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TUSS 
3.03.00 DESCRIÇÃO TUSS ROL Extra Rol Grupo de 

Carência Autorização Valor

31601014 Acupuntura por 
sessão SIM ROL 

OBRIGATÓRIO

PROCEDIMENTO 
CLÍNICO OU 
CIRÚRGICO

SIM R$ 71,48

10101012 Consulta Médica
Acupuntura SIM ROL 

OBRIGATÓRIO

PROCEDIMENTO 
CLÍNICO OU 
CIRÚRGICO

SIM R$ 200,00

CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO:

1. Consulta Médica – Acupuntura: deverá ter a sequência precisa: Anamnese, exame físico, diagnóstico final e/ou impressão diagnóstica, conduta 
terapêutica;

2. Anamnese: Levantamento e organização dos antecedentes pessoais antecedentes familiares e sintomas numa ordem lógica e coerente (do ponto 
de vista médico é claro); 

3. Exame físico: O mesmo deve ser realizado de maneira céfalo-podálico, ou seja, de forma completa: uma vez já diagnosticado a patologia o exame 
físico pode ser dirigido às doenças de sua área;

4. Impressão diagnostica inicial: De posse dos dados da anamnese e exame físico, o médico acupunturista possuirá o diagnóstico ou, pelo menos, já 
restringiu as possibilidades a algumas poucas doenças.; 

5. Exames complementares: quando a anamnese e o exame físico são suficientes para se chegar a uma impressão diagnóstica;

6. Estabelecido o diagnóstico final é a vez da conduta terapêutica e do prognóstico. O prognóstico é uma estimativa da eficiência dos tratamentos 
disponíveis para o alívio ou cura da doença em questão.  Portanto a consulta da acupuntura inclui:  Anamnese + Exame físico + diagnóstico final e/ou 
impressão diagnóstica + Avaliação; 

7. O único item que pode ser cobrado separadamente são os exames;

8. A assistência de acupuntura seja ela qual for será prestada após indicação médica, fundamentada em relatório circunstanciado, que deverá conter o 
número de sessões totais do tratamento proposto, ou seja onde é estimado o prognóstico após seu término;

9. O retorno de consulta com médico acupunturista possui um prazo de 15 (quinze) dias não devendo neste período ser cobrada nova consulta;

10. A prática da acupuntura no Unafisco saúde poderá ser exercida por profissionais de saúde médicos desde que possuam diploma ou certificado de 
conclusão de cursos reconhecidos por seus respectivos conselhos de classe conforme exige Ministério da Saúde; 

11. A indicação e a execução dos procedimentos de acupuntura deverão atender a rigorosos critérios técnicos, prudência e perícia, como forma de 
prevenir resultados indesejados;

12. A técnica de acupuntura empregada deverá ser descrita e registrada no prontuário do paciente, após a realização de cada sessão, considerando-
se que o acupunturista, como qualquer profissional de saúde é responsável, do ponto de visto ético profissional, pela adequada execução dos 
procedimentos;

13. Os procedimentos realizados deverão ser cobrados de acordo com o código TUSS descrito neste referencial;

14. Os tratamentos realizados através do sistema livre escolha (reembolso) deve seguir as presentes orientações e os mesmos critérios e 
procedimentos estabelecidos nestas instruções Gerais da RHAUS;

15. Os tratamentos realizados na livre escolha(reembolso) para acupuntura só poderão ser adicionados junto a nota fiscal e/ou recibo da consulta 
realizada, com a devida cópia de documento que comprove que o profissional médico possui a especialidade de acupuntura;

16. O valor da remuneração de reembolso deverá seguir acordo especificado na tabela RHAUS.


