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RESUMO 

 

 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo descrever e analisar quantitativamente e 

qualitativamente a produção legislativa que trata da questão da saúde, em tramitação, 

nos anos de 2007 e 2008, no Congresso Nacional. Foi realizado um estudo descritivo-

exploratório com corte transversal e abordagem quantitativa e qualitativa. O material de 

análise do estudo foi constituído por 112 projetos de lei em tramitação na Comissão de 

Seguridade Social e Família (Câmara dos Deputados) e 32 projetos de lei na Comissão 

de Assuntos Sociais (Senado Federal), relacionados à saúde, com data de apresentação 

entre janeiro de 2007 a dezembro de 2008. A pesquisa teve duas fases distintas: na 

primeira fase foi realizada uma pesquisa quantitativa através da estratificação, 

classificação e análise dos Projetos de Lei. Na segunda fase houve uma abordagem 

qualitativa através de um questionário com perguntas fechadas a um grupo de 

profissionais que atuavam no sistema de saúde, com a finalidade de avaliar a relevância, 

viabilidade, alinhamento estratégico e impacto dos projetos selecionados. Ao final da 

pesquisa, os seguintes resultados foram obtidos: das 144 proposições, 57,6% dos PL’s 

selecionados foram apresentados no ano de 2007 e 42,4% em 2008. O PT (12,5%) foi o 

partido político que mais apresentou PL's seguido do PMDB (11,1%) e PSDB (10,4%). 

Apenas 25,7% dos parlamentares que apresentaram PL's relacionados à saúde são da 

área da saúde. Um ano após a coleta de material de análise do estudo, foi verificado que 

a maioria (93,7%) dos PL's continuava em tramitação, 4,9% foram arquivados e apenas 

1,4% foram transformados em Norma Jurídica. Quanto ao foco de atenção dos projetos 

de lei relacionados à saúde, mais da metade (57,7%) dos PL's estava relacionada com o 

Sistema Público de Saúde e apenas 4,2% se referem à natureza orçamentária 

(financiamento da saúde). Em relação aos resultados do questionário aplicado, 78,1% 

dos respondentes encontravam-se insatisfeito/muito insatisfeito com o Poder Legislativo 

e 41,8% dos respondentes classificaram o Sistema Público de Saúde como 

ruim/péssimo. Já no Sistema Privado de Saúde, apenas 9,6% o consideraram 

ruim/péssimo. Quanto aos critérios avaliativos dos projetos de lei, mais da metade 

(51,5%) dos respondentes declararam que não entenderam no PL a forma de viabilizar 

(Viabilidade) o proposto, 40,6% responderam que não existe relevância nos projetos de 

lei apresentados,  52,7% responderam que não existe alinhamento estratégico às 

prioridades e às políticas de saúde do país e 52,5% disseram que a recusa do projeto de 

lei não traria impactos negativos e/ou seria prejudicial para a sociedade brasileira. 

Quando simulado uma consulta pública, mais da metade (54,4%) respondeu que 

aprovaria o projeto de lei que analisou, 30,1% reprovariam e 10,1% se abstiveram da 

escolha. Por meio dos dados deste estudo, pôde-se perceber que a produção legislativa, 

no âmbito da saúde, é baixa; os parlamentares com formação acadêmica na área da 

saúde produzem pouco (25% da amostra) e a transformação dos projetos de lei em 

Norma Jurídica é mínima (apenas 1,4% da amostra). Outro aspecto importante 

verificado foi o alto índice de insatisfação com o Poder Legislativo e com o Sistema de 

Saúde Público Brasileiro, além da baixa qualidade da produção legislativa no Congresso 

Nacional. 

 

Unitermos: Saúde. Projeto de Lei. Política de Saúde. Poder Legislativo. Produção 

Legislativa. 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Trajetória da Política de Saúde no Brasil 

 

Por meio da análise da história da Previdência Social e da formação do sistema 

de proteção social brasileiro é possível um estudo da trajetória das políticas de saúde no 

Brasil e da organização do sistema de saúde até o momento atual, já que existe um 

vínculo entre a Previdência Social e a Saúde. (COHN; ELIAS, 1998). 

 

O ano de 1923 é um marco inicial da intervenção do Estado na assistência à 

saúde no Brasil. Com a promulgação da Lei Eloy Chaves – que criou em cada uma das 

empresas de estrada de ferro existentes no País, uma Caixa de Aposentadoria e Pensões 

para os respectivos empregados –, o Estado estabelecia regulamentos para as 

aposentadorias, pensões e assistência médica. (ELIAS, 2004). 

 

A Lei Eloy Chaves dizia: 

 

Os empregados ferroviários a que se refere o artigo 2º desta lei, que 

tenham contribuído para os fundos da Caixa com descontos referidos no 

artigo 3º letra “a” terão direito: 

1 - a socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de 

família, que habite sob o mesmo tecto e sob a mesma economia. 

2 - a medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo 

Conselho de Administração. 

3 - a aposentadoria. 

4 - a pensão para seus herdeiros em caso de morte. (BRASIL, 1923) 

 

A amplitude do plano de benefícios pecuniários e serviços e a liberabilidade na 

definição de seus beneficiários resultou na elevação dos custos do sistema de 

Previdência dos anos 20. Os gastos totais elevaram-se, acentuadamente, e, em apenas 7 

a 8 anos, chegaram a 65% da sua receita. (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1989). 

 

Sendo assim, a legislação do período que se inicia em 1930 veio demarcar bem 

essa diferença, inicialmente definindo limites orçamentários máximos para as despesas 

com assistência médico-hospitalar e farmacêutica e posteriormente estabelecendo que 

apenas os beneficiários pecuniários de longo prazo (aposentadorias e pensões) eram 

atribuições contratuais obrigatórias da Previdência Social, excluindo a prestação de 



 

 

serviços médicos e outros. Estes só seriam prestados, em intensidade variável, de acordo 

com as disponibilidades das instituições (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1989). 

 

A partir de 1933, tem-se a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs), entidades abrangendo trabalhadores agrupados por ramo de atividades, tais 

como IAPM (marítimos e portuários), IAPB (bancários), IAPI (industriários), IAPC 

(comerciários) e IPASE (servidores públicos). Até então, a ênfase predominante do 

governo eram as ações de caráter coletivo. No entanto, com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde, em 1930, o foco começa a se deslocar para a assistência médica 

individual. Sob a influência do plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e 

Energia), foi criado, em 1953, o Ministério da Saúde, que se dedicou às ações de caráter 

coletivo, tais como campanhas e vigilância sanitária. (PAULUS JR; CORDONI JR, 

2006). 

 

Com a instalação no país de empresas estatais e multinacionais, na década de 50, 

surgiram serviços que prestavam assistência médica de forma direta a seus funcionários, 

ou seja, sistemas assistenciais próprios. Posteriormente, com a unificação dos IAPs, 

muitos beneficiários ficaram descontentes, principalmente aqueles representantes de 

categorias com maior poder econômico, devido a dificuldades de acesso aos serviços 

médicos, decorrentes da expansão da cobertura e uniformização de benefícios. Assim, 

esse período é um marco na história da Saúde Suplementar no Brasil, visto que, na 

década de 60, trabalhadores de estatais, bancários, algumas instituições do governo 

federal, entre outros, já possuíam planos de saúde (CONASS, 2007). 

 

A LOPS (Lei Orgânica da Previdência Social), promulgada em 1960, 

uniformizou os planos de atribuições dos diferentes IAPs. Um capítulo da lei foi 

destinado ao tema da assistência médica, com as devidas regulamentações, sendo 

possível observar um novo crescimento das despesas. (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1989). 

Após a padronização da legislação previdenciária, através da LOPS, aconteceu, em 

1966, a unificação administrativa dos IAPs (Instituto de Aposentadorias e Pensões) no 

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social). 

 

Em 1977 acontece a reformulação do sistema previdenciário com a criação do 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS. A partir de então, 



 

 

tem-se a extensão da Previdência Social, até agora, essencialmente urbana, para os 

trabalhadores do setor rural, contudo essa implementação encontra diversos obstáculos. 

Nesse momento, tem-se uma separação: os benefícios ficam a cargo do INPS e a 

assistência médica passa a ser de responsabilidade do recém-criado INAMPS - Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (COHN; ELIAS, 1998). 

 

O início dos anos 80 foi caracterizado por idéias de universalidade na assistência 

médica às pessoas. O Movimento pela Reforma Sanitária foi marcado por uma intensa 

mobilização para a necessidade de transformação do setor saúde, e as teses e propostas 

formuladas em nível nacional apontavam para a redefinição da área. (OLIVEIRA et 

al,1997).  

 

O resultado desse movimento foi o capítulo referente à saúde na Constituição de 

1988, que definiu para o Brasil um Sistema Único de Saúde (SUS), cujas idéias 

prevalecentes eram as de “Saúde para Todos”, alardeadas internacionalmente pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e perfeitamente congruentes com o conceito de 

“seguridade social”, surgido nas discussões do processo constituinte. 

(CARVALHEIRO, 2003). A saúde, que anteriormente era apenas da União e relativo ao 

trabalhador segurado, passou a ser dever constitucional de todas as esferas de governo O 

conceito de saúde foi ampliado e vinculado às políticas sociais e econômicas. A 

assistência foi concebida de forma integral (preventiva e curativa). Definiu-se a gestão 

participativa como importante inovação, assim como comando e fundos financeiros 

únicos para cada esfera de governo. (PAULUS JR; CORDONI JR, 2006). 

 

 

1.2 . Sistema Único de Saúde 

 

Consta ainda na Constituição Federal de 1988, no Título VIII, capítulo II, artigo 

194, que: “Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e a assistência social.” 

 



 

 

Visto que este estudo discutirá sobre a legislação brasileira que trata da questão 

saúde, faz-se necessário esclarecer o que a Constituição de 1988, nos artigos 196 e197, 

ordena no âmbito deste assunto: 

Art. 196 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

Art. 197 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 

 

Dessa forma, tem-se a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) organizado 

segundo as diretrizes de descentralização, atendimento integral (com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais) e participação da 

comunidade. 

 

Para a regulamentação do Sistema Único de Saúde, além da Seção II (Saúde) na 

Constituição Federal, foram elaboradas as Leis nº 8080/1990 e nº 8142/1990. A Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990) dispõe sobre as condições para promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 

e dá outras providências. O artigo 35 desta lei estabeleceu que os valores de 

transferências federais a Estados, Distrito Federal e Municípios deveriam ser definidas, 

segundo análise técnica de programas e projetos, a partir da combinação de critérios 

como perfil demográfico e epidemiológico, características da rede, desempenho técnico, 

econômico e financeiro, nível de participação nos orçamentos estaduais e municipais e 

previsão do plano quinquenal de investimentos, sendo que 50% do volume desses 

recursos repassados será com base ao número de habitantes. 

 

Já a Lei 8142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. Esta Lei também regulamenta a 

participação da comunidade nas ações e serviços do Sistema Único de Saúde através da 



 

 

Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde tem representação 

dos vários segmentos sociais, que devem se reunir a cada quatro anos para avaliarem a 

situação da saúde e proporem diretrizes e o Conselho de Saúde, composto por 

representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, 

em caráter permanente e deliberativo, com atuação na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera de governo. 

 

 

1.3 . Saúde Suplementar 

 

A Carta Magna de 1988 além de criar o Sistema Único de Saúde define também 

os princípios da atuação privada no setor de saúde brasileiro. No seu Título VIII, no 

artigo 199 estabelece que: “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada sendo que as 

instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” (BRASIL, 1988) 

 

Apesar de os princípios de atuação do setor privado de saúde terem sido 

estabelecidos em 1988, na Constituição Federal, a fundamentação legal só se deu 10 

anos depois. O marco regulatório da Saúde Suplementar aconteceu com a aprovação da 

Lei 9656 em junho de 1998, entrando em vigor a partir de janeiro de 1999, que dispõe 

sobre a criação de um plano referência com cobertura para agravos anteriormente não 

incluídos e limitação de prazos para carência, atendimento às urgências e emergências, 

preservação de direitos de recém-nascidos, desempregados e aposentados, quando na 

vigência do contrato, além do ressarcimento ao SUS dos procedimentos realizados por 

beneficiários. 

