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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

 

Título: GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO SOBRE O LEGISLATIVO E A 

POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL (GPE-SAÚDE) 

 

Autores  

- Cláudio Viveiros de Carvalho (consultor legislativo da Câmara dos Deputados – CD -, com 

doutorado em saúde coletiva), http://lattes.cnpq.br/9009224624273525; 

- Fábio de Barros Correia Gomes (coordenador do GPE-Saúde, consultor legislativo da CD 

com doutorado em ciência política), http://lattes.cnpq.br/5859254146907966; 

- Geraldo Lucchese (consultor legislativo da CD com doutorado em saúde pública), 

http://lattes.cnpq.br/6214436058486832; 

- Marcelo Ferraz de Oliveira Souto (consultor legislativo da CD com mestrado em ciências 

da saúde), http://lattes.cnpq.br/3707721344665935; 

- Monica Nunes Rubinstein (consultora legislativa da Câmara dos Deputados – CD -, 

http://lattes.cnpq.br/3695105890590495, com graduação em direito. 

 

Linha de Pesquisa: Processos Políticos do Poder Legislativo: Processo Legislativo. 

 

Data: 16/02/2017. 

 

Resumo: Em sua quinta fase, o GPE-Saúde, que desenvolveu e aperfeiçoou metodologia de 

classificação de proposições legislativas relacionadas à saúde (incluindo um manual de 

classificação), avançará na ampliação da base de proposições classificadas e na promoção da 

utilização da classificação em atividades acadêmicas e operacionais. 

 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

Esse projeto representa a continuidade da atuação do Grupo de Pesquisa e Extensão 

sobre o Legislativo e a política de saúde no Brasil (GPE-Saúde), que iniciou as atividades em 

dezembro de 2006. Desde então o GPE tem aperfeiçoado e aplicado um sistema de classificação de 

proposições legislativas relacionadas à saúde, que tramitam no Congresso Nacional.1  

As atividades iniciais do GPE-Saúde tiveram como base estudos exploratórios iniciados 

em 2005, visando a classificação de projetos de lei ordinária (PL) da saúde apresentados entre 1999 

a 2006. 

A primeira fase formal do GPE foi iniciada em dezembro de 2006 e concluída ao final 

de 2007, tendo produzido uma versão da classificação dividida em grupos temáticos, temas e 

subtemas. Nessa fase foram realizados testes de consistência entre classificadores e comparações 

com outras classificações, como a utilizada pelo CEDI.  

A segunda fase foi formalmente iniciada a partir de abril de 2009, estendendo-se até 

março de 2011, quando foi realizada revisão da classificação, por meio da realocação e adequação 

de categorias da versão anterior, produzindo-se uma versão de transição, procedendo-se a aplicação 

da mesma aos PL apresentados na Câmara no ano de 2008. 

                                                 
1 Participaram em fases anteriores do GPE-Saúde, além dos autores desse projeto: Alcinda Maria Machado Godoi, 

Edison José da Fonseca e Kátia Soares Braga. Os trabalhos do GPE contaram com apoio de 10 estagiários, alunos de 

graduação da Universidade de Brasília da área de ciências sociais: Alice Piauilino Cidade da Silva, Bruna Karoauk 

Motta, Danielle Henderson, Eduardo Lopes de Carvalho, Fernanda Almeida dos Reis, Jéssica Vasconcelos, Mariana de 

Oliveira Marchão, Quelian Oliveira Santos Silva, Ricardo Rodrigues da Rocha e Rodolfo Reis. 

http://lattes.cnpq.br/9009224624273525
http://lattes.cnpq.br/5859254146907966
http://lattes.cnpq.br/6214436058486832
http://lattes.cnpq.br/3707721344665935
http://lattes.cnpq.br/3695105890590495
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Na terceira fase do GPE (de março de 2011 até março de 2014) e na quarta (de março 

de 2014 até março de 2017), a classificação sofreu aprofundamentos do processo de revisão, 

expressa em manual de classificação atualizado. Ao longo de sua atuação o GPE forneceu dados, 

que foram utilizados em estudos (mencionados no item sobre revisão da literatura) e divulgados em 

eventos científicos. 

