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A Saúde e o Legislativo: como se comportam os parlamentares? 

 

 

RESUMO: 

    Grande parte dos estudos sobre o sistema político brasileiro aponta 

para uma relação entre as regras eleitorais e a atuação do parlamentar. 

Portanto, a forma como os eleitores podem fazer suas escolhas interfere no 

comportamento dos atores políticos e no sistema partidário. Todavia, a partir 

dos anos 90, uma série de outros estudos começou a ser feita em direção 

oposta a esta orientação analítica. Nesta nova abordagem, pressupõe-se que 

os elos entre as arenas eleitoral e legislativa são extremamente fracos. 

    Até aqui, observou-se que a literatura especializada sobre o 

Legislativo enfatiza a influência dos partidos e da conexão eleitoral nas 

decisões e no comportamento do parlamentar. Por sim, pouca atenção tem 

sido dada a uma outra dimensão: o peso que o grupo que ele pertence ou 

afirma pertencer tem em sua atuação.  

    Assim, a proposta deste trabalho, que está em andamento, é observar 

se o comportamento do parlamentar varia em função de seu background social 

Para tanto, será analisada as votações nominais dos deputados federais 

brasileiros da 54ª Legislatura que declaram como profissão, exclusiva ou não, o 

exercício em medicina ou atuação em demais áreas da saúde. 

 

Palavras-chave: comportamento parlamentar; background social; partidos 

políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Quais os fatores que induzem o comportamento dos nossos 

legisladores? Sob a influência de múltiplos mandantes – Executivo, líderes 

partidários, distrito eleitoral, governadores – qual o peso do background social 

na conduta do parlamentar?  

O objetivo deste trabalho é investigar em que medida o background 

do deputado federal brasileiro influencia o seu comportamento na arena 

legislativa, mais especificamente, a variação em sua atuação nas votações 

nominais na Câmara dos Deputados no período que corresponde a 54º 

Legislatura.  

Grande parte dos estudos sobre o sistema político brasileiro aponta 

para uma relação entre as regras eleitorais e a atuação do parlamentar. Sendo 

assim, a forma como, em uma determinada eleição, os eleitores podem fazer 

suas escolhas, e como os votos são contabilizados para serem transformados 

em mandatos, interfere no comportamento dos atores políticos e no sistema 

partidário (Ames, 1995a; 1995b; 2001; Mainwaring, 2001; Haggard, 1995). Os 

trabalhos de Anthony Downs (1957) e David R. Mayhew (1974) foram os 

primeiros a ressaltar esta conexão eleitoral, qual seja: as eleições como fator 

modulador do comportamento dos políticos.  

Dentre as principais e iniciais contribuições sobre conexão eleitoral, 

temos o estudo de David R. Mayhew (1974). De acordo com este autor, 

existem duas arenas (“two-arena model”): a eleitoral e a legislativa, sendo que 

a primeira condiciona o comportamento dos políticos na segunda.  

A partir dos anos 90, outros estudos começaram a ser feitos em 

direção oposta a esta orientação analítica. Eles assinalavam para dois 

problemas: o conceitual e o empírico. O conceitual porque variáveis como o 

papel dos partidos políticos, o desempenho das lideranças e as regras 

regimentais internas do Congresso eram excluídas da análise (FIGUEIREDO, 

LIMONGI, 1995; SANTOS, 1997). O empírico porque havia evidências de que 

não é só a arena eleitoral que condiciona a arena legislativa, tampouco a 

produção legislativa do Congresso Nacional é caracterizada apenas por 

projetos de lei de cunho paroquial (FIGUEIREDO, LIMONGI, 1999). 



Diferente da perspectiva de conexão eleitoral, esta nova abordagem 

empírica pressupõe que os elos entre as arenas eleitoral e legislativa são 

extremamente fracos – é o que Shaun Bowler (2000) chama de “one–arena 

model”. O comportamento dos parlamentares não seria determinado pelos 

incentivos da arena eleitoral, mas orientado pela restrição das regras e 

procedimentos centralizadores da arena legislativa. Os partidos políticos 

teriam, assim, vantagem sobre os deputados individualmente - a sobrevivência 

política dependeria dos partidos, na figura de seus líderes.  

Até aqui, observou-se que a literatura dos estudos legislativos 

oferece, de maneira desconexa, respostas contraditórias sobre a ação dos 

congressistas. Por um lado, os parlamentares precisariam atender as 

demandas de suas respectivas circunscrições eleitorais; por outro, eles 

estariam restringidos pela vontade dos líderes de suas bancadas.   

