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INTRODUÇÃO: A acupuntura é uma prática milenar, fazendo parte da chamada 

Medicina Tradicional Chinesa. Esta prática a cada dia vem gerando um aumento 

expressivo de adeptos, tanto em números dos que praticam, como em número 

dos que se  submetem ao seu tratamento. 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 psicoorgânica”. Para que ocorra o adequado diagnóstico e 

aplicações da acupuntura, recomenda-se a formação a nível de especialização 

pelos profissionais de saúde.  

OBJETIVO: Avaliar a oferta dos cursos de especialização (ou pós-graduação 

“lato sensu”) de acupuntura disponíveis na região nordeste do Brasil no ano de 

2020.  

MÉTODO: Estudo quantitativo de natureza descritiva. A busca das informações 

ocorreu na base de dados de cursos “E-mec” do Ministério da Educação. Foi 

utilizado o descritor “acupuntura” por estado da região nordeste, buscando-se 

cursos ativos no ano de 2020, presenciais e na modalidade à distância. Os dados 

foram organizados utilizando-se o software Microsoft Excel® e dispostos em 

gráficos e tabelas. 

RESULTADOS: A quantidade de cursos ofertados por estado são 01 (PI e RN), 

03 (AL e SE), 04 (PB e PE), 07 (MA), 11 (CE) e 56 (BA), verificando-se uma 

diferença significativa na oferta de acordo com o estado analisado. Todos os 

cursos analisados (100%) são ofertados na modalidade presencial. Vale 

destacar que as cargas horárias totais dos cursos analisados mostram grande 

variabilidade, mesmo tratando-se da mesma modalidade. Estas variam de 360 a 

1500 horas (carga horária média: 1018,29 horas), não havendo uma 

uniformidade de cargas horárias presenciais e práticas. As denominações dos 

cursos também são variadas, mesmo com os cursos apresentando os mesmos 

fundamentos. Algumas delas são: “Acupuntura bioenergética”, “Acupuntura 

japonesa”, “Acupuntura integrada ao holismo” e “Acupuntura e PICS”, no entanto 

há alguns cursos mais específicos, tais como “Acupuntura veterinária” e 

“Acupuntura coreana da mão”. 



CONCLUSÃO: A partir dos dados analisados verifica-se que é necessário maior 

uniformidade na oferta dos cursos de especialização em acupuntura, 

principalmente pelo caráter multiprofissional desta prática.  
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