As classificações referentes aos anos de 2011 a 2015 foram atualizadas e procedeu-se à 

classificação de todas as proposições ativas relacionadas à saúde em tramitação na Câmara. 

O presente projeto atualiza os objetivos do GPE e avança na definição de novas 

atividades para aplicação da classificação. 

 

 

3. PROBLEMA 

 

O GPE dedica-se a desenvolver instrumento metodológico, que permita o próprio grupo e 

outros pesquisadores realizem análises acadêmicas e operacionais, envolvendo o conteúdo das 

proposições legislativas relacionadas à saúde apresentadas ao Congresso Nacional. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Em sua quinta fase, uma vez atingidos os esforços de revisão da classificação 

(taxonomia) das proposições legislativas relacionadas à saúde, o GPE objetiva: a ampliação da base 

de proposições classificadas e promoção de sua utilização para fins acadêmicos.  

 

 

5. JUSTIFICATIVA 

 

A Câmara dos Deputados recebe a cada ano cerca de 2.000 projetos de lei ordinária 

sobre os mais diversos temas, incluindo a saúde, como constatado em estudos prévios (GOMES, 

2006). Para os interessados em acompanhar a tramitação de proposições relacionadas a uma área 

específica, como a saúde, tal quantidade de informação torna a tarefa difícil. Ainda que o sítio da 

Internet da Câmara ofereça amplo acesso à pesquisa de proposições indexadas por termos 

específicos, não é oferecida a pesquisa por grandes áreas.  A busca por projetos com a palavra 

“saúde”, por exemplo, não é suficiente para recuperar todos aqueles que são claramente 

relacionados com a saúde. 

Desse modo, a metodologia de classificação dos projetos de lei relacionados à saúde 

tem o potencial para facilitar o acesso a esse tipo de informação e permitir o aprofundamento das 

avaliações do processo legislativo de políticas de saúde pelo meio acadêmico, além de fornecer 

mais um instrumento útil para o controle social das políticas de saúde. 

A avaliação da produção legislativa na área de saúde tem sido pouco explorada, apesar 

de sua relevância para a compreensão dos processos relacionados à definição das políticas de saúde. 

Os dados apresentados na revisão da literatura incluem resultados já obtidos em fases 

anteriores do GPE, o que reforça a utilidade de sua atuação, o que será potencializado com a 

ampliação da base de proposições classificadas e compartilhamento de informações com setores 

mencionados no item sobre objetivos. 

 

 

 

6. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Não são muito frequentes os estudos sobre a produção do Legislativo na área da saúde.  

Alguns, na área da ciência política, ao analisarem a iniciativa da produção legislativa, sugerem que 
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haveria dependência do Legislativo em relação ao Executivo, a exemplo das pesquisas de NITÃO 

(1997), LEMOS (1998) e BAPTISTA (2003).  

O GPE-Saúde aplicou sua classificação ao conjunto de 15.246 PL que tramitaram na 

Câmara dos Deputados entre 1999 e 2006, resultando em estudos publicados (CARVALHO e 

GOMES, 2008; GOMES, CARVALHO e REIS, 2009), monografia de especialização em direito 

sanitário (LUCCHESE, 2009), tese de doutorado em ciência política (GOMES, 2011) e monografia 

de licença capacitação (FERNANDES JÚNIOR, 2016). Vários estudos técnicos, que utilizara a 

tipologia do GPE Saúde estão divulgadas na página da Internet da Consultoria Legislativa da 

Câmara (GOMES, 2016). Também destaca-se que nos últimos dois anos os estagiários do GPE-

Saúde apresentaram trabalhos na Jornada do CEFOR. 