Percebendo a limitação destes enfoques e a pouca atenção que tem 

sido dada a uma outra dimensão, esta pesquisa irá incluir  mais uma variável 

explicativa, qual seja:  o background social do parlamentar. Por background 

social, entenderemos o histórico e a trajetória do parlamentar.  Ademais, por 

uma escolha metodológica e dada a limitação deste trabalho, o background 

social que nos interessa é aquele que, de alguma forma, esteja vinculado ao 

setor da saúde. 

Também, é importante ressaltar que este trabalho está em 

construção e, por isso, os dados que serão apresentados no decorrer do texto 

são preliminares e referem-se, especificamente, ao perfil dos parlamentares 

com background social em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O SISTEMA ELEITORAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA 

POLÍTICO 

 

O estudo das interações entre sistema eleitoral e sistema político 

tem-se tornado uma das subáreas mais importantes da Ciência Política 

contemporânea. A literatura especializada vem tentando compreender como os 

sistemas eleitorais condicionam e interferem na dinâmica e no funcionamento 

da representação política, bem como no sistema partidário e na vida 

democrática do país.   

Em regimes democráticos, sistema eleitoral pode ser definido como 

o conjunto de regras (método) que transformam votos em cargos (poder 

político). Estas regras podem variar – e de fato variam – de país para país, 

gerando uma multiplicidade de sistemas eleitorais. Diante das inúmeras 

possibilidades de classificação dos sistemas eleitorais, a mais clássica foi a de 

Douglas Rae (1967), o qual definiu três componentes básicos: i) a magnitude 

eleitoral, que significa o número de cadeiras por circunscrição eleitoral; ii) a 

estrutura da cédula, ou seja, a forma como os eleitores expressam suas 

escolhas; e iii) a fórmula eleitoral, isto é, a equação matemática que converte 

votos em representação política (cadeiras). Esse último componente resulta em 

três tipos de sistemas eleitorais: de representação proporcional; majoritário; e 

de representação mista.  

                O sistema de representação proporcional tende a reproduzir, de 

forma mais fiel, a vontade do eleitor, pois o número de cadeiras conquistado 

pelos partidos reflete, com menor distorção, o número de votos que eles 

receberam. É nesse sentido que os defensores desse sistema afirmam seu 

caráter democrático, representativo e inclusivo. Em contrapartida, o sistema 

majoritário garante ao partido que obteve o maior número de votos, de forma 

desproporcional, a maioria das cadeiras. A formação desta maioria legislativa 

seria, para alguns teóricos, mais eficiente para as democracias ao possibilitar a 

governabilidade e ao fornecer, previamente, alternativas de governo coerentes 

aos eleitores. Assim, a discussão sobre qual o melhor sistema eleitoral gira em 

torno do trade-off governabilidade (eficiência) versus representatividade.  

               Em países que adotam o sistema proporcional para cargos do 

Legislativo, há duas maneiras possíveis do eleitor votar, que variam conforme o 



tipo de lista. Se a lista é não-preferencial ou fechada, o eleitor vota na sigla em 

vez de escolher o candidato. Este tipo de voto, chamado de partidário, 

fortaleceria o partido na arena eleitoral, uma vez que seus membros e suas 

lideranças partidárias seriam as responsáveis por organizar a lista eleitoral – os 

candidatos dispostos na parte superior da lista seriam eleitos. Neste modelo os 

laços entre os eleitores e os partidos seriam estreitados. São exemplos de 

países que adotam a lista fechada: Espanha, Portugal, Argentina, Itália e África 

do Sul.  

     Em contrapartida, se a lista é preferencial ou aberta, o eleitor pode 

escolher dentre todos os candidatos do partido, sem nenhum ranking pré-

estabelecido. Neste tipo de voto, chamado de nominal, o eleitor tem mais 

influência na definição das bancadas do Parlamento (MARENCO, 2006, p. 

722). Todavia, como o voto torna-se personalizado, as relações clientelísticas 

passam a ser recorrentes.  

