
Universidade Estácio de Sá 

Mestrado em Saúde da Família 

 

 

 

Andrielly Gomes de Jesus 

 
 
 
 
 

Avaliação da influência das emendas parlamentares 

ao orçamento federal sobre o investimento  

na atenção primária em saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2014 



Andrielly Gomes de Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação da influência das emendas parlamentares 

ao orçamento federal sobre o investimento  

na atenção primária em saúde 

 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado Profissional em 

Saúde da Família da Universidade 

Estácio de Sá, como requisito para 

obtenção do grau de mestre em Saúde da 

Família. 

Linha de pesquisa: Organização, Gestão 

e Avaliação de Serviços Básicos de 

Saúde. 

Orientador: Paulo Henrique de Almeida 

Rodrigues 

Cooerientador: Arlindo Portes 

 
 
 
 
 

 

Rio de Janeiro 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  J58a Jesus, Andrielly Gomes de 

                   Avaliação da influência das emendas parlamentares ao orçamento federal 

sobre o investimento na saúde da família / Andrielly Gomes de Jesus. – Rio de 

Janeiro, 2014. 

                   57f. ; 30cm. 

 

 

                   Dissertação (Mestrado em Saúde da Família)-Universidade Estácio de Sá, 

2014. 

 

 

                    1. Promoção da saúde. 2. Saúde da família. 3. Atenção básica à saúde. 4.  

Indicadores de saúde. 5. Emendas parlamentares. 6. Alocação de recursos. I. 

Título. 

 

                                                                                      CDD 613 

 

 

 

 

 



 



 



DEDICATÓRIA 

À minha filha Ana Clara de Jesus Klug, razão e inspiração da minha luta 

diária e possuidora do meu amor maior. 

À minha mãe Valdenici Gomes e pai Valdemiro Alves por todo amor, 

paciência, pelo apoio incondicional aos meus sonhos e pelo direcionamento 

nos momentos de angústias.    

À minha maninha Andressa Ludmila que mesmo distante se fez presente 

através dos contatos via internet e em especial pela tolerância em aguardar 

meu retorno nas diversas tentativas de contato.   

A meu esposo Helierson Gomes que arduamente manteve-se ao meu 

lado em todos os momentos, em especial aqueles de maior atribulação, onde 

eu mesma não me suportava, e você com todo amor e carinho permaneceu 

forte, tornando-se nosso porto seguro. 

   



AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus em primeiro lugar pelo amparo em todos os momentos 

difíceis, por ter concedido forças diante de todas as dificuldades que enfrentei 

para conclusão desse sonho, e por ter colocado em minha vida pessoas tão 

importantes e maravilhosas que contribuíram maciçamente para essa 

construção. 

 Ao meu orientador Dr. Paulo Henrique Rodrigues e coorientador  Dr. 

Arlindo Portes por acreditarem em mim, pela orientação, paciência, dedicação 

depositados ao longo desse trabalho. Aos professores Dr. Carlos Henrique e 

Dra. Isabela Soares pela importante contribuição no momento da qualificação 

permitindo o enriquecimento da pesquisa.   

 Aos meus pais Valdemiro Alves e Valdenici Gomes por primarem o 

estudo, por acreditarem nos meus sonhos, e pelo encorajamento em todos os 

momentos difíceis.  

 A minha filha Ana Clara de Jesus Klug que desde tão pequenina 

compreendeu minha ausência, e incondicionalmente me deu todo seu amor 

mesmo quando eu não pude corresponder. Minha filha, meu muito obrigada por 

cada oração, abraço, beijo e choro seu, esses foram fundamentais para minha 

permanência nessa trajetória.  

A minha família – filha Ana Clara e esposo Helierson Gomes - por todos 

os momentos ao meu lado, incondicionalmente, nos momentos mais difíceis, 

que não foram raros nesses dois anos, sempre me fazendo acreditar que eu 

chegaria ao final dessa etapa. Estes dois anos suficientemente nos mostrou 

quão verdadeira e sólida é nossa família. Obrigada pela paciência, por não 

desistirem de lutar comigo e permanecerem ao meu lado mesmo eu estando 

tão distante. 

 A Sra Maria dos Anjos (sogra) e Srta. Mirna Alves (cunhada) pelas 

inúmeras vezes que se fizeram presente nas nossas vidas em especial a da 

Ana Clara quando por necessidade do estudo tive que ausentar-me. 

A minha amiga e colega de trabalho enfermeira Karoliny Cirqueira  pelas 

diversas vezes que me ausentei do trabalho e você prontamente me cobriu, 

pelas palavras de carinho e motivação; essa conquista jamais poderia 



acontecer ou sequer iniciar sem a sua doação. Ainda a minha querida técnica 

de enfermagem da equipe Cezarina  e a todos da Equipe de Saúde da Família 

do município de Dueré-TO, essa jornada não teria sucesso sem a imensa 

colaboração de cada um de vocês.  E não menos importante as minhas amigas 

Goiaciara Maciel, Rosimeire Rodrigues, Silvana Gomes e Tatiana Gomes pelos 

momentos que estivemos juntos, em especial por todas as vezes que viajei e 

vocês se tornaram mães da minha pequena Ana Clara não  deixando-a 

desamparada.  

A toda minha família em especial meus padrinhos e primas Keith Mirelly 

e Marcela Mickaely que apesar da distância estão sempre presentes na minha 

vida.  

Aos meus colegas de turma do Mestrado, por compartilhar e 

proporcionar momentos de alegria, descontração e conhecimento.  

Enfim obrigada a todas as pessoas que contribuíram para meu sucesso 

e para meu crescimento como pessoa. Sou o resultado da confiança e da força 

de cada um de vocês. 

  



RESUMO 

Objeto: Esta pesquisa é um estudo de análise da influência das 

emendas parlamentares ao orçamento federal sobre o investimento na atenção 

primária nos anos de 2011 e 2012. Objetivos: Verificar se a distribuição das 

emendas parlamentares para a atenção primária entre os municípios está de 

acordo com os pressupostos encontrados na literatura. Correlacionar a 

ocorrência das emendas com indicadores relacionados com as necessidades 

da população. Métodos e procedimentos: Trata-se de estudo descritivo 

transversal de caráter quantitativo. O modelo de análise utilizado foi o de 

regressão logística multivariada, utilizando-se os programas EPINFO 7 ® e 

“R”ie ainda sucessivamente a análise estatística descritiva simples utilizando o 

programa Excel ® com objetivo de verificar os resultados da análise anterior. 

As variáveis do estudo foram obtidas de fontes exclusivamente secundárias 

extraídas de sites governamentais, foram tratadas as inconsistências e 

confeccionado um banco de dados para análise. Resultados: A partir da 

análise pôde-se observar que as emendas parlamentares foram alocadas em 

maior proporção nos municípios que apresentam maior número de eleitores, 

10,2% do total das emendas foram destinadas aos municípios que possuem 

acima de 276mil eleitores, enquadrados nesta categoria apenas 56 municípios 

do total estudados, enquanto 2.784 municípios que representam 50% do total 

receberam apenas 18,2% das emendas. Observou-se ainda que há uma forte 

concentração de emendas parlamentares alocadas aos municípios que 

apresentaram maiores índices de desenvolvimento humano municipal (IDH-

M).Os municípios com IDH-M até 0,796 receberam 6,8% do total das emendas, 

contra 23,9% do total das emendas para os municípios com IDH-M abaixo de 

0,666 que representam 50% do total dos municípios. A distribuição das 

emendas se mostrou coerente com a variável da cobertura de saúde da família, 

os dados mostraram que as emendas foram destinadas em maior quantidade 

aos municípios que apresentaram menor cobertura, ou em tese maior 

necessidade desse tipo de investimento. Foram destinados aos municípios com 

cobertura de saúde da família inferior a 72,83% mais de 50% das emendas.  



Palavras-chave: Emendas parlamentares, alocação de recursos, 

indicadores de saúde, atenção primária em saúde. 

 



ABSTRACT 

Object: This research is an analytical study of the influence of the 

parliamentary amendments to the federal budget on investment in primary care 

in 2011 and 2012.Objectives: Check the distribution of parliamentary 

amendments to primary care among municipalities is consistent with the 

assumptions in the literature. Correlate the occurrence of the amendments with 

indicators related to the population's needs.. Methods and procedures: This 

cross-sectional descriptive study of quantitative character. The analysis model 

was used multivariate logistic regression, using the EPINFO 7 ® programs and 

"R" and still turn a simple descriptive statistical analysis using Excel ® program 

in order to verify the results of the previous analysis. The study variables were 

obtained from secondary sources exclusively drawn from government websites, 

the inconsistencies were treated and made a database for analysis. Results: 

From the analysis it was observed that the parliamentary amendments were 

allocated the most in the municipalities with the greatest number of voters, 

10.2% of amendments were intended to municipalities that had more than 

276mil voters, included in this category only 56 municipalities of the total 

studied, while 2,784 municipalities representing 50% of the total received only 

18.2% of the amendments. It was also observed that there is a strong 

concentration of parliamentary amendments allocated to municipalities that 

showed higher rates of municipal human development (HDI) .The municipalities 

with HDI to 0.796 received 6.8% of all amendments, 23 against, 9% of all 

amendments to the municipalities with HDI below 0.666 which represent 50% of 

all municipalities. The distribution of amendments proved consistent with the 

variable of family health coverage, the data showed that the amendments were 

aimed at greater amount to the municipalities that had lower coverage, or 

theoretically greater need for this type of investment. Was allocated to 

municipalities with family health coverage less than 72.83% over 50% of the 

amendments. 

Keywords: Amendments parliamentarians, resource allocation, health 

indicators, primary health care. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este projeto tem por objeto analisar o papel das emendas parlamentares 

ao orçamento federal em relação aos investimentos, ou despesas de capital1, 

feitas na Atenção Primária à Saúde (APS). No processo orçamentário brasileiro, 

as emendas parlamentares são um tipo de transferência de recursos da União 

para os estados e municípios. O processo orçamentário brasileiro constitui 

importante mecanismo de alocação de recursos públicos da União, é por meio 

destes que ocorre a distribuição dos recursos federais transferidos para os 

estados e municípios (SANTANA, 2011). Segundo Wildavsky (1992, apud 

Santana, 2011) o orçamento está no centro das decisões políticas. As emendas 

constituem o principal elemento de participação do poder Legislativo no 

orçamento e são apontadas por alguns autores como recurso de barganha 

política ligado a mecanismos fisiológicos e clientelistas (SANTANA, 2011; 

BAPTISTA ET AL, 2012).Ainda segundo Baptista et al (2012, p. 2268), as 

emendas parlamentares no orçamento público federal representam apenas 2% do 

orçamento global sendo insignificativo em termos orçamentários, porém, a parcela 

de capital (investimentos) é uma parte importante, representando 10% do 

orçamento público. 

