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Resumo

Este estudo apresenta características temáticas e de tramitação
dos 8.258 projetos de lei ordinária (PLs) apresentados na Câmara dos
Deputados entre 2001 e 2004, com destaque para as proposições
relacionadas à saúde.

O banco de dados do estudo foi elaborado a partir de planilhas
fornecidas pelo Centro de Infonnática (Cenin) da Câmara dos Deputados
em fevereiro de 2005 e complementadas em dezembro de 2005.

Foi desenvolvida uma classificação temática para os PLs
relacionados à saúde composta por 74 subtemas, contidos em 14 temas,
que, por sua vez, estão contidos em 4 grupos temáticos: "ações e serviços
de saúde", "redução do risco de doença", "beneficios relacionados à
situação de saúde" e "outros temas".

Observou-se que 34,3% dos PLs (2.832) eram relacionados à
saúde, sendo mais freqüentes os grupos temáticos de redução de riscos
à saúde (41,2% - 1.168 PLs) e de ações e serviços de saúde (27,5%
778 PLs). Entre os 5.246 PLs não relacionados à saúde foi mais freqüente
o tema que inclui as matérias em geral relacionadas à Constituição e à
Justiça (812 PLs). Sobre a tramitação dos PLs, observou-se: apensação
em tomo de 30%; baixa conversão dos PLs em lei (1,4% - 118 leis);
preponderância do Executivo na conversão dos PLs em lei (cerca de
50%, chegando a 70% nos PLs relacionados à saúde); e maior proporção
de conversão nos dois primeiros anos de tramitação.

O estudo demonstrou a factibilidade em utilizar dados gerados
pela Câmara dos Deputados para avaliar a produção legislativa segundo
temas.

Palavras chave

Projetos de lei, saúde, Câmara dos Deputados, produção
legislativa, Poder Legislativo, política legislativa de saúde.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo visa apresentar características - temáticas e de
tramitação - dos projetos de lei ordinária (PLs) relacionados à saúde
apresentados na Càmara dos Deputados entre 2001 e 2004.

A análise das referidas características é realizada considerando
o conjunto de projetos de lei ordinária apresentados na Càmara dos
Deputados no mesmo período, de modo a expressar a relevância dos
temas relacionados à saúde nesse tipo de proposição legislativa.

2. MÉTODOS

Um bmlco de dados contendo as características temáticas e de
tramitação de todos os PLs apresentados na Câmara dos Deputados
entre 2001 e 2004 (8.258 registros) foi elaborado a partir de plmlilhas
fomecidas pelo Centro de Infomlática (Cenin) da Càmara dos Deputados
em fevereiro de 2005 e complementadas em dezembro de 2005.

O ballcO de dados do estudo contém as seguintes variáveis:
número e allO de apresentação do PL, ementa, explicação da ementa,
indexação, apensação, autoria (incluindo paltido político), comissões de
mérito (para as quais os projetos foram despachados), situação de
tramitação (refletindo a situação dos PLs em fevereiro de 2005), allO de
última ação (referente à tranlitação).

Além dessas variáveis, derivadas dos dados fomecidos pelo
Cenin, outras, relacionadas aos temas dos PLs, foram acrescentadas
para cada PL presente no ballcO de dados.

Para tanto, foram utilizadas duas classificações temáticas
desenvolvidas em estudos prévios (Gomes, 2005, 2006): uma destinada
a PLs relacionados à saúde e outra, aos PLs não relacionados à saúde.

A classificação temática para os PLs relacionados à saúde possui
74 subtemas, contidos em 14 temas, que, por sua vez, estão contidos em
quatro grupos temáticos (Gomes, 2006).

Os grupos temáticos são: "ações e serviços de saúde", "redução
do risco de doença", "benefícios relacionados à situação de saúde" e
"outros temas".

Os temas e subtemas que compõem esses grupos estão
detalhados nas tabelas de 2 a 7 do tópico sobre resultados.
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o grupo de "ações e serviços de saúde" inclui temas diretamente
relacionados à área de atuação de instituições e profissionais da saúde:
procedimentos da saúde (como, por exemplo, a regulamentação de
exames diagnósticos e de procedimentos experimentais); serviço privado
ou produto da saúde (como planos de saúde e medicamentos); profissão
da saúde (como regulamentação do exercício profissional e de sua
formação); sistema ou programa de saúde pública (como programas de
controle de detenninada doença ou dirigidos para detemlinado grupo
populacional); financiamento de ações de saúde e dias ou eventos
comemorativos.

O grupo temático de "redução do risco de doença" inclui temas
que se relacionam indiretamente com a saúde, sendo, em geral, fatores
determinantes, quais sejam: produtos ou serviços que influem na saúde
(como materiais usados na fabricação de produtos, tabaco e álcool);
segurança pública (como o combate à dependência química e à violência);
transporte ou trânsito (como o uso de cinto de segurança e limites de
velocidade nas estradas); meio anlbiente ou recursos naturais (como a
prevenção da poluição, o saneamento e o destino de resíduos) e o
desporte (como o controle de substâncias proibidas e condições de saúde
para a prática de esporte).

O grupo temático de "beneficios relacionados à situação de
saúde" inclui temas como: beneficios trabalhistas e previdenciários (por
exemplo, os associados a detemlinada patologia), e outros beneficios
(como aqueles dirigidos aos cidadãos portadores de determinadas
doenças, de deficiência e os idosos)

O grupo temático "outros temas" inclui temas relacionados à
Constituição e à Justiça (como o registro civil, proteção à vida e ao
corpo humano e responsabilidade sanitária), além de temas que não
puderam ser enquadrados nos demais grupos temáticos.