    Nas eleições para a Câmara dos Deputados, o Brasil adota, desde 

1945, o sistema proporcional de lista aberta. Nele é oferecido duas opções aos 

eleitores: votar em um nome ou em um partido (legenda) . As cadeiras que 

cada partido (ou coligações entre partidos) obtiver serão ocupadas pelos 

candidatos mais votados de cada lista . Um fato curioso e distinto de outros 

países que empregam o voto preferencial – Holanda, Bélgica, Dinamarca, 

Áustria e Finlândia, por exemplo – é que a cédula brasileira nunca apresentou 

uma lista completa de todos os candidatos. Ou seja, nas eleições para a 

Câmara dos Deputados, o eleitor sempre escreveu (ou digitou, após a 

implantação da urna eletrônica) o nome ou o número do candidato, sem que 

houvesse menção aos demais componentes da lista. Ademais, nesta mesma 

eleição são escolhidos outros cargos pelo sistema majoritário. De acordo com 

Jairo Nicolau (2006), estes fatores contribuem para “reforçar nos eleitores a 

falsa impressão de que as eleições para a Câmara dos Deputados são feitas 

segundo uma regra majoritária em que todos os candidatos concorrem entre 

si”.  

    Destarte, há um consenso entre os especialistas de que o modelo de 

lista aberta oferece incentivos para que os candidatos à Câmara dos 

Deputados cultivem a reputação personalizada, em detrimento da reputação 

partidária. Como é o sistema majoritário que distribui as cadeiras intralista, os 



membros de uma mesma legenda tornam-se concorrentes e competem entre 

si. Para tanto, é natural que a campanha seja centrada no candidato e que 

este, por sua vez, reforce seus atributos pessoais para se distinguir dos 

colegas do partido. Pode-se afirmar que estas regras institucionais que 

estimulam as campanhas centradas em candidato e não em partidos 

produzem: i) eleições extremamente personalizadas e; ii) partidos fracos na 

arena eleitoral. 

    Neste sentido, espera-se uma associação entre este predomínio de 

campanhas eleitorais personalizadas para a Câmara dos Deputados (Ames, 

1995a; 1995b), e a fraqueza do sistema partidário (Mainwaring, 2001; Ames, 

2001), com a adoção de políticas paroquiais, com efeito limitado ao reduto 

eleitoral do legislador (pork barrel politics). Ou seja, as nossas “regras eleitorais 

incentivam os parlamentares a desenvolver relações personalísticas e 

individuais com suas bases eleitorais, em vez de mediá-las via partidos 

políticos” (PEREIRA, MUELLER, 2003, p. 736). Ainda, como nos aponta Scott 

Mainwaring (1999): “quando os legisladores são eleitos pelo voto pessoal, 

como é o caso do Brasil, eles se tornam devedores do distrito que os elegeu. 

Eles têm mais incentivos para atitudes paroquialistas que o presidente”. Ou, 

nas palavras de Cain et alii (1987 apud PEREIRA, MUELLER, 2003, p. 736), 

“se as ações e serviços orientados para beneficiar as bases eleitorais têm um 

papel importante na sobrevivência política dos políticos, estes tenderão a 

focalizar suas ações e decisões políticas essencialmente nos seus redutos 

eleitorais”. 

    Desta compreensão, parte da literatura especializada traz uma 

avaliação negativa sobre a conjunção dessas características no sistema 

político. Assim, para esta vertente, a combinação do voto proporcional com a 

lista aberta causaria a fragilidade e a fragmentação partidária, o baixo grau de 

accountability, a incerteza no jogo eleitoral, e a corrupção em regimes 

democráticos (DEUS; SANDES-FREITAS, 2014, p. 30-34). 

 

 

 

 



3. O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E AS REGRAS REGIMENTAIS 

DA CÂMARA FEDERAL 

 

Uma outra leitura sobre o comportamento dos partidos na arena 

legislativa e, consequentemente, sobre o comportamento parlamentar, foi 

apresentada à comunidade acadêmica da Ciência Política brasileira em 19993. 

Nesta nova tese, o sistema eleitoral não deveria ser a única variável a explicar 

todos os problemas do sistema partidário. A estruturação do processo decisório 

no Legislativo bem como o tipo de poder constitucional disponível ao 

Presidente deveriam ser considerados na análise.  

O termo presidencialismo de coalizão foi formulado por Sérgio 

Abranches em 1988 para descrever o modelo institucional típico da América do 

Sul: o presidente constrói sua base de apoio através da concessão de 

ministérios a partidos com representação no Legislativo, e os parlamentares, 

em troca, fornecem os votos necessários para aprovar a agenda do Executivo. 