As emendas parlamentares têm peso particularmente importante na área 

da saúde, pelo fato do orçamento do Ministério da Saúde representar o segundo 

maior orçamento da República (BRASIL, MF/STN, acesso em 25/10/13). De 

acordo com o mesmo estudo, as emendas parlamentares ao orçamento federal 

“destinadas à saúde foi superior aos demais setores da política pública, 

mobilizando, em alguns anos, mais de 20% do recurso total das emendas (como 

em 2007)” (BAPTISTA ET AL, 2012, p. 2268). Entre 1997 e 2006 “as emendas 

totais variaram de 25,1% a 58,6% dos investimentos regionalizados [transferidos 

pela União aos estados e municípios], apresentando os maiores percentuais a 

partir de 2003” (BAPTISTA ET AL, 2012, p. 2271). 

                                                 
1
 Segundo o documento do UNICEF “Decifrando o Orçamento Público” (s.d., p. 58), a definição de 

investimento é: “Classificação de Despesa de Capital que compreende os gastos para 
planejamento e execução de obras, inclusive os destinados à aquisição de imóveis considerados 
necessários à realização dessas últimas, assim como para os programas especiais de trabalho, 
aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do 
capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro (art. 12, § 4º, Lei 4.320/64)”. 
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Para o melhor entendimento do tema, é necessário fazer breves 

considerações sobre o processo orçamentário federal. A Constituição Federal 

(CF) de 1988 criou uma série de mecanismos e normas visando regulamentar o 

processo decisório do orçamento federal, buscando favorecer maior integração 

entre o planejamento e o orçamento. Tais mecanismos são: o Plano Plurianual 

(PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e, finalmente, a Lei Orçamentária 

Anual (LOA). Os mesmos são interligados hierarquicamente, na ordem aqui 

apresentada, constituindo a base para a regulamentação, planejamento e 

distribuição dos recursos federais. No processo orçamentário federal, o principal 

ator é o presidente da República, que detém grande poder na elaboração e na 

execução do orçamento, apesar do importante papel também desempenhado 

pelos líderes partidários nas negociações para a aprovação do mesmo pelo 

Legislativo. Após o envio da proposta orçamentária pelo chefe do Executivo, o 

processo de negociação no Congresso inicia-se com a apresentação das 

emendas dos parlamentares. Mesmo após sua aprovação, entretanto, o 

presidente determinará a data em que as mesmas serão executadas, o que 

permite concluir que o processo orçamentário começa e termina sob a autoridade 

do presidente (ARRETCHE; RODDEN, 2004). 

O processo de elaboração orçamentária e, consequentemente, as 

emendas parlamentares são parte das negociações do sistema político brasileiro. 

Este é reconhecido por ter uma grande fragmentação partidária, que exige 

complexas coalizões políticas entre os partidos, além de uma representatividade 

distorcida em benefício dos estados menos populosos (ARRETCHE e RODDEN, 

2004). Quando o poder é pulverizado entre diversos partidos políticos isto 

contribui para que ocorra ineficiência da política orçamentária e para que os 

gastos cresçam simultaneamente com o número de legisladores e com os 

partidos políticos (PEREIRA; MUELLER, 2002). A política multipartidária que 

prevalece no país pode contribuir positivamente para os desarranjos no processo 

orçamentário já que os atores partidários possuem interesses distintos, pesos e 

atuações políticas diferentes, que consequentemente geram resultados 

divergentes (MAGDALENA, 2012). 

Como foi dito acima, o Ministério da Saúde (MS) representa a segunda 

maior rubrica do orçamento federal, inferior apenas à da Previdência Social 
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(BAPTISTA ET AL, 2012). Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), do Ministério da Fazenda (MF), em 2011 (Anexo 1), os gastos com 

previdência social representaram 32,74% do total das despesas não financeiras, 

enquanto as da saúde representaram 5,72% (BRASIL, MF/STN, acesso em 

25/10/13). Enquanto o orçamento da previdência é bem definido e seus gastos 

são estritamente para pagar os benefícios previdenciários (LEITE ET AL, 2012), 

os da saúde possuem abrangência maior, permitindo uma proporção maior de 

despesas com investimentos. Por essa razão, os gastos com a saúde são 

reconhecidos e apreciados pelos parlamentares como os mais acessíveis do 

orçamento para destinação de projetos para diferentes localidades sob a forma de 

emendas (BAPTISTA ET AL, 2012). 

Como a saúde é, ao mesmo tempo, uma área de grande alcance social, 

requerendo elevadas despesas destinadas para diversas localidades, fazendo 

com que tenham grande visibilidade, particularmente os investimentos, o que 

contribui para atrair os interesses dos parlamentares. A realização de estudos que 

tratam da alocação dos recursos provenientes de emendas parlamentares pode 

contribuir positivamente para a política de financiamento da saúde pública 

brasileira e consequentemente gerar melhores indicadores de saúde. 

Como o objeto do estudo proposto é o entendimento do papel das 

emendas parlamentares no investimento na APS, acredito que possa contribuir 

para a compreensão da influência do jogo político sobre este nível de atenção. O 

estudo pretende verificar a destinação das emendas voltadas para a atenção 

primária em relação a alguns indicadores relacionados com as necessidades da 

população – cobertura da atenção primária e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH).  

Este estudo se insere nos esforços de um grupo de pesquisa em fase de 

organização no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, podendo contar com insumos do mesmo, como é o caso do banco de 

dados que servirá de base para a análise a ser realizada. O banco de dados foi 

feito por Felipe Espindola Treistman, mestrando da Coordenação de Programas 

de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

integrante do grupo. Primeiramente pensei em fazer o estudo com relação ao 

Estado do Tocantins, que além de estar na região Norte, onde eu trabalhava, ao 
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fazer uma análise prévia do banco de dados, foi possível constatar, entretanto, a 

impossibilidade de realização de uma análise em relação a um único, ou poucos 

estados da Federação, uma vez que o número de emendas para investimentos na 

APS é muito pequeno. Desta forma, o estudo abrangerá todo o território nacional. 

Além desta introdução, o projeto está organizado em mais três seções. A 

segunda delas trata do marco teórico sobre o tema, tratando do sistema político 

eleitoral e as emendas parlamentares para a Atenção Primária à Saúde. A 

terceira seção apresenta os objetivos e métodos e a quarta e última o cronograma 

de desenvolvimento do projeto. 
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2. O SISTEMA POLÍTICO ELEITORAL E AS EMENDAS 

PARLAMENTARES PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

2.1. Origens e características do atual sistema político eleitoral 

O sistema político brasileiro tem dentre suas características o 

pluripartidarismo, as características do mesmo variaram diversas vezes, tendo 

apenas no período republicano assumido oito diferentes formas (SADEK, 1993). 

Segundo a mesma autora (1993), o forte peso da estrutura estatal burocratizada e 

centralizada inibiu o sistema partidário e fragilizou o sistema legislativo. O próprio 

fato de o sistema partidário ter mudado tantas vezes num espaço de menos de 

um século e meio é indicador da força do Executivo e da debilidade dos partidos e 

do Legislativo. Nesse período houve dois regimes ditatoriais – o Estado Novo e o 

regime militar – que duraram ao todo 29 anos e corresponderam a forte restrição 

ao funcionamento dos partidos políticos. 

Durante a maior parte do segundo desses regimes funcionou um sistema 

bipartidário. O Golpe Militar de 1964 trouxe profundas modificações na 

organização política, econômica e social do país, vindo a extinguir os 13 partidos 

políticos existentes até então, a partir do Ato Institucional no. 2, em outubro de 

1965 (MIR, 2007, p. 184; HIPPOLITO, 2012, p. 27; e BANDEIRA, 2010, p. 360). 

Por meio deste ato, o regime militar determinou a extinção dos partidos 

existentes, substituindo-os por duas organizações, que temporariamente seriam 

reconhecidos como partidos: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), 

constituída pelos grupos que apoiavam o regime, e o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), que reunia os opositores ao mesmo, representado pelos 

populares urbanos (SADEK, 1993). Este novo sistema bipartidário perdurou de 

1966 a 1978. 

Em 1974, o MDB obteve uma grande vitória eleitoral, elegendo 16 das 22 

cadeiras senatoriais em disputa, além de obter a maioria nas Assembleias 

Legislativa de estados importantes São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul (SADEK, 1993 p. 4; GASPARI, 2003, p. 470; MIR, 2007, p. 318). Em 

consequência desta derrota eleitoral, o regime impôs algumas medidas para 

procurar impedir o crescimento da oposição. Uma delas foi a Lei Falcão, de 1976, 
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que regulamentava o uso do meio de comunicação das campanhas eleitorais, 

restringindo a quase nada as mensagens políticas nas campanhas. A mais 

importante dessas medidas, entretanto, foi o “pacote abril”, de 1977, que 

determinou, entre outras medidas: a votação indireta para governadores, com 

ampliação do Colégio Eleitoral – através da criação de três novos estados – e 

para um terço dos senadores, pejorativamente chamados de “biônicos” (SADEK, 

1993); o aumento para três o número de senadores de cada unidade da 

federação; e a ampliação da representação dos estados menos populosos 

(MOTA: acesso em 06/12/13). 

O Pacote de Abril foi seguido de outras medidas que visavam enfraquecer 

a oposição, tomadas principalmente em 1979. Em setembro daquele ano foram 

adiadas as eleições municipais previstas para novembro, por meio da aprovação 

da Emenda Constitucional Anísio de Souza (SADEK, 1993, p. 4 e 5). Em 

dezembro, foi aprovada a nova Lei Orgânica dos Partidos (Lei nº. 6.767/1979) que 

extinguiu a ARENA e o MDB e permitiu a formação de novos partidos políticos 

(SADEK, 1993, P. 4; FAUSTO, 2000, p. 506; SCHMITT, 2000, p. 47). 