Para cada projeto relacionado à saúde, foram identificados o
subtema e seus respectivos tema e grupo temático. No caso de
necessidade de registrar mais de um subtema, foi pennitida a inclusão
de até mais dois subtemas com seus respectivos temas e grupos
temáticos.

Apesar de o banco de dados desse estudo conter o registro de
até três subtemas, a fim de pelmitir a análise futura da interseção entre
temas em um mesmo prOJeto, definiu-se, nesse estudo exploratório, que
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a análise dos subtemas, temas e grupos temáticos dos prOjetos
relacionados à saúde consideraria uma única classificação: a que, tomada
isoladamente, melhor exprimisse a finalidade do projeto e a que fosse a
mais específica.

A classificação temática para os projetos não relacionados à
saúde é menos detalhada, possuindo 24 temas (Gomes, 2005), visto que
se destina basicamente a conferir maior segurança ao processo de
definição da relação, ou não, do projeto com a saúde.

Foi necessário incluir no banco de dados informações sobre as
comissões de mérito, uma vez que essa infoffilação estava ausente nas
planilhas do Cenin em cerca de 23% dos PLs. Tal inclusão completou
se apenas para os PLs de 2004.

O banco de dados utilizado no estudo, originalmente elaborado
no formato de planilha eletrônica, foi convertido para o formato "dbf',
permitindo a utilização do progranla de análises estatísticas denominado
Epi Info (versão 6.04b), o qual gerou as tabelas apresentadas nos
resultados.

3. RESULTADOS

Inicialmente são apresentadas as características temáticas e,
em seguida, as de tramitação.

3.1 - Características temáticas

Dos 8.258 PLs apresentados na Câmara dos Deputados entre
2001 e 2004,34,3% (2.832) foram classificados como relacionados à
saúde e 65,7% (5.426) como não relacionados à saúde.

As tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, a distribuição
dos temas dos PLs classificados como não relacionados e como
relacionados à saúde, apresentados na Câmara dos Deputados entre
2001 e 2004.

Entre os 24 temas atribuídos aos 5.246 PLs não relacionados à
saúde, o tema que inclui as matérias em geral relacionadas à Constituição
e à Justiça foi o mais freqüente (15%), seguindo-se os relacionados à
educação (12,2%), à administração pública (10,9%) e ao trabalho (9%).
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Tabela 1. Distribuição percentual de ternas dos projetos de lei
ordinária classificados corno não relacionados à saúde, apresentados
na Càrnara dos Deputados entre 2001 e 2004.

Tema Total %
Direito civil, penal, da família, processo judicial, registro civil, RG, 812 15,0
CPF, eleitoral, estrangeiro, constitucional e ou tros
Educacão, cultura, imnrensa, nesauisa 662 12,2
Administração Federal, servidores de DF, do DF 589 10,9
Trabalho 489 9,0
Tributos, tarifas, CIDE 344 6,3
Trânsito e transporte 282 5,2
Agrário, agrícola, pecuária 248 4,6
Economia, indústria e comércio 228 4,2
Telecommllcacões 218 4,0
Consumidor, imáveis, contas telefônicas 213 3,9
Sistema financeiro, dívidas dos estados, orçamento, habitação, 208 3,8
seguro
Evento comemorativo 180 3,3
Nomeia aeroporto ou outra construção 154 2,8
Seguranca 138 25
Meio ambiente e recursos naturais 133 2,5
Previdência social e assistência social 121 2,2
Profissões (não relacionadas à saúde) 100 1,8
Minas e energia 97 1,8
Desnorte 68 1,3
Sobre detenninada nessoa 42 0,8
Religião 41 0,8
Turismo 32 0,6
Legislativo, tratados internacionais 25 0,5
Filantronia, organizacões sociais 2 0,0
Total 5426 100,0

Fonte: Banco de dados do estudo

Com relação aos 2.832 PLs relacionados à saúde, os grupos
temáticos mais freqüentes estão relacionados à redução de riscos à
saúde (41,2%) e às ações e serviços de saúde (27,5%), seguindo-se o
grupo relacionado a beneficios (25,9%) e outros ternas (5,4%)

No grupo de redução de riscos à saúde foram mais freqüentes
os ternas relacionados à segurança pública (532 PLs) e produtos e serviços
que influem na saúde, mas que não são primariamente destinados a esse
fim (312 PLs).

Entre os projetos do grupo sobre ações e serviços de saúde,
foram mais freqüentes os ternas relacionados a sistema ou programa de
saúde pública (248 PLs) e profissão da saúde (145 PLs).
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NO grupo sobre beneficios associados à situação de saúde
destacaram-se os PLs não relacionados a direitos trabalhistas ou
previdenciàrios (572 PLs).

Tabela 2. Distribuição percentual de grupos temàticos e ternas
dos projetos de lei ordinària classificados corno relacionados à saúde,
apresentados na Càrnara dos Deputados entre 2001 e 2004.

Grupos temáticos Temas fi %do

total

Ações e serviços de Prc - Procedimento da saúde 118 4,2

saúde Prs - Serviço privado ou produto da saúde 127 4,5

Pro - Profissão da saúde 145 5,1

Pra - Sistema ou programa de saúde pública 248 8,8

Fin - Financiamento 66 2,3

Dia - Dia ou evento comemorativo 74 2,6

I Subtotal 778 27,5 I
Redução de riscos à Pri - Produto ou serviço que influi na saúde 312 11,0

saúde Seg - Segurança pública 532 18,8

Trs - Transporte ou trânsito 170 6,0

Amb - Meio ambiente ou recursos naturais 141 5,0

Esp - Desporte 13 0,5

I Subtotal 1168 41,2 I
Beneficios relacionados Trb - Trabalhistas e previdenciários 162 5,7

à situação de saúde Ben - Demais beneficios 572 20,2

I Subtotal 734 25,9 I
Outros Outros 152 5,4

I Subtotal 152 5,4 I
Total 2832 100,0

Fonte: Banco de dados do estudo

A tabela 3 apresenta sete ternas cujas denominações eram
semelhantes, tanto no conjunto dos PLs relacionados à saúde, corno
naquele dos PLs não relacionados. São eles: segurança, profissões, meio
ambiente e recursos naturais, trãnsito e transporte, eventos
comemorativos, trabalho e previdência e desporte.

