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CFBM  

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF. 

 

Audiência Pública – Tema: "Discutir a regulamentação das profissões 

interligadas à saúde pública". 

 

A Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados 

realizou nesta quinta (3) audiência pública para discutir a regulamentação das profissões 

interligadas à saúde pública. A audiência foi realizada em atendimento a requerimento do 

deputado Odorico Monteiro (PT-CE) e presidida pelo deputado Adelmo Leão (PT-MG). 

 

Participaram como expositores: 

 

 Heider Aurélio Pinto, Secretário de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde 

(MS); 

 Maria Arindelita Neves de Arruda, Conselheira Nacional de Saúde (CNS); 

 Fernando Hellmann, Naturólogo, Doutor em Saúde Coletiva e Mestre em Saúde 

Pública pela UFSC; e 

 Daniel Mauricio de Oliveira Rodrigues, Naturólogo e Mestre em epidemiologia 

(UFSC). 

 

O secretário Heider Pinto, do MS destacou que os projetos de lei que visam criar 

novas profissões, bem como aqueles que pretendem alterações nas leis já vigentes, passam 

por uma minuciosa análise padrão sobre a pertinência ou não de criação de novas carreiras. 

Ele comentou que também é analisado se as possíveis profissões estão relacionadas a 

políticas de saúde nacionais coordenadas pela pasta. 

 

Heider destacou que essa questão da regulamentação se relaciona com a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, estabelecida por meio das Portaria 

GM/MS n° 971, de 3 de maio de 2006 e a Portaria GM/MS n° 1600 de 17 de julho de 2006. Ele 

observou que há grande relevância social e interesse público na Naturologia, com destaque 

para a importância e o acerto das práticas e das abordagens integrativas, porém, para o SUS, 

melhor que ter uma nova profissão seria ter esse campo de conhecimento e práticas mudando 

de forma positiva as demais profissões já existentes. Se posicionando contrário á 

regulamentação da profissão. 

 

Ele destacou que o MS já expediu pareceres contrários à iniciativa e se mune de 

critérios para isso. Para a pasta, os naturólogos pensam em uma nova forma de atuação, não 

de profissão, e ainda não há um número de cursos consolidados no país para garantir uma 

cobertura nacional. Além destas questões, uma se destaca: antes da implantação de um novo 

mercado de profissionais, seria necessária uma integração multidisciplinar do cenário já 

atuante no SUS, salientando que o esse é o caminho que o Ministério da Saúde tem buscado 

por meio das Práticas Integrativas Complementares. 

 

Maria Arindelita, do CNS, destacou que além da análise técnica, os critérios para 

reconhecer uma profissão devem estar voltados às necessidades reais dos pacientes. Ela 

defendeu que essa lógica é importante para que o reconhecimento de uma nova profissão não 

seja somente reserva de mercado, o que afasta a possibilidade de algum fator “segregador”. 

Nesse bojo, ela criticou veementemente o projeto do Ato Médico. 
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Num segundo momento, a Conselheira defendeu que é importante repensar o atual 

modelo do SUS, que é focado apenas na área médica e as especializações afetas à essa 

carreira. Para ela é importante abrir novos espaços para outras profissões que possam agregar 

valor aos profissionais da saúde. Ainda durante sua exposição, Maria defendeu o avanço do 

SUS, ao longo dos anos, rechaçando as críticas negativas feitas ao Sistema.  

 

O naturólogo Fernando Hellman defendeu que a naturologia se baseia em um 

conjunto de diferentes sistemas terapêuticos – entre eles as medicinas tradicional chinesa, 

xamânica e antroposófica – com o objetivo de buscar um olhar ampliado e abordar muitos 

aspectos que envolvem a tríade vida-saúde-doença.  

 

Ele enfatizou que não há graduações para naturólogos em instituições de ensino 

superior públicas, defendendo o desenvolvimento da naturologia como reconhecimento 

profissional para ampliar o acesso democrático às práticas alternativas à medicina tradicional 

de uma forma segura para a população.  

 

Já Daniel Rodrigues, também Naturólogo, apresentou as características do exercício 

das profissões regulamentadas e não regulamentadas que utilizam as Práticas Integrativas; 

contextualizou a Naturologia e as Práticas Integrativas no mundo e no Brasil; e discutiu as 

potencialidades do profissional naturólogo. Ele citou como exemplo de prática integrativa a 

área da estética, destacando que já existem mais de mil cursos no país. Ainda sobre o 

exercício da profissão de esteticista, Daniel enfatizou que vários profissionais de outras áreas 

atuam na estética, citando como exemplo os dermatologistas, biomédicos, fisioterapia 

dermato funcional, cirurgião plástico, entre outros. 

 

O profissional comentou a falta de incentivos de cursos de formação para os 

profissionais que trabalham na assistência, com as Práticas Integrativas de baixa carga horária. 

Ele citou como exemplo o curso de acupuntura, que no Brasil a carga horária mínima para 

formação exigida é de 50h, já a preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é 

1200h. Ainda sobre as Práticas Integrativas, Daniel citou algumas soluções para o 

fortalecimento das práticas no país. Ele sugeriu o aumento do número de especializações (Lato 

senso para todas as profissões); a criação de mestrado e doutorado na área; criação e 

fortalecimentos de cursos superiores; regulamentação de áreas como a musicoterapia, 

naturologia e arteterapia. 

 

Em suma, baseados em uma vivência de saúde integrada, os naturólogos querem ser 

reconhecidos como profissionais de saúde para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). O 

pedido foi reforçado durante grande parte da audiência pública.  

 

Ao fim da audiência, o deputado Adelmo Leão destacou a importância da Naturologia 

para a melhoria da saúde da população, alinhada a outras áreas da saúde e se posicionou 

favorável à luta da categoria para a regulamentação. 
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