que a acupuntura fosse monopolizada pela classe médica. O seminário,
que resultou na recomendação, foi composto por 12 médicos da SMBA, 2 médicos a favor dos

Os médicos Wu Tou Kwang e Evaldo Martins Leite recorreram ao senador Valmir Campeio convencendo-o
a mudar de opinião e democratizar a regulamentação para todos os profissionais da área saúde. Um
abaixo-assinado contra o monopólio rhédico da acupuntura, com 45.000 nomes, sendo 300 de assinaturas
de médicos, foi enviado ao Senado.

Lin 1997, uma nova manobra com emendas em plenário dos senadores médicos Lucídio Portela e José
Alves tentou restaurar o monopólio da acupuntura para os médicos. Depois de muitos imbróglios, foi
derrotada e a acupuntura se fortaleceu como profissão da área de saúde, respeitando suas origens nãomédicas, podendo ser praticada por assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, biólogos, profissionais
da educação física, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos,
médicos veterinários, nutricionistas, psicólogos e odontólogos.

Entre os anos 1980 e o final dos anos 1990, segundo dados publicados no Journal of the American
Medicine Association, as chamadas "terapias alternativas" cresceram de 7% para 47% e a previsão era de
que continuassem em elevação. No judiciário brasileiro somavam-se processos contra o exercício ilegal da
medicina por acupunturistas não-médicos. O acesso ao livre exercício da profissão por outras categorias
rla área da saúde enfrentava atos arbitrários sucessivos do Conselho Federal de Medicina.

As organizações pró-acupuntura multidisciplinar foram crescendo e se fortalecendo política e
praticamente, já com base em evidências científicas, o que é raro nas terapias alternativas. Ainda em 1998,
cientistas na Universidade da Califórnia comprovaram por meio de ressonância magnética que os pontos
da acupuntura estavam mesmo ligados a importantes órgãos internos e funções do corpo. Era ciência,
uma ciência caindo nas mãos de seus próprios criadores e eles faziam com ela o que bem quisessem, até
formavam profissionais não-médicos! Foi um momento desesperador para os médicos corporativistas.

Em 1999, ano de muito crescimento em pesquisas, fundações de instituições e popularidade da
acupuntura, cresceram os debates. Nesse ano estimou-se que 5.000 médicos e 20.000 profissionais de
outras áreas da saúde faziam uso da acupuntura.
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acupunturistas de outras formações e um profissional não-médico.

Em 2000, nova broma. Um grupo de médicos brasileiros enviou relatório ao Senado afirmando que na
SHARES

Assinado eletronicamente por: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ - 01/04/2019 13:24:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040113244270500000043870550
Número do documento: 19040113244270500000043870550

Num. 44229008 - Pág. 153

J

Em 2000, após o arquivamento da tentativa de monopólio da acupuntura pela classe médica no Senado, a
Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura lançou a campanha com a pergunta — "Meu acupunturista é
médico, e o seu?" — que induzia o eventual usuário a duvidar da capacidade dos acupunturistas vindos de

E assim, nesse ritmo, continuou nos últimos 12 anos. A briga contra o exercício da acupuntura por outros
profissionais da saúde é a mesma velha briga da medicina por mercado, por vaidade, por poder, por medo
de perder o poder, como fica claro nessa breve e resumida história sobre a batalha particular entre médicos
corporativistas e todos os outros profissionais de saúde que foram surgindo ao logo da história por
n nnsequência

natural, e podemos afirmar, por ciência, derrubando crenças médicas.

A guerra de hoje é a mesma que atravessa séculos contra o exercício pleno e legítimo do trabalho das
parteiras, das enfermeiras. A mesma que levanta piadas contra o trabalho dos psicólogos, dos terapeutas,
a mesma luta covarde contra os direitos dos profissionais da fisioterapia, dos optometristas. É a mesma, é
de sempre, é mais do mesmo. Não surpreenderia tanto se esses profissionais da medicina não fossem
tão bem formados, tão bem treinados em incontáveis horas de estudo e treinamento técnico. Fica difícil
compreender como profissionais de alto gabarito podem usar de estratégias e manobras políticas tão
baixas, idênticas às que utilizavam na Idade Média.

O espírito competitivo, predador e excludente dos representantes oficiais dos médicos no Brasil ainda
levará a categoria inteira para o fundo do poço, o mesmo velho poço que tem servido para sepultar todos
anueles que ao longo da história da medicina foram acusados de charlatões.

Cláudia Rodrigues é jornalista
o

W Tweet

Editoria: Colunas
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outras áreas da medicina.
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pés com carinho
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2 Piá.

Caixa de Som Portátil JBL Flip 4 Conexão
Bluetooth à Prova Dágua - 16W Original

R$ 431,10
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GERAL

ENTRAR

Decisão judicial não diz que acupuntura é ato exclusivo
do médico, alega presidente de sindicato de
acupunturistas
Conselho Federal de Medicina entende que a decisão restringe a atividade aos
médicos
O 09/04/2012 - 091119minAtualizada em 09/04/2012 - 09h1 9min
-
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Divulgação / RBS TV

Dias após o Tribunal Regional Federal da la Regional ter tomado nulas resoluçõe Ede
\t;
conselhos de farmácia, psicologia, enfermagem e fisioterapia que regulamentava
prática da acupuntura por seus associados, os profissionais dessas especialidades
continuam atendendo os seus pacientes.

suspende o efeito de resolução dos conselhos, e essas entidades vão recorrer. A forma
1
como o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura divulgou a decisão está gerando dúvida e
insegurança - disse o biomédico Fernando Lyra Reis, presidente do Sindicato de
Acupuntura do Rio de Janeiro.
É

No entendimento do Conselho Federal de Medicina (CFM), porém, a decisão restringe a
atividade à carreira médica. Os demais conselhos discordam da interpretação e vão
recorrer.