 

Dessa forma, o advento da Lei 9656/98 reporta à esfera pública as atribuições de 

regulação e controle da assistência intermediada pelas empresas de assistência médica 

suplementar e coíbe um cenário de abuso das operadoras contra seus clientes. (BAHIA, 

2001) 



 

 

Outro recurso utilizado para regulamentar o setor de saúde suplementar foi a 

aprovação da Lei 9961/2000 que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

com a finalidade de defender o interesse público na assistência suplementar à saúde, 

regulando as operadoras setoriais e suas relações com prestadores e consumidores. Num 

primeiro momento, a ANS estabeleceu normas sobre o acompanhamento econômico-

financeiro das operadoras, aplicação de penalidades, procedimentos para revisão técnica 

e reajustes de contraprestações pecuniárias de planos de saúde, entre outros. Já num 

segundo momento, com características saneadoras, estabelece o plano de contas, o envio 

periódico de informações, a segmentação e classificação das operadoras, a composição 

de garantias financeiras, a revisão do rol mínimo de procedimentos obrigatórios, os 

procedimentos de alta complexidade e o sistema de informações de produtos, entre 

outros. (MACERA, 2004). 

 

 

1.4. Organização do Poder Legislativo  

 

Em relação à organização dos poderes no Brasil, é possível notar que a 

Constituição Federal de 1988, segundo o princípio de separação de poderes, confirma 

como Poderes da União, autônomos e harmônicos entre si, o Poder Legislativo, 

exercido pelo Congresso Nacional e composto por duas casas legislativas (Câmara dos 

Deputados e Senado Federal), o Poder Executivo, exercido pelo Presidente da 

República e auxiliado pelos Ministros de Estado e o Poder Judiciário, através do 

Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, 

e Tribunais e Juízes Federais, dos Estados, Distrito Federal e Territórios. (BAPTISTA, 

2003).  

 

Analisando o Poder Legislativo, foco do nosso trabalho, é possível notar que a 

Constituição Federal de 88 não só deu uma nova forma à saúde no Brasil, mas também 

veio consentir ao Congresso Nacional a possibilidade de participar e contribuir para a 

formulação de novas políticas públicas. Esta Carta resgatou poderes que foram 

cerceados do Poder Legislativo, através de sucessivas reformas constitucionais, 

impostas pelos governos militares, e também ampliou, em diversos pontos, seus poderes 

em relação à Constituição de 1946. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995). Neste estudo 

daremos destaque à atuação do Congresso Nacional às políticas públicas de saúde. 



 

 

A Constituição Brasileira de 1988, no título IV, dispõe que o Poder Legislativo é 

exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, sendo a Câmara dos Deputados composta por representantes do povo, 

com mandato de quatro anos e o Senado Federal por representantes dos Estados e do 

Distrito Federal com mandato de oito anos. 

 

O processo de apreciação das matérias legislativas em tramitação é bicameral 

(acontece nas duas casas legislativas), assim uma casa inicia o processo e a outra casa 

revisa; exceto nos casos de matérias privativa de cada casa. Após a aprovação, o projeto 

de lei é encaminhado ao Presidente da República para sancionar ou vetar o mesmo; este 

processo é realizado para todos os projetos de leis complementares e ordinários. 

 

É possível notar, através das Leis aprovadas a partir dos anos 90, como o 

processo político de saúde estava difuso, sendo necessário definir políticas específicas 

para atender as demandas dos diversos movimentos e grupos sociais. No período 1990-

1994, foram aprovadas as leis LOS 8080/90 e LOS 8142/90 e a lei de extinção do 

INAMPS – 8689/93, que conformam a base institucional do SUS e regulamentam o 

sistema. Essas são leis de autoria do poder Executivo em resposta ao movimento de 

reforma sanitária e grupos de interesse, mas aprovadas pelo Poder Legislativo. Já após o 

ano de 1994, a atenção foi desviada para propostas de políticas específicas de interesse 

coletivo e que atendiam a determinados grupos sociais. Lei de medicamentos para os 

portadores do vírus HIV e doentes de AIDS; lei de remoção de órgãos e lei do 

planejamento familiar são exemplos de autoria e aprovação do Poder Legislativo. 

(BAPTISTA, 2003). 

 

No período de 1998-2000 deu-se ênfase para a regulação do mercado de saúde. 

A partir daí, são aprovadas as leis 9656/98 (planos de saúde) e lei 9787/99 (genéricos), 

de autoria do Legislativo; e leis para a criação de agências reguladoras na área de saúde, 

ANVISA - 9782/99 (vigilância sanitária) e ANS – 9961/00 (planos de saúde), de autoria 

do Executivo. As leis aprovadas nos anos de 2001 – 2002, de autoria do Legislativo, 

mostram o detalhamento do processo político na saúde: três leis aprovaram a instituição 

de Dias Nacionais de Prevenção (Hipertensão arterial, Glaucoma e Saúde bucal), uma 

instituiu um Programa Nacional de Saúde – Controle do Câncer de Próstata, e outra 

regulamentou a assistência domiciliar no SUS. (BAPTISTA, 2003). 



 

 

Ao descrever a história da Previdência Social, desde a Lei Eloy Chaves (1923), 

Saúde Suplementar e da Seguridade Social, assim consagrada após a Constituição de 

1988, a intenção foi recuperar a trajetória das políticas de saúde no Brasil para 

entendermos o objetivo desta pesquisa. Para tal, torna-se também necessário conhecer o 

regimento do Congresso Nacional após a Carta de 1988. 

 

 

1.5. Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

 

A função legislativa, exercida pelo Congresso Nacional, que será analisada neste 

estudo é a elaboração de leis. A iniciativa das leis cabe à Câmara dos Deputados, 

Senado Federal, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais 

Superiores, Procurador-Geral da República e cidadãos (estes, na forma e nos casos 

previstos na Constituição de 88). 

 

Segundo o Regimento da Câmara e do Senado, proposição é toda a matéria 

sujeita à deliberação. Dessa forma, as proposições consistem em propostas de emenda à 

Constituição, projetos, requerimentos, indicações, pareceres, emendas, recursos e 

propostas de fiscalização e controle. O Congresso Nacional exerce sua função 

legislativa através de: projeto de lei (matéria de competência do Poder Legislativo, com 

sanção do Presidente da República), projeto de decreto legislativo (matéria de 

competência exclusiva do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República), 

projeto de resolução (matéria de competência privativa do Senado e da Câmara, de 

caráter político, processual, legislativo ou administrativo), além de proposta de emenda 

à Constituição. 

 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 58, define que o Congresso 

Nacional e suas Casas terão comissões permanentes (de caráter técnico-legislativo) e 

temporárias (criadas para apreciar determinado assunto) em diferentes campos 

temáticos e áreas de atuação. Dessa forma, o foco do nosso estudo está voltado para a 

comissão permanente de cada casa legislativa. 

 

No Senado (BRASIL, 2007), a comissão permanente responsável pela temática 

saúde é conhecida como Comissão de Assuntos Sociais - CAS - esta opina sobre 



 

 

proposições que digam respeito à seguridade social, previdência social, população 

indígena, assistência social e saúde. Em relação à saúde, os temas analisados são ligados 

à proteção e defesa da saúde; condições e requisitos para remoção de órgãos, tecidos e 

substâncias humanas para fins de transplante; pesquisa; tratamento e coleta de sangue 

humano e seus derivados; produção, controle e fiscalização de medicamentos; 

saneamento; inspeção e fiscalização de alimentos e competência do Sistema Único de 

Saúde; além de relações de trabalho; organização do sistema nacional de emprego e 

condição para o exercício de profissões; seguridade social; previdência social; 

população indígena e assistência social. 

 

Já na Câmara (BRASIL, 2000), o tema saúde é abordado dentro da Comissão de 

Seguridade Social e Família – CSSF - esta avalia assuntos relativos à saúde, previdência 

e assistência social. No que diz respeito à saúde os temas analisados são: a política de 

saúde e sistema único de saúde; organização institucional da saúde no Brasil; ações e 

serviços de saúde pública; assistência médica previdenciária; instituições privadas de 

saúde; medicinas alternativas; higiene, educação e assistência sanitária; atividades 

médicas e paramédicas; assistência médica previdenciária, instituições privadas de 

saúde; controle de drogas, medicamentos e alimentos; sangue e hemoderivados; 

exercício da medicina e profissões afins; recursos humanos para a saúde; saúde 

ambiental, saúde ocupacional e infortunística; seguro de acidentes do trabalho urbano e 

rural; alimentação e nutrição; indústria químico-farmacêutica; proteção industrial de 

fármacos; organização institucional da previdência social do País; regime geral e 

regulamentos da previdência social urbana, rural e parlamentar; seguros e previdência 

privada; assistência oficial, inclusive a proteção à maternidade, à criança, ao 

adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência; regime jurídico das entidades 

civis de finalidades sociais e assistenciais; matérias relativas à família, à mulher, à 

criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa portadora de deficiência física ou mental e 

direito de família e do menor. 

 

De acordo com os direitos e deveres existentes na Constituição Federal, no 

regimento do Senado e da Câmara, e a realidade da saúde no país, este estudo vem 

levantar questões referentes ao cumprimento destas normas e, ao mesmo tempo, 

verificar o que os representantes do Poder Legislativo, que foram eleitos pela 

população, estão priorizando; e quais necessidades da população brasileira estão sendo 



 

 

consideradas. Sendo assim, interessou a essa pesquisa, descrever e avaliar 

quantitativamente e qualitativamente os Projetos de Lei apresentados no Congresso 

Nacional pelos Senadores e Deputados, em tramitação nos anos 2007 (ano que se inicia 

o Mandato Legislativo para os parlamentares eleitos em outubro de 2006) e 2008. 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo torna-se relevante na medida em que traz para o conhecimento 

da sociedade brasileira, informações legislativas e atividades do Congresso Nacional, 

sendo possível, através disso, contribuir para a produção de conhecimento sobre os 

temas Políticas de Saúde e Legislação Brasileira.  

 

Para tanto, buscamos entender como o Poder Legislativo vem atuando de forma 

a contribuir em um processo político mais democrático na saúde, a partir da produção 

legislativa e seus resultados diante das necessidades do setor saúde.  

 

 

 

 

3. OBJETIVO 

 

Descrever e analisar, quantitativamente e qualitativamente, a produção 

legislativa que trata da questão saúde em tramitação nas Comissões, Seguridade Social e 

Família (Câmara dos Deputados) e Assuntos Sociais (Senado Federal), do Congresso 

Nacional, nos anos de 2007 e 2008. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGIA   

 

4.1. Tipo de estudo 

 

O estudo realizado foi do tipo descritivo-exploratório com corte transversal e 

abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa teve duas fases distintas: na primeira 

fase foi realizada uma pesquisa quantitativa através da estratificação, classificação e 

análise dos Projetos de Lei. Na segunda fase, houve uma abordagem quantitativa e 

qualitativa através de um questionário com perguntas fechadas para um grupo de 

profissionais que atuam no sistema de saúde, com a finalidade de tabular e avaliar a 

relevância, viabilidade, alinhamento estratégico e possíveis impactos dos projetos 

selecionados. 

 

 

4.2. Material de análise, local e período 

 

O material de análise do estudo foi constituído por projetos de lei relacionados à 

saúde em tramitação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados com data de 

apresentação nas casas legislativas entre janeiro de 2007 a dezembro de 2008. Este 

período compreende a 02 sessões legislativas ordinárias completas. Devido ao número 

elevado de matérias legislativas que se encontrava no Congresso Nacional, optou-se por 

trabalhar com as proposições que estivessem dentro da Comissão Permanente 

relacionada à Saúde. Dessa forma, para a identificação dos projetos de lei foi realizado 

um levantamento no site da Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social 

e Família
1
 e no site do Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais

2
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Disponível em http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes 

/cssf/projetos-de-lei-e-outras-proposicoes. Acesso em: 15 jan. 2009. 
2
 Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/Consulta.asp?Tipo_Cons=12&Flag=1& 

CodComissao=40&strTituloComissao=Comiss%E3o+de+Assuntos+Sociais. Acesso em: 15 jan. 2009. 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes%20/cssf/projetos-de-lei-e-outras-proposicoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes%20/cssf/projetos-de-lei-e-outras-proposicoes
http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/Consulta.asp?Tipo_Cons=12&Flag=1&%20CodComissao=40&strTituloComissao=Comiss%E3o+de+Assuntos+Sociais
http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/Consulta.asp?Tipo_Cons=12&Flag=1&%20CodComissao=40&strTituloComissao=Comiss%E3o+de+Assuntos+Sociais


 

 

4.3. Determinação da amostra do material de análise 

 

Adotaram-se os seguintes critérios para a seleção do material encontrado: 

 

4.3.1. Critérios de Inclusão 

 

Como critério geral foram selecionados somente os projetos de lei (em 

tramitação) referentes a ações e serviços de saúde.  

