
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 25, de 21/06/2017 

ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) E ESTIMULAÇÃO 
MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) 

 
Considerando que o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) e 
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) são tratamentos éticos, 
não invasivos, autorizados pelo Ministério da Saúde, com registro na 
ANVISA e aprovados pelo Conselho Federal de Medicina através das 
Resoluções 2057/2013 e 1986/2012, 
 
Considerando que os tratamentos não constam no rol de 
procedimentos obrigatórios da ANS, 
 
Considerando que a CAMARJ ainda não possui credenciamento para 
esse tipo de tratamento, 
 
Considerando que o médico assistente indicará qual o tratamento mais 
adequado ao associado-paciente, 
 
Considerando que há necessidade de fixar regras claras e objetivas 
para a liberação e concessão de reembolso, 

 
O Conselho Diretor delibera que 

 

Art. 1º. O associado que tiver a indicação de fazer tratamento de 
Eletroconvulsoterapia (ECT) e Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) deverá 
solicitar previamente juntando a documentação abaixo: 
 

a. laudo do médico especialista com a indicação clínica especificando número 
de sessões a serem realizadas; e 
b. cópia dos laudos dos exames complementares comprovando o diagnóstico, 
se for o caso. 

 
Art. 2º. Com a documentação e a solicitação prévia, a auditoria fará análise dando 
parecer sobre a indicação do tratamento. 

 
Art. 3º. Com o parecer favorável, a CAMARJ reembolsará: 
 

a. para Terapia por Eletroconvulsoterapia (ECT) em regime ambulatorial, 
exceto consultórios isolados, em até no máximo 24 (vinte e quatro) sessões 
por ano com valor de até R$134,00 (cento e trinta e quatro reais) por 
sessão. 

b. para Terapia por Eletroconvulsoterapia (ECT) em regime de internação, em 
até no máximo 24 (vinte e quatro) sessões por ano com valor de até 
R$268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) por sessão. 

c. para Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) em regime ambulatorial, 
em até no máximo 20 (vinte) sessões por ano com valor de até R$201,15 
(duzentos e um reais e quinze centavos) por sessão. 



 

 

 
 

d. para Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) em regime de 
internação, em até no máximo 20 (vinte) sessões por ano com valor de até 
R$402,30 (quatrocentos e dois reais e trinta centavos) por sessão. 

 
& 1º. Aplica-se aos tratamentos ora normatizados os códigos TUSS 2.01.04.17-0 e 

2.01.0441-3, respectivamente, da CBHPM 2016. 
 
& 2º. Nos tratamentos de Eletroconvulsoterapia ainda caberá o reembolso de 

honorários com anestesia, pela tabela da CAMARJ. 

 
Art. 4º. O associado apresentará, para reembolso, nota fiscal ou recibo original do 
prestador com a quantidade e a data das sessões realizadas, respeitado os prazos 
estatutário e regimental. 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2017. 
Manoel de Brito Varela 

Presidente do Conselho Diretor 