Os proj etos relacionados à saúde representaram, segundo a
classificação empregada, 79% dos PLs que abordavam a segurança;
59% dos projetos abordando profissões; 51 % dos relacionados ao meio
ambiente e recursos naturais; 38% dos relacionados ao trãnsito e
transporte; 29% dos relacionados a eventos comemorativos; 21 % dos
relacionados a trabalho e previdência; e 16% dos relacionados ao desporte.
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Tabela 3. Distribuição dos ternas similares entre os projetos de
lei ordinária, apresentados na Càrnara dos Deputados entre 200 1 e 2004,
relacionados e não relacionados à saúde.

Relação com a saúde

Terna Sim Não Total

Trabalho e previdência 162 610 772

Trànsito e transporte 170 282 452

Evento comemorativo 74 180 254

Segurança 532 138 670

Meio ambiente e recursos

naturais 141 133 274

Profissões 145 100 245

Desporte 13 68 81

Total 1.237 1.511 2.748
Fonte: Banco de dados do estudo

Finalizando o tópico sobre caracteristicas temáticas, as tabelas
4 a 7 detalham os subternas que compõem cada um dos grupos temáticos
de projetos relacionados à saúde apresentados na Càrnara dos Deputados
entre 2001 e 2004.

No grupo de redução de riscos à saúde os subtemas mais
freqüentes foram: combate à violência (353 PLs), medidas de proteção
contra acidentes de trànsito (118 PLs), alimentos (77 PLs), controle de
armas (77 PLs), e bebida alcoólica (76 PLs).

No grupo sobre ações e serviços de saúde os subtemas mais
freqüentes foram: exercício profissional (117 PLs), medicamentos (81
PLs), programa de saúde com ênfase no procedimento (80 PLs),
programa de saúde com ênfase no agravo (71 PLs), e financiamento da
saúde pelo setor privado (53 PLs).

No grupo sobre benefícios associados à situação de saúde foram
mais freqüentes os PLs relacionados a beneficios para portadores de
deficiências, portadores de doenças ou idosos (405 PLs).

No grupo denominado de "outros" foram mais freqüentes os
PLs relacionados à proteção da vida e do corpo humano (73 PLs).
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Tabela 4. Distribuição percentual de ternas e subtemas dos
projetos de lei ordinária classificados corno relacionados à saúde, no
grupo temático de redução de riscos à saúde, apresentados na Càrnara
dos Deputados entre 2001 e 2004.

Temas Subtemas fi % %
I {'Tuno tema

Pri - Produto ou ser) Servicos 40 34 128
serviço que influi ali) Alimentos 77 6,6 24,7
na saúde tab) Tabaco 48 4,1 15,4

~eb) Bebida alcoólica 76 65 244
col) Cola de sapateiro ou solvente 4 0,3 1,3
outpri) Demais produtos e equipamentos 67 57 215

Subtotal 312 267 11lO O
Seg - Segurança I(spb) Serviços do setor público 9 08 17

I(spr) Serviços do setor privado 12 10 23
I(eqs) Equioamentos de seguranca 18 15 34
I(sio) Seguranca de instalacões oúblicas 30 26 56
I(arm) Controle de armas e bens sensíveis 77 66 145
I(deu) Combate à deoendência química 32 27 60

vio Combate à violência 353 302 664
outsegi Outro sobre seguranca 1 01 02

Subtotal 532 455 11lO O
Trs - Transporte ou aci) Acidente de trânsito 29 25 171
trânsito mpr) Medidas de proteção 118 101 694

eqf) Equioamentos de fiscalização 1 01 06
1mb) Habilitação oara condução 8 07 47
mul) Penalidades 13 11 76

(outtrs) Outro sobre trânsito 11~,1 I~Subtotal 170 146 11lO O
Amb-Meio I(rec) Reciclagem descontaminacão 36 31 255
ambiente ou eda) Educacão ambiental 10 09 71
recursos naturais ~ool Poluicão 9 08 64

mon Monitoracão e orevencão 33 28 234
~pen) Penalidades 7 06 50
~io) Biodiversidade e recursos naturais 9 08 64
smn) Saneamento lixo água potável 37 32 262
outamb) Outro sobre ambiente O 00 00

Subtotal 141 121 11lO O
Esp - Desporte I(doo) Substâncias oroibidas no esoorte 3 03 231

I(fit) Condicões de saúde oara o esoorte O 00 00
I(esd) Promocão da orática em certos gruoos 6 05 462
I(outeso) Outro sobre desoorte 4 03 308
Subtotal 13 11 11lO O

Total do {'Tuno 1.168

Fonte: Banco de dados do estudo
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Tabela 5. Distribuição percentual de ternas e subtemas dos
projetos de lei ordinária classificados corno relacionados à saúde, no
grupo temático de ações e serviços de saúde, apresentados na Càrnara
dos Deputados entre 2001 e 2004.