Tais medidas, principalmente o Pacote de Abril e a Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos alteraram profundamente a cena político-partidária, contribuindo 

para configurar o atual sistema político eleitoral brasileiro. A Constituição, 

aprovada em outubro de 1988 manteve os aspectos essenciais dos casuísmos 

eleitorais da Ditadura Militar, inaugurados pelo Pacote de Abril de 1979, tais 

como: a facilidade para a formação de partidos; as circunscrições eleitorais 

vigentes; a representação mínima em oito e a máxima em 70 deputados por 

estado, o número de três senadores por Unidade da Federação. Como 

consequência, passou a haver a distorção da representatividade parlamentar 

entre os menores e os maiores estados, os pequenos ficaram sub-representados. 

Enquanto um deputado por Roraima – o menor colégio eleitoral – se elege com 

nove mil votos, um deputado por São Paulo necessita 34 vezes mais, ou seja, 

cerca de 308 mil votos (SADEK, 1993: 12). 

A redemocratização do país, em 1985, não alterou esta situação, pelo 

contrário, a Emenda Constitucional no. 25, de maio de 1985, alterou as regras 

político eleitorais, estimulando a criação de novos partidos (SADEK, 1993: 11). A 

Constituição de 1988 manteve a facilidade para a formação de partidos, as 
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circunscrições eleitorais vigentes e fixou a representação mínima em oito 

deputados por estado e a máxima em 70 (SADEK, 1993: 12). Diversos autores 

ressaltam as seguintes características principais do sistema: grande 

fragmentação do quadro partidário; e distorção da representatividade eleitoral 

(SADEK, 1993; SCHMITT, 2000; KINZO, 2004; CHEIBUB; FIGUEIREDO; e 

LIMONGI, 2009). O grande número de partidos torna difícil que o partido no 

governo faça maioria sem lançar mão de alianças amplas, a distorção na 

representatividade eleitoral vem fortalecendo a representação das áreas menos 

densamente povoadas, onde, geralmente, as forças mais conservadoras têm 

maior sucesso em eleger seus representantes. Tal situação faz com que as 

coalizões de governo no nível federal sejam não só muito amplas, mas também 

sejam fortemente influenciadas por essas forças conservadoras. Segundo 

Arretche e Rodden (2004, p. 549, apud Camargo, 1993), essas “coalizões [são] 

cuidadosamente construídas entre e como as elites regionais”. A característica, 

em geral, conservadora das elites regionais brasileiras é reconhecida desde os 

trabalhos pioneiros de Leal (1997) e Faoro (2001), publicados originalmente em 

1948 e 1958, respectivamente. 

Segundo dados mencionados pelo Centro de Política e Economia do Setor 

Público (CEPESP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o governo Fernando 

Henrique Cardoso governava, com o apoio principal de três partidos, o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido da Frente Liberal (PFL) e o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), além do seu Partido (PSDB), governando 

com 76,6% das cadeiras do Congresso Nacional (CEPESP, acesso em 07/03/14), 

Aquele governo teria sido, segundo Pasquarelli (2011, p. 4 e 5), ”a primeira 

coalizão de sucesso desde o governo de Juscelino Kubitschek na década de 

1950”. O governo Lula chegou a governar no seu segundo mandato com uma 

coalizão de nove partidos – Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido 

democrático trabalhista (PDT), Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), PP (Partido Progressista), PR (Partido da República),Partido 

Republicano Brasileiro (PRB), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido dos 

Trabalhadores (PT) e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) (PASQUARELLI, 2011, 

p. 8). O Governo atual vem governando com uma coalizão de oito partidos – 

PCdoB, PDT, PMDB, PP, PR, PRB, PSB, e PT –, mas com apenas 62,6% dos 
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votos no Congresso (CEPESP, acesso em 07/03/14). Para as próximas eleições, 

o governo atual já estaria negociando uma coalização de dez partidos, superando 

o governo Lula (DIÁRIO DO PODER; aceso em 07/03/14). 

Este regime de grandes coalizões de partidos foi chamado por Sérgio 

Abranches de “presidencialismo de coalizão”. Segundo Limongi e Figueiredo 

(1998), as bases institucionais desse regime incluem:  

 Formação das maiorias através das coalizões de governo envolve a 

distribuição entre os partidos que a formam de benefícios políticos como 

ministérios, cargos, nomeação de parentes, entre outros, em troca de 

um apoio permanente ao governo; 

 Grande preponderância do Executivo sobre a agenda e as votações no 

Congresso, o qual costuma votar com o governo; 

 Posição vantajosa do Executivo na negociação com os partidos, pelo 

fato de controlar as nomeações para cargos, a proposta e a execução 

orçamentária, por exemplo; 

 Grande importância dos líderes das bancadas partidárias no 

Congresso, que conseguem, em geral, o apoio dos seus liderados; os 

parlamentares são constrangidos a participar das negociações de forma 

coletiva, ou partidária, e não individual. 

Uma das consequências do presidencialismo de coalizão tem sido o 

crescimento do número de ministérios para contentar as demandas da base 

política por poder e cargos no governo. O primeiro governo Cardoso tinha 18 

ministérios, no seu segundo governo este número passou para 21. No governo 

Lula, o número de ministérios subiu para 24 (FIGUEIREDO, 2012, p. 165). Já no 

governo Dilma o número de ministérios atingiu 39, em 2013 (O GLOBO; acesso 

em 07/03/14). Outra consequência tem sido a crescente importância das 

emendas parlamentares no processo de elaboração do orçamento público, um 

terreno no qual o Executivo tem grande iniciativa e controle, mas no qual há 

espaço para barganhas no Legislativo (ARRETCHE e RODDEN, 2004). 
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2.2. Emendas parlamentares 

As emendas parlamentares, instrumento constituinte regido pelo artigo 166, 

parágrafos 2º a 4º da Constituição Federal de 1988, podem ser definidas como 

transferências intergovernamentais, uma ferramenta de descentralização dos 

recursos federais a instâncias locais que possuam maior propinquidade2 às 

demandas sociais (SODRÉ e ALVES, 2010). 

As emendas parlamentares são reconhecidas como um mecanismo de 

participação do poder legislativo no processo orçamentário brasileiro, podem ser 

solicitadas de parlamentares individuais, bancadas ou comissões (SODRÉ e 

ALVES, 2010). Baptista et al (2010), afirmam que a CF, de 1988, promoveu 

profundas mudanças no orçamento federal com o objetivo de melhor direcionar os 

gastos públicos e favorecer a aplicabilidade eficaz dos recursos, através da 

implantação de instrumentos como Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). De acordo com Pereira e 

Mueller (2002), a CF gerou através desses instrumentos institucionais um 

conjunto de normas para regulamentar o processo decisório do orçamento 

federal, e ainda assegurar o planejamento e a distribuição dos recursos federais. 

Existem atualmente quatro diferentes tipos de emendas propostas ao 

Orçamento da União: individual, de autoria de cada parlamentar; coletivas, ou de 

bancada, de autoria das bancadas estaduais e regionais, que dependem de 

interesses em comum; emendas de comissões técnicas da Câmara e Senado, 

que também são de natureza coletiva; e, por fim, as propostas pelas Mesas das 

duas casas (SANTANA, 2011). Embora haja reconhecimento geral sobre o 

importante papel das emendas parlamentares no sistema político brasileiro, há 

opiniões divergentes, quanto ao papel das mesmas no jogo político e quanto à 

forma com que ocorre o processo de distribuição das mesmas, em especial 

quanto à incidência de corrupção no mesmo. 

Santana (2011), por exemplo, defende que esses recursos são distribuídos 

principalmente sob os critérios políticos, uma forma encontrada de direcionar 

investimentos as bases eleitorais, que visam suprir os interesses particulares dos 

                                                 
2
 Segundo Houaiss e Villar (2001, p. 2313), o termo significa: “Condição do que é, ou está 

próximo, proximidade”. 



 

 

 

27 

parlamentares. Afirma, ainda, que as emendas parlamentares são consideradas 

por vários analistas políticos como mecanismo de “compra indireta de votos” por 

meio de um processo de barganha, envolvendo importantes atores políticos, e 

que esses recursos (EP) são distribuídos em sua maioria sob critérios políticos e 

não de acordo com as necessidades técnico-sociais dos municípios, contribuindo 

positivamente para o desencadeamento das desigualdades regionais. 

Sodré e Alves (2010), alinham argumentos que indicam a existência de 

corrupção no processo de liberação das emendas, em função do deficiente 

controle de sua gestão e transparência, visto que há dificuldades na fiscalização 

desse mecanismo de transferência, o que explicaria o grande número de 

escândalos sobre a malversação dos recursos advindos a ele relacionados. Sodré 

e Alves. (2010 p. 415), dizem, também, que há relação entre as transferências 

intergovernamentais de recursos orçamentários via emendas parlamentares e 

casos de corrupção, o que pode ser verificado pelo aumento no ganho potencial 

do ato corrupto, do poder discricionário local e da pressão rent-seekers e 

corrupção federal. 

Pires Júnior (2005) ainda aponta que as EP são frequentemente usadas 

estrategicamente como “moeda” em um mercado específico (arena política do 

Congresso Nacional), para obtenção de maior governabilidade ou outros 

benefícios particulares. Sodré e Alves (2010) retratam a necessidade de 

descentralização de recursos (emenda parlamentar) para si, partindo do princípio 

que os Municípios são em última instância responsáveis pelo bem-estar e 

qualidade de vida da população residente, e sendo eles ainda que gozam da 

menor parcela da arrecadação do país, embora apresentem inúmeras 

necessidades sociais. 

Para Santana (2012), as emendas parlamentares individuais ao orçamento 

no Brasil podem ser categorizadas como recurso do tipo pork barrel, pois essas 

são direcionadas para locais onde os parlamentares obtiveram contribuição 

significativa dos eleitores durante o processo eleitoral. Pork barrel é definido pela 

leitura americana como “recursos ou políticas que tem por objetivo atender 

interesses de grupos ou regiões específicas” (SANTANA, 2012 apud STEIN; 

BICKERS, 1995). Segundo Santana (2011), o governo defende que os recursos 
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liberados para as emendas obedecem a critérios técnicos, definidos pelos 

respectivos setores. 