 

Como critérios específicos foram selecionados os projetos de lei (em tramitação) 

de competência do SUS ou do Ministério da Saúde; relacionados a profissionais de 

saúde; Saúde Suplementar e ações que impactarão o sistema financeiro de saúde. 

 

4.3.2  Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas da pesquisa outras proposições (Projeto de Decreto Legislativo, 

Requerimento, Proposta de Fiscalização e Controle, Denúncia, Mensagem, 

Representação, Reclamação e Ofício); e assuntos referentes à Previdência e Assistência 

Social.  

 

 

4.4 Levantamento de dados 

 

Foi realizada uma busca inicial em maio/2008 para verificar a viabilidade da 

pesquisa. Nesta época foram encontradas 390 proposições na Comissão de Seguridade 

Social e Família e 100 proposições na Comissão de Assuntos Sociais. Todas essas 

proposições estavam em processo de avaliação. 

 

Segundo o Regimento Interno do Congresso Nacional, Legislatura é o período 

de trabalho legislativo com duração de 04 anos, sendo cada legislatura equivalente a 04 

sessões legislativas ordinárias. Dessa forma, fizemos a coleta de dados referentes a 02 

sessões legislativas (2007 e 2008). 

 



 

 

Em janeiro de 2009, foi realizada nova pesquisa, para determinação do material 

de análise e foram encontradas 509 proposições na Câmara dos Deputados e 169 

proposições no Senado, em tramitação e com data de apresentação nos anos de 2007 e 

2008. De acordo com os critérios de seleção mencionados acima, das 509 proposições 

encontradas na Câmara, 440 são projetos de lei e 69 são outras proposições (56 

requerimentos, 09 propostas de fiscalização e controle, 01 denúncia, 01 representação, 

01 reclamação e 01 ofício). Dos 440 projetos de lei da Câmara foram selecionados 112 

projetos de lei, que satisfizeram os critérios de inclusão e exclusão definidos neste 

estudo. Da mesma forma, no Senado, dos 169 projetos de lei encontrados, foram 

selecionados 32 projetos de lei, desses, 26 são projetos de lei originados do Senado e 06 

são projetos de lei originados da Câmara. 

 

 

4.5 Delineamento do estudo 

 

Na primeira fase, foi realizada uma pesquisa quantitativa a partir do material 

coletado para estudo por meio de uma classificação e análise estatística que seguiu os 

seguintes critérios: 

 Regime de tramitação (urgência, especial, prioridade ou ordinário); 

 Origem da apresentação dos projetos (Presidente da República, Senado, Câmara, 

Procurador ou população); 

 Estratificação dos projetos de lei por mês, região do país e partido político; 

 Condição do parlamentar que apresentou o projeto (titular, efetivado ou 

suplente); 

 Classificação dos projetos de lei quanto a Saúde (promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação); Grupo de Doenças (agudas ou crônicas) 

e Especialidades (cardiologia, obstetrícia, neurologia, pediatria, entre outros); 

 Enfoque em Saúde Privada e Saúde Pública; 

 Análise dos projetos selecionados, quantos foram arquivados, quantos foram 

aprovados, e quantos continuam em tramitação;  

 Projetos de lei de natureza orçamentária e fiscal. 

 



 

 

Na segunda fase, através do material coletado para estudo, foi realizada uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa através de um processo de avaliação dos projetos de 

lei. Chianca (2001, p.16) define avaliação como: 

 

A coleta sistemática de informações sobre as ações, as 

características e os resultados de um programa, e a identificação, 

esclarecimento e aplicação de critérios, passíveis de serem 

defendidos publicamente, para determinar o valor (mérito e 

relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou importância do 

programa sendo avaliado em relação aos critérios estabelecidos, 

gerando recomendações para melhorar o programa e as 

informações, para prestar contas aos públicos interno e externo ao 

programa do trabalho desenvolvido. 

 

A avaliação dos projetos de lei foi realizada através de um questionário (Anexo 

II) que seria respondido por profissionais conhecedores do sistema de saúde. O 

questionário foi elaborado e dividido em três partes:  

- Parte I: perguntas sobre as características demográficas e profissionais dos 

participantes; 

- Parte II: perguntas sobre a opinião dos profissionais em relação ao Sistema de 

Saúde Brasileiro e ao Poder Legislativo; 

- Parte III: perguntas avaliativas sobre o projeto de lei analisado. 

 

Dessa forma, cada profissional respondeu a Parte I e II do questionário apenas 

uma vez. A Parte III do questionário foi equivalente ao número de projetos de lei 

avaliados, ou seja, um questionário para cada projeto de lei. 

 

O questionário de avaliação dos projetos de lei foi construído sob a ótica dos 

quatro critérios abaixo: 

 Viabilidade: capacidade de implementação, relacionado à infraestrutura e 

custos. 

 Relevância: importância das propostas para o sistema de saúde. 

 Alinhamento estratégico: sincronia ou alinhamento das propostas às 

políticas e diretrizes governamentais. 

 Impactos: avaliação dos riscos e consequências decorrentes da não 

realização do projeto. 



 

 

O grupo de avaliadores foi heterogêneo (profissionais de diversas formações 

acadêmicas, diferentes áreas de atuação profissional, diversas regiões do país e 

familiarizados com o sistema de saúde e/ou políticas de saúde), e a análise foi cega (os 

projetos de lei não tinham identificação – sem número e nome do autor), a fim de evitar 

possível influência no processo de avaliação. 

 

O processo foi feito da seguinte forma: após a segunda pesquisa realizada em 

janeiro de 2009, referente ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, 112 

projetos de lei da Câmara dos Deputados e 32 projetos de lei do Senado Federal foram 

identificados e compuseram a amostra deste estudo, totalizando 144 projetos de lei que 

foram avaliados pelos profissionais. 

 

Segundo a metodologia proposta, decidimos que cada pessoa avaliaria 03 

projetos de lei e responderia o questionário, sendo um questionário para cada projeto de 

lei (os projetos foram sorteados e agrupados 3 a 3). Da mesma forma, cada projeto de lei 

seria avaliado por 03 pessoas, assim, precisaríamos de pelo menos 144 avaliadores. 

Optamos por identificar 188 pessoas (30% a mais), caso houvesse necessidade de 

substituições.  O processo de escolha dos avaliadores foi definido por setores de 

representação (a fim de respeitar a metodologia definida – formação acadêmica 

diversificada e área de atuação profissional distinta), foram escolhidos 09 grupos de 

avaliadores, ou seja, necessitaríamos de conseguir aproximadamente 21 pessoas de cada 

grupo abaixo:   

 

Foram 09 grupos de representação: 

 1. Indústria farmacêutica 

 2. Serviços de Saúde Privado 

 3. Serviços de Saúde Pública 

 4. Agências Reguladoras 

 5. Operadoras de Saúde 

 6. Ministério da Saúde e Secretarias 

 7. Laboratórios de Análise e Diagnóstico 

 8. ONGs, Entidades da Sociedade Civil, Associações de Pacientes 

 9. Associações de classe, Sindicatos. 

 



 

 

A fim de identificar 188 nomes de profissionais para participar da pesquisa e 

responder o questionário, optamos por procurar representantes dos nove grupos 

estabelecidos neste estudo, na tentativa de conseguirmos indicações de nomes e e-mails 

de profissionais ligados aos respectivos grupos para fazermos o convite. Dessa forma, 

através dos representantes de cada grupo citado acima conseguimos uma lista de 

possíveis participantes. 

 

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

UNIFESP, começamos a enviar uma “Carta Convite” com link de acesso a pesquisa na 

web e senha individual, por email, aos profissionais da lista estabelecida, referenciando 

quem havia sugerido seu nome, explicando sobre a pesquisa e convidando-os a 

participar da mesma, respondendo o questionário.  

 

Quando o avaliador acessava o link, na página inicial havia um texto elaborado 

em três parágrafos (Anexo I). O primeiro parágrafo com informações sobre o estudo e a 

instituição afiliada, o segundo parágrafo com explicações sobre a disposição do 

questionário em partes e sobre os projetos de lei disponibilizados para análise e o último 

parágrafo foi referente ao TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido),foi 

salientado também que a participação no estudo, com a senha individualizada, seria 

considerada como o termo de consentimento. Após responder o questionário, disponível 

na web, os resultados eram direcionados para um banco de dados da pesquisa. 

 

Após o envio da senha por email, estabelecemos um prazo de 15 dias para 

termos o questionário respondido, quando este objetivo não era atingido enviávamos 

lembretes por meio eletrônico com 15 e 21 dias e reenvio com 27 dias após o envio da 

senha. O prazo máximo de tolerância para responder o questionário foi de 35 dias após a 

data do primeiro envio, quando não havia retorno do questionário após os 35º dia de 

envio, o avaliador foi substituído e a senha cancelada. Devido ao número de 

participantes que não responderam o questionário, foi necessário aumentar o número de 

avaliadores a fim de atingir o objetivo (cada projeto de lei ser avaliado por 03 pessoas). 

A pesquisa, com envio de questionário e avaliação dos projetos de lei, permaneceu ativa 

durante 07 meses (26/05/2009 a 26/12/2009), enviamos e-mail com senha a 308 

pessoas, mas 16 (5,2%) e-mails retornaram – por estarem inativos ou incorretos, e 07 

(2,3%) pessoas se recusaram a participar. Dessa forma, enviamos o link para acesso ao 



 

 

questionário a 292 pessoas, no entanto, apenas 177 (60,6%) pessoas responderam o 

questionário.  

 

Em suma, a intenção inicial era de que cada projeto de lei fosse avaliado por 03 

pessoas, porém das 177 pessoas que responderam o questionário, 22 pessoas 

responderam apenas a Parte I e II, ou seja, não responderam a Parte III do questionário 

referente à avaliação dos projetos de lei (optamos por não considerar estes dados); 

sendo assim, 155 pessoas avaliaram os projetos de lei. Dos 144 PL’s, 01 PL (0,7%) foi 

avaliado por apenas uma pessoa, 22 PL’s (15,3%) foram avaliados por 02 pessoas, 96 

PL’s (66,7%) foram avaliados por 03 pessoas, 19 PL’s (13,2%) foram avaliados por 04 

pessoas e 06 PL’s (4,1%) foram avaliados por 05 pessoas. 

 

Para a apresentação e discussão dos resultados deste estudo, convencionamos 

tratar os avaliadores dos projetos de lei (pessoas que participaram da pesquisa avaliando 

o projeto de lei e respondendo o questionário) como “respondentes”. 

 

 

4.6  - Análise estatística  

 

A análise estatística descritiva foi utilizada na caracterização dos parâmetros 

estudados. 

 

 

4.7  - Aspectos éticos 

 

Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  (CEP) da 

UNIFESP em março de 2009. 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo I) foi o texto 

inicial, antes da exibição do questionário, onde foi explicado o caráter e propósito do 

estudo, a utilização dos resultados, a liberdade de participação e o anonimato das 

mesmas.  

 



 

 

Asseguramos aos participantes que todas as informações prestadas seriam 

sigilosas e utilizadas apenas para esta pesquisa. Certificamos também que as 

divulgações das informações eram anônimas e em conjunto com as respostas de um 

grupo de pessoas.  

 

Após a leitura do TCLE e esclarecimento de eventuais dúvidas em relação ao 

estudo, os participantes, através de uma senha individual, tiveram acesso à pesquisa, 

disponível via web. 

 

 

4.8 Aspectos Administrativos 

 

O planejamento do estudo iniciou-se em maio de 2008, estabelecemos um 

cronograma inicial, o qual não foi atingido.  Devido à complexidade do estudo 

proposto, principalmente no que se refere à avaliação qualitativa, foi necessário um 

prazo maior na elaboração do pré-projeto, na busca de possíveis nomes de pessoas para 

responder o questionário, na aplicação do questionário e na análise dos dados. Dessa 

forma, foi necessário re-elaborarmos o cronograma. 

 

Em dezembro de 2008, participei de um estágio-visita (carga horária de 33 

horas) na Câmara dos Deputados, em Brasília. O programa estágio-visita é administrado 

pela Segunda Secretaria da Câmara e pelo Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (CEFOR), tem duração de 05 dias, e, é destinado a universitários, com 

o propósito de mostrar o funcionamento da Casa Legislativa, a fim de ampliar o 

conhecimento e dar transparência às atividades da Câmara dos Deputados. O programa 

estágio-visita forneceu alimentação e hospedagem para os participantes e as despesas 

com deslocamento até o Distrito Federal ficaram por minha conta. Os custos com 

transporte, ligações telefônicas, xérox, postagem, entre outros, necessários para o 

desenvolvimento deste estudo ficaram também por minha conta. Assim, saliento que 

não houve apoio financeiro e/ou material de terceiros para este estudo. 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1  Descrição da Amostra 

 

 Foram selecionados 144 projetos de lei em tramitação, referentes à saúde, para 

análise, sendo 112 projetos de lei da Câmara dos Deputados e 32 projetos de lei do 

Senado Federal. Para avaliação dos 144 projetos de lei, 155 pessoas participaram da 

pesquisa e responderam o questionário. 

