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O problema
mais sério da saúde
é o financiamento

Entrevista Rafael Guerra

“
”

“É claro que os oftalmologistas
conhecem a minha posição e meu
parecer certamente atenderá 
aos anseios da Oftalmologia. 
Sou médico de formação, meu pai
era professor de ética médica,
tenho as coisas bem claras 
e meu parecer certamente vai
contemplar, vai defender o papel
do médico. O que precisamos 
é trabalhar com muita calma,
consolidar o debate sobre 
a optometria. Vamos ouvir todos
os interessados e fazer o que 
é melhor para a saúde ocular 
da população”.

Está é a posição do deputado federal
Rafael Guerra (PSDB/MG) sobre o
projeto 1.791/07 que “dispõe sobre a
regulamentação da profissão de opto-
metrista e determina outras providên-
cias”. O projeto, de autoria da depu-
tada federal Maria do Rosário (PT
/RS), está tramitando na Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF) da
Câmara dos Deputados, tendo Rafael
Guerra como relator.
Esta não é a única ligação do de-
putado mineiro com a Oftalmologia.
Há anos que Guerra é um dos pontos
de referência das lideranças oftalmo-
lógicas e das diretorias do CBO
quando há necessidade de atuação
junto aos integrantes do Congresso
Nacional para o esclarecimento de
questões relacionadas com a saúde
ocular e à defesa das prerrogativas
profissionais dos médicos oftalmolo-
gistas. Sua longa atuação nesse
campo, motivou a homenagem que o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(CBO) lhe prestou em 28 de março, em
Belo Horizonte, na solenidade de lan-
çamento do XXXV Congresso Brasi-

leiro de Oftalmologia (veja matéria
nas páginas 60 e 61), ocasião em que
respondeu a entrevista do JORNAL
OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO. 
José Rafael Guerra Pinto Coelho nas-
ceu na capital mineira em 29 de
Março de 1943. Médico e professor
(1972), Chefe do Departamento de Ci-
rurgia (1982-1987) e Diretor (1987-
1995) da Faculdade de Ciências Mé-
dicas de Minas Gerais, foi Secretário
da Saúde do Estado de Minas Gerais
(1995-1998). Eleito deputado federal
em 1999, vem se destacando como
presidente da Frente Parlamentar da
Saúde,organização supra-partidária
que procura privilegiar projetos e leis
que beneficiem o segmento. É casado
com Maria das Mercês Cunha Guerra
Pinto Coelho e tem cinco filhos (José
Celso, Emília, Ana Paula, Andréa e
Fernanda). 
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JZ - Qual o principal problema de saúde
no Brasil de hoje?

RG - Sem dúvida o problema mais sério
da saúde é o financiamento. Os recursos
são insuficientes e isso acaba se refle-
tindo no atendimento à população. A
Frente Parlamentar da Saúde (FPS) tem
lutado, permanentemente, pelo aumento
dos recursos para o setor e votamos pela
regulamentação da Emenda Constitu-
cional 29. Esse dispositivo define o
mínimo a ser investido na saúde e em
que programas, de modo a que as verbas
já reduzidas não sejam desviadas do SUS
para outras ações correlatas à saúde,
como saneamento, bolsa-família, restau-
rantes populares. Além do financiamen-
to, existem, evidentemente, problemas
de gestão e de aplicação correta dos
recursos. Para ser competente, inclusive,
a gestão precisa de recursos humanos
bem-treinados e de bons salários. Tudo
isso acaba ficando atrelado: o subfinan-
ciamento, a má gestão e a corrupção.

JZ - Em que ponto está a regulamen-
tação da Emenda 29?

RG - Na verdade esta luta é permanente.
A Assembléia Nacional Constituinte de
1988 não previu a garantia dos recursos
para o financiamento da saúde. Naquele
momento, houve a proposta de direcionar
30% do orçamento da seguridade social
à saúde, mas isto não ficou plenamente
estabelecido, tanto que no primeiro go-
verno após a constituinte, o ministro da
previdência descumpriu esta norma. E
desde então, estamos lutando para ga-
rantir os recursos vinculados à saúde
pública do Brasil. Um grande avanço nes-
te sentido foi a aprovação da Emenda
Constitucional nº 29, em 2000, que ga-
rantiu recursos mínimos, corrigidos anu-
almente pela variação do PIB, Produto
Interno Bruto, bem como recursos dos Es-
tados e dos Municípios. Entretanto, esta
emenda não determinou exatamente o
que seriam ações e serviços de saúde,
possibilitando aos governos apresen-
tarem gastos com alimentação, progra-
mas sociais e saneamento e até de es-
portes e recreação inseridos nos orça-
mentos da saúde. Por outro lado, a emen-
da 29 deveria ser regulamentada no pra-

zo de quatro anos, isto é, em 2004 e até
hoje não conseguimos regulamentar (ve-
ja box na página 38).