Com o intuito de evitar a paralisia decisória que culminou, segundo a 

literatura especializada, no golpe de Estado em 1964 (SANTOS, 1986), a 

Constituição de 1988 concedeu vários recursos de poder ao Executivo, tais 

como o controle sobre o orçamento, uma burocracia repleta de cargos 

comissionados, e mecanismos de controle da agenda do legislativo - 

exclusividade na iniciativa de projetos de lei em matérias sobre a organização 

da administração federal e o orçamento; possibilidade de adoção de medidas 

provisórias; e poder de solicitar urgência na tramitação de uma determinada 

matéria. Todavia, combinou-se a isso “uma maior capacidade de veto, de 

investigação e de influência na formulação de leis do Legislativo” (RENNÓ, 

2006, p. 259). Nesse momento de transição e redemocratização, o Parlamento 

volta a ser a arena de debate político e de negociação última para a aprovação 

de leis. Isso significa que: 

 
Esses recursos facilitam que o Executivo seja o iniciador 
das propostas legislativas e de formulação de políticas 
públicas. Mas, as novas regras deixam claro que o 
Executivo necessita do apoio do Legislativo para governar 
(...) O Executivo precisa negociar com o Legislativo para 

                                                             
3
 Ver o livro “Executivo e legislativo na nova ordem constitucional”, de Argelina Figueiredo e 

Fernando Limongi (1999). 



ter sua agenda aprovada. O eixo da questão, portanto, 
passa a ser a formação de maiorias no Congresso 
(RENNÓ, 2006, p. 259).  

 

Como já foi falado anteriormente, o nosso sistema eleitoral produz o 

multipartidarismo, de maneira que, após as eleições presidenciais de 1989, 

nenhum partido do Presidente obteve isoladamente maioria no Congresso. 

Neste cenário, o Executivo precisa fazer coligações com diversos partidos para 

conseguir aprovar seus projetos no Legislativo. Esta inferência encontra 

respaldo na observação sobre os governos pós-redemocratização – os 

presidentes se empenharam em formar, em maior ou menos grau, ministérios 

de acordo com a força e o peso relativo dos partidos no Parlamento 

(Abranches, 1988; Meneguello, 1998; Amorim Neto, 2000)4. Até mesmo o 

governo Collor, com sua postura antipartidária, adotou esta estratégia no final 

de seu mandato.  

Além da distribuição de ministérios, que pode ser entendida como 

patronagem, o presidente e os líderes partidários detêm prerrogativas 

institucionais que induzem a cooperação dos parlamentares. Argelina 

Figueiredo e Fernando Limongi (1999, p. 38) argumentam que: 

 

A escassa autonomia do Poder Legislativo na formulação 
de políticas públicas torna a participação no governo 
ainda mais importante para os parlamentares 
interessados em garantir retornos eleitorais. Sendo assim, 
o controle de cargos fornece mecanismos que permitem 
cobrar disciplina partidária. Os parlamentares podem 
incorrer em custos, votando a favor de medidas contrárias 
aos seus interesses imediatos, em função dos ganhos 
que podem auferir como membros da coalizão de governo 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 38). 

 

O poder de agenda do Executivo, combinado com a patronagem, 

fornece uma base estável de apoio parlamentar. Destarte, quando há a 

possibilidade do Presidente manipular estrategicamente a distribuição de 

preferências dos deputados e controlar a agenda do plenário através de 

                                                             
4
 De acordo com Meneguello (1998 apud SANTOS, 2006, p. 226) “a necessidade de adequar a 

formação ministerial à heterogeneidade de interesses conduz os governos a modificarem, com 
certa frequência, a estrutura organizacional dos órgãos ministeriais – aumentando seu número, 
desmembrando ministérios, fato que visa muito mais à pressão da diversidade de interesses do 
que propriamente à critérios técnicos”. 



medidas provisórias e requerimento de urgência, tem-se um maior grau de 

disciplina dos partidos que pertencem à coalizão de governo.  

O direito de requerer urgência aumenta as chances de sucesso do 

Executivo porque i) estipula prazos para a apreciação da matéria – 45 dias em 

cada uma das Casas Legislativas; ii) modifica o fluxo legislativo ordinário; iii) e 

diminui o tempo da Câmara para discutir suas próprias matérias (SANTOS, 

2006, p. 228). Por sua vez, as medidas provisórias têm efeitos ainda mais 

consistentes sobre o poder de agenda do Executivo pois permitem ao 

Presidente governar sem consultar o Legislativo.   