As EP obedecem a dois níveis de intervenção, as EP individuais e EP 

coletivas. As EP individuais são de autoria de cada senador ou deputado, sendo 

que cada parlamentar possui um teto de 25 EP, essas consideradas recursos 

clientelista e localista, já as EP coletivas, constituem a maior parte, subdividem 

em emendas de bancadas estaduais, podendo ter de 18 a 23 emendas, a 

depender do número de parlamentar que compõe a bancada, as de bancadas 

regionais até duas emendas por bancada, e por fim as emendas de comissões 

permanentes do Senado e da Câmara de Deputados obedecendo até cinco 

emendas por comissão (SANTANA, 2011; LIMONGI e FIGUEIREDO, 2009).    

Recentemente em 12 de novembro de 2013 foi aprovado no Senado a PEC 

(Proposta de Emenda à Constituição) do orçamento impositivo que obriga o 

pagamento das emendas parlamentares individuais.  Anteriormente cada 

parlamentar podia propor até R$ 15 milhões em emendas, o que não 

necessariamente seriam liberadas, atualmente após o orçamento impositivo os 

parlamentares têm direito a R$ 13,8 milhões em emendas, já com liberação 

garantida, além de determinar que 50% das EP individuais sejam alocadas na 

saúde até 2018 (O GLOBO; acesso em 10/01/14).   

Santana (2011) ressalta que os setores mais beneficiados com 

investimentos provindos das emendas parlamentares são a saúde, educação, 

infraestrutura e assistência social, por estes serem programas de grande impacto 

local. Baptista (2012) cita que nos anos de 2004-2007 o número de emendas 

destinada a saúde foi superior ao dos demais setores da política pública no Brasil, 

o que mobilizou em 2007 mais de 20% do recurso total das emendas, justificados 

por tratar de investimentos de grande visibilidade. 

2.3. Emendas parlamentares e despesas com saúde 

A saúde é uma área de grande alcance social, estima-se que 145 milhões 

da população brasileira dependam exclusivamente do Sistema Único de Saúde 

(SUS), tornando-a a maior política social já implantada no Brasil (MAGDALENA, 

2012). Anteriormente à criação do SUS o sistema de saúde vigente no Brasil 
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assegurava apenas aos trabalhadores formalmente vinculados à Previdência e 

seus dependentes o direito a saúde, tratava-se de um sistema de saúde 

excludente, curativo e financiado pela classe trabalhista, com interesse de manter 

o trabalhador em pleno bem-estar garantindo a produção e a mão de obra no 

laboro (MAGDALENA, 2012). Antes da criação do SUS, os serviços de saúde 

públicos federais eram financiados por duas fontes: o orçamento previdenciário 

voltado para as despesas de saúde do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS) e o orçamento fiscal do governo federal, que correspondia aos programas 

do Ministério da Saúde. (MAGDALENA, 2012; RODRIGUES e SANTOS, 2011). 

A Constituição Federal de 1988 promoveu profundas mudanças no modelo 

do financiamento da saúde, além de criar mecanismos de avaliação e controle 

dos investimentos no setor, estabeleceu o modelo de Seguridade Social 

integrando três grandes áreas a saúde, a previdência e a assistência social, 

tornando-as um orçamento único, o Orçamento da Seguridade Social (OSS) 

(MAGDALENA, 2012). A implantação do OSS implicou na criação e no 

recolhimento de contribuições sociais que assegurassem o financiamento do 

SUS, entre eles estão o COFINS (Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social) que provém do faturamento bruto das empresas, o CSLL 

(Contribuição sobre o Lucro Líquido das Empresas), posteriormente o CPMF 

(Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira) somado a variados 

impostos federais, estaduais e municipais como, imposto de renda, imposto sobre 

produtos industrializados, imposto sobre propriedade de veículos automotores e 

etc (MAGDALENA, 2012).  

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) instituído em 1969, sob o decreto 

64.867 vinculado ao Ministério da Saúde (MS), é reconhecido como gestor 

financeiro dos recursos federais e responsável, atualmente, pela transferência 

fundo a fundo, em consonância com os critérios previstos na lei 8.080 (BRASIL, 

1969; MAGDALENA, 2012). De acordo com a Lei 8.142/90, os recursos do FNS 

deverão ser alocados em despesas de custeio (manutenção dos serviços, obras 

de conservação, material de consumo, gastos com pessoal entre outras), 

despesas de capital (execução de obras, aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, aquisição de imóveis para obras, entre outros), na cobertura 

assistencial, ambulatorial e hospitalar (BRASIL, 1990). 
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Santana (2011) afirma que as áreas da saúde, educação, infraestrutura e 

assistência social estão entre os investimentos de maior importância no 

orçamento federal. Segundo Baptista et al (2012, p. 2.268),  

o volume das emendas parlamentares no orçamento público 
federal não é significativo em termos orçamentários, mantendo-se 
em torno de 2% do orçamento global. Entretanto, destacam-se 
como parcela importante dos recursos de capital, que 
representam 10% do orçamento. 

[...] 

A saúde tem sido uma área importante no que tange à 
apresentação de emendas pelos parlamentares. No PPA 
[Programa Plurianual] 2004-2007, o número de emendas 
destinadas à saúde foi superior aos demais setores da política 
pública, mobilizando, em alguns anos, mais de 20% do recurso 
total das emendas (como em 2007). 

Ainda segundo as mesmas autoras: 

Emendas no Orçamento do Ministério da Saúde representam para 
alguns Estados mais de 50% dos valores destinados aos 
principais incentivos da Atenção Básica (BAPTISTA ET AL, 2012: 
2276) 

Como o orçamento da saúde é o segundo maior da República, só sendo 

superado pelo orçamento da Previdência Social e tem uma parcela de recursos 

destinados a investimentos muito superiores ao deste, é natural que desperte 

grande atenção dos parlamentares, além de constituir fonte de denúncias de 

desvios de recursos, corrupção e uso distorcido de emendas parlamentares 

(BAPTISTA et al, 2012). 

O fenômeno não é novo, mas vem se agravando, segundo Serra e 

Rodrigues (2007), desde 1997, as emendas parlamentares passaram da terceira 

fonte de recursos de investimento, para a primeira (ver figura1 a seguir). Como se 

pode ver, as emendas parlamentares passaram a ser representativas nos 

investimentos do Ministério da Saúde a partir de 1996, tendo-se tornado em 2001, 

a segunda principal fonte, só superada pelos financiamentos externos. Mais 

recentemente, segundo Baptista et al (2012, p. 2272), as emendas parlamentares 

representaram no período de 2003 a 2006, entre 58,6% e 38,1% dos 

investimentos realizados pelo orçamento regionalizado do Ministério da Saúde, ou 

seja dos recursos de investimentos repassados a estados e municípios. 
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Figura 1: Comportamento dos principais itens de investimento  

do Ministério da Saúde (exclusive saneamento), 1995/2001 

 

Fonte: elaboração própria, com base em SANTOS, 2002, p. 402. 

Obs: “Linear-Emendas Parlamentares” trata-se de linha de tendência relativa  

à evolução da participação das emendas no total dos investimentos do MS 

no período. 

É importante destacar que as emendas parlamentares têm grande 

importância nos investimentos do Ministério da Saúde região e unidades da 

federação. Segundo Baptista et al (2012, p. 2274): em alguns estados, os 

recursos das emendas corresponderam a mais de 70% dos investimentos, como 

no Acre, Amapá, Roraima, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e 

Rio Grande do Sul. Como se pode ver, as emendas representam uma parcela 

importante do total de investimentos do Ministério da Saúde, particularmente em 

alguns estados da Federação.  

Os dados da figura 2, a seguir, apresentam a evolução da participação das 

emendas parlamentares no orçamento regionalizado do Ministério da Saúde, 

entre 1997 e 2006. 
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Figura 2: Evolução da participação das emendas parlamentares no 

orçamento regionalizado do Ministério da Saúde, 1997 e 2006 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Baptista et al, 2012, p. 2273 

As autoras acima citadas, também apresentaram dados que permitem se 

relacionar a importância das emendas parlamentares para a atenção básica e o 

Piso de Atenção Básica (PAB) fixo, entre 1997 e 2006. Como se sabe, o PAB fixo 

é um elemento chave das transferências do governo federal que contribui para o 

financiamento da atenção básica. Segundo os dados por elas citados, o valor das 

emendas parlamentares para este nível de atenção variaram entre o mínimo de 

14,3% (no ano de 1997) do PAB fixo a 40,6% (2005), com uma clara tendência de 

crescimento no período observado. As emendas foram especialmente importantes 

para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como se pode ver na figura 3, a 

seguir. 
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Figura 3: Evolução da relação % entre as emendas parlamentares e o PAB 

fixo, 1997-2006, para o Brasil e regiões 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Baptista et al, 2012, p. 2273. 

Pode-se dizer desta forma que as emendas parlamentares têm 

participação importante nas despesas de investimentos do Ministério da Saúde. 

Como sua alocação obedece a critérios políticos, parece importante estudar sua 

relação com as necessidades de saúde da população, como pretende fazer o 

estudo ora proposto. 
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3. OBJETIVOS E MÉTODOS 

3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo geral 

Analisar a influência das emendas parlamentares na distribuição geográfica 

dos investimentos federais na atenção primária. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Verificar se a distribuição das emendas parlamentares para a atenção 

primária entre os municípios está de acordo com os pressupostos 

encontrados na literatura; 

 Correlacionar a ocorrência das emendas com indicadores relacionados 

com as necessidades da população. 

3.2. Métodos e Procedimentos 

Trata-se de estudo descritivo transversal de caráter quantitativo, que 

analisou valores de investimentos aplicados à saúde através de emendas 

parlamentares ao orçamento federal, visando verificar a relação entre a 

ocorrência desta e indicadores selecionados para os anos de 2011 e 2012. 

Apesar de principalmente de caráter quantitativo, o estudo envolve procedimentos 

qualitativos, principalmente no que diz respeito à revisão da literatura sobre o 

tema. O modelo de análise utilizado foi o de regressão logística multivariada, 

utilizando-se os programas EPINFO 7 ® e “R”3sucessivamente para se analisar 

os dados. Foram obtidos resultados iguais nos dois programas utilizados. 