JZ - Quais os obstáculos?

RG - O governo não quer se compro-
meter com o dinheiro da saúde. As e-
quipes econômicas resistem à vincu-
lação e a proposta que foi votada na câ-
mara em novembro não é satisfatória.
Existe um projeto no Senado, que inclu-
sive é do senador Tião Viana, do PT que
prevê a vinculação escalonada, de 8,5%
das receitas da união no primeiro ano, 9
no segundo, 9,5 até atingir os 10%.

JZ - Como será sua atuação como re-
lator do Projeto de Lei 1.791/07?

RG - Estou preocupado com a tramitação
deste projeto neste momento. Ele é ori-
undo de uma deputada do PT do Rio
Grande do Sul e certamente setores da
Câmara vão fazer muita pressão para
aprová-lo. Tenho minhas posições, elas
são claras. Não é o primeiro projeto que
pretende regulamentar a atividade dos
optometristas abrindo a eles a possibi-
lidade de exercerem atos médicos. Exis-
tiram outros, que foram rejeitados pelo
congresso, mas as tentativas são recidi-
vantes. Acredito que seja preciso disci-
plinar o setor dos optometristas, das óp-
ticas e há uma série de conflitos que pre-
cisam ser equacionados. O que pretendo
é, com bastante calma, dar oportunidade
a todos os setores se manifestarem para
posteriormente elaborar meu relatório.
Na minha avaliação atual, a optometria é
uma atividade auxiliar do oftalmologista.
Vou convocar audiências públicas, prova-
velmente duas e meu relatório, provavel-
mente, fique pronto e seja votado so-
mente em 2009.

JZ - Depois disso, qual será sua trami-
tação?

RG - Depois de votado da CSSF, o projeto
vai para a Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP) e
depois para a Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). Se for aprovado na Câ-
mara, vai para o Senado. Calculo que
será uma tramitação de quatro a cinco

anos e, na minha opinião, não devemos
ter muita pressa neste assunto.

JZ - Por que?

RG - É claro que os oftalmologistas co-
nhecem a minha posição e meu parecer
certamente atenderá aos anseios da
Oftalmologia. Sou médico de formação,
meu pai era professor de ética médica,
tenho as coisas bem claras e meu pare-
cer certamente vai contemplar, vai de-
fender o papel do médico. O que pre-
cisamos é trabalhar com muita calma,
consolidar o debate sobre a optometria.
Vamos ouvir todos os interessados e fa-
zer o que é melhor para a saúde ocular da
população. Além disso, estou com a
atenção voltada para outro projeto do
governo que pretende reconhecer auto-
maticamente o diploma de médicos bra-
sileiros formados em Cuba. Este projeto
interessa ao PT, interessa a vários depu-
tados do PT, interessa ao presidente da
República, porque a escola de Cuba rece-
be alunos por indicação política, princi-
palmente dos políticos de esquerda. O
absurdo é que Cuba não dá o reconhe-
cimento automático para quem é forma-
do no Brasil e não há por que ter este
privilégio. Considero o projeto da revali-
dação automática dos diplomas cubanos
mais prejudicial que o projeto da opto-
metria.

JZ - Entretanto, a questão da opto-
metria talvez seja o conflito profissional
mais virulento da atualidade, com reper-
cussões no Poder judiciário, no Poder
Executivo, nas vigilâncias sanitárias.
Não seria uma oportunidade para o Po-
der Legislativo resolver o impasse?

RG - A própria lei do ato médico é um
conflito permanente, terrível. Até tatu-
adores querem entrar na regulamentação
da profissão médica, quiropraxistas, acu-
punturistas e optometristas. Mas conti-
nuo acreditando que com equilíbrio
podemos tentar harmonizar os interes-
ses. Acredito que devemos trabalhar no
sentido de regulamentar a optometria co-
mo profissão técnica ou então definir
bem até onde vão as atribuições do opto-
metrista•
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O presidente da Câmara dos
Deputados, Arlindo Chinaglia
Júinior (PT/SP), de 58 anos, 
é médico formado pela
Universidade de Brasília (UnB),
com especializações em
radiologia e saúde pública. 
Iniciou sua trajetória política na
militância estudantil dos anos 70,
posteriormente presidiu 
o Sindicato dos Médicos e a
Central Única dos Trabalhadores
do Estado de São Paulo, além de
ter sido vice-presidente da
Federação Nacional dos Médicos.
Fundador do PT, foi deputado
estadual e secretário 
das subprefeituras na gestão 
de Marta Suplicy na cidade de
São Paulo e está em seu quarto

mandato na Câmara 
dos Deputados.
Participou do XXXIV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia e do 
II Fórum Nacional de Saúde
Ocular (setembro de 2007),
quando manifestou-se claramente
favorável às demandas 
da Oftalmologia brasileira e
definiu-se como um dos aliados
da especialidade no Congresso
Nacional. Nesta entrevista ao
JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA
ZERO, Chinaglia esclarece e
reafirma suas posições.