Outro fator que contribui para a cooperação dentro do Parlamento é 

a centralização do processo decisório em torno dos líderes partidários. O 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê a distribuição de direitos 

parlamentares a partir de critérios partidários: i) a composição da Mesa Diretora 

e das comissões é determinada pelo princípio da proporcionalidade dos 

partidos; ii) o Colégio de Líderes, instância decisória que atua de forma 

centralizada na determinação da pauta dos trabalhos legislativos juntamente 

com a Mesa Diretora, é reconhecido pelo regimento; iii) além disso, cabem aos 

líderes a nomeação e destituição dos membros e dirigentes das comissões e 

relatores de projeto. Eles podem, também, usar a palavra nas sessões durante 

um tempo proporcional ao tamanho da sua bancada, participar dos trabalhos 

de qualquer comissão, encaminhar votações em plenário, registrar os 

deputados do partido como candidatos aos cargos da Mesa, orientar o voto de 

sua bancada no plenário, incluir e retirar projetos da pauta, determinar se sua 

tramitação terá caráter de urgência, inscrever membros para as comunicações 

parlamentares antes da ordem do dia e, fundamentalmente, negociar junto ao 

Executivo as demandas de seus correligionários (PACHECO; MENDES, 1998 

apud SANTOS, 2006, p. 231). 

O Executivo, através de seus poderes legiferantes e de seu poder de 

agenda, consegue barganhar apoio político do Congresso. E, por sua vez, são 

os líderes partidários que intermediam esta troca, negociando a demanda de 

ambos. Logo, não é racional os parlamentares agirem individualmente no 

Congresso, da mesma forma que o Executivo, pelo alto custo transacional que 

acarretaria, não negocia ou barganha individualmente o voto de cada 

parlamentar – “a organização legislativa não foi otimizada para tratar as 



demandas dos parlamentares individualmente” (FIGUEIREDO, LIMONGI, 1999 

apud SANTOS, 2006, p. 232). Dessa forma, é natural pensar que o líder irá agir 

como intermediário das demandas dos membros do seu partido junto ao 

Executivo se for seguida sua indicação de voto para uma determinada medida. 

Segundo Carlos Pereira e Bernardo Mueller (2003, p. 740) “É nesse momento 

que os partidos – frágeis elos entre os representantes e os eleitores – se 

tornam fortes atores. Fortes sim, mas no espaço congressual e 

governamental.”.  

 

 

4. BACKGROUND SOCIAL: UM NOVO OLHAR SOBRE O 

COMPORTAMENTO PARLAMENTAR 

 

Como foi visto, há diferentes formas de análise sobre o 

comportamento parlamentar – por um lado os parlamentares precisariam 

atender as demandas de suas respectivas circunscrições eleitorais; por outro, 

eles estariam restringidos pela vontade dos líderes de suas bancadas. As 

conclusões a que chegaram os estudiosos sobre este tema parecem ser 

distintas e apresentam algumas limitações. Portanto, e conforme nos indica 

Nicolau (2000), pesquisas mais detalhadas são valiosas para esclarecer o 

processo decisório em torno dos partidos e o fenômeno da disciplina partidária. 

É neste contexto que esta pesquisa se insere ao incluir mais uma 

possível variável explicativa, qual seja: o background social do parlamentar. 

Por este conceito, entenderemos o histórico e a trajetória do deputado federal. 

Ademais, o background social que nos interessa é aquele que, de alguma 

forma, esteja vinculado ao setor da saúde.  

A construção dos dados foi possível com a definição das seguintes 

categorias: i) profissão; ii) atividades profissionais e cargos públicos; iii) 

atividades sindicais, representativas de classes e associativas; iv) e conselhos. 

Por profissão, foram selecionados todos os deputados federais da 54º 

Legislatura com formação em medicina, odontologia, enfermagem, medicina 

veterinária, fisioterapia e educação física. Com as categorias 2, 3 e 4 foi 

possível selecionar todos os parlamentares que exerceram ou participaram, em 

período anterior ao mandato em questão, de qualquer atividade referente à 



saúde, seja como liderança, seja como membro. Desta seleção, concluiu-se 

que 106 parlamentares da 54º Legislatura têm background em saúde5.  

Os dados apresentados a seguir são preliminares e referem-se, 

especificamente, ao perfil destes 106 parlamentares com background social em 

saúde. 

 
Tabela 1: Partidos políticos versus gênero 

 Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

    Os dados nos mostram que, dos 106 parlamentares com background 

em saúde, 93 são homens – quase 88% do total.  