PARTICIPE: Você concorda que a acupuntura seja praticada somente por médicos?
O primeiro efeito, segundo Reis, foi a enxurrada de telefonemas de pacientes, querendo
saber se os consultórios haviam sido fechados; o segundo foi o cancelamento de
matrículas em cursos de especialização em acupuntura.
- Tínhamos uma turma que começaria no sábado com 18 alunos e dois desistiram, porque
não queriam investir dois anos de estudos sem saber se poderão atuar mais tarde afirmou.
A acupuntura começou a ser praticada no Brasil nos anos 60.0 Conselho Federal de
Fisioterapia foi o primeiro a reconhecer a prática, em 1985. Dez anos depois, outros cinco
conselhos fizeram o mesmo, entre eles o de Medicina. Hoje, há 60 mil acupunturistas não
médicos, segundo a Associação ide Medicina Chinesa e Acupuntura Tradicional do Brasil
(AMCT) e 9 mil médicos associaldos ao Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CNIBA).
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- A decisão em momento algum fala que a acupuntura é ato exclusivo do médico. Ela
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profissionais podem exercer a acupuntura lembram que tanto a Organização Mundial de
Saúde (OMS) quando o Ministério da Saúde reconhecem o caráter multiprofissioil
atividade.
-?Els.
t)o
- É inadmissível que em pleno século XXI ocorra uma tentativa de mudar prátic
consagradas, reconhecidas por instituições de renome. A prática por outros profissionais
Jorge João, presidente do Conselho Federal de Farmácia.
Segundo o ministério, as consultas de acupuntura no Sistema Único de Saúde (SUS)
passaram de 181.983, em 2003, para 621 mil, no ano passado.
Disputa dura mais de io anos
Desde 2000, o CFM questiona judicialmente as resoluções de quatro conselhos que
regulamentavam a prática da acupuntura por seus associados.
- Visando alargar seu campo de trabalho, esses conselhos se autorregulamentaram e
autorizaram seus profissionais a praticar atos que a legislação não permite. Um
farmacêutico não atende paciente nem examina nem pede exame complementar, muito
menos pratica uma intervenção invasiva, que é a aplicação de agulhas - afirmou Fernando
Genschow, integrante do CMBA.

Umas das preocupações de Genschow é com erros de diagnóstico.
- Uma dor na coluna pode ser metástase de câncer - diz.
Sohalcu Bastos, que integra a diretoria da AMCT, lembra que a medicina tradicional
chinesa trata o indivíduo como um todo:

- Não há diagnóstico de doença. O ato acupuntural é terapia de promoção da saúde e
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de saúde é que proporcionou o aumento do acesso da acupuntura ao paciente - diz Walter
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de problemas.

as. lb9

C:

,
01
cfr/

O vice-presidente do CFM, Carlos Vital, rebateu:
- Não estamos na China. Praticamos medicina baseada em evidências, dentro da

Alheios à polêmica, pacientes continuaram indo aos consultórios. Na Academia Brasileira
de Arte e Ciência Oriental, em Copacabana, onde os acupunturistas têm formação em
Psicologia e Fisioterapia, o movimento foi normal.
- É perseguição. O atendimento aqui é ótimo. A primeira consulta levou uma hora. O
médico quando fala com você já está olhando para o relógio - diz a professora Marluce
Azevedo, 62 anos.

Mais sobre:

variedades

saúde

bem-estar }

qualidade de vida

RECOMENDADOS

Bancos leiloam 100
imóveis com lances a
partir de R$ 12.500 mil!
SOLO Leilões

Novo clareador dental
caseiro sem colaterais

Produto que zera a fome e
quebra gordura seca EXBBB
Bem Estar

VÍDEO: ex-BBB Ieda
analisa a reta final do jogo

acupuntura

Recomendado por

Boletim BBB: Jéssica faz
topless em festa e
movimenta a casa

Esperança de Lula,
acidente com cinco mortes
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racionalidade cientifica. Diagnóstico é ato médico.
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COMENTÁRIOS

ei

33 comentários

Classificar por Principais

Adicionar um comentário...

o

Preciso de um nefrologista para ver uns exames meu e me orientar!
Pois tenho problemas renais
Curtir • Responder •

1 1 sem

Jorge Alves Aveiro • Trabalha na empresa Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo
Boa tarde, marquei uma consulta DR consulta na internet, ele me encaminhou hospital
sao pauto dos rins e la fui atendido...estou bem agora 8 dias internado
Curtir • Responder • 1 sem
Claudio Ramalho • Dentista em Autônomo
Nunca coma a fruta carambola, é contra indicada para que tem problemas renais.
Curtir • Responder • 3 d
Crisciane Santos
C Claudio Ramalho, verdade viu, fikei surpresa ao saber disso
Curtir • Responder • 2 d
Mostrar mais 2 respostas neste tópico

Wilma Mazzoni Ramos • PROF DE ARTES em PMSP - SME
Para trabalhar na rede do seus, com tratamento alternativo„ onde devo me dirigir???ex, artes,
Curtir • Responder • 1 sem
Érica Neves Caer Artos • Terapeuta em Do Bosque Terapias Naturais
http://susconecta.org.br/.../nota-de-esclarecimento.../
Curtir Responder • 1 sem
Antonia Josefa DA Silva Modro • No momento não
UMA PAGINA PUBLICA ECLUI, MINHS LINHA FIXA FOI VLONADA LIGUEI NO 10315
RECUPEROU MODROANTONIA ESTA NO CLONE MEUS EMAILS NÃO DA ACESSO
OUTROS USAM O VP DA MINHA RUA É 19807210
Curtir • Responder •

1 • 1 sem

Violet Baudelaire
e para aquelas pessoas que, por acaso estraviou ou perdeu a identidade e, só tem o titulo de
eleitor pra votar.., dá pra votar igual ou não vota sem a identidade?
Curtir • Responder