Os dados indicaram que, entre 1999 e 2006: 75% dos PL foram arquivados; 96,7% eram 

de autoria do Legislativo, 2,7%, do Executivo e 0,6% de outros órgãos; e 2,8% foram convertidos 

em lei até março de 2007. Dentre os 428 PLs convertidos em lei, os do Executivo tramitaram com 

tempo médio 2,6 vezes mais curto que os da Câmara; entretanto 53,5% eram de autoria do 

Legislativo e 38%, do Executivo.  

A avaliação temática dos PLs de 2001 a 2004 detectou 2.832 PLs relacionados à saúde 

(34,3% do total apresentado), dos quais 27,5 % relacionados a ações e serviços de saúde; 41,2%, a 

redução de risco de agravos à saúde e 31,3%, a benefícios e direitos relacionados à saúde. 

Observou-se que 40 PLs (1,4%) foram convertidos em lei até marco de 2007, dos quais 21 PLs 

(52,5%) foram de autoria do Legislativo e 19, do Executivo; uma proporção semelhante à 

identificada para o conjunto de todos os PLs. O tempo médio de tramitação dos PLs da saúde 

convertidos em lei foi de 222 dias, para os PLs do Executivo; 763 dias para os do Senado, e 888 

dias para os da Câmara dos Deputados. 

Estudos possibilitados pela aplicação da classificação do GPE-Saúde sugerem uma 

relevante participação do Legislativo na produção legislativa na área da saúde, embora o Executivo 

exerça grande influência, por meio da aprovação das matérias de seu interesse (em articulação com 

sua base de apoio no Congresso) e pelo bloqueio à tramitação de temas que não prioriza (GOMES, 

2011). 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 Quanto à classificação de proposições 

A versão inicial da classificação de proposições legislativas relacionadas à saúde foi 

desenvolvida por meio de metodologia indutiva, considerando todos os projetos de lei ordinária e 

complementar apresentados na Câmara dos Deputados no ano de 2001 (2.031 registros), presentes 

em planilha eletrônica fornecida pelo Centro de Informática (Cenin) da Câmara dos Deputados, em 

fevereiro de 2005. 

Inicialmente, foram identificados os projetos que tinham alguma relação com a saúde, 

agrupando-os por similaridade de temas, de modo que cada projeto pudesse ser incluindo em apenas 

um tema. A identificação dos temas foi realizada pela observação do teor da “ementa” e da 

“indexação” (presentes na planilha) e, persistindo dúvida, pelo exame do inteiro teor da proposição 

por meio do sistema de Informações Legislativas (Sileg), disponível no sítio da Internet da Câmara 

dos Deputados. 

A cada bloco de 100 proposições as categorias de classificação eram revistas e 

atualizadas, de modo que, ao final do processo foram identificados os 11 temas reunidos em quatro 

grupos temáticos (ações e serviços de saúde, redução de risco de doenças, benefícios relacionados à 

saúde e direitos relacionados à saúde) que compuseram a primeira versão da classificação (aplicada 

aos 570 projetos relacionados à saúde). Os projetos não relacionados à saúde foram classificados 

em 24 temas de acordo com a abordagem preponderante na proposição, para oferecer maior grau de 

confiança ao processo de exclusão dos projetos e facilitar a verificação de erros de classificação 

(GOMES, 2005). 

Vale ressaltar que os dois primeiros grupos temáticos estavam presentes na definição de 
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saúde citada no art. 196 da Constituição Federal de 1988, contudo essa associação só foi percebida 

durante a aplicação da referida metodologia, uma vez que foi evitada a utilização de sistemas de 

classificação prévios. 

Nessa versão, o grupo de “ações e serviços de saúde” incluía temas diretamente 

relacionados à área de atuação de instituições e profissionais da saúde, como: 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 determinada doença ou dirigidos para 

determinado grupo populacional, financiamento de ações de saúde e dias ou eventos comemorativos 

da saúde). 