 

 

                                                             
5 As informações para a construção das categorias foram retiradas do site da Câmara Federal.  

  Gênero Total 

F M 

Partido DEM 0 5 5 

PCdoB 4 1 5 

PDT 1 4 5 

PMDB 2 12 14 

PP 0 6 6 

PPS 1 0 1 

PR 1 5 6 

PRB 0 2 2 

PROS 0 3 3 

PSB 1 7 8 

PSD 0 10 10 

PSDB 0 10 10 

PT 1 14 15 

PTB 1 5 6 

PV 1 3 4 

SD 0 6 6 

Total 13 93 106 



Tabela 2: Partidos políticos versus background em saúde 

  Total 

Partido DEM 5 

PCdoB 5 

PDT 5 

PMDB 14 

PP 6 

PPS 1 

PR 6 

PRB 2 

PROS 3 

PSB 8 

PSD 10 

PSDB 10 

PT 15 

PTB 6 

PV 4 

SD 6 

Total 106 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

    Esta tabela nos informa o número de parlamentares com background 

social em saúde por partidos políticos, de maneira que o PT é o partido com 

maior número e, no outro extremo, o PPS com menor número.  

 

Tabela 3: Partidos políticos versus atividades profissionais e cargos 
públicos 

   Total 

Liderança Liderança; 
Associado 

Membro Membro; 
Liderança 

NÃO 

Partido DEM 3 0 0 1 1 5 

PCdo
B 

5 0 0 0 0 5 

PDT 2 0 1 0 2 5 

PMDB 3 1 1 1 8 14 

PP 5 0 0 0 1 6 



PPS 0 0 0 0 1 1 

PR 5 0 0 0 1 6 

PRB 1 0 0 0 1 2 

PROS 1 0 0 0 2 3 

PSB 4 0 3 1 0 8 

PSD 3 0 1 0 6 10 

PSDB 4 0 1 1 4 10 

PT 11 0 2 0 2 15 

PTB 2 0 0 0 4 6 

PV 0 0 0 1 3 4 

SD 3 0 1 0 2 6 

Total 52 1 10 5 38 106 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

   A tabela três faz uma divisão, por partidos políticos, do papel 

desempenhado pelos parlamentares com background em saúde no que se 

refere às atividades profissionais e cargos públicos. Isto é, se nesta categoria 

os deputados eram membros, lideranças, associados ou nenhuma destas 

possibilidades. Observe que praticamente a metade deles ocuparam cargos de 

liderança no relacionados à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

    A explicação para o comportamento do parlamentar brasileiro se 

divide em duas grandes propostas: a primeira enfatiza a relação entre as 

regras eleitorais e a atuação do legislador; a segunda reforça a importância das 

regras regimentais e do poder de agenda do Executivo. Para a primeira, a 

indisciplina é um ato isento de sanções partidárias e, por isso, sempre 

acessível a qualquer deputado. Para a segunda, o comportamento disciplinado 

é a norma, sendo a indisciplina uma opção de alguns poucos parlamentares.  

    A proposta deste trabalho era incluir a variável explicativa background 

social nesta literatura clássica sobre comportamento parlamentar. Para tanto, e 

por limitações metodológicas, foram feitos dois recortes: i) o primeiro foi 

temporal, limitando a análise à 54º Legislatura; ii) e o segundo limitando o 

background em saúde.  

    A partir destas definições, foram coletados dados primários sobre o 

perfil dos parlamentares com background social em saúde. Ademais, foi 

possível gerar a intersecção entre algumas informações, tais como: partidos 

políticos e gênero; partidos políticos e número de parlamentares com 

background social em saúde; e partidos políticos e atividades profissionais e 

cargos públicos.  

Trata-se de pesquisa de Mestrado em andamento na UFG, também 

inserida no Eixo de pesquisa Legislativo e Saúde do Observatório de Análise 

de Políticas de Saúde. Nos próximos passos serão feitas associações entre 

temas de saúde e votações parlamentares. Serão ainda realizadas entrevistas 

em profundidade com os parlamentares selecionados, com background em 

saúde. Dados qualitativas serão cruzados com os quantitativos. O intuito final 

da pesquisa, além de possibilitar discussão com a literatura de Ciência Política, 

é verificar em que medida parlamentares com distintos backgrounds em saúde 

têm se posicionado mais em favor do setor privado em saúde ou em favor do 

SUS Constitucional no Brasil. 
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