2 • 1 sem
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Uedison Da Silva Araújo • Nova Almeida, Espirito Santo, Brazil

raf Renato Wechsler Russowskv
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Scoth Phelps • Universidade do Vale do itajai I Univali
Se Violet não consegue inventar uma solução para isso, quem pode?
Curtir • Responder 2 d

Carregar mais 10 comentários

ronahnrile

.-1

Publicidade

Economize até 60%
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RESERVAR

MAIS LIDAS
Carcereiros de Lula: quem são os quatro homens com acesso ao ex-presidente na prisão

Ex-mulher de delator da Lava-Jato desabafa "Ele me disse que não tinha dinheiro para irmos a
restaurantes e que não podíamos viajar"

2

Como estão Grêmio e Inter entre as maiores torcidas do Brasil

Inter repassa Roger ao Corinthians, atendendo a um apelo do próprio jogador

Tremor de magnitude 3,6 no mar é sentido na costa de Florianópolis, confirma USP
H!

5
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Fiat Toro recebe quatro estrelas no Latiu NCAP
Fiat - Estadão

Idosa vence açúcar no sangue de forma inusitada e choca especialistas

Filha de Michael Jackson, Paris assume romance com modelo Cara Delevingne

Detido por não pagar pensão alimentícia, Dado Dolabella faz declaração aos filhos após...

David Coimbra sobre luta contra o câncer "Me sinto muito mais leve"

Recomendado por

1
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No GaiichoZH, você encontra as últimas notícias de Porto Alegre e do RS, colunistas exclusivos, esportes, Grêmio,
Inter, economia, política, cultura e mais.
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ASSINE GAÚCHAZH

ANUNCIE TRABALHE CONOSCO

© 2000 - 2017 Grupo RBS
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Nota de esclarecimento: Acupuntura não é prática exclusiva da classe médica - #susconecta

esusconecta_ottpwwww.susconecta.org.br,
Saúde. Pessoas. Lugares. Redes ligadas

Início (httpirwww.SUSconecta.org.brn

Categorias (http://wWw.suscOnecta.org.hribuSCa-filtrOn

Sobre (http://www.susconecta.org.br/2016/03/susconecta-a-saude-ao-futuro/)

Ajuda (http://www.susconecta.org.br/duvidas-tire-as-aqi

—(--+ Sugerir-Conteúdo)

-t
NOTA DE ESCLARECIMENTO: ACUPUNTURA NÃO É PRÁTICA EXCLUSIVA DA CLASSE MÉDICA
ABEI

13
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Em aSUSCONECTA (HTTP://~.SUSCONECTA.ORG.BR/CATEGORY/NOVIDADES/SUSCONECTAO, NOTiCIAS
(HTTP://WWW.SUSCONECIA.ORG.BR/CATEGORY/NOTICIASf), NOVIDADES (HTTPJAVWW.SUSCONECTA.ORG.BRiCATEGORV/NOVIDADES/)
TagS

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem publicamente esclarecer à Sociedade Brasileira que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma multiprofissional h
mais de cem anos em todos os níveis de atenção à saúde e que, informações contrarias à difusão desta prática, não condizem com a verdade. A Acupuntura fa
parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, sendo fundamental no tratamento e na redução de diversos agravos.

Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA) e a Federação Medica Brasileira (FM8) publicarar
notas afirmando que a prática da atividade deve ser exclusiva dos profissionais médicos. O CNS reafirma que a prática pode ser executada por qualque
profissional de saúde qualificado para tal não sendo necessária a formação em medicina.

Os benefícios da atividade para a população brasileira são inúmeros, tanto na rede privada, quanto no Sistema Único de Saúde (SUS). A prática IntegratIva pod
reduzir a quantidade de medicamentos em uma série de tratamentos, atêm de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade de mais profissionais d
saúde qualificados que possam partilhar a Acupuntura e gerar saúde à população.

Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais deste Conselho:

- aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para que a contratação para o exercício da Acupuntura ocorra de form
multiprofissional;

- aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de Práticas integrativas e Complementares em saúde para colaborar com
assessoramento do controle social para a implementação de Políticas Estaduais e Municipais de Práticas integrativas e Complementares em saúde em todo
Brasil;

- ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei n° 1549/2003, que regulamenta o exercício da Acupuntura no Brasil de forma multiprofissiona
http://www.susconecta.org.br/2018/04/nota-de-esclarecimento-acupuntura-nao-e-pratica-exclusiva-da-classe-medica/
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Nota de esclarecimento: Acupuntura não é prática exclusiva da classe médica — #susconecta
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entre outras.

Conselho Nacional de Saúde

8rasilia, 3 abril de 2018

f

S.

a

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE VAI ENTREGAR 50 MIL
ASSINATURAS AO STF CONTRA EC 95/2016

<>

PLENÁRIA REÚNE CENTENAS DE CONSELHEIROS DE SAÚDE
ATIVISTAS CONTRA RETROCESSOS NO SUI

mttortiao.(44~~14~31/81fralikdallG,BR/2018/04/PLENARIA-REUNE

NACIONAL-DE-SAUDE-VAI-ENTREGAR-50-MIL-ASSINATURAS-A OSTF-CONTRA-EC-952016/)

CENTENAS-DE-CONSELHEIROS-DE-SAUDE-E-ATIVISTAS-CONTRA
nacheotleRETROCESSOS-NO-SUS/

Postado Em 13 DE ABRIL DE 2018

de-centenas-

Postado Em 13 DE ABRIL DE 201

saudevai-conselheiros-

POSTS RELACIONADOS

entdega
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12 DE ABRIL DE 2018

12 DE ABRIL DE 2018

Assinado com login e senha por DANIELA SEVERINO DA SILVA, em 06/08/2018 14:07. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B2B288A.6CE5DBDE.5CCB9018.2BF96A2E