O grupo temático de “redução do risco de doença” incluía temas que se relacionam 

indiretamente com a saúde, sendo, em geral, fatores determinantes da mesma, 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); transporte ou trânsito (como o 

uso de cinto de segurança e limites de velocidade nas estradas); meio ambiente ou recursos naturais 

(como o saneamento) e o desporto (como o controle de substâncias proibidas e condições de saúde 

para a prática de atividade física). 

O grupo temático de “benefícios relacionados à situação de saúde” incluía temas como: 

benefícios trabalhistas e previdenciários (por exemplo, os associados à determinada patologia), e 

outros benefícios (como aqueles dirigidos aos cidadãos portadores de determinadas doenças, de 

deficiência e os idosos). O grupo temático “direitos relacionados à saúde” incluía 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 (condição rara, menos de 10 PL entre todos os apresentados num período de 8 anos). 

Numa segunda etapa, também realizada em 2005, a mesma metodologia foi aplicada a 

um grupo maior de proposições: todos os projetos de lei ordinária (PL) apresentados na Câmara 

entre 2001 e 2004 (8.258 registros, sendo 2.832 detectados como relacionados à saúde). Contudo, 

buscou-se adicionar um novo nível de classificação, o subtema. Cada subtema foi vinculado a um 

único tema, que por sua vez foi vinculado a um grupo temático, gerando uma classificação revisada, 

contendo os mesmos quatro grupos temáticos, 14 temas e 74 subtemas.  

Aperfeiçoamentos na versão foram realizados por meio do GPE Saúde, a partir de 

dezembro de 2006. Em 2007, foi realizada avaliação de consistência na aplicação da classificação 

por dois codificadores diferentes em 200 PLs. Foi obtida concordância de 90,5% sobre o 

pertencimento à área da saúde; 85,5% quanto ao grupo temático e 65,7% quanto ao subtema. Nova 

avaliação realizada em 2008 obteve concordância de 65,5% quanto ao subtema. A classificação do 

GPE foi comparada a duas outras utilizadas pelo Centro de Documentação da Câmara dos 

Deputados e pelo Observatório da Saúde no Legislativo da Fundação Oswaldo Cruz e verificando-

se um maior nível de concordância sobre temas relacionados a serviços de saúde, contudo a 

classificação do GPE mostrou-se mais sensível para captar temas dos demais grupos temáticos. 

As atividades do GPE Saúde resultaram na elaboração do manual de classificação da 

primeira versão em 2008. As categorias empregadas por essa versão manteve os quatro grupos 

temáticos, mas reduziu os temas para 13, os subtemas da saúde para 46 e os temas não-saúde para 

23. 

A partir de abril de 2009, o GPE Saúde promoveu revisão da estrutura da classificação, 

tomando por base os subtemas da versão anterior, com reagrupamento em novos temas e aplicação 

nos PL apresentados na Câmara em 2008 (369 PL relacionados à saúde). Esse sistema continha 14 

temas e 65 subtemas.  

 

A partir de março de 2011 a classificação voltou a ser revisada, com ênfase na busca de 

relações que justificassem tanto a reunião de elementos numa determinada categoria, quanto a 

coerência na natureza do conteúdo do conjunto de temas, evitando-se ao máximo que tratassem de 
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dimensões que não se relacionam. Essa versão da classificação está organizada em seis temas, cada 

qual com os respectivos subtemas e destaques: 

1) Assistência à Saúde; 

2) Promoção da Saúde e Prevenção e Controle de Agravos e Doenças; 

3) Direitos e Responsabilidades; 

4) Gestão e Recursos em Saúde; 

5) Demais Temas relacionados à saúde; 

6) Temas não-saúde. 

Em sua conformação atual, o agrupamento de temas da classificação evoluiu para 

priorizar, com maior clareza que em versões anteriores, os objetivos funcionais das proposições 

(assistência à saúde, promoção da saúde, prevenção e controle, gestão e recursos, direitos e 

responsabilidades). Por exemplo, na primeira versão grande parte dessas funções estava inserida no 

grupo temático de “ações e serviços de saúde”. A versão da fase de transição voltou-se a temas 

específicos, mas na fase atual, a síntese desses esforços resultou numa versão que valorizou a 

dimensão das funções das proposições, mas de modo mais bem definido e com uma distribuição 

mais acurada dos subtemas dentro dos temas. 

