
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS EM 15-10-19 PARA DEBATER SOBRE EXERCÍCIO 

ILEGAL DA MEDICINA. 

 

A proposta de convocação desta Audiência foi feita ainda em maio durante 

outra AP que discutia a Tabela SUS. Na ocasião, a SBD (Soc Brs de 

Dermatologia) e a Soc de Cirurgia Plástica pleitearam e o Deputado Luiz Antonio 

Teixeira Jr confirmou que convocaria, tendo então a SBEM solicitado sua 

inclusão no debate. 

A Audiência contou ainda com a participação do representante da 

Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular. Foi transmitida para todo o Brasil 

pela TV Câmara e pode ser recuperada no link : 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UFlBrmtj4sg 
 

Fiz apresentação das áreas de atuação da Endocrinologia e Metabologia, 

mostrei cenário brasileiro de invasão da especialidade notadamente pela 

Odontologia e apresentei 5 propostas de atuação do Parlamento. 

1. Aprovar o PL 636/2019 que institui o Dia do (a) Endocrinologista; 
2. Resgatar o PL 3341-A/2000 que limita prescrição de hormônios apenas aos 
médicos; 
3. Determinar por Lei que apenas médicos registrados no Conselho Regional de 
Medicina e CFM possam atuar como médico; 
4. Elaborar lei que regule a prescrição, fabricação, comercialização até o uso de 
anabolizantes. Atualmente uma sequencia de atos criminosos é executada 
(contrabando, falsificação de receitas, exercício ilegal da medicina, etc...) 
5. Apoio para criação do Fórum Nacional de Discussão do Uso de Esteroides 
Anabolizantes e Similares como um problema de Saúde Pública; 
6. Manter Medicina como Medicina e Odontologia como Odontologia; isto é, não 

aprovar o Projeto de Lei 4405/2019, em tramitação na Câmara Federal e que 

visa mudar a denominação de Odontologia para Medicina Orofacial e alterar de 

Cirurgião-Dentista para Médico Orofacial.  

O Deputado Luiz Antonio Teixeira Jr encarregou-se de dar prosseguimento ao 

item 2 dessa proposta e já solicitou ainda durante a Audiência que sua 

assessoria localizasse o referido PL 3341-A/2000. 

As sugestões para os itens 4 e 5 é que a SBEM possa elaborar proposta/minuta 

de Projeto de Lei e encaminhar ao Parlamento. 

 

Brasília-DF, 17 de outubro de 2019. 
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