Temas Subtemas fi % %
I {!rUDO tema

Prc - Procedimento I(doc) Documentos ou acões lellais 37 4,8 31,4
da saúde exu) Exuerimental ou llenético ou rem. hum. 15 1,9 12,7

~urv) Preventivo 2 0,3 1,7
dgn) Diagnóstico 13 1,7 11,0
ter) Terapêutico 13 1,7 11,0
vgs) Vigilância à saúde 32 4,1 27,1
outprc) Outros procedimentos 6 08 51

Subtotal 118 152 100 O
Prs - Serviço I(uls) Planos de saúde 41 53 323
privado ou produto I(med) Medicamentos 81 104 638
da saúde (outprs) Outros produtos e serviços de saúde 5 0,6 3,9

Subtotal 127 163 1000
Pro - Profissão da exc Exercício mofissional 117 15 O 807
saúde I(for) Fonnação e aperfeiçoamento 18 23 124

I(outpro) Outro sobre profissão 10 13 69
Subtotal 145 18,6 100,0

Pra - Sistema ou I(pag) Programa com ênfase no agravo 71 91 286
programa de saúde I(pPo) Programa com ênfase na população 23 3 O 93
pública I(um) Prolrrama com ênfase no mocedimento 80 103 323

I(ani) Sanidade animal 25 32 101
I(eds) Educacão em saúde mensallens 35 45 141

outma) Outro sobre sist. de saúde 14 18 56
Subtotal 248 319 100 O

Fin- I(fub) Financiamento pelo setor público 13 17 197
Financiamento I(fur) Financiamento pelo setor privado 53 68 803

I(outfm) Outro sobre fmanciamento O 00 00
Subtotal 66 85 100 O

Dia-Diaou
evento I(dag) Sobre agravo ou seu portador 30 39 405
comemorativo I(dpr) Sobre profissional 13 17 176

I(outdia) Outro evento comemorativo 31 40 419
Subtotal 74 1-2,~ 100,0

Total do {!ruDO 778

Fonte: Banco de dados do estudo
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Tabela 6. Distribuição percentual de ternas e subtemas dos
projetos de lei ordinária classificados corno relacionados à saúde, no
grupo temático de benefícios relacionados à situação de saúde,
apresentados na Càrnara dos Deputados entre 2001 e 2004.

Temas Subtemas fi % %
12TUDO tema

(etr) Condições de trabalho (inclusive trabalho
Trb - Trabalhistas escravo) 19 2,6 11,7
e previdenciários atr) Assistência ao trabalhador 12 1,6 7,4

bor) Beneficios orevidenciários 32 4,4 19,8
I (btr) Beneficios trabalhistas 66 90 407
I (str) Selluranca do trabalho 33 4,5 20,4

outtrb) Outro sobre beneficio trabalhista O 00 00
Subtotal 162 221 100 O

Ben-Demais bde Para port. de defic. doentes idosos 405 552 708
beneficios bdo Para doadores 21 29 37

bpo Para a população geral 58 79 101
bín Para instituições públicas ou privadas 48 65 84
cri) Para crianças 35 48 61
outben) Outro sobre beneficios 5 07 09

Subtotal 572 779 100 O
Total do 2TUDO I 734

Fonte: Banco de dados do estudo

Tabela 7. Distribuição percentual de subtemas dos projetos de
lei ordinária classificados corno relacionados à saúde, no grupo temático
denominado "outros", apresentados na Càrnara dos Deputados entre
2001 e 2004.

Temas Subtemas fi % %
12TUDO tema

Dir - Outros vid) Vida e o como humano 73 48,0 48,0
rell) Infonnacões do rellistro civil 32 21,1 21,1

(san) Crimes e responsabilidade - saúde
loública 34 22,4 22,4

dis) Discriminacão relacionada à saúde 8 5,3 5,3
(outdir) Outro 5 3,3 3,3
Subtotal 152 1000 lOilil

Total do 2TUDO I

Fonte: Banco de dados do estudo

3.2 - Características de tramitação

As características de tramitação dos projetos de lei ordinária
relacionados à saúde, apresentados na Càrnara dos Deputados entre
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2001 e 2004, são apresentadas a seguir, sempre comparando com o
padrão observado no total de PLs apresentados no período.

As seguintes características foram objeto de observação:
situação da tramitação, ano da última atuação, autoria, partidos políticos,
conversão dos projetos em lei, tempo de tramitação e comissões de
mérito relacionadas.

A tabela 8 apresenta a situação de tramitação, verificada em
fevereiro de 2005, de todos os PLs apresentados na Càrnara dos
Deputados entre 2001 e 2004.

A tabela 9 apresenta a distribuição percentual das coimssões de
mérito da Càrnara dos Deputados que receberam projetos de lei ordinária
apresentados em 2004, sobre todos os ternas e sobre ternas relacionados
à saúde.

O quadro 1 resume os principais achados relacionados às
características de tramitação, obtidos a partir de tabelas apresentadas
em estudo prévio (Gomes, 2006).

O quadro 2 lista as 21 leis relacionadas à saúde decorrentes de
projetos de lei ordinária apresentados na Càrnara dos Deputados entre
2001 e 2004.

Tabela 8. Distribuição percentual da situação de tramitação dos
PLs apresentados na Càrnara dos Deputados entre 2001 e 2004, por
ano de apresentação.

