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EMENTA 

ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ACUPUNTURA. ATIVIDADE NÃO 
REGULAMENTADA. LEIS Nº 2.604/55 e 7.498/86. REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE 
ENFERMEIRO PROFISSIONAL. 

1. A lei nº 2.604/55, art. 3º, e seus parágrafos, estabelece que é atribuição do enfermeiro, além do 
exercício de enfermagem: a direção dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos 
hospitalares e de saúde pública, de acordo com o art. 21 da Lei nº 775, de 06 de agosto de 1949; 
a participação do ensino em escolas de enfermagem e de auxiliar de enfermagem; a direção de 
escolas de enfermagem e de auxiliar de enfermagem; a participação nas bancas examinadoras de 
práticos de enfermagem.  
2. A Lei nº 7.498/86 explicitou com mais detalhes suas funções, mas não alargou o espectro de 
atuação dos referidos profissionais. 

3. 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. 

4. 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. 

5. A Resolução COFEN 197/1997, do Conselho Federal de Enfermagem, 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 efetuarem 
diagnósticos clínicos. Somente podem realizar as atividades acima descritas. 

6. Apesar de não existir no ordenamento jurídico lei específica regulando a atividade de 
acupuntor, não pode o profissional de enfermagem praticar atos que sua legislação profissional 
não lhe permite, sob pena de ferir-se o inciso XIII do artigo 5º da Constituição. 

7. Apelação a que se dá provimento. 

ACÓRDÃO 

Decide a Sétima Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.  

Brasília/DF, 27 de março de 2012.  

 
 

Juiz Federal CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 
Relator Convocado  
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RELATÓRIO 

Trata-se de apelação interposta pelo Colégio Médico de 

Acupuntura (CMA) contra sentença que julgou improcedente o pedido 

(art. 269, I do CPC) e condenou o autor nas custas processuais e 

ao pagamento de honorários advocatícios ao réu que foram fixados 

em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Alega o apelante que sendo a acupuntura tratamento de 

doenças, somente médico pode praticá-la, necessariamente após a 

realização obrigatória do diagnóstico clínico-nosológico. Afirma 

também que existe lei que regulamenta e delimita a atuação do 

enfermeiro e ela não permite a prática de acupuntura pelos 

profissionais enfermeiros. 

Considera ainda o apelante que o COFEN jamais poderia ter 

editado resoluções para estabelecer condições para exercer o 

exercício profissional da acupuntura ou reconhecendo esta como 

especialidade, uma vez que a acupuntura não pode ser 

responsabilidade do enfermeiro, e sim do profissional com 

específica formação médica. 

Foram apresentadas contrarrazões (f. 423/428). 

É o relatório. 
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VOTO 

O Colégio Médico de Acupuntura (CMA) interpôs apelação 

objetivando a anulação da Resolução/COFEN n° 197/1997, pois alega, 

em suma, que esta resolução autoriza de forma ilegal a prática da 

acupuntura aos profissionais de enfermagem que não possuem 

habilitação para tanto. Afirma que a prática da acupuntura 

constitui ato médico, portanto privativa dos profissionais da área 

da medicina. 

Estabelece a Lei nº 2.604/55, que regulamenta a profissão 

de Enfermeiros Profissionais: 

Art.3º - São atribuições dos enfermeiros, além do exercício de enfermagem: 

§ 1º Direção dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos hospitalares e de 

saúde pública, de acordo com o art. 21 da Lei nº 775, de 06 de agosto de 1949; 

§ 2º Participação do ensino em escolas de enfermagem e de auxiliar de 

enfermagem; 

§ 3º Direção de escolas de enfermagem e de auxiliar de enfermagem; 

§ 4º Participação nas bancas examinadoras de práticos de enfermagem. 

 

Posteriormente, a Lei nº 7.498/86, assim estabeleceu: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 
cabendo-lhe: 

 

I - privativamente: 

 

a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem; 

 

b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços; 

 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 
serviços da assistência de enfermagem; 

 

d) (VETADO); 
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e) (VETADO); 

 

f) (VETADO); 

 

g) (VETADO); 

 

h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem; 

 

i) consulta de enfermagem; 

 

j) prescrição da assistência de enfermagem; 

 

l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

 

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas; 

 

II - como integrante da equipe de saúde: 

 

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de 
saúde; 

 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; 

 

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

 

d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de 
internação; 

 

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças 
transmissíveis em geral; 

 

f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à 
clientela durante a assistência de enfermagem; 

 

g) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

 

h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

 

i) execução do parto sem distocia; 

 

j) educação visando à melhoria de saúde da população. 
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Sendo esse o campo de atuação dos profissionais de 

Enfermagem, tenho que a Resolução aqui discutida, alargou o 

espectro de atuação de seus profissionais, pois assim dispõe: 

“O Conselho Federal de Enfermagem, no uso de sua competência 
estipulada no artigo 8º, inciso IV da Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, 
combinado com o artigo 16, incisos IV e XIII do Regimento da Autarquia, 
aprovado pela Resolução-COFEN 52/79; CONSIDERANDO o que 
estabelece a Constituição Federal no seu artigo 1º incisos I e II, artigo 3º, 
incisos II e XIII; CONSIDERANDO o Parecer Normativo do COFEN n.º 
004/95, aprovado na 239ª Reunião Ordinária, realizada em 18.07.95, onde 
dispõe que as terapias alternativas (Acupuntura, Iridologia, Fitoterapia, 
Reflexologia, Quiropraxia, Massoterapia, dentre outras), são práticas 
oriundas, em sua maioria, de culturas orientais, onde são exercidas ou 
executadas por práticos treinados assistematicamente e repassados de 
geração em geração não estando vinculados a qualquer categoria 
profissional; e, CONSIDERANDO deliberação do Plenário, em sua 254ª 
Reunião Ordinária, bem como o que consta do PAD-COFEN-247/91; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer e reconhecer as Terapias Alternativas como 
especialidade e/ou qualificação do profissional de Enfermagem. 