Os subtemas (inseridos nos referidos temas) também priorizam a funcionalidade das 

proposições e os destaques abordam conteúdos específicos de elevada relevância (ex.: doação de 

órgãos e tabaco e álcool). 

A versão atual da classificação é aplicável às proposições legislativas que podem ser 

convertidas em norma legal, como: a proposta de emenda à Constituição (PEC), o projeto de lei 

complementar (PLP), o projeto de lei ordinária (PL), o projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) 

e a medida provisória (MPV).  

A lista a seguir apresenta os títulos das categorias de classificação relacionadas à saúde 

e seus respectivos códigos. 

 

Lista com os códigos da classificação do GPE Saúde para proposições legislativas 

 

Quadro 1. Classificação do GPE Saúde para proposições legislativas 

 

 

I. MACROTEMA SAÚDE 

 

1. Assistência à Saúde (ASA) 

1.1 Planos, Programas e Políticas públicos (ppp)  

1.1.1 Destaque: assistência farmacêutica (ppp-afc) 

1.1.2 Destaque: doação e transplante de órgãos e tecidos (ppp-dto) 

1.1.3 Destaque: assistência à saúde do trabalhador (ppp-str) 

1.1.4 Destaque: saúde escolar (ppp-esc)  

1.1.5      Destaque: Ações e atividades (ppp-ads) 

1.2 Documentação e sistemas de informação (doc)  

1.3 Assistência em locais específicos (ale) 

1.4 Assistência privada à saúde (pri) 

1.5 Procedimentos terapêuticos (ter) 

1.6 Outros Assistência à Saúde (asaout) 

  

2. Promoção da Saúde e Prevenção e Controle de Doenças e Agravos (PPC) 

2.1 Vigilância epidemiológica (vep) 

2.2 Vigilância sanitária (vis)  

2.2.1 Destaque: medicamentos (vis-med)  

2.2.2 Destaque: patente de produtos relevantes para saúde (vis-pps)  

2.2.3 Destaque: serviços de interesse à saúde (vis-sis)  
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2.3 Vigilância ambiental (vam)  

2.4 Vigilância alimentar e nutricional (van)  

2.4.1 Destaque: alimentação escolar (van-esc)  

2.5 Vigilância da saúde do trabalhador (vtr) 

2.6 Segurança de outros produtos (sep) 

2.7 Fatores de risco comportamentais (frc) 

2.7.1 Destaque: trânsito (frc-trs)  

2.7.2 Destaque: tabaco e álcool (frc-tal) 

2.7.3 Destaque: drogas ilícitas (frc-dro) 

2.7.4 Destaque: armas e bens sensíveis (frc-arm) 

2.8 Educação em saúde (eds) 

2.8.1 Destaque: datas, campanhas e homenagens (eds-dch) 

2.9 Saneamento (san)  

2.9.1 Destaque: tratamento de resíduos especiais (san-res) 

2.10 Atividade física (atf) 

2.10.1 Destaque: doping e uso de anabolizantes (atf-dop) 

2.11 Outros Promoção da Saúde e Prevenção e Controle de Doenças e Agravos                                                                                                                                  

(ppcout) 

 

 

3. Direitos e Responsabilidades (DIR) 

3.1 Direitos trabalhistas e previdenciários (dtp) 

3.1.1 Destaque: maternidade e paternidade (dtp-mep) 

3.2 Diretos das pessoas com deficiência (dpe) 

3.3 Direitos dos idosos (did) 

3.4 Direitos de portadores de doenças (ddo) 

3.5 Direitos dos cuidadores (dpc) 

3.6 Direitos das vítimas de acidentes e violência (dvi) 

3.7 Direitos nos extremos da vida (dev) 

3.8 Direitos reprodutivos (dre) 

3.9 Direitos dos tutelados e curatelados (dtc) 

3.10 Responsabilidade sanitária (rps) 

3.11 Crimes e infrações contra a saúde (ccs) 

3.11.1 Destaque: tráfico de órgãos e tecidos (ccs-tro) 

3.12 Direitos relacionados a documentos oficiais (dof) 

3.13 Exames periciais (exp) 

3.14 Vantagens ao doador (vdo) 

3.15 Outros Direitos e Responsabilidades (dirout) 

 