(HTTP://WWW.SUSCONECTA.ORG.I3R/2018/04/CONSELHO-

(http://www.susconecta.org.br/2018/04/farma
p o pu lar-cns-vai-mediar-debate-entre-industrl
governo-sobre-redUcao-de-precosi
12 DE ABRIL DE 2018

NOVO MINISTRO DA SAÚDE,
CNS REQUER MAIS ATENÇÃO DO
FARMÁCIA POPULAR: CNS VAI
GILBERTO OCCHI,...
MEC...
MEDIAR DEBATE...
(HTTP://WWW.SUSCONECTA.ORG.BR/20101D1RWONWW.SUSCONECTA.ORG.BR/2010fNFONWWW.SUSCONECTA.OR
MINISTRO-DA-SAUDE-GILBERTOREQUER-MAIS-ATENCAO-DOPOPULAR-CNS-VAI-MEDIARCHI-SE-COMPROMETE-AMEC-EM-RELACAO-AO-EAD-NADEBATE-ENTRE-INDUSTRIA-EDEBATER-DECISOES-COM-0GRADUACAO-EM-SAUDE/)
GOVERNO-SOBRE-REDUCAO-DECNS/)
PRECOS/)
O decreto presidencial n° 9.057/2017 autorizou
Durante a 304' Reunião Ordinária do Conselho

que diversas instituições pudessem oferecer cursos

Nacional de Saúde (CNS), ocorrida nesta quinta

de graduação na área da saúde na mo...

(12/04), em Brasília, o novo ministro da sa...

O Ministério da Saúde publicou a Portaria n°

739/2018, que reduz valor pago para as farmácia
credenciadas no Farmácia Popular. A decis...
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PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003978-91.2003.4.03.6100/SP
2003.61.00.003978-2/SP
RELATOR
APELANTE
, ADVOGADO

IP
AP
' ELADO (A)
ADVOGADO

D.E.
Publicado em 14/11/2014

: Desembargador Federal MÁRCIO MORAES
: WU TOU KWANG
: 5P103432 SILVIO CELIO DE REZENDE e outro
Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo
CREMESP
: SP165381 OSVALDO PIRES SIMONELLI e outro
: SP165381 OSVALDO PIRES GARCIA SIMONELLI
: DF015102 TURIBIO PIRES DE CAMPOS
: DF013792 JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA
EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO CRM. EXERCÍCIO DE
' CUPUNTURA. DEFINIÇÃO DE ATO MÉDICO. VÁCUO LEGAL. LACUNA SUPRIDA POR
AESOLUÇÃO DO CFM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESPEITO À
HERANÇA CULTURAL E SOCIOLÓGICA DA ACUPUNTURA, ENQUANTO NÃO HOUVER LEI
DISPONDO A RESPEITO.

A profissão de médico - e, por consequência, a definição de ato médico - ainda carece de disciplina legal
no Brasil, ressaltando-se que tramita no Senado Federal o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei 268 de 2002, que trata da matéria.

A Resolução CFM 1.455/95 busca suprir esta lacuna e inclui a acupuntura entre os atos que são privativos
dos médicos.
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No ordenamento jurídico brasileiro prevalece o princípio da liberdade das profissões,aeiVit.lip, ser
exercidas na forma da lei (inciso XIII do art. 5° da Constituição Federal de 1988).
FLS. n
ç

A ausência de lei regulamentando a profissão de médico não autoriza que pessoas sem reconhecida
habilitação em medicina possam fazer diagnósticos, receitar medicamentos ou realizar cirurgias em seres
humanos, pois o senso do razoável já é suficiente para discernir que somente profissionais com
nhecimentos científicos podem se dedicar a estes de procedimentos.

ir

No que diz respeito à acupuntura, não se pode ignorar que constitui uma atividade milenar no lado oriental
do planeta, que pode ser aprendida mediante aquisição de conhecimentos práticos sobre músculos e pontos
nevrálgicos do corpo humano.

Enquanto não houver previsão legal da acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há que se
respeitar a sua herança cultural e sociológica, até mesmo porque não se tem notícia de que tal prática cause
danos às pessoas que se submetem a ela.

Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da V Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório
e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
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Não havendo a inclusão legal da acupuntura entre os atos médicos, qualquer regulamentaç
gal
sobre o tema, como é o caso da Resolução CFM 1.455/95, estará abusando do poder regulamentar e ferindo o
princípio da legalidade, inscrito no inciso II do art. 5° da Carta Magna.
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São Paulo, 06 de novembro de 2014.
MARCIO MORAES
Desembargador Federal Relator

N° de Série do Certificado:
Data e Hora:

27FE1D4CA6A7BC7F
07/11/2014 16:19:35

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003978-91.2003.4.03.6100/SP
2003.61.00.003978-2/SP

rkELATOR
APELANTE
ADVOGADO
APELADO(A)
ADVOGADO

Desembargadoi- Federal MÁRCIO MORAES
WU TOU KWANG
SP103432 SILVIO CELIO DE REZENDE e outro
Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo CREMESP
SP165381 OSVALDO PIRES SIMONELLI e outro
SP165381 OSVALDO PIRES GARCIA SIMONELLI
DF015102 TURIBIO PIRES DE CAMPOS
DF013792 JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA
RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por WU TOU KWANG em face do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo, objetivando ver arquivado o processo de sindicância n. 83.810/2002, bem
como ver declarada a inconstitucionalidade da Resolução n. 1.455/1995, que reconheceu a acupuntura como
especialidade médica, impedindo a utilização da técnica por profissionais não médicos.

O MM. Juizo a quo denegou a ordem.
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a):
MARCIO JOSE DE MORAES:10008
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Apelou o impetrante, pugnando pela reforma da sentença, reiterando os termos da inicial.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela reforma da sentença.

to relatório.
VOTO

A profissão de médico - e, por consequência, a definição de ato médico - ainda carece de disciplina legal no
Brasil, ressaltando-se que tramita no Senado Federal o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei 268 de 2002, que trata da matéria.

