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Resumo 

 

No dia 31 de março o Núcleo de Estudos sobre Política Local (NEPOL) da UFJF deu 

início a uma série de artigos sobre as respostas dos governos municipais à pandemia de 

Covid-19. Até o dia 24 de abril foram publicados 43 artigos e contemplados 47 

municípios das cinco regiões do Brasil, sendo 22 capitais
5
. Este projeto tem sido 

possível graças à generosa colaboração de pesquisadores e pesquisadoras de várias 

partes do país, em sua maioria, cientistas sociais. Este relatório é uma tentativa de 

mapear as principais ações dos governos locais e das questões mais relevantes para 

pensar o papel dos municípios no combate à pandemia; esforço que será seguido de um 

levantamento sistemático das medidas adotadas a ser realizado nas próximas etapas da 

pesquisa. Entre as questões que pretendemos abordar estão: com que velocidade os 

governos municipais reagiram à pandemia? Quais foram as principais medidas 

adotadas? Há coordenação entre os governos nos diferentes níveis? Que outros aspectos, 

ainda não contemplados na série, merecem a atenção dos estudiosos? 

 

1. Os municípios e a pandemia de Covid-19 

 

Abordar as ações dos governos locais no combate à pandemia é importante por várias 

razões. A Constituição reconhece os cuidados de saúde como competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os municípios são 

responsáveis pela atenção básica ou primária, o que os converte em porta de entrada do 

usuário nos sistemas de saúde.  

 

Ademais, a Constituição reconhece os municípios como entes federados com autonomia 

política, administrativa e fiscal. Na dimensão política isso significa a possibilidade de os 

cidadãos elegerem diretamente seus representantes, o que converte o município em um 

espaço político relevante no interior do sistema. A eleição direta para o executivo 

municipal gera incentivos para o surgimento de novas lideranças políticas. Além disso, 

o município é o ponto de partida da carreira de boa parte da elite política brasileira, o 

que gera incentivos adicionais para prestarmos atenção aos representantes locais. Na 

dimensão administrativa, a autonomia se traduz no controle de importantes 

prerrogativas sobre políticas públicas com impactos diretos sobre a vida dos cidadãos, 

entre eles, saúde, educação e assistência social. Por fim, a dimensão fiscal diz respeito à 

possibilidade de instituir e cobrar os próprios impostos e aplicar a receita resultante.  

 

A realidade dos municípios no Brasil é marcada por grandes heterogeneidades do ponto 

de vista demográfico, social, econômico, fiscal e político. Pouco mais da metade da 

população brasileira vive em cidades com até 50 mil habitantes, e mais de 20% vivem 

em municípios com mais de 50 até 300 mil habitantes, ao passo que ¼ da população do 

país vive em 91 cidades (de um total de 5570 municípios) com população superior a 300 

mil habitantes (IBGE, 2019). Essa heterogeneidade também se expressa em termos de 

desenvolvimento econômico e social e capacidade fiscal. A grande maioria dos 
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municípios do país é fortemente dependente das transferências dos níveis estadual e 

federal. Na prática, isso significa que há municípios em condições muito mais 

favoráveis para adotar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-

19 do que outros. 

 

Nos municípios e regiões mais pobres do país, uma série de fatores amplificam os 

problemas com os quais os governos locais precisam lidar - a baixa cobertura sanitária, 

a pobreza de boa parte da população, a infraestrutura de saúde deficitária, a incidência 

de outras doenças fortemente associadas às más condições de vida. Mesmo as capitais e 

as cidades mais ricas do país enfrentam graves problemas urbanos decorrentes da 

enorme desigualdade social e dos déficits históricos de investimento em saúde e 

educação. Soma-se a isso a insegurança no trabalho decorrente do crescimento da 

informalidade, a concentração de grande contingente populacional vivendo 

precariamente em favelas e áreas de risco com acesso também precário aos serviços e 

equipamentos públicos.  

 

Especificamente em relação à infraestrutura de saúde, há marcante desigualdade entre 

os municípios, tanto em termos de instalações e capacidade físicas quanto de recursos 

humanos e técnicos. As assimetrias também podem ser observadas entre os sistemas 

público e privado de saúde. Apenas as maiores cidades, referência no interior das 

respectivas regiões de saúde, possuem hospitais com leitos de internação pelo SUS e 

menos de ¼ dos municípios brasileiros, 1.295, ou 23,2% do total possuem leitos de UTI 

que atendem pelo SUS segundo dados do Conselho Nacional das Secretarias Municipais 

de Saúde (Conasems).
6
 

 

2. Coordenação federativa no contexto da pandemia
7
 

 

A precariedade e a fragilidade estrutural que caracterizam o sistema público de saúde no 

Brasil, as grandes desigualdades intra e interregionais e o próprio desenho institucional 

do SUS tornam crucial a coordenação entre os diferentes níveis de governo. O governo 

central, por concentrar o maior volume de autoridade decisória, competências formais e 

recursos fiscais, aparece como ator fundamental, com importante papel de indutor e 

provedor dos recursos financeiros e técnicos essenciais para que municípios e estados 

sejam capazes de desempenhar suas funções na área da saúde.  

 

Especificamente no contexto da pandemia de Covid-19 o êxito e o alcance das medidas 

adotadas por governadores e prefeitos são fortemente dependentes das ações do governo 

federal. Seja em termos de prover os recursos e as condições requeridas para a 

ampliação, no curto prazo, da infraestrutura de saúde, seja no que se refere às demais 

estratégias de mitigação, supressão e contenção da doença. Entretanto, esta coordenação 

aparentemente não vem ocorrendo a contento no combate à pandemia. 