4.  Gestão, Recursos e Pesquisa em Saúde (GRP) 

4.1 Recursos humanos (rhs) 

4.1.1 Destaque: formação e qualificação (rhs-foq) 

4.1.2 Destaque: inserção no mercado de trabalho (rhs-imt) 

4.1.3 Destaque: regulamentação profissional (rhs-rep) 

4.1.4 Destaque: serviços civil e militar dos profissionais de saúde (rhs-scm) 

4.2 Gestão administrativa (ges) 

4.2.1 Destaque: Direitos do usuário de serviços de saúde(ges-dus) 

4.3 Financiamento e doações (fin) 

4.3.1 Destaque: financiamento filantrópico (fin-fil) 

4.4 Infraestrutura de serviços em saúde (inf) 

4.5 Pesquisa em Saúde (pes) 

4.6 Outros Gestão e Recursos em Saúde (grsout) 
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5.  Demais temas relacionados à saúde (OUT) 

 

5.1 Demais Temas Relacionados à Saúde - outros (dtsout) 

 

II. MACROTEMA NÃO-SAÚDE 

 

     1.     Direitos de Grupos Vulneráveis (DGV) 

             1.1. Idosos (ido) 

             1.2. Gestantes e Lactantes (gel) 

             1.3. Pessoas com deficiência (def) 

             1.4. Crianças e adolescentes (cad) 

             1.5. Grupos em condições socioeconômicas vulneráveis (eco) 

             1.6. Direitos de outros Grupos Vulneráveis (dgvout) 

 

      2.    Demais Temas Não-saúde (DTN) 

 

7.2 Quanto à ampliação da base de dados de proposições 

Os PL do ano de 2011 a 2014 encontram-se classificados e os de 2015 em fase final de 

revisão, sendo necessário iniciar classificação de 2016 e 2017. 

Também encontram-se classificados os PL, PLP, PEC, PDC e PFC ativos em 31/01/17 

na CSSF relacionados à saúde. Estes serão atualizados ao menos uma vez ao ano.  

 

7.3 Quanto à promoção da utilização da classificação 

A promoção da utilização da classificação para fins acadêmicos ocorrerá por meio de 

estudos de caso específicos sobre a produção legislativa (ao menos um tema por ano) e pelo 

compartilhamento de informações com o CEFOR. 

A promoção da utilização da classificação para fins operacionais ocorrerá pelo 

oferecimento de informações: à CSSF (a respeito da agenda de saúde em tramitação na Casa), ao 

CEDI (sobre comparações entre a classificação do macrotema saúde realizada pelo CEDI e a 

classificação do GPE), e à CONLE (oferecendo dados de tramitação de proposições ativas, 

relacionadas à saúde). 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

 

8.1 Quanto à ampliação da base de dados de proposições 

Revisão dos PL de 2015 -  até 06/17; 

Classificação dos PL de 2016 – até 12/17; 

Classificação dos PL de 2017 - até 06/18; 

Classificação dos PL de 2018 - até 06/19; 

Classificação dos PL de 2019 - até 03/20; 

Classificação dos PL, PLP, PEC, PDC e PFC ativos – atualizar em fevereiro de cada 

ano, até 03/20. 

 

8.2 Quanto à promoção da utilização da classificação 

Atualização do texto do manual de classificação – 06/17. 

Estudos de caso sobre produção legislativa na saúde – três estudos entre 03/17 e 03/20. 

Submissão de estudo a evento científico - três estudos entre 03/17 e 03/20. 
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