Neste vácuo legal, surge a controvérsia que ocupa os presentes autos, quanto à inclusão da acupuntura dentre
os atos médicos, o que tornaria a sua prática uma exclusividade dos profissionais habilitados perante o
Conselho Regional de Medicina.

A Resolução CFM ri. 1.455/1995 busca suprir esta lacuna e inclui a acupuntura entre os atos que são
privativos dos médicos, contra o que se insurge o impetrante, o qual também procura obstar o trâmite da
sindicância de n. 83.810/2002.
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Regularmente processado o recurso subiram os autos a este Tribunal.
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Contudo, no ordenamento jurídico brasileiro prevalece o princípio da liberdade das profissões, uaMilit
exercidas na forma da lei (inciso XIII do artigo 5° da Constituição Federal de 1988).
c.
r)
..)

Pi
47

Evidentemente que a ausência de lei regulamentando a profissão de médico não autoriza que pessoas sem
reconhecida habilitação em medicina possam fazer diagnósticos, receitar medicamentos ou realizar cirurgias
seres humanos, pois o senso do razoável já é suficiente para discernir que somente profissionais com
conhecimentos científicos podem se dedicar a estes de procedimentos.

Todavia, no que diz respeito à acupuntura, não se pode ignorar que constitui uma atividade milenar no lado
oriental do planeta, que pode ser aprendida mediante aquisição de conhecimentos práticos sobre músculos e
pontos nevrálgicos do corpo humano.

Enquanto não houver previsão legal da acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há que se
peitar a sua herança cultural e sociológica, até mesmo porque não se tem notícia de que tal prática cause
aanos às pessoas que se submetem a ela.

Assim, a apelação comporta provimento.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.
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Não havendo a inclusão legal da acupuntura entre os atos médicos, qualquer regulamentação infra legal,
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É o voto.
1

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas BraUleira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a):
MARèI0 JOSE DE MORAES:10008
N° de Série do Certificado:
Data e Hora:

27FE1D4CA6A7BC7F
07/11/2014 16:19:19
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MARCIO MORAES
Desembargador Federal Relator
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PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0003978-91.2003.4.03.6100/Sp
2003.61.00.003978-2/SP

EM APELAÇÃO CÍVEL N°

D.E.
Publicado em 06/04/2015i

RELATOR

: Desembargador Federal MÁRCIO MORAES

EMBARGANTE

: Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo CREMESP
: SP165381 OSVALDO PIRES SIMONELLI e outro
: SP165381 OSVALDO PIRES GARCIA SIMONELLI

,Z3VOGADO

INTERESSADO

: DF015102 TURIBIO PIRES DE CAMPOS
: DF013792 JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA
: ACÓRDÃO DE FLS.676/677v
: WU TOU KWANG

ADVOGADO

: SP103432 SILVIO CELIO DE REZENDE e outro

EMBARGADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
'C. REJEIÇÃO.

Não contendo omissão, contradição, nem obscuridade, o reexame da matéria e a obtenção de efeito
modificativo do julgado é inadmissível, devendo a parte embargante valer-se do recurso cabível para lograr
tal intento. Precedentes deste Corte.

Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, caso inexistente
omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Precedentes.

O C. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal aquiescem ao afirmar não ser
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necessária menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada determinada
matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela. Precedentes.

4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma do
..Tibunal Regional Federal da 3' Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
latório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Il

São Paulo, 19 de março de 2015.
MARCIO MORAES
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a):
MARCO JOSE DE MORAES:10008
XT° de

Série do Certificado:
ita e Hora:

27FE1D4CA6A7BC7F
25/03/2015 15:17:48

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0003978-91.2003.4.03.6100/SP
2003.61.00.003978-2/SP
RELATOR

: Desembargador Federal MÁRCIO MORAES
EMBARGANTE : Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo CREMESP
ADVOGADO
: SP165381 OSVALDO PIRES SIMONELLI e outro
: SP165381 OSVALDO PIRES GARCIA SIMONELLI
: DF015102 TURIBIO PIRES DE CAMPOS
: DF013792 JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS.676/677v
INTERESSADO : WU TOU KWANG
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: SP103432 SILVIO CELIO DE REZENDE e outro
RELATÓRIO

"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO CRM. EXERCÍCIO DE
ACUPUNTURA. DEFINIÇÃO DE ATO MÉDICO. VÁCUO LEGAL. LACUNA SUPRIDA POR
RESOLUÇÃO DO CFM IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. RESPEITO À HERANÇA
.C\ULTURAL E SOCIOLÓGICA DA ACUPUNTURA, ENQUANTO NÃO HOUVER LEI DISPONDO A
itESPEITO.

I. A profissão de médico - e, por consequência, a definição de ato médico - ainda carece de disciplina legal
no Brasil, ressaltando-se que tramita no Senado Federal o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei 268 de 2002, que trata da matéria.

2. A Resolução CFM 1.455/95 busca suprir esta lacuna e inclui a acupuntura entre os atos que são
privativos dos médicos.

No ordenamento jurídico brasileiro prevalece o princípio da liberdade das profissões, que devem ser
exercidas na forma da lei (inciso XIII do art. 5° da Constituição Federal de 1988).

Não havendo a inclusão legal da acupuntura entre os atos médicos, qualquer regulamentação infra legal
sobre o tema, como é o caso da Resolução CFM 1.455/95, estará abusando do poder regulamentar e ferindo
o princípio da legalidade, inscrito no inciso Il do art. 5° da Carta Magna.