3.2.1. Variáveis utilizadas na análise 

Para a análise foi montado banco de dados para o estudo, com base nas 

seguintes fontes: Sistema de Informação Sobre Orçamento Público (SIGA) – para 

as emendas parlamentares; Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD)- e Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

do Ministério da Saúde DATASUS; Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – para 

                                                 
3
 Este é o programa de análise estatística de acesso aberto mais utilizado atualmente no mundo. 
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número de eleitores. As variáveis independentes selecionadas para a análise 

foram: 

I. Cobertura da Saúde da Família (COB) – calculada com base na 

proporção entre o número de pessoas cadastradas na Saúde da 

Família e a população residente no município (DATASUS: 10/05/14); 

II. Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP), 

selecionadas entre as de maior proporção de ocorrência e 

consideradas segundo o local de residência do paciente do Sistema 

de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – (DATASUS: 

06/06/14): 

1. Internações por pneumonia (IPN) – 23,88% 

2. Infecções gastrointestinais agudas (IGA) – 6,51% e;  

3. Outras doenças infecciosas intestinais (ODI) – 6,31%. 

III. Número de eleitores por município (ELE) – quantitativo de eleitores 

com base no sítio do TSE (TSE: 31/05/14); 

IV. Índice de desenvolvimento Humano – Municipal (IDH-M) – de 2010 

(PNUD: 30/05/14); 

Todas as variáveis acima mencionadas foram obtidas para os anos de 

2011 e 2012, com exceção do IDH-M, que só é disponível para o ano de 2010. A 

variável dependente foi à ocorrência (= 1), ou não (= 0) de emendas 

parlamentares “estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde”, 

com base no Sistema de Informação sobre Orçamento Público (SIGA) do Senado 

Federal, para os anos de 2011 e 2012. 

Como foi adiantado na introdução, como este projeto se insere num esforço 

mais amplo de análise do papel das emendas parlamentares sobre o 

financiamento do SUS, em andamento no Instituto de Medicina Social (IMS) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) tendo utilizado o banco de 

dados do mesmo, feito com base no sistema de informações sobre o orçamento 

público do Senado Federal SIGA (BRASIL, Senado, acesso em 07/10/2013). Foi 

selecionado, como variável dependente, o conjunto de emendas parlamentares 

liquidadas nos anos de 2011 e 2012 para a: “estruturação da rede de serviços de 
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atenção básica de saúde”, descritor que identifica as despesas de investimento 

feitas por emenda parlamentar ao orçamento federal para cada município 

beneficiado no SIGA. As emendas dos dois anos foram consolidadas e os dados 

tratados para correção de inconsistências observadas nos dados importados do 

SIGA, tais como emendas registradas de forma duplicada – cada uma no nome 

de um de seus autores, no caso de emendas coletivas – que constituem, na 

realidade, uma única emenda. Deste modo, ao fim do processo obteve-se um 

total de 88 emendas parlamentares, distribuídas para 81 municípios, sendo que 

algumas localidades receberam duas emendas parlamentares distintas.  

Uma vez que a base de dados ganhou consistência com a exclusão das 

duplicidades, pôde-se aplicar um filtro para selecionar as emendas liquidadas. A 

figura abaixo ilustra o procedimento utilizado. 

Figura 4. Filtro de seleção das emendas liquidadas 

 

Fonte: Treitsman, 2013. 

Os dados do banco foram cotejados com os de publicação do Congresso 

Nacional sobre o mesmo tema para o ano de 2011 (BRASIL, Congresso Nacional, 

2011). Há diferenças entre as duas fontes, em relação ao número de emendas 

aprovadas e respectivo valor. Isto obrigou a se verificar novamente os 

procedimentos seguidos para a montagem do banco. Foi possível constatar que 

as pequenas diferenças encontradas não se devem a nenhum tratamento de 

dados incorreto seguido na montagem do banco. Desta forma, considera-se que a 

possível razão para as diferenças encontradas é que o conjunto de emendas 
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analisadas pelo documento do congresso pode ser um diferente do constante do 

banco, por conta dos dados terem sido coletados em períodos diferentes: o 

documento mencionado é de novembro de 2012, tendo sido elaborado antes do 

final do ano, portanto; enquanto o banco considera o conjunto das emendas do 

ano. Serão utilizados os valores das Emendas Parlamentares Liquidadas 

provenientes da unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 

destinadas a investimentos na atenção básica nos anos de 2010 a 2013. 

O indicador de IDH-M é uma medida composta que considera 

características de renda, educação e longevidade, obtido junto ao Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (PNUD, 08/03/14). Para a pesquisa, foi 

montado um banco de dados compatibilizando o IDH-M com a cobertura de 

Saúde da Família. Foram considerados, apenas os municípios existentes, para os 

quais o DATASUS oferece dados relativos tanto à população cadastrada no SIAB, 

quanto à população residente total em 2010. 

3.2.2. Análise dos dados 

Análise de regressão logística multivariada 

Este tipo de análise permite calcular a razão de chance de o município ser 

escolhido para receber emenda parlamentar, em relação a cada variável 

independente selecionada. Razões de chance iguais a um (= 1), indicam 

neutralidade da variável; razões de chance menores que um (< 1) indicam 

possibilidade negativa de escolha; e razões de chance maiores do que um (> 1) 

indicam possibilidade positiva. 

A significância estatística foi considerada quando p < 0,05. A regressão foi 

realizada pelo método back step eliminando-se passo a passo, as variáveis que 

não se mostraram significativas do maior valor de p para o menor. 

Análise estatística descritiva simples 

Foi feita, ainda, uma breve análise estatística descritiva simples sobre a 

relação entre a distribuição dos eleitores, o IDH-M e a cobertura de saúde da 

família –ordenados do maior para o menor valor – e a ocorrência das emendas 

selecionadas para estudo (“estruturação da rede de serviços de atenção básica 

de saúde“). Para as duas primeiras variáveis resolveu-se agrupar os municípios 
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segundo o primeiro centil e os nove seguintes, e do segundo ao quinto decil (40% 

do total) e do sexto ao décimo decil (50% do total). Em relação à variável COB, 

resolveu-se trabalhar com a divisão dos municípios por decis. O objetivo dessa 

análise foi o de complementar a análise de regressão logística multivariada 

realizada, particularmente pelo fato de que a variável (ELE) não apresentou 

significância na mesma, apesar da literatura indicar a possibilidade de correlação 

entre a alocação das emendas e o número elevado de eleitores dos municípios 

beneficiados. 

3.2.3. Abrangência do Estudo 

O estudo foi realizado para todo o território nacional, uma vez que o 

número de emendas parlamentares ao orçamento aprovados para a atenção 

básica ou primária é relativamente pequeno, não permitindo análises restritas a 

um número pequeno de unidades da federação. 

3.2.4. Aspectos éticos 

Como o estudo não envolveu seres humanos, não foi necessário submetê-

lo a Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP). 
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4. RESULTADOS 

Após o cotejamento dos dados obteve-se o total 88 emendas 

parlamentares liquidadas para os anos estudados, cuja descrição: “estruturação 

da rede de serviços de atenção básica”, essas, distribuídas entre 81 municípios 

distintos. Alguns desses municípios receberam mais de uma emenda 

parlamentar, porém de parlamentares/autores diferentes. 

4.1. Análise de regressão logística multivariada 

Ao final, as variáveis que se mostraram significativas foram: IDH-M (x 

1.000) IGA e COB. Foram calculadas as magnitudes de cada uma dessas 

variáveis, obtendo-se os resultados apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 1: Resultado de regressão logística binomial multivariada, realizada 

com Epinfo 7 ® 

Term Odds 

Ratio

95% C.I. Coefficient S.E. Z-

Statistic

P-Value

IDHMMIL 1.0095 1.0056 1.0134 0.0095 0.0020 48.403 0.0000

IGA 1.0005 1.0001 1.0009 0.0005 0.0002 25.356 0.0112

COB 0.9914 0.9853 0.9976 -0.0086 0.0032 -27.142 0.0066

CONSTANT * * * -100.490 14.884 -67.518 0.0000  

Convergence: Converged

Iterations: 9

Final -2*Log-

Likelihood:
7.930.877

Cases 

Included:
5562

 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados e utilizando 

os software Epinfo® e R® . 

Para a variável IDH-M (multiplicada por 1.000) encontrou-se um coeficiente 

positivo de 0,0095, ou seja, para cada unidade de aumento de IDHMMIL ou para 

cada unidade de aumento na terceira casa decimal do IDHM há um aumento de 

chance do município ser escolhido. Ou seja, quanto melhores as condições de 

vida medidas pelo IDH-M, maiores as chances do município ser escolhido. 
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Para a variável IGA, observa-se que para cada caso adicional de infecção 

gastrointestinal aguda aumenta a chance do município ser escolhido em 0,0005.  

Para a variável cobertura, observou-se que quanto menor a cobertura, mais 

chance a cidade tem de ser escolhida, ou para cada unidade percentual de 

aumento na cobertura de Saúde da Família, há uma redução de 

aproximadamente 1% na chance da cidade ser escolhida para receber a emenda 

parlamentar. Foi calculado com o programa “R” o R2 de McFadden, cujo valor foi 

0,07 (LOESCH e HOELTGEBAUM, 2012, p. 70). 

4.2. Análise estatística descritiva simples 

Uma análise de regressão logística simples também foi realizada com cada 

variável separadamente com objetivo de confirmar os resultados da regressão 

logística múltipla variada e enriquecer o estudo, o resultado é explicitado na 

tabela abaixo: 

Tabela 2: Resultado de regressão logística simples realizada com Epinfo 7 ® 

Variáveis “Odds Ratio” Coeficiente P-valor

COB 0.9841 -0.0160 0.0000

IDHMMIL 1.0118 0.0117 0.0000

ELE1000 10.007 0.0007 0.0077

IGA 10.007 0.0007 0.0004

IPN 10.001 0.0001 0.0437

ODI 10.004 0.0004 0.0574
 

Fonte: Elaboração própria, com base no banco de dados e 

utilizando os software Epinfo® e R® . 

Observa-se que todas as variáveis na análise de regressão logística 

simples apresentaram significância estatística (p<0.05), exceto ODI. Observa-se 

também que o “Odds ratio” ou razão de chances variou muito pouco em relação 

aos valores das variáveis que mantiveram significância estatística na regressão 

logística múltipla. 

4.2.1. Emendas e número de eleitores 

Com o objetivo de verificar os resultados da análise de regressão logística 

multivariada realizada, foi feita uma pequena análise estatística descritiva simples 
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sobre a relação entre a ocorrência das emendas selecionadas para o estudo com 

relação à distribuição dos municípios em tercis segundo o número de eleitores. O 

resultado desta análise é apresentado na tabela 3 e na figura 5, a seguir. 