Entrevista Arlindo Chinaglia
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JZ - Em setembro, durante o XXXIV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
realizado em Brasília, o deputado afir-
mou que é contrário a regulamenta-
ção da profissão de optometrista. Por
que?

AC - Houve uma outra reunião, no
plenário Nereu Ramos da Câmara dos
Deputados, em que fui ainda mais ex-
plícito. Em primeiro lugar, eu respeito
todas as profissões, mas não pode-
mos confundir a Saúde com atividade
comercial. Segundo: é muito comum,
na Medicina, o paciente ter uma que-
ixa, mas não cabe a ele saber a di-
mensão do problema. Então, o que
para o paciente é uma simples dor de
cabeça na investigação diagnóstica
pode revelar uma doença grave. No
caso da optometria a pessoa pode ter
um dado problema visual que, se não
detectado a tempo, pode ter conse-
qüências irrecuperáveis. 

JZ - Como o médico oftalmologista,
enquanto cidadão, e suas entidades
representativas, podem atuar para es-
clarecer os deputados sobre seus
pontos de vista na questão? 

AC - A Câmara do Deputados é um
dos parlamentos mais abertos do
mundo. Aqui são realizados debates,
sobre todos os assuntos, em seminá-
rios, comissões permanentes, comis-
sões temporárias, audiências públi-
cas, comissões gerais - eventos aber-
tos a toda a sociedade brasileira. E

também é fácil o acesso a par-
lamentares, inclusive líderes de par-
tidos, que são fundamentais para as
decisões tomadas em plenário.

JZ-  Pela sua experiência parlamentar,
como pensa que vai ser a tramitação
do PL 7703/06, que está sendo rela-
tado pelo deputado Edinho Bez? 

AC - O deputado Edinho Bez é relator
em uma comissão, e qualquer que ve-
nha a ser ali a deliberação, isso já a-
ponta duas coisas: primeiro, qual a
tendência ou os argumentos que vão
surgir também em plenário; segundo,
é o plenário que decide. Então, eu
creio que é preciso acompanhar o tra-
balho na comissão, mas é preciso sa-
ber as opiniões dos líderes, porque
entre o trabalho das comissões e o
que vai ser deliberado em plenário
tem as posições de bancada, e os lí-
deres são fundamentais. Portanto,
creio que o trabalho mais importante
para defender qualquer posição é
junto aos líderes partidários.

JZ -  A regulamentação da Emenda
Constitucional 29 vem sendo objeto
de debates, principalmente depois da
queda da CPMF no Senado. Quais são
as perspectivas da tramitação deste
projeto? 

AC - Fizemos um grande esforço na
Câmara para regulamentar a Emenda
29, e, lamentavelmente, com o resul-
tado do Senado, nós perdemos o tra-

balho da Câmara. Mas, de qualquer
maneira, como foi aprovada a regu-
lamentação na Câmara, cabe agora o
trâmite no Senado. Mas temos con-
versado com o Conas, o Conasem, os
parlamentares, para que seja evitado
que seja uma iniciativa do governo ou
da oposição, porque seria muito pre-
judicial se voltasse à cena a disputa
que se viu em torno da CPMF. O gran-
de desafio é que precisa ter fontes de
recursos para a Saúde, que pode ser
do OGU ou um outro financiamento.
Tenho feito tratativas, mas evito que
venham a público para a evitar a pola-
rização que tornaria ainda mais difícil
a regulamentação. 

JZ -  Como ampliar os recursos gover-
namentais disponíveis para inves-
timentos em saúde no Brasil?

AC - A primeira coisa a fazer é en-
contrarmos uma forma de fazer a re-
gulamentação da emenda 29, que de-
fine claramente quais são as despe-
sas que devem ser contabilizadas co-
mo investimento em Saúde e quais as
responsabilidades dos municípios,
dos estados e da União. Da maneira
como foi aprovado na Câmara, o pro-
jeto de regulamentação da emenda 29
garante um aporte da ordem de R$ 4
bilhões por ano na Saúde, mas com a
derrubada da CPMF pelo Senado pre-
cisamos encontrar uma nova fonte de
financiamento•

Não podemos confundir 
a saúde com atividade 
comercial”

“