Situação Ano de anresentado

2001 2002 2003 2004 Total %

Total % Total % Total % Total %

Aguardando procedimento
interno da Câmara 464 228 351 237 1521 532 1178 624 3514 426

Arquivado 997 49 O 733 495 425 149 97 51 2252 273

Aúensado 476 234 339 229 842 295 585 310 2242 272

Transfonnado em nonna 46 2,3 31 2,1 26 0,9 15 0,8 118 1,4
Aguardando retomo do
Senado 31 15 18 12 30 10 8 04 87 11

Devolvido ao autor 17 08 6 04 14 05 4 02 41 05

Vetado totalmente 2 01 2 01 O 00 O 00 4 00

Total 2.033 100,0 1.480 100,0 2.858 100,0 1.887 100,0 8.258 100,0

Fonte: Banco de dados do estudo
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Tabela 9. Distribuição percentual das comissões de mérito da
Cãmara dos Deputados que receberam projetos de lei ordinária,
apresentados em 2004, sobre todos os ternas e sobre ternas da saúde.

Todos Temas

"'
%1 da %2

Comissões temas saúde
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 456 24,2 152 22,1
Seguridade Social e Família (CSSF) 423 224 354 51 5
Trabalho Administração e Serviço Público (CTASP) 398 211 92 134
Finanças e Tributação (CFT) 350 185 88 128
Educação e Cultura (CEC) 302 16 O 73 106
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 163 8,6 73 10,6
Viação e Transportes (CVT). 156 8,3 70 10,2
Defesa do Consmnidor (CDC) 126 6,7 29 4,2
Ciência e Tecnologia, Commlicação e Infonnática (CCTCI) 122 6,5 35 5,1
SeP-llTanca Pública e Combate ao Crime Orp-anizado rcspcco 80 42 51 74
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável rC:MADS 67 36 35 5 1
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento RlUal
(CAPADR) 53 28 16 23
Desenvolvimento Urbano (CDU) 53 28 26 38
Minas e Enercia (CME) 51 27 14 20
Comissão Especial 40 2,1 31 4,5
Turismo e Desporto (CID) 32 1,7 8 1,2
Relacões Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) 27 1,4 10 1,5
Amazônia, integração Nacional e de Desenvolvimento Regional
(CAINDR) 13 0,7 4 0,6
Direitos Hmnanos e Minorias (CDHM) 11 06 6 09
Mercosul (MERC) 3 02 O 00

Fonte: Banco de dados do estudo

considera os 1.887 projetos apresentados em 2004
considera os 688 projetos relacionados à saúde apresentados em 2004
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Quadro 1. Características de tramitação, verificada em fevereiro
de 2005, dos PLs relacionados à saúde e do conjunto de PLs
apresentados na Cãrnara dos Deputados entre 2001 e 2004.

CaracierÍ5tka,
Situação da
tramitação

Apensação

Autoria

Autoria
(continuação)

Todo, o, PL, PL, ...!acionado, à ,aúde
- Predominava a ,ituação de arquivamento - Predominav a a ,ituação de arquivamento
(ajIoximadamente 50%) nos PLs apre,entado, em 2001 e ('\Jroximadamente 50%) n'" PLs apre,entado, em 2001 e
2002. Naquele, '\Jre,entados em 2003 e 2004 2002. Naquele, apre,entados em 2003 e 2004 predominava
jIedominava o aguardo de procedimento interno da o aguardo de procedimento interIlO da Cãrn..a do,
Cãrnara do, DeplÍado, (53% e 62%, re'pectivamente) Deputado, (49% e58%, re'pectivamente)
-Entre 2001 e2002 f(Iam apre,entado, menos projeto, -Entre2oo1 e2002 foram apr e,entados meno, jIojetos
(3.513 PLs) que entre2003 e 2004 (4.745) (1.222 PLs) que entre2003 e 2004 (1.610 PL,)
- 1,4% (11818258) do, PLs foram convertido, em lei , - 0,7% (21/2.832) do, PL, foram convertido, em lei, ,endo
,endo 'Pe 771e;, derivaram de PL, apre,entado, entre que 16 lei, derivaram de projetos apre,entado, entre 2001 e
2001 e 2002 e 41 lei" de PL, ajIe,entado, entre2003 e 2002 e 5 lei" de projeto, apre,entado, entre 2003 e 2004
2004
- 65% (145912.252) de todo, o, "'Pivamento, ocorreram - 64% (4891763) de tooo, o, arquivamentos ocorreram em
em 2003, o JIÍmeiro ano da atual Legi,latura 2003, o jIimeiro ano da <tual Legi,latura
- Pelo menos 8% (659/8258) do, PL, agua rdavam - Pelo menos 9% (26512.832) do, PL, aguardavam
jIocedimento interno da Cãrnara há mai, de \In ano procedimento interno da Cãrnara havia mai, de \In ano
(última ação de tramitação entre 2001 e2003) (última ação de tramitação entre 2001 e 2003)
- Encrntravam-,e tramitando na C;mara 5.843 PL" do, - Encrntravam -,e tramitando na Câmara 2.036 PL,
'Pai, 971 foram ajIesentado, em2001; 708, em 2002; relacionado, à ,aúde, do, 'Pai, 380 foram ajIe,entado, em
2.393 em2oo3-el.771 em2004 2001- 233 em2002-771 em2oo3-e652 em2004
- 27% (2242/8.258) do, PLs de 2001 a2004 - 33% (92412.832) do, PL, de 2001 a 2004 encontravam -,e
encontravam-,e apensado, em fevereiro de 2005; apensado, em fevereiro de 2005; entretanto, 38%
entretanto, 32% (2.610/8.258) do, PL, ham apensado, (107512.832) do, PLs foram apensados em algummcmento
em al~um momento da tramitado. da tramitacão
-A maioria dos PLs apre,entado, entre 2001 a2004 é de - Amaioria dos PLs apre,entado, entre 2001 a2004 é de
""toria de DeplÍado, (91,4%), ,eguindo -,e aquele, autoria de DeplÍado, (94,6%), ,eguindo -,e aquele,
'\Jre,entados pelo Senado Federal (3,8%) e pelo apre,entados pelo Senado Federal (2,5%) e pelo Executivo
h.ecutivo (2,8%) (1,8%)-°h.eclÍivo foi autor de49,2% (58/118) dos PLs -°h.ecutivo foi autor de 71,4% (15121) do,
convertido, em lei convertido, em lei
- Entre o, lIoieto, <lJre,entado, em 2003 e crnvertido,
em lei, os Deputados superaram os projeto, de autoria do
h.ecutivo - 38,5% crntra 30,8%. Jà em 2004, qua,e

~~~~i~~L~t;;,)ert ido, em lei eram de autoria do

Partido político - 0, cinco partido, quemai, apre,entaramPL, entre
2001 e2004 foram: PFL,PMDB, PT, PSDB ePL
- Em 2004, os cinco partidos que mai, ajIe'entaram PLs
ham: PL,PFL, PMDB,PT, ePSDB
- Do, 118 PLs crnvertido, em lei, a variàvel partido
jXllitico ,e aplicava a 29 projeto, ajIe,entado, pelo