Como se pode ver, os municípios foram distribuídos segundo o primeiro 

centil e os nove seguintes, e agrupados do segundo ao quinto decis e do sexto ao 

décimo decis por número de eleitores4. Na tabela 3, é representada, ainda, uma 

razão entre o número de emendas recebidas pelos centis e decis e o número de 

municípios multiplicado por mil (r). Esta representação revela uma concentração 

ainda maior da alocação das emendas entre os municípios com os maiores 

eleitorados. 

Tabela 3: Número de municípios que receberam emendas em 2011 e 2012 no 

total de municípios, distribuídos segundo centis e decis 

Divisão dos 

municípios em 

decis segundo o 

número de 

eleitores

Número de eleit. 

por decil
N % r

1º centil 1% Acima de 276.099 56                9 10,2     160,71

os 9 centis seguintes 9% De 39.122 a 272.068 501             31 35,2     61,9     

2º ao 5º decis 40% De 8.569 a 39.124 2.226          32 36,4     14,4     

6º ao 10º decis 50% Até 8.564 2.784          16 18,2     5,7       

Total 100% - 5.567          88 100,0 15,81   

Municípios que 

receberam emendas

Centis e decis %

Número 

de 

municípios 

por centis 

e decis

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SIGA e do TSE. 

Obs: ‘r’ = (número de emendas por grupo de municípios / pelo número 

de municípios) x 1.000. 

Esta representação é reveladora da elevada concentração das emendas 

entre os municípios com mais eleitores. O primeiro centil, composto pelos 56 

municípios que têm acima de 276 mil eleitores recebeu 10,2% do total das 

emendas, enquanto 2.784 municípios que representam 50% do total ficaram com 

apenas 18,2% das emendas. Os nove centis seguintes, que somam 501 

                                                 
4
 Esta forma de representação é inspirada no livro de Thomas Piketty (2013, tabelas 7.1 a 7.3), 

que procurou apresentar a desigualdade de rendimentos na sociedade, buscando revelar a alta 
concentração da renda entre as camadas mais ricas da sociedade. 
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municípios ficaram com 35,2% das emendas, quase o mesmo percentual (36,2%) 

de 40% dos municípios – que integram do segundo ao quinto decil – e somam 

2.226. 

Figura 5: Número de municípios que receberam emendas em 2011 e 2012 no 

total de municípios, distribuídos segundo centis e decis 
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SIGA e do TSE. 

A razão (r) demonstra de forma ainda mais clara a desigualdade na 

distribuição das emendas segundo o número de eleitores dos municípios. A razão 

para o primeiro centil – com mais de 276 mil eleitores – foi de 160,7 emendas por 

mil municípios – mais de 10 vezes a média para o total de municípios –, que foi de 

apenas 15,8 emendas por mil, enquanto a mesma razão foi de apenas 5,7 por mil 

para a metade inferior do total dos municípios, que são aqueles que têm menos 

eleitores. Para os nove centis seguintes ao primeiro – que têm entre 39 mil e 272 

mil eleitores – a razão foi de 61,9 emendas por mil municípios, enquanto para os 

40% de municípios que apresentaram um número intermediário de eleitores – 

entre 8,5 mil a 39 mil – a razão foi de apenas 14,4 por mil, abaixo da média geral. 

Os resultados se mostram coerentes com o que a literatura aborda a cerca 

do tema, Pires (2005), Santana (2011), Sodré e Alves (2010) mencionados no 

item 2.2, defendem que as emendas parlamentares são distribuídas em sua 

maioria sob os critérios políticos, uma forma de direcionar investimento para as 

bases eleitorais. Vários cientistas políticos reconhecem ainda que as emendas 
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parlamentares são de grande apreciação dos atores políticos por serem usadas 

frequentemente como “moeda” na arena política, um instrumento de 

barganha/coalizão política que buscam atender os interesses políticos e pessoais 

do parlamentar. Esses argumentos podem razoavelmente explicar a distribuição 

distorcida das emendas parlamentares expressos na tabela 3. 

Tais dados apontam, ainda, uma possível limitação da análise logística 

multivariada realizada, a qual poderia possivelmente obter melhores resultados, 

se o número de eleitores estivesse dividido por 1.000 no banco de dados. A 

premência do tempo, em função da necessidade de se cumprir o prazo de defesa 

da dissertação, não permitiu que se procedesse à nova análise do banco de 

dados com tal divisão, o que poderá ser feito quando da elaboração do artigo 

decorrente desta pesquisa. 

4.2.2. Emendas e IDH-M 

A tabela 4, a seguir, apresenta os municípios distribuídos segundo o 

primeiro centil e os nove seguintes, agrupados do segundo ao quinto decis e do 

sexto ao décimo decis por IDH-M. Nesta tabela também é representada uma 

razão (r) entre o número de emendas recebidas pelos centis e decis e o número 

de municípios multiplicado por mil. Esta representação também revela uma 

concentração grande da alocação das emendas entre os municípios com os 

maiores valores de IDH-M. 

Como se pode ver, há uma forte concentração de emendas nos municípios 

com maiores valores de IDH-M, embora um tanto menos forte do que em relação 

ao número de eleitores. O primeiro centil, composto pelos municípios com valores 

de IDH-M acima de 0,796, recebeu seis emendas, ou 6,8% do total, com uma 

razão de 107,1 emendas por mil, contra 21 emendas, ou 23,9% do total, com uma 

razão de apenas 7,5 por mil dos 50% dos municípios com valores de IDH-M 

abaixo de 0,666. Os nove centis seguintes ao primeiro receberam 23 emendas, 

mais do que os 50% com menor IDH-M e apenas 39,5% menos do que as 38 

emendas recebidas pelos 40% dos municípios com valores “intermediários” de 

IDH-M, entre 0,666 e 0,750. 
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Tabela 4: Número de municípios que receberam emendas em 2011 e 2012 no 

total de municípios, distribuídos segundo centis e decis por IDH-M 

Centis e decis %
IDH-M por centil    

ou decil
N % r

1º centil 1% Acima de 0,796 56                6 6,8       107,1   

os 9 centis seguintes 9% Entre 0,750 e 0,795 500             23 26,1     46,0     

2º ao 5º decis 40% Entre 0,666 a 0,750 2.227          38 43,2     17,1     

6º ao 10º decis 50% Abaixo de 0,666 2.783          21 23,9     7,5       

Total 100% 5.566          88 100,0   15,8     

Divisão dos municípios segundo o IDH-M Número 

de 

municípios 

por centis 

e decis

Municípios que 

receberam emendas

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SIGA e do PNUD. 

Obs: ‘r’ = (número de emendas por grupo de municípios / pelo número 

de municípios) x 1.000. 

A razão (r) calculada para a distribuição das emendas em relação ao IDH-

M também demonstra de forma clara a desigualdade dessa distribuição. A razão 

para o primeiro centil –valores de IDH-M acima de 0,796 – foi de 107,1 emendas 

por mil municípios – quase sete vezes a média para o total de municípios –, que 

foi de apenas 15,8 emendas por mil, enquanto a mesma razão foi de apenas 5,7 

por mil para a metade inferior do total dos municípios, que são os que têm as 

piores condições de vida, medidas pelo IDH-M. Para os nove centis seguintes ao 

primeiro –com valores de IDH-M entre 0,750 e 0,795 –, a razão encontrada foi de 

46 emendas por mil municípios, enquanto para os 40% com IDH-M “intermediário” 

– entre 0,666 e 0,750 – a razão foi de apenas 17,1 por mil, pouco acima da média 

geral. 

Tais dados revelam existir um certo contrassenso na distribuição das 

emendas em relação aos valores de IDH-M, ou seja, quanto melhor o valor do 

IDH-M de um município, maior a chance deste ser escolhido, inversamente 

contrária à chance dos municípios com piores condições de vida. Tal resultado 

está em acordo com o encontrado na análise de regressão logística multivariada. 

4.2.3. Emendas e cobertura da saúde da família 

A tabela 5, a seguir apresenta o número de municípios que receberam 

emendas no período estudado no total dos municípios, ordenados segundo os 
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decis de cobertura da saúde da família, da maior para a menor cobertura. Como a 

distribuição das emendas foi feita principalmente para os municípios que 

apresentavam baixa cobertura da saúde da família, não pareceu útil utilizar a 

mesma forma de agrupamento dos municípios feita para as duas variáveis 

anteriores. 

Tabela 5: Número de municípios que receberam emendas em 2011 e 2012 

no total de municípios, distribuídos segundo decis por cobertura da 

saúde da família 

Decil Cobertura por decil N % % acum.

1º 100%* 2 2,3           2,3            

2º 100%* 5 5,7           8,0            

3º 100%* 4 4,5           12,5          

4º De a 98,39% a 100% 8 9,1           21,6          

5º De 95,55% a 98,38% 2 2,3           23,9          

6º De 91,38% a 95,54% 9 10,2         34,1          

7º De 85,05% a 91,37% 7 8,0           42,0          

8º De 72,85% a 85,03% 6 6,8           48,9          

9º De 45,62% a 72,83% 22 25,0         73,9          

10º Abaixo de 45,56% 23 26,1         100,0       

88 100,0      -

Divisão dos municípios em decis segundo a 

cobertura de Saúde da Família

Municípios que receberam 

emendas

Total
 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SIGA e do DATASUS 

(*) Segundo a divisão da população cadastrada pela saúde da família pelo  

total da população residente, muitos municípios apresentam coberturas  

acima e muito acima do 100%, considerado, aqui, como limite de cobertura. 

Os dados da tabela 5 apresentam uma distribuição das emendas mais de 

acordo com o que se poderia considerar como “necessidade da população”, uma 

vez que os decis de municípios que apresentaram maior proporção de emendas 

foram justamente aqueles que apresentavam menor cobertura de saúde da 

família – abaixo de 72,83%. Os dois decis inferiores da distribuição receberam em 

conjunto mais de 50% do total das emendas. Tais dados reforçam os achados da 

análise de regressão logística multivariada. 
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4.2.4. Emendas, número de eleitores e média de cobertura de saúde da 

família 

É interessante fazer o mesmo raciocínio, agrupando os municípios em 

decis, segundo o número de eleitores, do maior para o menor. A tabela 6, a seguir 

apresenta os municípios agrupados por decil segundo o número de eleitores do 

maior para o menor, as médias de eleitores e de cobertura da saúde da família 

(SF) por decil, o número de emendas por decil e a razão entre o número de 

emendas por decil multiplicada por mil municípios. 