Art. 2º - Para receber a titulação prevista no artigo anterior, o profissional 
de Enfermagem deverá ter concluído e sido aprovado em curso 
reconhecido por instituição de ensino ou entidade congênere, com uma 
carga horária mínima de 360 horas. 

Art. 3º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.” 

A acupuntura é, antes de tudo, método milenarmente usado 

pelos chineses, para diagnóstico e tratamento de doenças. 

Para tanto, tem-se que o profissional habilitado para 

praticar tal especialidade, na China, berço do método, é do médico 

especificamente habilitado para tal mister. 

Lá, e em vários outros países, é considerada 

especialidade médico-cirúrgica. 

A utilização das agulhas e sua inserção no corpo humano, 

ainda que superficialmente, pressupõe a prévia realização de um 

diagnóstico clínico, que estabeleça, com alguma segurança, qual o 

mal a ser tratado, bem como a prescrição do tratamento a ser 

seguido. 

Nem esse diagnóstico clínico nem essa prescrição de 

tratamento podem ser realizados por profissional de enfermagem, 

por lhe faltar competência legal para fazê-lo. 
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É a realidade, a lei estabeleceu o que os enfermeiros 

podem fazer e, entre suas atribuições, não está a de realizar 

diagnósticos clínicos, nem de prescrever tratamentos, que não 

sejam psicológicos. 

Por ter elastecido a matéria já regulada em lei, a 

atribuição de competência para a prática de acupuntura por 

profissional enfermeiro através de Resolução é ilegal, por dela 

desbordar. 

Ademais, o COFEN não tem legitimidade para legislar sobre 

o exercício das profissões, ao dispor que a acupuntura pode ser 

realizada por enfermeiros, tratou de matéria alheia à sua 

competência legal, disciplinando matérias que não lhe são afetas, 

uma vez que essa competência é exclusiva da União (art. 22, inciso 

XVI da Constituição Federal). 

Apesar de a atividade de acupuntor não estar regulada por 

lei específica, tenho que a sua realização somente pode dar-se por 

profissional que, previamente, esteja habilitado a fazer 

diagnósticos clínicos, para poder, com base nele, prescrever um 

tratamento para combater o mal que acomete o paciente.  

É certo que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar 

de fazer algo em virtude de lei (art. 5º, II, da CR), mas também é 

garantia constitucional que o livre exercício das profissões 

pressupõe a qualificação necessária para a prática da profissão 

(art. 5º, XIII, da CR). 

Não desconheço que, em casos semelhantes, assim se 

manifestou este Tribunal: 

 

ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ATIVIDADE NÃO 
REGULAMENTADA. ACUPUNTURA. RESOLUÇÃO N. 2/1995 DO 
CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. RESOLUÇÃO N. 1.455/1995 
DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. 

1. Inexistindo lei específica regulando a atividade de acupuntor, o seu 
exercício não pode ser limitado por Resolução do Conselho Federal de 
Medicina, sob pena de ofensa ao inciso XIII do art. 5º da Constituição 
Federal. 
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2. Resolução do Conselho Federal de Medicina não é o instrumento 
normativo apropriado ao reconhecimento da acupuntura como atividade 
privativa do médico, por falta de previsão legal. 

3. Sentença confirmada. 

4. Apelação desprovida.  

(TRF1ª Região, AC 2001.34.00.031798-3/DF, desembargador federal 
Daniel Paes Ribeiro, 6ª Turma, DJ p.128 de 25/08/2003).  

 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO 
FEDERAL DE ENFERMAGEM. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. 
ACUPUNTURA. 

1. A atividade de acupuntor não está regulada por lei específica, não 
podendo sofrer limitações ao seu exercício, sob pena de ferir-se o inciso 
XIII do artigo 5º da Constituição. 

2. Possibilidade de grave lesão à ordem econômica, ante a possibilidade 
de milhares de profissionais ficarem impedidos de exercer a função de 
acumputor.  

(TRF 1ª Região, SS 2002.01.00.002216-5/DF; desembargador federal 
Presidente, Corte Especial, DJ p.28 de 28/06/2002).  

 

Contudo, como se pode perceber, somente foi analisada a 

matéria no que diz respeito à autorização para a prática da 

acupuntura, não foi analisada a competência legal dos 

profissionais para o diagnóstico e prescrição de tratamento. 

Sendo assim, entendo que não estão os profissionais da 

Psicologia habilitados para a prática do diagnóstico clínico e 

prescrição de tratamento, por isso, entendo que a Resolução aqui 

combatida, de número 197, de 19 de março de 1997, por ter tratado 

de matéria não prevista na Lei que regulamente a profissão de 

Psicólogo, é ilegal e deve ser anulada. 

Ante o exposto, dou provimento à apelação, invertendo os 

ônus sucumbenciais. 

É como voto. 
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                               Certidão 

 

         Certifico que a(o) egrégia (o) 7ª TURMA SUPLEMENTAR, ao apreciar 

o 

processo  em  epígrafe , em  Sessão realizada nesta data , proferiu a 

seguinte decisão: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

A Turma, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos do 

voto do Relator. 

 

Participaram do Julgamento os Exmos. Srs. JUIZ  FEDERAL  LINO  OSVALDO 

SERRA SOUSA SEGUNDO e DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. 

 

 

                      Brasília, 13 de novembro de 2012. 

 

                      JESUS NARVAEZ DA SILVA 

                            Secretário(a) 

 

 