~~~B(i~O), PFL (8), PSDB (4), PL (3), PT (2),PDT (I)

- 0, cinco partido, 'Pe mai, apre,ent..am PLs entre 2001 e
2004 foram: PFL, PMDB,PT, PL ePSDB
- Corniderando o ano de 2004, o, cinco partido, que mai,
apre'entaram PL, foram: PL, PFL, PMDB, PTB e PT
-Dos 21 PL, convertido, emlei, aapena.< tré, ,e aplicava a
variàvel partido político: 2 do PFL e I do PT

Tempo de
tramitação

Cem;',,,,", de
mérito

- Corniderando os 118 PL, que foram crnvertido, em lei, - Corniderando o, 21 PLs que f(Iam convertidos em lei, o
o tempo médio de tramitação foi deO,7 ano, amediana temjXl médio de tramitação foi de 0,5 ano, amediana foi de
foidelanoeamodadeOano Oano eamooa deOano
- Entre o, PL, '\Jre,entados em 2004, a, com;',,,,", mai, - Entre o, PL, rela cirnado, à ,aúde apre,entado, em 2004,
freerJ-entemente relacionada, ao mérito foram: CCJC, a, comi"ôe, mai, freqüentemente relacionada, ao mérito
CSSF CTASP CFT CEC CDEIC e CVT f(Iam: CSSF CCJC CTASP CFT CEC CDEIC e CVT

Fonte: Gomes (2006)
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Quadro 2. Leis relacionadas à saúde decorrentes de projetos de
lei ordinària apresentados na Câmara dos Deputados entre 2001 e 2004.

I,d n' 1 Tópico da ld PI, n 1ano Autor 1
Partido

10.4871 Denominação de faculdade de Odontología- 6.03312002 Executivo
2002

Grupo temático ITema 1Subtema

Açõe, e 'elV. de ,""-de 1Dia ou evento comemorativo
IOlÍro

10.2561 Financiamento da Seguridade Social
2001
10.3121 Financiamento da Seguridade Social
2001
10.4851 Financiamento da Seguridade Social
2002
10.3321 Financiamento para pe'qui,a em ,""-de
2001
10.483 1 Carreira da SeglIÍdade Social
2002

3.9'9812001 Executivo

4.94112001 Executivo

6.02212001 Executivo

5.48412001 Executivo

6.66212002 Executivo

Açõe, e 'elV. de ,""-de 1Financiamento 1
Financiamento elo ,etor "vado
Açõe, e 'elV. de, aúde 1Financiamento 1
Financiamento pelo ,etor Lrivado
Açõe, e 'elV. de ,""-de 1Financiamento 1
Financiamento pelo ,etor Lrivado
Açõe, e 'elV. de ,""-de 1Financiamento 1
Financiamento pelo ,etor wblico
Açõe, e 'elV. de ,""-de 1Profissão da ,aúde 1
Exercício profi"ional

10.5071 Profissão deAgente Comunitário de Saúde 6.03512002 Executivo
2002
10.883 1 Carreira deFi,cal Federal Agr",ecuiIio 3.62612004 Executivo
2004

Açõe, e ,erv. de ,aúde 1Profissão da ,aúde 1
Exercício profi"ional
Açõe, e 'elV. de ,ilÚde 1Profissão da ,aúde 1
Exercício profi"ional

10.4841 Fi,calização agropecuária
2002
10.9721 Empre,a pública de hemoderivado, e
2004 biotecnol~cia
10.6361 Meio ambiente e poluição
2002
10.3571 Crntrole e fi,calização ,olxe prodlÍos
2001 químico, que possam ,er de,tinado, à

elaborado de ,m,tância, ento ecente,

6.49212002 Executivo

2.39912003 Executivo

6.77012002 Ccmis,ão
daCãmara

5.07412001 Executivo

Açõe, e 'elV. de ,ilÚde 1Sistema cu prog. ,aúde
ública 1Sanidade anímal

Açõe, e 'elviços de ,aúde 1Si,tema ou prog. ,aúde
ública 1Outro solxe ,ist de ,aúde

Reducão de ri,co, à ,aúde 1Meio ambiente ou
recur;o, natlIais 1MonitclCacão e mevencão
Redução de ri,co, à ,aúde 1Segurança 1Ccmbate à
dependencia química