Tabela 6: Municípios agrupados por decil segundo o número de eleitores, 

médias de eleitores e de cobertura da saúde da família (SF) por decil, 

número de emendas por decil e razão entre o número de emendas 

em 2011 e 2012 por decil multiplicada por mil municípios 

Decis Número de 

municípios 

por decil

Média de 

eleitores por 

decil

Média  de 

cobertura de 

SF por decil

Emendas 

por decil

Razão de 

emendas 

por 1 mil 

municípios

1 557 161.611,1      63,1                 40                  72                  

2 556 28.330,4         84,0                 11                  20                  

3 557 17.755,2         97,2                 9                    16                  

4 557 13.212,8         95,8                 5                    9                    

5 556 9.834,7           97,3                 7                    13                  

6 557 7.493,9           97,1                 6                    11                  

7 557 5.797,9           105,4               4                    7                    

8 557 4.499,0           97,9                 1                    2                    

9 556 3.423,5           102,5               2                    4                    

10 557 2.253,5           101,7               3                    5                     

Fonte; Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TSE e do DATASUS 

Os dados da tabela mostram que há uma grande concentração de 

emendas nos municípios com o maior número de eleitores, que são 

coincidentemente os que apresentam menores médias de cobertura da saúde da 

família. A razão entre o número de emendas por mil municípios apresenta uma 

variação de 72/1000 no primeiro decil – municípios com mais eleitores – que cai 

de forma quase proporcional até atingir 2/1000, 4/1000 e 5/1000 nos três últimos 

decis da distribuição, que são os municípios com menores médias de eleitores. 

Tais dados confirmam que as emendas estão sendo alocadas principalmente 

tanto para os municípios com maior eleitorado, que são coincidentemente os que 



 

 

 

47 

têm menor cobertura de saúde da família. A tabela 7, a seguir, apresenta tais 

médias por grupos de decis. 

Tabela 7: Municípios que receberam emendas em 2011 e 2012, por média de 

eleitores e de cobertura de saúde da família por grupos de decis 

Decis 

agrupados

Número de 

municípios 

por decil

Média de 

eleitores 

por decil

Média  de 

cobertura 

por decil

Emendas 

por decil

Razão de 

emendas 

por 1 mil 

municípios

1º 557 161.611,1    63,1            40 71,8               

2º ao 5º 2226 69.133,0      93,2            32 14,4               

6º ao 10º 2784 23.467,8      100,9          16 5,7                  

Média geral 556,7 25.409,3      94,1            8,8 15,8               
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TSE e do DATASUS 

Os dados da tabela 7 ainda mais eloquentes do que os da tabela 6, 

mostrando que embora as emendas parlamentares estejam sendo alocados 

principalmente nos municípios de menor cobertura da saúde da família, o que 

parece desejável, também estão indo na verdade para os municípios com mais 

eleitores. A razão entre as emendas e o número de municípios de cada grupo 

variam de 71,8/1000 no primeiro decil, que agrupa os municípios com mais 

eleitores (média de 161.611), para apenas 5,7/1000 no grupo formado pelos sexto 

ao décimo decil, que reúne os municípios que têm menor número de eleitores 

(média de apenas 23,467). Tais dados sugerem, ainda, que o impacto de 45% 

dos investimentos (proporção das 40 emendas do primeiro decil sobre o total de 

88 emendas) com base em emendas pode estar sendo reduzido, em função da 

média muito elevada do número de eleitores e, consequentemente da população. 
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5. DISCUSSÃO 

Os resultados das análises estatísticas apresentados confirmam, no 

essencial, o que a literatura sobre o tema sugere em relação à lógica de 

distribuição geográfica das emendas parlamentares. No item 2 deste trabalho, foi 

visto que as emendas constituem essencialmente um instrumento de barganha 

política, desta forma os parlamentares tenderiam a distribuir as emendas com 

base principalmente em critérios políticos, entre os quais se destaca o quantitativo 

de eleitores. Apesar da falha na análise de regressão logística multivariada – por 

não se ter dividido por mil o número de eleitores de cada município – a análise 

estatística descritiva, deixou claro que as emendas tendem a se concentrar nos 

maiores colégios eleitorais municipais. Como se viu, os 56 municípios que 

constituem os maiores colégios eleitorais apresentaram uma razão de 160,1 

emendas por mil eleitores, muito acima da média de 15,8 e muito acima da média 

de 5,7 emendas por mil eleitores dos 50% dos municípios que têm menos 

eleitores. 

Os dados se tornam ainda mais graves e consistentes quando 

correlacionados com a literatura já abordada no item 2.2 deste trabalho. Para 

Santana (2011) as emendas parlamentares são consideradas um mecanismo de 

“compra indireta de votos”, e que, por esses recursos serem distribuídos 

principalmente sob os critérios políticos contribui positivamente para o 

desencadeamento das desigualdades regionais. Para a mesma as emendas 

parlamentares individuais podem ser categorizadas como recurso de pork barrel, 

por elas serem direcionadas paras as bases eleitorais. Em consonância com o 

autor anterior citado, Pires (2005) defende que as emendas parlamentares são 

utilizadas estrategicamente como “moeda” de troca na arena política. Haja vista 

que as coalizões/barganhas políticas firmadas na arena política tendem a 

contribuir negativamente para a destinação correta (“justa”) deste tipo de recurso. 

Pereira e Mueller (2004), Magdalena (2012) explicam que a fragmentação 

partidária predominante na política do Brasil culmina na pulverização do poder, 

isto, contribui para que ocorra ineficiência da política orçamentária do país. 

Este tipo de recursos de investimentos representa uma proporção 

relativamente importante dos investimentos do Ministério da Saúde, 
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particularmente os regionalizados, assim como quando comparados com os 

gastos com o PAB fixo, como se viu no item 2 que, para alguns estados os 

recursos financeiros provindo das emendas parlamentares representou mais de 

50% dos valores dos principais incentivos federais (BAPTISTA, 2012). Tal peso 

tende a reforçar o papel das emendas como instrumento de barganha política. 

Isto sugere que os fatores políticos, como o número de eleitores, tende a 

influenciar mais na alocação dos recursos das emendas parlamentares do que 

variáveis relacionadas com as necessidades de saúde da população. Entre as 

variáveis selecionadas para estudo que têm a ver com essas necessidades – 

cobertura da saúde da família, IDH-M e internações por condições sensíveis à 

atenção primária – aquelas cujo comportamento se mostrou na análise de 

regressão realizada mais de acordo com essa indicação da literatura foram o IDH-

M e a infecção gastrointestinal aguda (IGA). Da mesma forma, a análise 

estatística descritiva, a relação entre a distribuição das emendas e os valores do 

IDH-M mostraram que há um aparente contrassenso nessa distribuição, uma vez 

que quanto melhores as condições de vida de um município, maiores são as 

chances deste receber emendas parlamentares. 

Polegrini (2005) afirma que há evidências de que a ampliação da 

expectativa de vida aferida pelo IDH-M gere impactos no sistema de saúde 

quanto a distribuição de recursos federais beneficiando os municípios que 

apresentem menores taxas de IDH, com objetivo de potencializar os serviços de 

saúde local para que haja melhoria das condições de vida da população. Os 

resultados das análises deste estudo mostraram que isto não ocorre em relação 

às emendas parlamentares. A consideração deste Índice no processo de 

aprovação das emendas poderia ser de grande utilidade para uma distribuição 

mais justa das mesmas. 

A única variável relacionada com as necessidades de saúde da população 

que mostrou uma relação positiva com a alocação das emendas parlamentares foi 

a cobertura de saúde da família. A distribuição das emendas se mostrou coerente 

com a baixa cobertura, que seriam os municípios que apresentam maior 

necessidade desse tipo de investimento. Isto tem a ver com o que diz Santana 

(2011), para quem as emendas também são consideradas muitas vezes como 

elemento fundamental para o desenvolvimento de algumas áreas bem como para 
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o financiamento de obras importantes para o município. Segundo Baptista et al 

(2012), Giovanella et al (2009), entre outros, o Programa Saúde da Família (PSF) 

é uma prioridade da política nacional de saúde, portanto a distribuição de 

emendas nas áreas com menor cobertura pode contribuir para um maior alcance 

do Programa, assim como para a melhora da atenção à saúde prestada à 

população. Mas como se viu no item 4.2.4 (tabela 6), o fato de 50% das emendas 

terem sido dirigidas indo, ao mesmo tempo, para os municípios com mais de 100 

mil eleitores – grupo que abarca apenas 3,4% dos municípios brasileiros – pode 

significar que esses investimentos não estejam sendo aproveitados da melhor 

forma possível, tendendo a dispersar-se em populações muito grandes, tendo um 

impacto reduzido em termos do aumento da cobertura e das condições de 

atenção à saúde da população. 

Essa correlação positiva apresentada pela variável cobertura saúde da 

família quanto à destinação correta das emendas parlamentares pode ser 

justificada pelo fato de que os municípios que apresentaram menor cobertura de 

saúde da família foram também os detentores do maior número de eleitores, 

como mostra a (tabela 6), onde mais de 50% das emendas estão concentradas 

nos municípios que possuem maior colégio eleitoral (a cima de 100 mil 

eleitores).Essa análise sugere que a correlação encontrada pode não ser tão 

positiva como parece, ao passo que o critério utilizado pelos parlamentares seja o 

número de eleitores obedecendo a interesses políticos e, consequentemente, 

esses municípios ao mesmo tempo possuem menor cobertura de saúde da 

família sendo os maiores beneficiados com o recurso.  

É importante ressaltar que no Brasil os municípios mais populosos são os 

que possuem menor cobertura de saúde da família, de acordo com Brasil (2006) 

enquanto municípios de pequeno porte – até 20 mil habitantes – necessitam de 

seis equipes de saúda família para assegurar 100% de cobertura, os municípios 

de grande porte – acima de 80 mil habitantes – com o mesmo número de equipes 

de saúde da família apresentam apenas 26% de cobertura, além de exigirem 

também maior disponibilidade de recursos, de ordem organizacional, político-

institucional e financeiro. 