 

5.2 - Caracterização e Descrição dos Projetos de Lei  

 

A Tabela 1 apresenta as características identificatórias dos projetos de lei. O 

critério natureza de tramitação não foi utilizado para os 26 projetos de lei originados no 

Senado, visto que a casa legislativa não disponibilizava esta informação no site.  

 

Dessa forma, nessa variável foram avaliados 118 projetos de leis (112 PL’s que 

se encontravam na Câmara e seis PL’s que se encontravam no Senado, mas que foram 

originados da Câmara) sendo que 81,4% (96) seguiram tramitação ordinária, 17,8% (21) 

como prioridade e apenas 0,8% (01) em regime de urgência. Em relação à procedência 

79,9% (115) dos PL’s foram apresentados por Deputados, 19,4% (28) pelos Senadores e 

0,7% (01) pela Comissão de Legislação Participativa - CLP (fórum por meio do qual a 

sociedade civil organizada pode intervir diretamente no sistema de produção das normas 

e das leis, apresentando sugestões para o aperfeiçoamento da legislação já existente ou 

para elaboração de novas normas). 

 

Quanto à data de apresentação das proposições, 57,6% (83) dos PL´s 

selecionados foram apresentados no ano de 2007 e 42,4% (61) em 2008. A região 

Sudeste (35,7%) apresentou maior número de projetos, e a região Norte (13,3%) e 

Centro Oeste (11,9%) os menores números. 

 

 O PT (12,5%) foi o partido político que mais apresentou PL’s seguido do PMDB 

(11,1%) e PSDB (10,4%). Apenas 25,7% dos parlamentares que apresentaram PL’s 

relacionados à saúde são da área da saúde, sendo que a maioria dos parlamentares 

(74,3%) tem formação acadêmica em outras áreas. 



 

 

 Em nova pesquisa realizada em 12/2009, um ano após a coleta de material de 

análise do estudo, foi verificado que a maioria (93,7%) dos PL’s continuava em 

tramitação, (4,9%) foram arquivados e apenas (1,4%) foram transformados em Norma 

Jurídica.  

 

 
Tabela 1 - Características Identificatórias do Projeto de Lei 

  N % 

Regime de Tramitação Ordinária  96 81,4% 

na Câmara (*) Prioridade 21 17,8% 

 Urgência  01 0,8% 

 Total 118 100,0% 

    

Origem Deputado Federal 115 79,9% 

 Senador 28 19,4% 

 CLP 01 0,7% 

 Total 144 100% 

    

Data Apresentação Ano 2007 83 57,6% 

 Ano 2008 61 42,4% 

 Total 144 100,0% 

    

Região Sudeste 51 35,7% 

 Sul 29 20,2% 

 Nordeste 27 18,9% 

 Norte 19 13,3% 

 Centro-Oeste 17 11,9% 

 Total * 143 100,0% 

    

Partido Político PT 18 12,5% 

 PMDB 16 11,1% 

 PSDB 15 10,4% 

 PSB 12 8,3% 

 PP 11 7,6% 

 PSC 09 6,2% 

 PTB, PR,PPS,PDT,DEM * 40 28,0% 

 PRB,PHS,PCdoB * 15 10,5% 

 Outros 08 5,4% 

 Total 144 100,0% 

    

Formação Acadêmica do Área de Saúde 37 25,7% 

Parlamentar que apresentou Outras áreas 107 74,3% 

o Projeto de lei Total 144 100,0% 

    

Situação em 12/2009 Tramitando 135 93,7% 

 Arquivado 07 4,9% 

 Transformado em norma  02 1,4% 

 jurídica (sancionado)   

 Total 144 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

* Não encontrado regime de tramitação nos 32 projetos de lei apresentados no Senado 

* 01 Projeto de lei foi apresentado pela Comissão de Legislação Participativa - CLP (por isso não tem região) 

* Foram agrupados os partidos políticos que apresentaram o mesmo número de projetos 



 

 

 A Tabela 2 apresenta a temática dos projetos de lei, ou seja, os principais temas 

relacionados à saúde abordados nos projetos de lei selecionados.  

  

 No grupo denominado Saúde é possível notar que os PL’s que abordam o 

assunto tratamento de enfermidades correspondem a 36,2%, seguido de prevenção 

24,3%. Dos 144 PL’s selecionados, 19,0% não se aplica a esta caracterização, pois 

abordam assuntos direcionados aos profissionais de saúde, indústria farmacêutica, 

natureza orçamentária, entre outros. Em relação ao grupo denominado Doença (Agudo-

Crônica) a maior parte dos projetos de lei (70,1%) está relacionada a este grupo, 29,9% 

não se aplicam a este critério, entre eles, projetos de lei relacionados à gravidez 

(prevenção e diagnóstico) além dos enfoques citados acima. 

 

Caracterizando os projetos de lei por especialidade médica, a metade dos PL’s 

(50,7%) diz respeito à Clínica Médica, pois o foco é o processo saúde-doença, sem a 

abordagem de uma especialidade específica; por outro lado, a Obstetrícia foi a 

especialidade mais evidenciada nos assuntos discutidos nos PL’s. 

 

 A partir do grupo temático Enfoque procurou-se verificar qual foi o foco de 

atenção dos projetos de lei relacionados à saúde. Dessa forma mais da metade (57,7%) 

dos PL’s está direcionada ao Sistema Público de Saúde, 16,6% a hospitais e clínicas 

privadas, 8% a operadoras de saúde. Além disso, 7,4% nos PL’s são direcionados aos 

profissionais de saúde, abordando assuntos sobre formação, exercício profissional e 

carga horária de trabalho; e 10,3% com foco em outras áreas, tais como, Indústria 

Farmacêutica, Drogarias, Empresa alimentícia.  

 

 Quanto à natureza orçamentária somente 4,2% dos projetos de lei são 

direcionados a mecanismos de financiamento da saúde. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Tabela 2 - Temática dos Projetos de Lei 

  N % 

Saúde * Promoção da Saúde 10 5,4% 

 Prevenção de Doenças 45 24,3% 

 Diagnóstico 18 9,7% 

 Tratamento  67 36,2% 

 Reabilitação 10 5,4% 

 Não se aplica neste critério 35 19,0% 

 Total* 185 100,0% 

    

Doença Aguda 24 16,7% 

 Crônica 11 7,6% 

 Ambas 66 45,8% 

 Não se aplica neste critério  43 29,9% 

 Total 144 144% 

    

Especialidade * Clínica Médica 75 50,7% 

Médica Obstetrícia 14 9,5% 

 Cardiologia 03 2,0% 

 Hematologia 04 2,7% 

 Oncologia 03 2,0% 

 Neurologia 04 2,7% 

 Outras 22 14,9% 

 Não se aplica neste critério  23 15,5% 

 Total * 148 100,0% 

    

Enfoque* Sistema Público de Saúde 101 57,7% 

 Hospitais/Clínicas Privados 29 16,6% 

 Operadoras de Saúde 14 8,0% 

 Profissionais de Saúde 13 7,4% 

 Outros 18 10,3% 

 Total* 175 100,0% 

    

    

Natureza Sim 06 4,2% 

Orçamentária Não 138 95,8% 

 Total 144 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

* Os temas em destaque permitiram mais de uma resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3  Análise Qualitativa da Produção Legislativa 

 

 As tabelas 3 e 4 dizem respeito às características demográficas e profissionais 

das pessoas que participaram deste estudo (respondentes), avaliando qualitativamente a 

produção legislativa selecionada. A tabela 3 apresenta as características pessoais e a 

formação educacional dos participantes deste estudo. É possível notar que dos 155 

respondentes que participaram da pesquisa 59,4% (92) são do sexo masculino e 40,6% 

(63) do feminino. Mais da metade (66,4%) tem idade entre 31 a 50 anos, 23,2% entre 51 

a 60 anos, 7,7% até 30 anos e 2,6% acima de 61 anos. Quanto à formação acadêmica, 

36,1% são médicos, 10,3% são farmacêuticos, 12,2% advogados e 14,8% declararam ter 

outra formação acadêmica. A maior parte (80,6%) tem Pós Graduação Lato Sensu e 

25,8% tem Pós Graduação Stricto Sensu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 - Características Pessoais e Formação Educacional dos 155 Respondentes 

que participaram da pesquisa 

  N % 

Sexo Feminino 63 40,6% 

 Masculino 92 59,4% 

 Total 155 100,0% 

 

Idade  Até 30anos 12 7,7% 

 31 a 40 anos 53 34,2% 

 41 a 50 anos 50 32,2% 

 51 a 60 anos 36 23,2% 

 Acima de 61 anos 

Total 

04 

155 

2,6% 

100,0% 

    

Formação  Administrador(a) 14 9% 

Acadêmica Advogado(a) 19 12,2% 

(Graduação) Economista 09 5,8% 

 Enfermeiro(a) 14 9% 

 Engenheiro(a) 2 1,2% 

 Farmacêutico(a) 16 10,3% 

 Fisioterapeuta 02 1,2% 

 Médico(a) 56 36,1% 

 Outros 

Total 

23 

155 

14,8% 

100,0% 

    

Pós Graduação Não 30 19,4% 

Lato Sensu Sim 

Total 

125 

155 

80,6% 

100,0% 

    

Pós Graduação Não 115 74,2% 

Stricto Sensu Sim             Mestrado 18 11,6% 

                    Doutorado 22 14,2% 

                    Pós Doutorado 00 0,0% 

 Total 155 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 As características profissionais dos 155 respondentes (avaliadores dos projetos 

de lei) deste estudo são apresentadas na Tabela 4. A principal ocupação profissional 

declarada foi de Administrador/Gestor (36,7%), seguida do médico (17,4%), 

farmacêutico (5,1%), Enfermeiro (4,5%) e 29% declararam ter outra atividade 

profissional. Quanto à principal função exercida como profissional relacionado ao 

sistema de saúde, quase a metade (49,6%) declarou ser Administrador/Gestor, 14,1% 

atuam diretamente na Assistência à Saúde, 10,9% como Técnico/Apoio e 9,0% em 

Pesquisa/Ensino. 

 

 Em relação ao Sistema de Saúde em que trabalhavam, 38,7% dos respondentes 

trabalhavam somente no Setor Privado, 23,2% somente no Setor Público, 21,3% 

trabalhavam em ambos os setores de saúde e 15,5% não trabalhavam no sistema de 

saúde, na ocasião do estudo. Quando foi analisada a região do país em que estas pessoas 

trabalhavam é possível perceber que mais da metade dos respondentes (61,9%)  são da 

região Sudeste, 16,1% do Centro-Oeste, 11,6% do Nordeste, 7,5% do Sul e 2,5% da 

região Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4 - Características Profissionais dos 155 Respondentes que 

participaram da pesquisa 

  N % 

Principal  Atividade Administrador/Gestor(a) 57 36,7% 

Profissional Advogado(a) 06 3,8% 

 Economista 04 2,5% 

 Enfermeiro(a) 07 4,5% 

 Farmacêutico(a) 08 5,1% 

 Fisioterapeuta(a) 01 0,6% 

 Médico(a) 27 17,4% 

 Outros 

Total 

45 

155 

29% 

100,0% 

    

Principal  Função Assistência à saúde 22 14,1% 

 Pesquisa 09 5,8% 

 Ensino 05 3,2% 

 Administrador / Gestor 77 49,6% 

 Técnico / Apoio 17 10,9% 

 Outra 25 16,1% 

 Total 155 100,0% 

    

Sistema de Saúde 

que trabalha 

Sistema Público 

Sistema Privado 

36 

60 

23,2% 

38,7% 

 Ambos 33 21,3% 

 Outros 24 15,5% 

 Não respondeu 02 1,2% 

 Total 155 100,0% 

    

Região do País Norte 04 2,5% 

que trabalha Nordeste 18 11,6% 

 Centro-Oeste 25 16,1% 

 Sudeste 96 61,9% 

 Sul 12 7,5% 

 Total 155 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As tabelas 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 estão relacionadas à avaliação qualitativa dos 

projetos de lei. A tabela 5 apresenta a opinião pessoal dos respondentes em relação ao 

Sistema de Saúde Brasileiro e sobre o Poder Legislativo. Quanto ao nível de satisfação 

com o Poder Legislativo percebe-se que mais da metade (54,2%) encontrava-se 

insatisfeito, 23,9% muito insatisfeito, 19,3% nem satisfeito nem insatisfeito com o 

legislativo e apenas 2,5% declararam estar satisfeito. Na avaliação do Sistema Público 

de Saúde, 41,8% dos respondentes o classificaram-no como ruim/péssimo, 38,7% 

classificaram-no como razoável e 19,3% o consideraram bom, não houve escolha da 

categoria excelente. Em contrapartida, no Sistema Privado de Saúde apenas 9,6% 

consideraram o sistema como ruim/péssimo, 43,8% o classificaram como razoável e 

46,4% o avaliaram como bom/excelente. 