10.7031 Cada,trarnentodemuário,de telefone, 7.13112002 Senado
2003 celulare, re- a o,

Redução de ri,co, à ,aúde 1Segurança 1Ccmbate à
violencia

10.8861 Inclui a "violencia dcme,tica" no Código 3 12003
2004 Penal

Deputado 1
PT

Redução de ri,co, à ,aúde 1Segurança 1Ccmbate à
violencia

10.6711 E,tatuto deDef.,a do T<IcedoL
2003

7.26212002 Executivo Redução de ri,co, à ,aúde 1Segurança 1Segurança de
iru;tala õe,pmlica,

10.7541 Isenção de IPI para portad<I"de
2003 deficifucia fi,ica
11.0521 Isenção de ímpo,to de renda para o,
2004 proventos percebidos por )Xlrtadore, de

he <ÍO atia rave

1.23312003 Deputado 1
PFL

6.67012002 Senado 1
PFL

Beneficios reloc. ,ituação de ,aúdelDemais
beneficio, 1Para portadore, de der. doente, ido,o,
Beneficios reloc. ,ituação de ,aúdelDemais
beneficio, 1Para portadore, de der., doente" ido,o,

10.877 1 Peru;ão e'pecial para deficiente, fi,icos
2004

7.51412003 Executivo Beneficios reloc. ,ituação de ,aúdel Trabalhi,ta, e
revidenciiIio, 1Beneficio, evidenciário,

10.803 1 Crime relacionado ao trabalho e,cravo
2003

7.42912002 Senado Beneficíos reloc. ,ituação de ,aúde 1Trabalhi,ta, e

;:::~::::;o, 1Condiçõe, de trabalho (inclU'live

10.2581 Pri,ão e'pecial 4.21012001 Executivo
2001
10.5361 Reconhece como morta< pessoa, 4.90812001 Executivo
2002 de,aparecida, em razão de participação, ou

de acu,ação de participação, em ati vidade,
olítica,

Fonte: Banco de dados do estudo e Sileg da Câmara dos Deputados

4. DISCUSSÃO

Outros 1OlÍros 1Vida e o cCIpo lumano

Outros 1OlÍros 1Vida e o cCIpo lumano

o achado de que 34,3% dos PLs apresentados entre 2001 e
2004 na Câmara dos Deputados têm relaçâo com a saúde, conforme a
classificaçâo utilizada, exprime a relevância do setor saúde corno terna
desse tipo de proposiçâo legislativa; entretanto, deve ser analisado com
cautela, em funçâo da abrangência do conceito de saúde incorporado na
classificaçâo utilizada.
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o conceito de saúde presente no preâmbulo da constituição da
Organização Muudial de Saúde / OMS (WHO, 1946) é abrangente
"saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
meramente a ausência de doença ou enfermidade".

Tal abrangência dificulta a tarefa de classificar os projetos
relacionados à saúde, pois, a rigor, praticamente todos os PLs podem
contribuir, de uma maneira ou de outra, para o bem-estar do cidadão.

Para evitar uma classificação excessivamente abrangente, a
classificação temática para os PLs relacionados à saúde contemplou os
dois aspectos básicos da definição de saúde explicitados no art. 196 da
nossa Constituição Federal - o acesso a ações e serviços de saúde e a
redução do risco de doença -, além de mais dois grupos temáticos 
beneficios relacionados à situação de saúde e "outros temas".

O primeiro aspecto - ações e serviços de saúde - é facilmente
identificado como relacionado à saúde, pois envolve ações de profissionais
e instituições tradicionalmente vinculados à saúde.

Já o segundo aspecto - redução do risco de doença - muitas
vezes não é percebido como vinculado ao setor saúde; entretanto é de
fundamental importância para o setor, a exemplo de questões associadas
à violência, ao trânsito e à segurança.

Caso este estudo tivesse a intenção de restringir seu foco ao
primeiro aspecto, a proporção de PLs relacionados à saúde seria de
9,4% e não 34,3%, como já mencionado.

Entretanto, este estudo incorporou a abrangência que se
depreende da Constituição Federal, a fim de conferir maior utilidade
para os potenciais usuários das informações geradas.

Além do mais, para os usuários que pretendam uma utilização
mais restritiva do conceito de saúde, bastará eliminar os grupos temáticos
e temas que considerem excessivos.

A aplicação da classificação nos PLs relacionados à saúde
detectou maior freqüência do grupo temático de redução de riscos à
saúde, com destaque para temas como segurança, produto ou serviço
que influi na saúde (ex.: alimentos, bebida alcoólica) e trânsito.

Com exceção do tema sobre produto ou serviço que influi na
saúde, situado numa das áreas de atuação da saúde, a vigilância sanitária,
os outros temas desse grupo temático podem ser identificados como
objeto primário de outras áreas do conhecimento, que não a saúde.
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A saúde teria uma participação relacionada à prevenção e
tratamento dos danos relacionados, o que não deixa de ser relevante,

A existência de áreas limítrofes em que o papel e nível de
participação do setor saúde nem sempre estão bem identificados aumenta
o nível de incerteza na classificação dos PLs,

Assim, diante das especificidades dos subtemas desse grupo
temático, uma revisão dos critérios empregados em sua classificação
por especialistas nos respectivos conteúdos faz-se necessária, a fim de
fortalecer a metodologia de classificação,

Diferentemente, os temas e subtemas do grupo sobre ações e
serviços de saúde estão fundamentados em atividades geralmente
atribuídas e reconhecidas pelos profissionais e instituições que atuam na
área da saúde, de modo que foram de mais fácil caracterização,

Nesse caso, estão criadas condições para que estudos futuros
focalizem e detalhem informações sobre temas e subtemas específicos,
a exemplo dos temas mais freqüentes: "sistema ou progranla de saúde
pública" - 31,9% dos PLs do grupo temático ações e serviços de saúde
- e "profissão da saúde" - 18,6% dos PLs desse grupo,