Os estados que receberam maior número de emendas no período 

estudado foram os estados de São Paulo – que tem 22,3% dos eleitores do país e 
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70 deputados - com 24 emendas, Rio de Janeiro com 21- 8,5% do total dos 

eleitores –, Minas Gerais – 10,7% do total de eleitores – e Rio Grande do Sul – 

5,9% do total de eleitores –, com seis emendas cada um, além dos estados da 

Bahia – 7,2% dos eleitores – e Paraná – 5,5% dos eleitores – com quatro 

emendas cada um. Tais dados mostram que as emendas estão concentradas nos 

estados que apresentam maior número de eleitores e têm, ao mesmo tempo, as 

maiores bancadas deputados eleitos tendo São Paulo 70 deputados, Rio de 

Janeiro com 46, Minas Gerais 53, Bahia 39, Rio Grande do Sul 31 e Paraná 30 

(ver Apêndice 1). 

Os dados representados acima sugerem incoerência na destinação das 

emendas parlamentares. Baptista (2012) mencionado no item 2.3, afirma que 

para alguns estados os recursos das emendas parlamentares corresponderam 

em alguns anos mais de 70% dos investimentos federais do Ministério da Saúde – 

Acre, Amapá, Roraima, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio 

Grande do Sul – desses nove estados, apenas quatro foram beneficiados com 

emendas parlamentares e ainda assim, constituem grupo dos estados com menor 

número de emendas liquidadas no período estudado (seis emendas – Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, e quatro – Bahia e Paraná). Esses dados confirmam 

mais uma vez o que a literatura retrata a cerca do tema em estudo, que as 

emendas parlamentares estão sendo destinadas em maior quantidade para os 

estados que apresentam maior colégio eleitoral, obedecendo a critérios políticos; 

quando em tese esses recursos deveriam ser alocados nos estados que 

realmente possuem alta representatividade (necessidade) desse tipo de recurso. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo objetivou verificar se a distribuição das emendas parlamentares 

para a atenção primária entre os municípios está de acordo com os pressupostos 

encontrados na literatura e correlacionar a ocorrência das emendas com 

indicadores relacionados com as necessidades da população. Tais objetivos 

foram alcançados com êxito demonstrando que as emendas parlamentares foram 

alocadas em maior quantidade em municípios que constituem maiores colégios 

eleitorais e que têm maiores valores de IDH-M, ou seja, melhores condições de 

vida. Tais resultados confirmam, em primeiro lugar, o que afirma a literatura, no 

sentido de que as emendas parlamentares, como objeto de barganha política 

tendem a ser alocadas onde há interesse político dos parlamentares e não 

necessariamente há maior necessidade por parte da população. Sugerem, em 

segundo lugar, que por se tratar de emendas para a construção de unidades de 

atenção básica, tendem a ter efeitos apenas marginais nas cidades maiores onde 

se concentram. 

Os municípios maiores são coincidentemente aqueles onde costuma ser 

menor a cobertura do Programa (ou Estratégia) Saúde da Família, tal variável foi 

a única que apresentou significância estatística com a alocação das emendas. Os 

resultados confirmam no essencial as indicações da literatura - as emendas 

parlamentares são alocadas frequentemente em maior quantidade sob os critérios 

políticos e não de acordo com as necessidades loco-regionais.   

A análise de regressão logística multivariada foi prejudicada, a qual poderia 

possivelmente obter melhores resultados, se o número de eleitores estivesse sido 

dividido por 1.000 no banco de dados. A premência do tempo, em função da 

necessidade de se cumprir o prazo de defesa da dissertação, não permitiu que se 

procedesse à nova análise do banco de dados com tal divisão, o que poderá ser 

feito quando da elaboração do artigo decorrente desta pesquisa. 

Os resultados sugerem que as variáveis IDH-M, cobertura da equipe de 

saúde da família e internações por condições sensíveis à atenção primária podem 

ser consideradas na orientação da alocação das emendas parlamentares a fim de 

proporcionar a distribuição mais equitativa e coerente com as necessidades da 

população.  
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ANEXO 1 – DESPESA DA UNIÃO POR FUNÇÃO, 2011 

Valor Nominal Valor Atualizado¹ %

Legislativa 4.948.149.122,87            5.519.770.822,76            0,45           

Judiciária 18.489.508.222,40          20.625.459.233,14          1,69           

Essencial à Justiça 4.618.846.411,33            5.152.426.295,77            0,42           

Administração 15.425.049.672,71          17.206.987.301,49          1,41           

Defesa Nacional 27.543.994.647,72          30.725.940.998,05          2,52           

Segurança Pública 5.744.128.534,30            6.407.703.627,87            0,52           

Relações Exteriores 1.777.364.827,06            1.982.690.147,41            0,16           

Assistência Social 45.102.664.670,03          50.313.029.436,38          4,12           

Previdência Social 358.529.091.397,28        399.947.206.251,35        32,74         

Saúde 62.621.711.081,13          69.855.916.851,74          5,72           

Trabalho 35.758.570.081,84          39.889.483.299,77          3,27           

Educação 43.400.117.541,41          48.413.800.102,02          3,96           

Cultura 594.952.483,64               663.682.778,87               0,05           

Direitos da Cidadania 1.000.953.831,10            1.116.586.346,66            0,09           

Urbanismo 1.205.587.522,25            1.344.859.797,95            0,11           

Habitação 59.756.680,76                 66.659.911,56                 0,01           

Saneamento 269.667.109,85               300.819.681,83               0,02           

Gestão Ambiental 2.169.045.601,66            2.419.618.796,44            0,20           

Ciência e Tecnologia 5.115.771.797,76            5.706.757.659,08            0,47           

Agricultura 9.250.606.067,90            10.319.257.604,93          0,84           

Organização Agrária 2.052.538.854,16            2.289.652.918,38            0,19           

Indústria 1.506.362.799,34            1.680.381.334,88            0,14           

Comércio e Serviços 1.214.970.527,01            1.355.326.749,25            0,11           

Comunicações 631.987.734,04               704.996.427,57               0,06           

Energia 500.501.631,82               558.320.744,88               0,05           

Transporte 10.654.408.041,77          11.885.230.049,15          0,97           

Desporto e Lazer 308.845.081,97               344.523.584,45               0,03           

Encargos Especiais² 434.528.776.562,30        484.726.551.880,66        39,68         

SUBTOTAL - DESPESAS NÃO FINANCEIRAS 1.095.023.928.537,41     1.221.523.640.634,30     100,00       

Encargos Especiais - Refinanciamento 479.368.324.830,13        534.746.069.095,84        

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 399.884.193.827,90        446.079.746.338,69        

Correção Monetária e Cambial da Dívida Mobiliária 67.930.031.583,30          75.777.466.889,57          

Refinanciamento da Dívida Contratual 11.182.041.861,77          12.473.817.355,72          

Correção Monetária e Cambial da Dívida Contratada 372.057.557,16               415.038.511,86               

TOTAL 1.574.392.253.367,54     1.756.269.709.730,14     

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC

¹ Valor atualizado com base no IGP-DI de 2011/2012 de 1,11552232677313.

² Excetuados os valores referentes ao refinanciamento da Dívida Pública. 

DESPESA EXECUTADA

DESPESA LIQUIDADA

DESPESA DA UNIÃO POR FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2011

Nota: Excluídas as operações intra-orçamentárias, que poderão ser obtidas no Relatório Resumido de Execução 

FUNÇÃO
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APÊNDICE 1  – POPULAÇÃO, ELEITORADO E CADEIRAS NA 

CÂMARA DE DEPUTADOS 

Tabela 8: Brasil e Unidades da Federação, segundo população, eleitorado e 

cadeiras na Câmara de Deputados, 2012 

 N  % N  % N  % 

Região Norte 16.347.807     8,4      10.598.865     7,6      65         12,7     

.. Rondônia 1.590.011       0,8      1.105.290       0,8      8 1,6      

.. Acre 758.786          0,4      498.730          0,4      8 1,6      

.. Amazonas 3.590.985       1,9      2.164.563       1,5      8 1,6      

.. Roraima 469.524          0,2      292.376          0,2      8 1,6      

.. Pará 7.822.205       4,0      5.099.907       3,6      17 3,3      

.. Amapá 698.602          0,4      447.565          0,3      8 1,6      

.. Tocantins 1.417.694       0,7      990.434          0,7      8 1,6      

Região Nordeste 53.907.144     27,8     38.133.486     27,2     150       29,2     

.. Maranhão 6.714.314       3,5      4.552.902       3,2      18 3,5      

.. Piauí 3.160.748       1,6      2.360.038       1,7      10 1,9      

.. Ceará 8.606.005       4,4      6.182.482       4,4      22 4,3      

.. Rio Grande do Norte 3.228.198       1,7      2.348.303       1,7      8 1,6      

.. Paraíba 3.815.171       2,0      2.858.044       2,0      12 2,3      

.. Pernambuco 8.931.028       4,6      6.488.461       4,6      25 4,9      

.. Alagoas 3.165.472       1,6      1.861.420       1,3      8 1,6      

.. Sergipe 2.110.867       1,1      1.384.688       1,0      8 1,6      

.. Bahia 14.175.341     7,3      10.097.148     7,2      39 7,6      

Região Sudeste 81.565.983     42,0     60.706.793     43,3     179       34,9     

.. Minas Gerais 19.855.332     10,2     14.987.246     10,7     53 10,3     

.. Espírito Santo 3.578.067       1,8      2.622.584       1,9      10 1,9      

.. Rio de Janeiro 16.231.365     8,4      11.871.528     8,5      46 9,0      

.. São Paulo 41.901.219     21,6     31.225.435     22,3     70 13,6     

Região Sul 27.731.644     14,3     20.758.395     14,8     77         15,0     

.. Paraná 10.577.755     5,5      7.718.223       5,5      30 5,8      

.. Santa Catarina 6.383.286       3,3      4.731.372       3,4      16 3,1      

.. Rio Grande do Sul 10.770.603     5,6      8.308.800       5,9      31 6,0      

Região Centro-Oeste 14.423.952     7,4      10.011.990     7,1      41         8,0      

.. Mato Grosso do Sul 2.505.088       1,3      1.771.943       1,3      8 1,6      

.. Mato Grosso 3.115.336       1,6      2.169.294       1,5      8 1,6      

.. Goiás 6.154.996       3,2      4.217.423       3,0      17 3,3      

.. Distrito Federal 2.648.532       1,4      1.853.330       1,3      8 1,6      

Total 193.976.530    100,0   140.209.529    100,0   513 100,0   

Região/ Unidade da 

Federação

 População residente 

2012 

Eleitorado 2012 Cadeiras na 

Câmara de 

Deputados (CD)

 

Fontes: DATASUS (população), TSE (eleitorado) e Câmara dos Deputados (número de 

cadeiras). 
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