 

  

 

Tabela 5 – Avaliação do Sistema de Saúde Brasileiro Público e Privado e mensuração 

do nível de satisfação dos 155 respondentes com o Poder Legislativo 

  N % 

Nível de  Muito satisfeito 00 0,0% 

Satisfação com Satisfeito 04 2,5% 

Poder Legislativo Nem satisfeito nem insatisfeito 30 19,3% 

 Insatisfeito 84 54,2% 

 Muito insatisfeito 37 23,9% 

 Total 155 100,0% 

    

Avaliação do Excelente 00 0,0% 

Sistema Público Bom 30 19,3% 

de Saúde Razoável 60 38,7% 

 Ruim 52 33,5% 

 Péssimo 13 8,3% 

 Total 155 100,0% 

    

Avaliação do Excelente 03 1,9% 

Sistema Privado Bom 69 44,5% 

de Saúde Razoável 68 43,8% 

 Ruim 13 8,3% 

 Péssimo 02 1,3% 

 Total 155 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Na tabela 6 observa-se o resultado do questionário avaliativo referente a cada 

projeto de lei, considerando-se que o mesmo projeto de lei foi avaliado por até 05 

pessoas, nesta tabela temos o resultado cumulativo de 465 avaliações dos 144 projetos 

de lei. Percebe-se que 5,4% dos respondentes não responderam a Parte III do 

questionário, ou seja, as questões referentes à avaliação dos projetos de lei.  

 

 O primeiro critério avaliativo utilizado foi “Viabilidade”; questionou-se nesta 

categoria se o leitor considera que ao ler o projeto de lei existe clareza (bem definido e 

descrito) quanto à implementação e execução do mesmo. Mais da metade (51,5%) dos 

respondentes declararam que não estava bem definido e descrito no PL a forma de 

viabilizar o proposto, 43,5% responderam sim e 5,4% não responderam a questão. O 

segundo critério avaliativo foi “Relevância”, indagou-se nesta categoria se o assunto 

proposto no projeto de lei era relevante para a população brasileira, considerando suas 

reais necessidades e prioridades em termos de saúde. Mais da metade (53,9%) dos 

respondentes responderam que sim e 40,6% responderam que não.  

 

 Ao analisar o “Alinhamento Estratégico” perguntamos se o projeto de lei estava 

alinhado às prioridades e às políticas de saúde do país, 52,7% responderam que não e 

41,9% responderam que sim. No critério “Impactos” procurou-se avaliar se a recusa do 

projeto de lei traria impactos negativos e/ou seria prejudicial para a sociedade brasileira, 

52,5% responderam que não e 42,1% responderam que sim. Outro critério utilizado foi 

a simulação de uma consulta pública, solicitando ao respondente que votasse a favor ou 

contra o projeto de lei que estava analisando. Mais da metade (54,4%) aprovaria o 

projeto de lei que analisou, 30,1% reprovariam e 10,1% se privaram da escolha (se 

abstiveram). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 6 – Projetos de Lei Relacionados à Saúde avaliados por até 05 respondentes 

segundo os aspectos de viabilidade, relevância, alinhamento estratégico, impactos 

negativos e resultado da votação de cada projeto de lei apresentado 

  N % 

Viabilidade Não 238 51,5% 

O projeto de lei está bem definido e descrito tornando   Sim 202 43,5% 

possível à sua implementação e execução? Não respondeu 25 5,4% 

 Total* 465 100,0% 

    

Relevância Não 189 40,6% 

Considerando as reais necessidades e prioridades do  Sim 251 53,9% 

país,em termos de saúde, o projeto de lei proposto é  Não respondeu 25 5,4% 

relevante? Total* 465 100,0% 

    

Alinhamento Estratégico Não 245 52,7% 

Existe alinhamento entre o projeto de lei e as  Sim 195 41,9% 

prioridades e políticas de saúde do país? Não respondeu 25 5,4% 

 Total* 465 100,0% 

    

Impactos Não 244 52,5% 

A não aprovação deste projeto de lei traz impactos  Sim 196 42,1% 

negativos e/ou prejudiciais para a sociedade brasileira? Não respondeu 25 5,4% 

 Total* 465 100,0% 

    

Votação do Projeto de lei Aprovação 253 54,4% 

Se houvesse consulta pública para este projeto de  Reprovação 140 30,1% 

lei virar lei, qual seria seu voto? Abstenção 47 10,1% 

 Não respondeu 25 5,4% 

 Total* 465 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

* Cada respondente avaliou até 03 projetos de lei (155 respondentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As tabela 7 e 8 dizem respeito ao último critério avaliativo utilizado para cada 

projeto de lei, o critério utilizado foi “Avaliação geral do projeto de lei”. Dessa forma, 

orientou-se os respondentes a dar uma nota para avaliar o projeto de lei analisado, 

considerando os outros aspectos avaliados, de 0 (pior nota possível) a 10 (melhor nota 

possível).  

 

 Na tabela 7 encontra-se a avaliação de cada um dos 144 projetos de lei quanto à 

nota. Considerando que cada PL foi avaliado por até 05 pessoas, foi necessário fazer a 

média das notas recebidas em cada projeto de lei avaliado. Dessa forma, 31,2% dos 

projetos de lei foram avaliados como bom/ótimo, 41,0% regular e 27,8% foram 

avaliados como ruim/péssimo. 

 

 

 
Tabela 7 – Média das notas de cada um dos 144 projetos de lei apreciados 

por até 05 respondentes, referente à uma avaliação geral, com nota de 0 (pior 

nota possível) a 10 (melhor nota possível), para as proposições apresentadas 

Nota N % 

Péssimo (Nota 0 a 2,0) 13 9,0% 

   

Ruim (Nota 2,1a 4,0) 27 18,8% 

   

Regular (Nota 4,1 a 6,0) 59 41,0% 

   

Bom (Nota 6,1 a 8,0) 34 23,6% 

   

Ótimo (Nota 8,1 a 10) 11 7,6% 

   

Total 144 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 Já a tabela 8 apresenta a nota dada por cada um dos 465 respondentes deste 

estudo para cada projeto de lei analisado, sendo assim, 39,8% dos respondentes 

consideraram a produção legislativa selecionada como bom/ótimo, 21,3% disseram ser 

regular e 33,5% julgaram como ruim/péssimo. Percebe-se que 5,4% dos respondentes 

não responderam a Parte III do questionário, ou seja, as questões referentes a avaliação 

dos projetos de lei.  

 

 

 

Tabela 8 – Notas de 0 a 10 (sendo 0 a pior nota possível e 10 a melhor nota 

possível) sobre a avaliação geral dada pelos 465 respondentes a cada um 

dos 144 projetos de lei apresentados 

Nota N % 

Péssimo (Nota 0 a 2) 98 21,1% 

   

Ruim (Nota 3 a 4) 58 12,4% 

   

Regular (Nota 5 a 6) 99 21,3% 

   

Bom (Nota 7 a 8) 111 23,9% 

   

Ótimo (Nota 9 a 10) 74 15,9% 

   

Não responderam 25 5,4% 

   

Total 465 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

* Cada projeto de lei foi avaliado por até 05 respondentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  A tabela 9 apresenta a consulta pública realizada, ou seja, a opinião pessoal de 

cada respondente através da votação do projeto de lei (aprovação, reprovação ou 

abstenção) que analisou. O critério utilizado para elaborar esta tabela foi a mensuração 

daqueles projetos de lei que tiveram 100% de aprovação e 100% de não aprovação 

(abstenção e reprovação) pelos respondentes, ou seja, apenas os projetos de lei em que 

todos os respondentes tiveram a mesma opinião, lembrando que cada projeto de lei foi 

avaliado por até 05 pessoas. Dos 144 PL’s, 36,4% dos PL’s receberam votação unânime, 

sendo que 34 PL’s (23,6%) receberam 100% de aprovação e 19 PL’s (13,2%) receberam 

100% de não aprovação. 

 

 

 

Tabela 9 - Resultado da votação/opinião pessoal dos 465 respondentes quanto à 

aprovação ou não aprovação dos 144 projetos de lei apresentados 

Votação N % 

100% Não Aprovação 19 13,2% 

   

Até 1/3 aprovação (1 a 33%) 29 20,1% 

   

Até 2/3 aprovação (34 a 66%) 53 36,8% 

   

Acima de 2/3 aprovação (67 a 99%) 09 6,3% 

   

100% Aprovação 34 23,6% 

   

Total 144 100,0% 
Fonte: dados da pesquisa, 2007-2008 

* Estes dados são referentes aos 144 projetos de lei, inicialmente foi mensurado aqueles que receberam 

100% de votos de aprovação e 100% de votos de não aprovação (abstenção e reprovação), em seguida 

foi mensurado aqueles projetos de lei que receberam até 33%, até 66% ou até 99% de votos de 

aprovação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A Parte III do questionário foi elaborada com perguntas avaliativas sobre o 

projeto de lei, segundo aspectos de viabilidade, relevância, alinhamento estratégico e 

impactos negativos da não aprovação do projeto. Em todas as quatro perguntas, a 

resposta “SIM” é favorável ao projeto de lei e a resposta “NÃO”  é contrária ao projeto 

(desfavorável).    

 

 Na tabela 10 avaliou-se o número de respostas favoráveis aos PL’s para cada um 

dos 144 PL’s. É possível notar que apenas 1,4% dos projetos de lei tiveram 100% de 

respostas “SIM” por todos os respondentes, 2,1% dos PL’s não receberam nenhuma 

resposta “SIM”, 31,9% receberam até 33,3% de respostas favoráveis, 42,4% receberam 

até 66,6% de respostas favoráveis ao projeto de lei e 22,2% receberam até 99,9% de 

respostas favoráveis ao projeto de lei. Para o melhor entendimento do critério utilizado 

nesta tabela, 01 projeto de lei, com 04 perguntas de respostas “SIM” ou “NÃO”, que foi 

avaliado por 03 pessoas (totalizando 12 respostas “SIM” ou “NÃO”) obteve 03 

respostas “SIM”. Assim, o projeto de lei obteve, como avaliação geral de todos os 

respondentes, 25,0% de respostas “SIM” favoráveis, e foi encaixado na segunda linha 

da Tabela 10,  no critério “Até 33,3% de respostas favoráveis ao projeto de lei”.  

 

 

 

Tabela 10 – Média das quatro perguntas de resposta SIM (favorável ao projeto 

de lei) para cada um dos 144 projetos de lei. Mensurado as respostas favoráveis 

aos projetos de lei segundo os aspectos de viabilidade, relevância, alinhamento 

estratégico e impactos negativos da não aprovação do projeto. 

                                                                                                                                  N % 

Nenhuma resposta favorável ao projeto de lei 03 2,1% 

   

Até 33,3% de respostas favoráveis ao projeto de lei 

(1/3 de respostas favoráveis) 

46 31,9% 

   

Até 66,6% de respostas favoráveis ao projeto de lei 

(2/3 de respostas favoráveis) 

61 42,4% 

   

Até 99,9% de respostas favoráveis ao projeto de lei 32 22,2% 

   

100% de respostas favoráveis ao projeto de lei 02 1,4% 

   

Total 144 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

  



 

 

 Referente ao mesmo assunto, avaliação do número de respostas “SIM” (resposta 

favorável) aos projetos de lei, fez-se uma análise sob outro enfoque. Na tabela 11 

mensurou-se as 465 respostas dos respondentes e observou-se que 19,1% das avaliações 

dos PL’s tiveram 100% de respostas favoráveis ao projeto, ou seja, tiveram todas as 

quatro respostas  do questionário como “SIM”, de todos os respondentes de um mesmo 

projeto de lei e 22,8% das avaliações não tiveram nenhuma resposta favorável ao 

projeto (nenhuma resposta “SIM”) de todos os respondentes de um mesmo projeto de 

lei. É possível notar que 5,4% dos respondentes não responderam a Parte III do 

questionário, questões referentes à avaliação dos projetos de lei. 