O grupo temático sobre benefícios relacionados à situação de
saúde identificou subtemas de interesse para setores específicos da
população, como para os portadores de deficiência física, de doenças e
os idosos, cujo subtema foi o mais freqüente (55% dos PLs desse grupo
temático),

O grupo temático denominado "outros" é composto por subtemas
em que há relação da saúde com temas de Constituição e justiça (como
os crimes de responsabilidade sanitária e discriminação relacionada à
saúde) e pelos casos não previstos nos demais grupos temáticos, Vale
destacar que 97% dos PLs desse grupo pertenciam à primeira situação
e que apenas cinco PLs não puderam ser enquadrados de modo mais
específico, sugerindo um elevado nível de abrangência e de especificidade
da classificação temática da saúde para os PLs usualmente apresentados
na Câmara dos Deputados,

Conforme mencionado no tópico sobre a metodologia, a análise
dos temas da saúde não abordou as situações de intercomunicação de
temas num mesmo projeto, o que deverá ser retomado em estudos
posteriores, pois o banco de dados tem o registro dessas situações,

Quanto aos projetos de lei não relacionados à saúde, sua
classificação temática, apesar de ter colaborado no processo de exclusão
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da relação com a saúde, necessita de aperfeiçoamento, principalmente
quando se considera a existência de temas que são compartilhados por
projetos relacionados e não relacionados à saúde, como, por exemplo: a
segurança, as profissões, o meio ambiente e o transporte.

As classificações temáticas utilizadas no estudo não pernlitem
que se faça comparação direta na distribuição de grandes temas como
saúde, educação, trabalho e outros, pois a classificação temática da saúde
foi mais abrangente, de modo que os demais temas tenderiam a ser
subrepresentados numa comparação.

A utilização de dados sobre as comissões de mérito relacionadas
ao PL tem grande potencial para aperfeiçoar a classificação dos PLs
não relacionados à saúde, visto que o despacho para as comissões de
mérito está vinculado a temas definidos no Regimento Interno da Câmara
dos Deputados de acordo com a competência de cada comissão; além
disso, contribuirá para ampliar a utilidade da classificação para outras
áreas além da saúde, visto que a classificação resultante não focalizaria
apenas o setor saúde.

Para utilizar dados sobre as comissões de mérito, resta superar
uma dificuldade operacional representada pela necessidade de digitar
no banco de dados 23% desse tipo de infornlação, uma vez que não está
totalmente disponível por meio automatizado.

Os dados sobre as comissões de mérito dos PLs apresentados
em 2004, que estavam faltando no banco de dados, foranl digitados,
permitindo antever a utilidade desse tipo de informação ao possibilitar a
verificação das comissões que receberam tais PLs para deliberação do
mérito com maior freqüência CCIC (24,2%), CSSF (22,4%), CTASP
(21,1 %), CFT (18,5%) e CEC (16,0%).

O banco de dados do estudo também permitiu a apresentação
de informações sobre uma série de outras características relacionadas
à autoria e tramitação dos PLs, tanto numa perspectiva geral, como
particularizada (PLs relacionados à saúde)

Certamente será preciso ampliar o número de anos observados,
para que períodos semelhantes das legislaturas possam ser comparados,
produzindo conclusões mais sólidas. Entretanto, puderam ser observadas
algumas tendências.

A situação de tramitação variou de acordo com o tempo decorrido
da apresentação. Quase 50% dos PLs mais antigos (2001 e 2002)
estavam arquivados, e cerca de 50% dos PLs mais novos (2003 e 2004)
aguardavam procedimento interno da Câmara.
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É digno de nota que 8% de todos os PLs do banco de dados
aguardavam, em fevereiro de 2005, procedimento interno da Câmara há
mais de um ano,

Foram observadas: uma proporção de apensação em tomo de
30%; baixa proporção de conversão dos PLs em lei (l ,4% para o conjunto
de todos os PLs e 0,7% para os PLs relacionados à saúde); maior
proporção de conversão em lei nos dois primeiros anos de tramitação; e
preponderância do Executivo na conversão dos PLs em lei (cerca de
50%, chegando a 70% nos PLs relacionados à saúde), apesar de esse
Poder deter autoria inferior a 3% dos PLs apresentados,

Esse último achado corrobora o papel relevante do Executivo
na elaboração legislativa na área da saúde observado por autores que
analisaram essa questão (Nitão, 1997; Lemos, 1998; e Baptista, 2003)

Finalmente, a respeito dos temas dos 21 PLs relacionados à
saúde convertidos em lei até fevereiro de 2005, observa-se que 10
pertencianl ao grnpo temático sobre ações e serviços de saúde (com
destaque para financiamento e profissão da saúde); 5, ao grupo de
redução de risco de doença (com destaque para a segurança); 4, ao
grupo de benefícios associados à situação de saúde; e 2, ao grupo
denominado "outros", ambos no subtema "vida e corpo humano",

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo exploratório demonstra a factibilidade em utilizar as
planilhas geradas pelo Cenin e classificações temáticas específicas para
a realização de estudos de produção legislativa, incluindo a avaliação de
temas e de aspectos da tramitação,

Ficou evidente a necessidade de aperfeiçoar a classificação nos
temas e subtemas em que há maior interface da saúde com outras áreas
do conhecimento,

Embora alguns ajustes possam ocorrer nas classificações
temáticas, os estudos realizados fornecem subsídios suficientes para a
ampliação da pesquisa por meio da utilização de dados sobre as comissões
de mérito, da inclusão de mais anos de observação e de outros tipos de
proposição (projetos de lei complementar, de emendas à Constituição, e
medidas provisórias), da avaliação da intercomunicação de temas e do
estabelecimento de parcerias que forneçam o adequado suporte técnico
e operacional para o seu desenvolvimento,
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