A ausência de lei regulamentando a profissão de médico não autoriza que pessoas sem reconhecida
habilitação em medicina possam fazer diagnósticos, receitar medicamentos ou realizar cirurgias em seres
humanos, pois o senso do razoável já é suficiente para discernir que somente profissionais com
conhecimentos cientificos podem se dedicar a estes de procedimentos.
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Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de fls. 676/677v0, assim ementado:
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Enquanto não houver previsão legal da acupuntura como ato privativo dos profissionais médicos, há que
se respeitar a sua herança cultural e sociológica, até mesmo porque não se tem noticia de que tal rática
cause danos às pessoas que se submetem a ela.
' Cr,

Apelação provida."

O apelado opôs embargos de declaração, sustentando que houve omissão quanto ao disposto no artigo 2°, da
Lei 3.268/57, bem como no artigo 7°, parágrafo único, da Lei 12.842/2013. Requer seja sanada omissão
apontada, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

De pronto, saliente-se que os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento
judicial quando não presentes omissão, obscuridade ou contrariedade, devendo a parte inconformada, na
ausência de tais vícios, valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento. Sobre a matéria, há na
jurisprudência pátria inúmeros precedentes, dentre os quais destaca-se o seguinte:
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No que diz respeito à acupuntura, não se pode ignorar que constitui uma atividade milenar no lado
oriental do planeta, que pode ser aprendida mediante aquisição de conhecimentos práticos sobre músculos e
pontos nevrálgicos do corpo humano.
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"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGEIV'TES. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCL4 DE ERRO MATERIAL E/OU NULIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

Não configura equivocada compreensão das premissas fácticas do processo a adoção élo julgad&
)
ig
tese própria, amparada pela jurisprudência do STI
et/

Os embargos de declaração não se prestam a correção de error in iudicando nem tão pouco à impugnação
do entendimento sufragado pelo voto condutor do acórdão hostilizado. Sua função especifica é integrar o
julgamento, esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridades na motivação.

\411
Ausentes quaisquer destes vícios não cabe receber os embargos declaratórios e à falta de circunstâncias
excepcionais não se autoriza os efeitos infringentes para modificar o julgado.

4. Embargos rejeitados."

(EDcl no REsp 141778, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, f 15/02/2000, DJ 20/3/2000, p.
62)

) relato supra verifica-se que as alegações da embargante não se consubstanciam em omissão, contradição
ou obscuridade a ser atacada pela via dos embargos de declaração.

Busca, em verdade, discutir a juridicidade do julgado, de modo a fazer prevalecer o seu entendimento acerca
da matéria, o que deve ser diligenciado na seara recursal própria e não pela presente via.

Agregue-se, outrossim, que "o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio" (in "Código de Processo Civil
7
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e legislação processual em vigor", Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, 35." edif ed.
D Litteb,
Saraiva, nota T ao artigo 535).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - NÃO OCORRÊNCIA INCONFORMISMO .-PLtEQUESTIONAMEIVTO - VIA INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS

I. Não há no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado por esta Corte.

Descabe a interposição de embargos de declaração embasados exclusivamente no inconformismo da
parte, ao fundamento de que o direito não teria sido bem aplicado à espécie submetida à apreciação e
julgamento.

Ausentes os vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil, indevida a interposição dos embargos para
n fim de prequestionamento. Precedentes do STJ

4 embargos de declaração rejeitados."

(AMS n. 1999.61.12.006398-8, Relator Desembargador Federal Nery Junior, DJF3 de 28/4/2009, p. 895,
destaquei,).

Acresça-se que tanto o Superior Tribunal de Justiça, como o Supremo Tribunal Federal aquiescem ao afirmar
não ser necessária menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada uma
matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl
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Por fim, de notar-se que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos
embargos declaratórios, sendo necessária a presença de um dos vícios previstos no art. 535 do CPC, nos
termos da jurisprudência da Turma.

06/04/2018 P
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no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ
14/12/2001).
r
tJ
DA
-

FL,s,
' r'S

É o voto.

MARCIO MORAES
'Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a):
MARCIO JOSE DE MORAES:10008
N° de Série do Certificado:
27FEID4CA6A7BC7F
Data e Hora:

25/03/2015 15:17:52
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Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito-os.

06/04/2018 1'
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Data: 4 de Abril de 2018
, .£
CNS publica nota de esclarecimento: Acupuntura não é exclusiva da classe medke its.1

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vem
publicamente esclarecer à Sociedade Brasileira
que a Acupuntura é praticada no Brasil de forma

CNS publica nota de esclarecimento

multiprofissional há mais de cem anos em todos
os níveis de atenção à saúde e que, informações
contrárias à difusão desta prática, não condizem
com a verdade. A Acupuntura faz parte da
Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde, sendo fundamental
no tratamento e na redução de diversos
agravos.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina
(CFM), a Associação Médica Brasileira de
Acupuntura (AMBA) e a Federação Médica
Brasileira (FMB) publicaram notas afirmando
que a prática da atividade deve ser exclusiva dos

profissionais médicos. O CNS reafirma que a
prática pode ser executada por qualquer profissional de saúde qualificado para tal, não sendo necessária a
formação em medicina.
Os benefícios da atividade para a população brasileira são inúmeros, tanto na rede privada, quanto no
Sistema Único de Saúde (SUS). A prática integrativa pode reduzir a quantidade de medicamentos em uma
série de tratamentos, além de reduzir o tempo de internações. Por isso a necessidade de mais
profissionais da saúde qualificados que possam partilhar a Acupuntura e gerar saúde à população.
Informamos ainda que foram feitas e publicadas recomendações formais deste Conselho:
- aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para que a contratação para o
exorcício da Acupuntura ocorra de forma multiprofissional;
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para criarem Comissões de Práticas Integrativas e
Complementares em saúde para colaborar com o assessoramento do controle social para a
implementação de Políticas Estaduais e Municipais de Práticas Integrativas e Complementares em saúde
em todo o Brasil;
ao Congresso Nacional para a aprovação do Projeto de Lei n° 1549/2003, que regulamenta o exercício da
Acupuntura no Brasil de forma multiprofissional, entre outras.
Nota publicada pelo
Conselho Nacional de Saúde
Brasília, 3 abril de 2018
COEM)

compartilhe:
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Acupuntura não é exclusiva
da classe médica