 

 

 
Tabela 11 – Avaliação das quatro perguntas de resposta SIM (favorável ao projeto de 

lei) com enfoque nas 465 respostas dos respondentes. Mensurado as respostas favoráveis 

aos projetos de lei segundo os aspectos de viabilidade, relevância, alinhamento 

estratégico e impactos negativos da não aprovação do projeto. 

 N % 

04 Respostas SIM (100% de respostas favoráveis ao 

projeto de lei)  

89 19,1% 

   

03 Respostas SIM (75% de respostas favoráveis ao 

projeto de lei) 

92 19,8% 

   

02 Respostas SIM (50% de respostas favoráveis ao 

projeto de lei) 

61 13,1% 

   

01 Resposta SIM (25% de respostas favoráveis ao 

projeto de lei) 

92 19,8% 

   

Nenhuma resposta SIM (0% de resposta favorável ao 

projeto de lei) 

106 22,8% 

   

Não responderam 25 5,4% 

   

Total 465 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

6. DISCUSSAO 

 

 Este estudo evidenciou a produção legislativa em saúde em tramitação nos anos 

de 2007-2008. Para tal foi feita a opção de realizar uma classificação particularizada 

para a palavra saúde; diante disso, para selecionar os projetos de lei relacionados à 

saúde, foram utilizados critérios de inclusão e exclusão bem específicos, buscando 

restringir o termo “saúde”.  

 

O estudo de Gomes (2005), apresentado na Câmara dos Deputados, definiu 

saúde como ações e serviços de saúde, redução de riscos à saúde, benefícios associados 

à situação de saúde, entre outros. Assim, a classificação dos projetos de lei relacionados 

à saúde no estudo citado foi bastante ampla. 

 

 Devido ao elevado número de matérias legislativas e da restrição do termo 

“saúde”, optou-se por fazer nossa busca do material de análise apenas nas Comissões 

Permanentes específicas sobre o assunto (CSSF na Câmara e CAS no Senado) apesar de 

se acreditar que poderia haver projetos de lei compatíveis com nosso processo de 

seleção em outra Comissão Permanente, por exemplo, na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, e na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.    

 

 O material de análise do estudo revelou que 79,9% dos PL’s selecionados 

tiveram sua origem na Câmara dos Deputados e apenas 19,4% no Senado, sendo que 

0,7% foram apresentados pela Comissão de Legislação Participativa (CLP). Essa grande 

diferença pode ser justificada devido ao número de Deputados (513) em relação aos 

Senadores (81) no Congresso Nacional, e também porque a maioria das proposições 

legislativas tem início do trâmite na Câmara dos Deputados. 

 

 Segundo dados da pesquisa, a região que mais apresentou projetos de lei foi o 

Sudeste, seguido do Sul e Nordeste. Na tabela 12 é possível observar, por região do 

país, o número de projetos de lei apresentados em cada casa legislativa e o número de 

parlamentares por região do país. 

 

 Analisando a produção legislativa, relacionada à saúde, da Câmara dos 

Deputados, é possível notar que a região Sudeste apresentou o maior número de 



 

 

projetos de lei, mas relacionando a representatividade regional dos deputados na 

Câmara e o número de PL’s apresentados por região é possível notar que a região de 

maior produção de PL’s, relacionados à saúde, foi a Centro-Oeste, com 0,16 projeto de 

lei/ deputado/ ano, seguida da região Sul com 0,14 projeto de lei/ deputado/ ano e Norte 

com 0,13 projeto de lei/ deputado/ ano. 

 

 Já no Senado Federal a região de maior produção de PL’s, relacionados à saúde, 

foi a região Sul, com 0,38 projeto de lei/ senador/ ano, seguida da região Sudeste com 

0,33 projeto de lei/ senador/ ano, sendo o menor índice encontrado na região Norte 0,04 

projeto de lei/ senador/ ano. 

 

 

Tabela 12 - Número de projetos de lei apresentados no Congresso Nacional, número de 

senadores e deputados federais e número de projetos de lei por senadores/deputados 

federais apresentados  por  ano,  por região do país 
 Câmara dos Deputados Senado Federal 

 

 

Região 

do País 

Nº de Projetos 

de lei  

(02 anos) 

* Nº de 

Deputados  

Projetodelei/ 

deputado/ano 

Nº de Projetos 

de lei  

(02 anos) 

Nº de 

Senadores 

Projetodelei/ 

Senador/ano 

      

N (%) N (%) N N (%) N (%) N 

      

Sudeste 43 (37,4%) 179 (34,9%) 0,12 8 (28,6%) 12 (14,8%) 0,33 

       

Sul 22 (19,1%) 77 (15,0%) 0,14 7 (25,0%) 9 (11,1%) 0,38 

       

Nordeste 20 (17,4%) 151 (29,4%) 0,06 7 (25,0%) 27 (33,3%) 0,13 

       

Norte 17 (14,8%) 65 (12,7%) 0,13 2 (7,1%) 21 (26,0%) 0,05 

       

Centro-

Oeste 

13 (11,3%) 41 (8,0%) 0,16 4 (14,3%) 12 (14,8) 0,16 

Total 115 (100%) 513 (100%) 0,11 28 (100%) 81 (100%) 0,17 

Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

* 01 Projeto de lei foi apresentado pela Comissão de Legislação Participativa - CLP 

* Bancada da Posse dos Deputados em 2007 (site da Câmara dos Deputados) 

 

                  

 Os partidos políticos que mais apresentaram projetos de lei no ano de 2007 e 

2008 foram PT, PMDB, seguidos de PSDB, PSB e PP o que se compara também com o 

número de deputados por bancada, com exceção do PSB. Após a eleição de 2006 a 

maior representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados foi o PMDB, 

PT, seguido do PSDB, DEM, PP e PR.  

 



 

 

 Ao se analisar a situação das proposições selecionadas, um ano após a coleta do 

material, é possível perceber que apenas 1,4% (dois) dos PL’s foram transformados em 

norma jurídica, sendo que ambos foram originados na Câmara dos Deputados, um em 

regime de urgência e outro em regime ordinário. Em estudo apresentado na Câmara dos 

Deputados, Rodrigues (2000) argumenta que a produção legal brasileira é muito menor 

do que as estatísticas parecem indicar, de um total de 16.217 projetos de iniciativa do 

Poder Legislativo apresentados entre 1989 a 1998, apenas 262 (1,62%) foram 

transformados em lei. Entretanto, esses dados são insuficientes para avaliar o 

desempenho do Congresso Nacional. Já Oliveira (2005), chama a atenção para a 

“inércia legislativa”, destacando que o tempo médio de aprovação das propostas do 

Legislativo relacionadas à educação leva, em média, 33 meses para aprovação.  

 

Ainda sob o aspecto da situação das proposições após um ano do biênio 

estudado, notou-se que 93,7% das matérias selecionadas ainda continuavam tramitando 

em uma das casas legislativas e 4,9% haviam sido arquivadas. Um fator de limitação 

que não permite analisar este tempo de tramitação são os possíveis entraves para o 

andamento do Legislativo, o que este estudo não avaliou, mas já discutido por outros 

autores. Figueiredo e Limongi (1995) relatam que o Executivo estabelece o conteúdo da 

produção legal e defini a agenda do Legislativo, ficando o Congresso incapaz de seguir 

sua própria agenda. Rodrigues e Zauli (2002) apontam que um fator de entrave na 

atuação dos congressistas foi o uso indistinto de edição e reedição de Medidas 

Provisórias pelo Presidente da República. Já Santos (1997) argumenta que o Executivo, 

no período pós-constituinte, tem exercido influência no processo legislativo do 

Congresso, e que quanto maiores forem os interesses envolvidos e a importância 

estratégica dos atores em ação menores são as chances de cooperação entre os dois 

poderes. 

 

O presente estudo também não tem dados para avaliar se a taxa de aprovação de 

PL’s apresentados pelo poder Executivo é maior que os apresentados pelo Poder 

Legislativo, visto que não tivemos em nossa amostra nenhum projeto de lei apresentado 

pelo poder Executivo (Presidente da República). Em artigo recente, Baptista (2010) 

analisou a produção legislativa em saúde e salientou que as matérias de autoria do 

Legislativo, sem respaldo do Executivo, seguiram trâmites mais lentos; e Oliveira 

(2009) em seu estudo evidenciou a diferença entre o processo de tramitação das 



 

 

proposições sobre currículo escolar transformadas em norma jurídica apresentadas pelos 

deputados em relação aquela que tramitou em conjunto com proposta do Executivo, 

sendo as primeiras em regime ordinário (tempo médio mais de 04 anos) e a última em 

regime de urgência (apenas 05 meses).  

 

 Rodrigues (2004) destaca outro fator importante, as Comissões Permanentes da 

Câmara dos Deputados analisam os projetos de lei, com poder conclusivo em alguns 

casos, antes de encaminharem os PL’s ao Plenário. Considerando que a composição das 

Comissões leva em conta a representação proporcional dos partidos políticos (artigos 23 

e 25 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), é possível notar que os partidos 

políticos com maiores bancadas tem maior poder de aprovar suas propostas, já que estão 

numericamente em vantagem sobre os demais. 

 

 De acordo com os dados da pesquisa 29,7% dos PL’s estão relacionados com 

Medicina Preventiva (Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças) e 36,2% referem-se 

a tratamento de enfermidades. Sob o aspecto de enfoque dos projetos de lei é possível 

notar o predomínio da regulação do Sistema Único de Saúde e de seus programas 

específicos (57,7%), sendo este dado já identificado no estudo de Gomes (2005). 

Percebeu-se também, que há preocupação com a regulação do Mercado Privado de 

Saúde Suplementar (24,6%) e, em seguida, com a atuação dos profissionais de saúde 

(7,4%). 

 

 Conforme os resultados apresentados na pesquisa apenas 37 (25,7%) dos 

projetos de lei relacionados à saúde foram apresentados por parlamentares com 

formação acadêmica na área da saúde, sendo que um mesmo parlamentar apresentou até 

quatro PL’s. Ao analisar a formação acadêmica dos parlamentares nas duas casas 

legislativas, foi possível notar que 15,4% na Câmara (79 Deputados) e 11,1% no 

Senado (nove Senadores) são parlamentares com formação acadêmica na saúde. É 

sabido que este número pode alterar de acordo com as substituições dos parlamentares 

em exercício por suplentes. 

 

 Outro dado interessante de análise é que 95,8% das proposições selecionadas 

não tratam do assunto natureza orçamentária, apenas 4,2% destas dizem respeito a 

recursos financeiros que serão destinados à saúde; tais como o projeto de lei que destina 



 

 

renda de concursos de prognósticos e loterias federais à Cruz Vermelha Brasileira; 

incentivo fiscal no âmbito do imposto de renda, doações destinadas a projetos na área da 

Saúde Pública; transferência de recursos do FUST – Fundo de Universalização dos 

Serviços de Telecomunicações para a universalização de serviços de suporte à 

Telemedicina e à Telesaúde; e transferência de parte dos recursos arrecadados pela 

União (impostos) das indústrias que exploram o fumo e bebidas alcoólicas para o 

tratamento de doenças provenientes do tabagismo e do alcoolismo. 

 

 Dessa forma, o propósito da caracterização e descrição dos projetos de lei foi 

conhecer um pouco sobre o trabalho do Poder Legislativo, na contribuição para 

reformulação ou manutenção das políticas de saúde no Brasil. Não se sabia ao certo 

quais seriam os resultados, mas esperávamos uma maior atuação dos parlamentares com 

formação acadêmica em saúde e celeridade no processo de tramitação dos projetos de 

lei.  

 

 Num segundo momento optamos por estabelecer critérios que nos permitissem 

avaliar a qualidade desta produção legislativa. 

 

 Primeiramente, é preciso caracterizar o público que participou do estudo e 

avaliou os projetos de lei selecionados, mais da metade (59,4%) foi do sexo masculino, 

contudo houve uma participação significativa do sexo feminino (40,6%), predomínio de 

idade entre 31 a 60 anos (89,6%), pouco mais de 1/3 é graduado em medicina, mas mais 

da metade destes não exerce a medicina como principal atividade profissional e houve a 

participação de profissionais de diversas áreas acadêmicas. Em relação a Pós 

Graduação, 80,6% tem Lato Sensu e  25,8% Stricto Sensu. 

