Sobre a Pesquisa
A pesquisa abrange os documentos legislativos sobre doenças que tiveram
caráter epidêmico no Brasil, do período imperial aos dias de hoje, com destaque para a
Covid-19 e todas as mudanças no âmbito legislativo que a doença trouxe para o Brasil.
Como se trata de um período cronológico de quase 200 anos, a pesquisa foi
dividida entre epidemias anteriores à Covid-19 em uma planilha (compreendendo
períodos do Império, da República Velha e da República Nova) e Covid-19 em outra
planilha.
Os documentos levantados no acervo histórico do Arquivo do Senado para as
epidemias anteriores à Covid-19 foram os Livros de Anais, os Diários da Presidência, as
Proposições e os Discursos. Pela diversidade de documentos e sua forma de acesso pelo
portal do Senado, foram usadas formas distintas de busca com base nas palavras-chave.
Para o período do Império e República Velha, a busca se deu nos livros de Anais
digitalizados e transcritos. Nesse caso, a busca foi feita por palavras-chave pertinentes
ao período e suas variações de grafia (por exemplo, no período imperial não havia AIDS
e Cólera se escrevia “Cholera”). Ao recuperar as ocorrências das palavras-chave,
identificou-se o contexto no qual a palavra foi inserida, já que é comum que nos
pronunciamentos sejam usados determinados termos como expressões e não em seu
significado original. Por exemplo, quando se fala da “lepra da corrupção” – não
necessariamente se está falando da Hanseníase, mas da corrupção como um mal a ser
combatido.
Essa, portanto, é uma pesquisa detalhada, já que todas as palavras-chave devem
ser usadas em cada documento, verificando a ocorrência dos termos ao longo de todo
o texto. O resultado está disponibilizado na planilha na forma de link que direciona
exatamente para a página onde se encontra o trecho de interesse.
Caso haja algum resultado que aborde mais de uma doença, esse resultado
aparece para cada uma das doenças contempladas. Por exemplo, se houver um
pronunciamento que aborde as doenças Tuberculose, Malária e Hanseníase, esse
pronunciamento deve aparecer três vezes, uma vez para os resultados de pesquisa de
Tuberculose, uma vez para os resultados de Malária e uma terceira vez para os
resultados de Hanseníase.
Além das doenças, outras informações necessárias para os resultados de
pesquisa são aquelas que facilitam ao pesquisador a busca de informações que podem
ser de seu interesse. Essas informações ou metadados são “data” e “autoria” (Senador
ou Comissão, por exemplo). Um resultado de pesquisa sobre Febre Amarela em uma
discussão, por exemplo, tem a indicação de data dessa discussão e o Senador que
discutiu. Caso seja um Parecer, registra-se a data e a Comissão responsável pelo
Parecer.
As pesquisas em documentos do período republicano, a partir de 1935, foram
feitas por meio da pesquisa no próprio portal do Senado com o uso das palavras-chave
e usando filtros como datas e tipos de documentos. Os resultados dessa pesquisa
estão expressos na forma de listas, sendo que todos apresentam links para acesso aos
documentos.
As proposições pesquisadas estão disponibilizadas na planilha com ementa, data
e autoria, além de estarem relacionados à doença a que se referem. As proposições que
não se tornaram leis ou decretos também foram registradas.

Os projetos de leis e matérias envolvendo o tema COVID-19 foram levantados e
estão sendo atualizados por meio do recurso de busca do portal do Senado, utilizando
termos como COVID-19, Corona vírus, vírus, pandemia, epidemia e doença, a partir de
janeiro de 2020.
Para os resultados da pesquisa foram inseridas as informações: tipo e número da
matéria, data, autoria, ementa, exposição de motivos do projeto apresentado,
tramitação, bem como o link para a deliberação remota (se esta já tiver ocorrido),
informação se foi inserido em outra matéria com identificação da respectiva matéria e
aparteante.
Como o tema COVID-19 é recente e está com matérias em tramitação, os
resultados da pesquisa serão constantemente atualizados, conforme ocorrerem as
sessões e as deliberações.
Com esse trabalho, o Arquivo do Senado disponibiliza para seus usuários um
levantamento detalhado sobre o processo legislativo e as epidemias e pandemias que
atingiram o Brasil, no qual é possível filtrar os resultados por doenças, autor, data e tipo
de documento, além de fornecer acesso ao texto integral de pronunciamentos e
proposições, incluindo a Exposição de Motivos.