C) C)
categoria:NOtíCia, Notícia - Comunicação
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DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES N°134/2018
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Noticia de Fato n° 1.18.000.001267/2018-61

o
O

Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação,
protocolizada- nesta Procuradoria da República em Goiás no dia 26/04/2018, que atribui ao
Conselho Federal de Medicina (CFM) e aos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs)
conduta supostamente irregular', consistente na promoção de "(...) campanha de divulgação
(calúnia) junto aos seus jurisdicionados e ao público em geral, afirmando que a acupuntura
é prática exclusiva do profissional médico no Brasil. (...)" fl. 02.
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Em consulta aos Sistemas Aptus e Único, observou-se que se
encontra em trâmite, na Procuradoria da República no Município de Uberlândia/MG, a
Notícia de Fato n° 1.22.003.000250/2018-34, protocolizada no dia 16/04/2018.
Nesse contexto, a fim de se evitar duplicidade de investigações sobre
mesmo fato, e considerando que a representação objeto da notícia de fato n°
1.22.003.0002á0/2018-34 foi protocolizada na Procuradoria da República no Município de
Uberlândia/MG em data anterior à representação ora em análise, declino da atribuição para
atuação nos presentes autos em favor da Procuradoria da República no Município de
Uberlândia/MG.
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Comunique-se o declínio de atribuições à representante.

E

Encaminhe-se a presente Notícia de Fato n° 1.18.000.001267/2018- ,
61 à Procuradoria da República no Município de Uberlândia/MG.
Goiânia, 07 de maio de 2018.
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Viviane Vieira de Araújo
Procuradora da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO CARLOS/SP
PRM-SCR-SP-

/2018

DECLINIO DE ATRIBUICÕES

Trata-se de Notícia de Fato instaurada nesta Procuradoria da República,
por intermédio do protocolo PRM-SCR-SP 00002100/2018, datado de. 22/05/2018, noticiando
possível conduta ilegal praticada pelo Conselho Federal de Medicina — CFM e pelos
Conselhos Regionais de Medicina — CRM, i)or provocarem reiteradas lesões aos direitos dos
acupunturistas brasileiros.
Informa o representante, em apertada síntese, que "As Autarquias
supracitadas, ao arrepio da lei, vêm promovendo campanha de divulgação (calúnia) junto
aos seus jurisdicionados e ao público em geral, afirmando que a acupuntura é prática
exclusiva do profissional médico no BrasiL"
Informa que "a celeuma é antiga, todavia, no momento tem
recrudescido em razão da represália do CFM/CRMS à aplicação do rol de tratamentos
integrativos, recentemente aprovado para o Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da
Saúde."
Após traçar um histórico da prática da acupuntura no Brasil, aduz que
"Recentemente, quando da decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário
cujo objeto foi a nulidade de ato administrativo do Conselho Federal de Fisioterapia, aquela
entidade ventilou •maldosa e deliberadamente pelo país que os fisioterapeutas estavam
proibidos, assim como os demais profissionais, de praticar a acupuntura em território
nacional."
É o relatório:

Rua Aquidaban, 355 — Centro - São Carlos/SP
Fone (16) 3373-2710 - E-mail: prsp-prm_scarlos@mpf. mp.br

MPF

Procuradoria
da República
em São Carlos
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO CARLOS/SP

Conforme Certidão de Triagem juntada, ' verificou-se que
representações com idêntico conteúdo foram distribuídas em diversas Procuradorias da

Uberlândia/MG, instaurada sob o número NF n° 1.22.003.000250/2018-34, protocolizada no
dia 16/04/2018.
Destarte, como já procederam «Procuradoria da República em Goiás
(NF 1.18.000.001267/2018-61) e a Procuradoria da República no Município de Piracicaba-SP
(NF n°. 1.34.008.000174/2018/-04), visando evitar a duplicidade de investigações sobre o
mesmo fato, e considerando que a representação objeto da notícia de fato n°
1.22.003.000250/2018-34 foi protocolizada na Procuradoria da República no Município de
Uberlândia/MG em data anterior à representação ora em análise, inclusive já tendo sido
adotadas diligências naqueles autos (expedição de ofícios a Conselhos de Medicina), declino
da atribuição para atuação nos presentes autos em favor da Procuradoria da República no
Município de Uberlândia/MG.

-

Nos termos do art. 5° da Resolução CNMP n° 174/2017, é caso de
remessa direta dos autos à Procuradoria da República no Município de Uberlândia/MG, com
os devidos registros no sistema.
Comunique o representante do teor desta decisão.

São Carlos, 04 de junho de 2018.

Marco Antonio Ghannage Barbosa
Procurador da Reptilica

Rua Aquidaban, 355 — Centro - São Carlos/SP ,
Fone (16) 3373-2710 - E-mail: prsp-prm_scarlos@mpfmp.br

MPF

~ar "dai"

Procuradoria
da Repúblíca
em Sio Carlos
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República pelo Brasil, entre elas a Procuradoria da República no Município de
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PRM-UDI-MG-00010237/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/UBERLANDIA

Assunto: Registrar
PROCEDA-SE À ANEXAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO À NF 1.22.003.000250/2018-3,
CONFORME DESPACHO PRM-UDI-MG-00009547/2018.

Uberlândia, 6 de agosto de 2018.

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPUBLICA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

Notícia de Fato
Físico
1.22.014.000165/2018-47

Órgão revisor: 1ª CCR/MPF
1.