 

 A principal função e atividade profissional exercida pelos respondentes 

(avaliadores dos projetos de lei) é na área de administração ou gestão. Houve 

participação do Setor Público, Privado e do Terceiro Setor. Quanto à representatividade 

de respondentes por região do país, pretendia-se, com a metodologia, obter número 

proporcional à distribuição populacional (dados do IBGE) no Brasil, mas não obteve a 

participação proporcional esperada. Dessa forma, houve a participação de todas as 

regiões do país, com predomínio da região Sudeste (61,9%). 

 



 

 

 Ao se analisar o Poder Legislativo, é possível notar que mais de 2/3 dos 

respondentes (78,1%) encontram-se insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o Poder 

Legislativo.  Aguiar e Valentin (2008) evidenciam que a visão negativa a respeito do 

Poder Legislativo tem-se agravado consideravelmente nos últimos tempos, e o mesmo 

vem se tornando uma instituição impopular. A baixa produção legislativa e a ausência 

de compromisso institucional levam à desconfiança nas Casas Legislativas e à aversão 

aos seus membros. Destaca ainda que devido a paralisia das Casas do Poder legislativo, 

o Poder Judiciário tem sido solicitado a normatizar matérias que deveriam ser objeto de 

textos legais. 

 

 Em relação ao Sistema Público de Saúde, 41,8% avaliaram como ruim ou 

péssimo e 19,3% como bom ou excelente, quando comparado com o Sistema Privado de 

Saúde, 9,6% avaliaram como ruim ou péssimo e 46,4% como bom ou excelente. 

 

 Já a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (2008), divulgada em 31 de 

março de 2010, aponta um alto índice de aprovação dos serviços de saúde no Brasil 

(público e privado). O atendimento foi avaliado como “muito bom ou bom” para 86,4% 

das pessoas, regular para 10,4% e “ruim ou muito ruim” para 3,1%. De todos os 

atendimentos, 58,6% foram realizados em instituições públicas. As pessoas atendidas 

por problemas odontológicos foram as que melhor avaliaram o serviço, 93,6% 

consideraram o atendimento “muito bom ou bom”, sendo que 68,8% dos atendimentos 

por este motivo foram realizados pela rede particular. 

 

 Em relação à pesquisa qualitativa, a determinação de parâmetros de julgamentos 

adequados foi um grande desafio. Buscaram-se estudos sobre processo de avaliação 

(critérios e instrumentos), a fim de servir de orientação na construção de um 

questionário específico para o propósito deste estudo. Dessa forma, Lavras et al (2004) 

definem como marco referencial, categorias e indicadores (relevância acadêmica, 

relevância social, viabilidade da proposta, viabilidade institucional e infraestrutura 

organizacional) para a construção de instrumentos de avaliação institucional da 

Extensão Universitária. Do mesmo modo, Seadi et al (2003) propõe elaborar um 

instrumento de avaliação para a FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio 

Grande do Sul) estabelecendo cinco critérios para a avaliação dos indicadores: 



 

 

viabilidade, validade, confiabilidade, relevância e abrangência. Já o estudo elaborado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (2006) 

demonstra critérios adotados pelas Engenharias IV para a avaliação continuada dos seus 

Programas de Pós Graduação, dos quais destacaram-se os critérios, impacto social, 

educacional, tecnológico e econômico. 

 

 Reis (1999) destaca que a avaliação realizada antes de um projeto ter início serve 

para determinar sua pertinência, viabilidade e eficácia potencial, para que se possa 

decidir sobre a conveniência de realizá-lo, sendo necessário levar em conta a coerência 

entre as soluções propostas e a realidade que se pretende modificar; a relação entre 

recursos e objetivos, objetivos gerais, específicos e metas e entre o diagnóstico e as 

proposições. 

 

 O presente estudo fez a opção de não importar sistemas prontos de avaliação, 

mas sim adaptar e ajustar modelos reconhecidos à realidade e especificidade da 

pesquisa. Através disso, desenvolveu-se um sistema de indicadores com critérios 

estabelecidos (viabilidade, relevância, alinhamento estratégico e impactos negativos), 

para avaliar a qualidade da produção legislativa selecionada. 

 

 No primeiro critério definido “viabilidade” é possível perceber que mais da 

metade (51,5%) dos respondentes (avaliadores dos projetos de lei) respondeu que a 

proposta do projeto de lei não está bem definida e bem descrita a fim de possibilitar a 

sua implementação e execução. Cada projeto de lei é constituído pela ementa, artigos 

numerados e justificação (instrumento utilizado para justificar o tema proposto). De 

acordo com este resultado é possível notar que existem leis que são aprovadas e podem 

ter dificuldades na sua implementação devido a fatores diversos, tais como  escassez de 

recursos humanos e financeiros, dificuldade de controle social e fiscalização. Chaves et 

al (2006) evidencia, em seu estudo, as dificuldades de implementação de uma política 

de saúde indígena no âmbito do SUS, e destaca que apesar de ser legalizada, a sua 

operacionalização é extremamente dificultada devido a ausência de mecanismos e 

instrumentos específicos que regulamentem este processo. 

 

 Ao analisar o critério “relevância”, mais de 1/3 da produção legislativa 

selecionada para este estudo não leva em consideração as necessidades e prioridades do 



 

 

país. Este critério diz respeito à qualidade integral dos projetos de lei analisados e o 

resultado levanta questões importantes: será que as casas legislativas estão preocupadas 

com a real necessidade de uma nova lei, ou a preocupação é apenas com produzir leis? 

Será que os parlamentares têm analisado detalhadamente as verdadeiras necessidades da 

população brasileira, antes de transformar temas propostos em projetos de lei? Será que 

o Congresso Nacional está se preocupando em evitar a proliferação legislativa e a 

aumentar a efetividade da legislação brasileira? 

 

 Em estudo realizado pelo Projeto Excelências Transparência Brasil (2008) - 

organização independente e autônoma comprometida com o combate à corrupção, 

destacou-se que “91% da atividade legislativa dos vereadores de São Paulo é irrelevante 

para a cidade”: 

De um total de 3.021 projetos apresentados entre 2005 e 2008 pelos 

vereadores que se encontravam em exercício na Câmara Municipal 

paulistana, 892 foram aprovados; destes, apenas 206 se referiam a 

assuntos com impacto concreto sobre a vida e a administração da cidade. 

Os demais ou não foram aprovados, ou, se aprovados, diziam respeito a 

homenagens, fixação de datas comemorativas e outros assuntos 

irrelevantes. 

 

 O mesmo estudo do Projeto Excelências Transparência Brasil (2008) foi 

realizado para a cidade do Rio de Janeiro “93% da atividade legislativa dos vereadores 

do Rio de Janeiro é irrelevante para a cidade” e para a cidade de Porto Alegre “88% da 

atividade legislativa dos vereadores do Rio de Janeiro é irrelevante para a cidade”. 

 

 Em relação ao critério “alinhamento estratégico”, mais da metade dos 

respondentes disseram que não há alinhamento entre o assunto proposto no projeto de 

lei e as políticas de saúde do país. Através deste resultado é possível notar que existe 

grande deficiência na elaboração das leis pois não há uma preocupação em buscar um 

alinhamento entre o tema e as políticas de saúde praticadas no país, acarretando muitas 

vezes, regulações contraditórias ou divergentes ou até mesmo a inaplicabilidade da lei. 

 

 Quando perguntado se a não aprovação (reprovação ou arquivamento) do projeto 

de lei traria impactos negativos e/ou prejudiciais para a sociedade brasileira, mais da 

metade também respondeu que não. Este resultado nos leva a questionar se existe uma 

preocupação com a qualidade nos processos regulatórios, ou se a preocupação está 



 

 

apenas na produção de leis, pois os resultados nos mostram que não existem critérios e 

planejamento em grande parte dos projetos de lei propostos.  

 

 Considerando a opinião pessoal de cada respondente em relação a votação no 

projeto de lei, mais da metade (54,4%) dos avaliadores disseram que aprovariam o 

projeto de lei analisado, mas, apesar do alto índice de aprovação, dos 144 projetos de lei 

desta amostra, somente 23,6% tiveram a aprovação de todos os respondentes 

(lembrando que cada projeto de lei foi analisado por mais de uma pessoa). Quando se 

comparam os dados acima com a “não aprovação” dos projetos de lei, 40,2% dos 

respondentes se abstiveram ou reprovaram, sendo que dos 144 projetos de lei 

analisados, 13,2% tiveram a “não aprovação” de todos os respondentes.  

 

 Analisou-se a insatisfação dos respondentes com o Poder Legislativo afetou suas 

avaliações dos projetos de lei, a tabela 13 apresenta o nível de satisfação dos 

respondentes com o Poder Legislativo em relação às notas avaliativas dos projetos de lei 

e a opinião pessoal quanto à aprovação ou não aprovação dos projetos de lei. É possível 

notar que a melhor média das notas (8,2) foi de 2,6% dos respondentes que declararam 

estarem satisfeitos com o Poder Legislativo, mas para a maioria (97,4%) dos 

respondentes, a média das notas não alterou de acordo com o nível de satisfação. 

Quando analisados os resultados da votação, é possível notar que nos 2,6% dos 

respondentes que declararam estarem satisfeitos com o Poder Legislativo o índice de 

aprovação foi significativamente maior que a “não aprovação”, mas para a maioria 

(97,4%) dos respondentes o nível de satisfação com o Poder Legislativo não foi 

proporcional à “não aprovação” dos projetos de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 13 – Relação do nível de satisfação dos respondentes com o Poder 

Legislativo com a média das notas dada para cada projeto de lei, sendo nota de 0 

(pior nota possível) a 10 (melhor nota possível) e a opinião quanto à aprovação ou 

“não aprovação” dos projetos de lei apresentados 

Nível de satisfação com o Poder 

Legislativo 

Avaliação Geral Opinião Pessoal/Votação 

  Média das Notas Aprovação Não aprovação 

     

 N (%) 0 a 10 N (%) N (%) 

     

Muito satisfeito 

 

0 (0%) 0 0 0 

Satisfeito 

 

04 (2,6%) 8,2 09 01 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

 

30 (19,3%) 5,17 41 43 

Insatisfeito 

 

84 (54,2%) 5,35 149 93 

Muito insatisfeito 37 (23,9%) 5,0 54 50 

     

Total 155 (100%)    
Fonte: Dados da pesquisa 2007-2008 

 

 

 Estudos mais recentes têm discutido sobre modelos de avaliação da qualidade da 

produção legislativa. Segundo Castro (2007), a preocupação com a qualidade da 

produção normativa vem se tornando assunto de prioridade de diversos governos, 

especialmente na Europa, nas últimas décadas, devido aos efeitos nefastos de uma 

legislação produzida sem planejamento e de forma pouco criteriosa. A proliferação 

legislativa, com excessiva quantidade de normas tem se tornado um obstáculo à sua 

efetividade, ao longo dos anos.  

 

 Já Cristas (2006) evidencia que uma avaliação legislativa retrospectiva propõe 

uma análise dos 3 “e”: efetividade ou validade (verificar os reais efeitos da legislação 

em relação à observância e implementação), eficácia (avaliar o grau de realização dos 

objetivos) e eficiência (análise do custo benefício envolvido). Dessa forma uma análise 

retrospectiva poderá se tornar prospectiva quando estabelecer melhoramentos na 

legislação em vigor. 

 

 Soares (2007) destaca que, conforme evidenciado em estudos europeus, a baixa 

qualidade da legislação no país, traz repercussões no PIB (Produto Interno Bruto), além 



 

 

de outras consequências igualmente graves, tais como, desconfiança na eficácia das leis, 

ativismo judicial intenso e falta de credibilidade das instituições. 

 

 Na União Européia foi criado um programa “Legislar melhor” e estabelecidas 

prioridades para os Estados membros, tais como: avaliação mais sistemática da análise 

dos impactos econômicos, sociais e ambientais das iniciativas legislativas; maior 

transparência no processo legislativo; desenvolvimento de programas de simplificação 

legislativa e melhoria da aplicação da legislação européia (Fraga & Vargas, 2007). Em 

2006 a Comissão européia estabeleceu um grupo de peritos para avaliar os esforços dos 

Estados membros em relação à análise de impacto e à simplificação da legislação (Fraga 

& Vargas, 2007). Segundo informa Soares (2007), na Itália, o regimento da Câmara dos 

Deputados criou uma comissão permanente com a finalidade de emitir pareceres sobre a 

qualidade dos textos legislativos, sob o aspecto de homogeneidade, simplicidade, 

clareza e propriedade. 