Trata-se de notícia de fato proveniente da Procuradoria da República em São João Del

Rei, MG, com declínio de atribuição, em razão da existência de expediente em trâmite nesta
Procuradoria que versa sobre o mesmo assunto, qual seja: suposta prática abusiva atribuída aos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina, CFM e CRMs, decorrentes da edição de atos
administrativos que qualificam a atividade de acupuntura como exclusiva à profissão do
profissional de medicina.
2.

De fato, com bem assinalado pelo Procurador de origem, a representação objeto da

notícia de fato n. 1.22.003.000250/2018-34, que tramita neste Gabinete, foi protocolizada em
momento anterior ao da presente demanda, tratando-se, ambas, da mesma matéria.
3.

Com efeito, não se justifica manter vários expedientes ativos para investigar o mesmo

fato. A melhor medida procedimental, portanto, seria proceder o apensamento dos expedientes.
Todavia, estes autos são físicos, enquanto a NF 1.22.003.000250/2018-34 tramita em formato
eletrônico, o que inviabiliza essa providência.
4.

Dessa forma, promovo o ARQUIVAMENTO desta notícia de fato, com fundamento no

art. 4º, inc. II, da Resolução CNMP nº 174/2017.
5.

Antes da remessa ao arquivo, proceda-se à digitalização integral dos autos, com posterior

anexação à NF correlata.
6.

Dê-se ciência desta decisão ao representante para que tenha conhecimento de que as

investigações, doravante, serão processadas no âmbito da NF 1.22.003.000250/2018-34.
Uberlândia/MG, 23 de julho de 2018.
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República
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ARQUIVAMENTO
Classe:
Formato:
Número:

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
O:\UDI\Gabinete3\EXTRAJUDICIAL\Promocoes de arquivamento\1.22.014.000165-2018-47_CFM_CRM_Acupuntura.odt
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PRM-UDI-MG-00009562/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Ofício nº 1940/2018-OF/PRM/UDI/LAM
A Sua Senhoria o Senhor
AFONSO HENRIQUE D"OLIVEIRA SOARES ROMÃO
Rua Senador Soares dos Santos, 22
São Lourenço/MG - CEP 37.470-000
Referência: Notícia de Fato nº 1.22.014.000165/2018-47
Assunto: Comunica arquivamento
Prezado Senhor,
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho cópia da decisão que determinou
arquivamento dos autos da notícia de fato em referência e informo que as investigações prosseguirão no
âmbito da notícia de fato n. 1.22.003.000250/2018-3, que tramita nesta Procuradoria da República no
Município de Uberlândia..
Ressalto que quaisquer documentos pertinentes com as investigações devem ser
remetidos pelo site www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac (opção "Faça a sua manifestação"),
mencionando-se a notícia de fato n. 1.22.003.000250/2018-34.
Em atenção ao disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2010 e CNMP n. 23, art. 6º, §10º,
informo que o procedimento em referência pode ser consultado através do link:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
LEONARDO ANDRADE MACEDO
Procurador da República

PROCURADORIA
DA REPÚBLICA
EM UBERLÂNDIA

Rua São Paulo, 35, Tibery, Uberlândia, MG, CEP 38405-027
Tel: (034) 3218-6900
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Uberlândia-MG, 25 de julho de 2018.
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Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais
Distribuição

PROCESSO: 1004717-55.2019.4.01.3800

INFORMAÇÃO DE PREVENÇÃO
NEGATIVA

A Distribuição da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais informa que, após análise do relatório de prevenção gerado
automaticamente pelo sistema PJe e pesquisa nos demais sistemas eletrônicos da Justiça Federal da 1ª Região, não foram identificados
processos possivelmente preventos ao processo 1004717-55.2019.4.01.3800.
Encaminhem-se os autos ao órgão julgador do processo.
BELO HORIZONTE, 4 de abril de 2019.

(assinado eletronicamente)
Servidor
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7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais
Processo nº 1004717-55.2019.4.01.3800

CERTIDÃO

Autos conclusos.

Belo Horizonte, 4 de abril de 2019.
(assinado digitalmente)

VANESSA PEREZ FILPI
Servidor(a) da 7ª Vara Federal/SJMG
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Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais
7ª Vara Federal Cível da SJMG
PROCESSO: 1004717-55.2019.4.01.3800
CLASSE:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
CÍVEL
(65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
DESPACHO
Cuida-se de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA e do CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, objetivando a “concessão da tutela de urgência, de
natureza antecipatória, com a sua posterior confirmação sem sede de sentença, a fim de que: (1.1) o CFM seja
compelido a retirar de seu portal eletrônico toda e qualquer notícia que sugira, insinue e/ou afirme que a
prática da acupuntura é exclusiva da classe médica, principalmente aquela publicada em 16 de fevereiro de
2018, de título ‘STF ratifica proibição de que fisioterapeutas pratiquem acupuntura’, sob pena de cominação
de astreintes, em valor a ser arbitrado por V.Exa. (Art. 139, IV, CPC); (1.2) o CFM e CRM/MG se absterem
de divulgar, publicamente, que a acupuntura consiste em ato médico, e, ainda, informações que façam
subentender que a prática da acupuntura é exclusiva da classe médica, sob pena de cominação de astreintes,
em valor a ser arbitrado por V.Exa. (Art. 139, IV, CPC)”.
Considerando a conveniência de analisar os argumentos da parte adversa, propiciando um
melhor convencimento do juízo e escorado no artigo 300, § 2º, do CPC, que faculta a concessão da tutela de
urgência após justificação prévia, apreciarei o pedido de tutela de urgência após a oitiva dos réus.
Assim, intimem-se os réus tão somente para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o
pedido de tutela de urgência.
Anote-se a inexistência de prevenção com os processos apontados no sistema PJE,
considerando-se a certidão ID 45235977.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Belo Horizonte, 05 de abril de 2019.

VINICIUS MAGNO DUARTE RODRIGUES
Juiz Federal em auxílio na 7ª Vara/SJMG
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