 

 Diante disto, é possível levantar uma importante questão: seria necessário e 

pertinente fazer algo semelhante ao que está sendo feito nos países europeus, aqui no 

Brasil? Agregaria algum valor ao Sistema de Saúde? Será que temos cultura e vontade 

para tal mudança? Acreditamos que é preciso criar no nosso país uma cultura que 

valorize a redação e a avaliação legislativa, como já se pratica em outros países. 

Políticas de qualidade da legislação são necessárias ao sistema normativo brasileiro a 

fim de evitar a reprodução desordenada de normas ineficazes e inaplicáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados deste estudo podemos concluir que, sob o aspecto qualitativo, 

a produção legislativa, no âmbito da saúde, é baixa e os parlamentares com formação 

acadêmica na área da saúde produzem pouco (apenas ¼ da amostra). Nota-se também 

que o índice de aprovação das matérias legislativas é ínfimo, visto que apenas 1,4% dos 

projetos de lei selecionados para este estudo foram transformados em Norma Jurídica.  

 

Outro ponto a ser destacado é o alto índice de insatisfação com o Poder 

Legislativo, através dos dados obtidos, é possível notar a impopularidade das casas 

legislativas. A insatisfação com o Sistema de Saúde Público Brasileiro também se torna 

evidente. 

 

Em relação à qualidade dos projetos de lei, os resultados da avaliação mostram 

uma baixa qualidade da produção legislativa. 

 

Dessa forma, é importante enfatizar a necessidade de termos um Congresso 

Nacional mais atuante e mais produtivo, parlamentares que se preocupem em produzir 

legislação de qualidade, alinhada com a realidade do país e com as necessidades do 

Sistema de Saúde Brasileiro. É ainda importante a implementação de metodologias que 

possibilitem a qualidade e a efetividade da produção legislativa. 

 

Faz-se necessário que novas pesquisas prospectivas sejam realizadas, a fim de 

que se possa estudar e avaliar as principais causas que possam justificar a baixa 

qualidade da produção legislativa do Congresso Nacional. É importante também criar 

uma cultura de análise quantitativa e qualitativa da produção legislativa e dos 

parlamentares, a fim de auxiliar os eleitores a escolherem seus representantes de forma 

adequada, parlamentares que sejam capazes de agregar melhorias à legislação e a 

sociedade brasileira. 

 

Outro ponto a ser destacado é a importância de uma legislação de qualidade 

(através da regulamentação, regulação e judicialização) para garantir a eficiência e a 

equidade em um país onde o Sistema de Saúde tem necessidades e demandas diversas e 

recursos finitos e escassos. 
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ANEXO I 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO EM UM ESTUDO SOBRE RELEVÂNCIA DOS 

PROJETOS DE LEI EM SAÚDE NO BRASIL 

 

Prezado (a), 

 

Realizo um trabalho de pesquisa do Mestrado Profissional em Economia da Saúde,  

CPES/UNIFESP (meu orientador é o Prof. Dr. Marcos Bosi Ferraz). O  propósito desta 

pesquisa é analisar a relevância dos projetos de lei em saúde que estão tramitando no 

Congresso Nacional, com data de apresentação entre janeiro de 2007 a dezembro de 

2008. Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética da UNIFESP. 

 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração durante alguns minutos para responder 

um questionário versando sobre: 1 - Características Demográficas e Profissionais do 

respondente; 2 - Opinião sobre o Poder Legislativo e Sistema de Saúde Brasileiro; 3 - 

Avaliação de 03 breves projetos de lei relacionados à saúde, que foram selecionados 

aleatoriamente entre os 144 projetos de lei em análise neste estudo. Os projetos de lei 

são compostos por uma redação inicial (referente à proposta legislativa) e uma 

fundamentação teórica (justificação). Salientamos que a redação inicial (poucas linhas) 

já possibilita a avaliação mas todos os projetos de lei foram anexados na íntegra, caso 

haja necessidade e/ou interesse da leitura do item “Justificação”.   

 

Asseguramos que todas as informações prestadas pelo(a) senhor(a) são sigilosas e serão 

utilizadas apenas para esta pesquisa. As divulgações das informações serão anônimas e 

em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. Sua participação é de extrema 

importância e suas respostas certamente nos auxiliarão a avaliar o papel de nosso Poder 

Legislativo. Ao responder este questionário, consideraremos a sua resposta como termo 

de consentimento para participação neste estudo. Se houver alguma dúvida, sinta-se à 

vontade para esclarecê-la entrando em contato comigo (e-mail abaixo). 

 

Obrigado, 

Viviane Cristina dos Santos - Pesquisador Principal 

Marcos Bosi Ferraz – Orientador da pesquisa e Diretor do CPES 

CPES – Centro Paulista de Economia da Saúde 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 

pesquisaprojetolei@cpes.org.br 
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ANEXO II 

 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇAO DOS PROJETOS DE LEI 

 

 

PARTE I – CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E PROFISSIONAIS 

 

Pergunta 1: Qual seu sexo? 

(1)  Feminino 

(2)  Masculino 

 

Pergunta 2: Qual sua idade? 

(1)  Até 30 anos 

(2)  31 a 40 anos 

(3)  41 a 50 anos 

(4)  51 a 60 anos 

(5)  Acima de 61 anos 

 

Pergunta 3: Qual a sua formação (diploma de graduação)? 

(1) Administrador(a) 

(2) Advogado(a) 

(3) Economista 

(4) Enfermeiro(a) 

(5) Engenheiro(a) 

(6) Farmacêutico(a) 

(7) Fisioterapeuta(a) 

(8) Médico(a) 

(9) Outra ....................... 

 

Pergunta 4: Qual a sua principal atividade como profissional? 

(1) Administrador/Gestor(a) 

(2) Advogado(a) 

(3) Economista 

(4) Enfermeiro(a) 

(5) Engenheiro(a)         

(6) Farmacêutico(a) 

(7) Fisioterapeuta(a) 

(8) Médico(a) 

(9) Outra ....................... 

 

Pergunta 5: Qual a sua principal função enquanto profissional relacionado ao sistema 

de saúde ?  

        (1)  Assistência à saúde  

        (2)  Pesquisa  

        (3)  Ensino  

        (4)  Administrador / Gestor  

        (5)  Técnico / Apoio 

        (6)  Outra? ...................................................... 

 



 

 

Pergunta 6: Tem Pós Graduação Lato Sensu (Curso de Especialização, MBA)? 

(1) Sim 

(2) Não 

Em que área? ................... 

 

 Pergunta 7: Tem Pós Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado, Pós-

doutorado)? 

(1) Sim 

(2) Não 

( ) Mestrado         (  ) Doutorado       (  ) Pós Doutorado 

 

Pergunta 8: Para qual sistema de saúde você trabalha? 

(1)  Só no Sistema Público  

(2)  Só no Sistema Privado 

(3)  Em ambos, no Público e no Privado 

(4)  Não trabalho no sistema de saúde. Onde trabalha?............. 

 

Pergunta 9: Qual região do Brasil em que você trabalha? 

(1)  Norte  

(2)  Nordeste 

(3)  Centro-Oeste 

(4)  Sudeste 

(5)  Sul 

 

 

PS: Nas Partes II e III do questionário todas as questões fechadas deverão ser 

respondidas, sendo que o espaço para considerações é optativo. 

 

 

PARTE II – OPINIÃO  

 

Pergunta 1: Qual é o seu nível de satisfação com o poder legislativo? 

(1) Muito satisfeito 

(2) Satisfeito 

(3) Nem satisfeito nem insatisfeito 

(4) Insatisfeito 

(5) Muito insatisfeito 

Alguma consideração? ......................................................... 

 

Pergunta 2: Como você avalia o nosso Sistema Público de Saúde? 

(1) Excelente 

(2) Bom 

(3) Razoável 

(4) Ruim 

(5) Péssimo 

Alguma consideração? ......................................................... 

 

Pergunta 3:  Como você avalia o nosso Sistema Privado de Saúde? 

(1) Excelente 

(2) Bom 



 

 

(3) Razoável 

(4) Ruim  

(5) Péssimo 

Alguma consideração? .............................................................. 

 

 

PARTE III – AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI RELACIONADOS À 

SAUDE EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL 

 

PERGUNTA 1: Viabilidade - Na sua opinião, para a implementação deste projeto de 

lei, o mesmo está bem definido e descrito, tornando possível a sua implementação e 

execução? 

(1)  Sim 

(2)  Não 

Alguma consideração?......................................................... 

 

PERGUNTA 2: Relevância – O projeto de lei proposto, considerando às reais 

necessidades e prioridades do país em termos de saúde, é relevante? 

(1) Sim 

(2) Não 

Alguma consideração? ............................................................ 

 

PERGUNTA 3: Relevância - Se houvesse consulta pública para este projeto de lei 

virar lei, qual seria seu voto? 

(1)  Votaria pela Aprovação            

(2)  Votaria pela Reprovação 

(3)  Abstenção 

Alguma consideração? ..................................................................... 

 

PERGUNTA 4: Alinhamento Estratégico - No seu entender, existe alinhamento entre 

o projeto de lei e as prioridades e as políticas de saúde do país? 

(1)  Sim 

(2)  Não 

Alguma consideração? .............................................................. 

 

PERGUNTA 5: Impactos - Na sua opinião, a não aprovação deste projeto de lei traz 

impactos negativos e/ou prejudiciais para a sociedade brasileira? 

(1)  Sim 

(2)  Não 

Alguma consideração? ......................................................... 

 

 

PERGUNTA 6: Avaliação geral do projeto de lei - Numa escala de 0 (pior nota 

possível) a 10 (melhor nota possível), e considerando todos os aspectos acima citados, 

qual a sua nota para este projeto de lei? 

 

 (0)  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 



 

 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE 

POWER RELATED TO HEALTH ONGOING AT THE NATIONAL 

CONGRESS IN 2007 AND 2008  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation had the objective to describe and analyse qualitatively and  

quantitatively the legislative production which deals with health, at the  

National Congress, happening in 2007 and 2008. It was done a  

descriptive-exploratory study with transverse cut and quantitative and  

qualitative approach. The material of analysis from the study was constituted by  

112 draft bills which were performed at Social Security and family (House of  

representatives) and 32 draft bills at the Social Subjects (Federal Senate),  

related to health, which were performed from January 2007 to December 2008. The 

research had two distinctive phases, at the first phase there was a  

quantitative research through stratification, classification and analysis of  

the draft bills. At the second phase there was a qualitative approach made  

through a questionnaire containing closed questions to a specific group of  

professionals who performed in the Health System and the objective was to  

analyse the relevance, viability, strategic balance and impact of the selected  

projects. At the end of the study, the following results were found; from the  

144 possibilities, 57,6% of the draft bills selected were presented in 2007 and  

42,4% in 2008. The Labour Party, PT, was the one which most presented draft  

bills (12,5%) followed by PMDB (11,1%) and PSDB (10,4%). Only 25,7% of the  

Members of the Congress who presented draft bills deal with Health Policy. After a year 

of gathering the material to analyse the study, was verified that the  

majority of the draft bills (93,7%) were still being done, 4,9% were filed and  

only 1,4% were transformed in juridical norm. Considering the aim of the draft  

bills related to health, more than a half (57,7%) of the draft bills are related  

to the SUS ( Public Health Care ) and only 4,2% are related to quotation  

(financing for health). Considering the result of the applied questionnaire, 78,1%  

from the questioned people were dissatisfied, very dissatisfied with the  

Legislative Power and 41,8% classified as bad, extremely bad; at the private  

Health System only 9,6% considered bad, extremely bad. In relation to the  

criteria of the draft bills, more than a half (51,5%) from the questioned people  

declared that they did not understand, in the draft bills, the way of making  

viable what was proposed, 40,6% answered that there is no relevance; 52,7%  

answered there is not strategic balance from the draft bills to the priorities  

and the health policies of the country and 52,5% answered that the refusal of  

the draft bills would not bring negative impacts or would be prejudicial to the  

Brazilian society. Through a public enquire, more than a half (54,4%) answered  

they would approve the draft bill they analysed; 30,1% would not approve and  

10,1% did not answer. Through the data of this study we can perceive that the  

Legislative production, related to health, is low; the members of the congress  

with academic graduation in the health area has a low output (25% of the amount) and 

the draft bills which become juridical norm is minimal (only 1,4% of the amount). It is 

important to point out the high rate of insatisfaction with the  



 

 

Legislative Power, with the Health Public Brazilian System and the low quality  

of the legislative production at the National Congress. 

 

Keywords: Health, Draft Bill, Health Policy, Legislative Power, Legislative  

Production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