 

Quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020,   

o surto de Covid-19 uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, o 

Ministério da Saúde agiu de forma célere na atualização e na adequação dos 

instrumentos legais necessários ao gerenciamento da emergência nacional. O então 

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atuou na tramitação, ainda em 3 de 

fevereiro, do PL 23/20
8
 que deu origem à Lei 13.979/20, que regulamenta todo escopo 

de ações que podem e devem ser tomadas pelos entes federados no tocante à 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. Ademais, o alinhamento 
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do Ministério da Saúde com as diretrizes da OMS pode ser percebido também no Plano 

de Contingência Nacional editado pelo MS para o enfrentamento da Covid-19. O 

presidente, por seu turno, manifestou, recorrentemente, sua preocupação com a situação 

econômica vis-a-vis o risco de contágio e manteve uma postura negacionista e 

minimizadora da pandemia, constatada não apenas em seus discursos como em suas 

recorrentes aparições públicas, - contrariando as diretrizes da OMS e do próprio 

Ministério da Saúde e culminando na saída de Luiz Henrique Mandetta no dia 16 de 

abril de 2020. 

 

A postura do presidente e os embates sucessivos com o então Ministro  Mandetta 

abriram espaço e tornaram ainda mais importante a ação dos governos subnacionais. 

Governadores, prefeitos e legislativos subnacionais  buscaram ocupar este espaço, e o 

fizeram em um contexto desfavorável, em que as ambiguidades e disputas no plano 

nacional contribuíam para confundir os cidadãos quanto ao que fazer e quais 

recomendações seguir.  

 

3. Primeiras respostas dos governos locais 

 

Considerando que medidas de isolamento social implicam em muitos custos 

econômicos, sociais e psicológicos, definir o momento exato de aderir não é trivial. Por 

outro lado, tomando outros países como exemplo, a agilidade da resposta 

governamental aparece como uma das variáveis mais importantes para explicar as 

diferentes taxas de contaminação e de óbitos.  

 

Mesmo antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, a grande maioria 

dos governos estaduais já havia elaborado seus planos de contingência
9
 e vários estados 

e municípios já tinham colocado em prática, em janeiro e fevereiro, ações preparatórias 

que incluíram formação de grupos e comitês de enfrentamento, definição de estratégias 

de vigilância de casos suspeitos, definição do fluxo de atendimento, capacitação de 

profissionais de saúde, e elaboração de planos municipais de contingência. Foi, contudo, 

somente a partir de 11 de março, quando a OMS reconheceu o surto de Covid-19 como 

uma pandemia, que as primeiras medidas legislativas tiveram lugar. 

 

No conjunto dos 47 municípios contemplados na série até o dia 24 de abril as primeiras 

medidas legislativas (decretos municipais) relacionadas ao Covid-19 foram publicadas 

entre 12 e 18 de março de 2020, na semana posterior ao reconhecimento, pela 

Organização Mundial de Saúde, da Covid-19 como uma pandemia. Em 27 municípios  

os(as) prefeitos(as) editaram o primeiro decreto antes da confirmação do primeiro caso 

na cidade. Na maioria das cidades, essas medidas consistiram em decretação de situação 

de emergência, criação de comitês de enfrentamento e suspensão de eventos com 

aglomerações.   

 

Uma das questões importantes sobre a resposta dos governos municipais diz respeito ao 

tipo de estrutura montada para o enfrentamento à pandemia. Foi bastante comum que os 

governos municipais formassem comitês de enfrentamento e/ou gabinetes de crise, 

seguindo exemplo do Ministério da Saúde ao estabelecer o Centro de Operações em 

Emergências de Saúde Pública (COE-nCov) como um mecanismo de gestão coordenada 

da pandemia. Esse tipo de instrumento é importantíssimo durante o gerenciamento de 

uma emergência, a fim de que a resposta seja rápida e coordenada entre os vários 

setores envolvidos na ação
10

.  
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4. Relação entre governo municipal e estadual 

 

No tocante às relações entre governadores e prefeitos, considerando as medidas 

efetivamente adotadas, os artigos publicados na série sugerem alinhamento na maioria 

dos cenários desde a confirmação do primeiro caso no país até meados do mês de abril. 

O grau de aproximação e alinhamento, porém, parece ter variado. Em outros casos 

observou-se alinhamento com episódios de divergência como em Natal onde o prefeito 

inicialmente alinhado à governadora, passou a resistir a medidas que considerou 

usurpação de parte das competências municipais pelo governo estadual. Outros casos 

foram marcados por divergência posteriormente convertida em alinhamento, como em 

Duque de Caxias (RJ) onde o prefeito se recusou a fechar o comércio contrariando um 

decreto estadual e acabou tendo que fazê-lo por força de decisão judicial. Por último, 

observamos casos em que prevaleceu divergência entre prefeito e governador na maior 

parte do tempo, como em Belo Horizonte e Porto Velho. A filiação partidária, embora 

possa ser relevante, parece não ter sido determinante para explicar o grau de 

alinhamento ou divergência. 

 

Na maior parte do tempo, quase a totalidade dos prefeitos dos municípios abordados na 

série de artigos mostrou-se pouco permeável ao posicionamento do presidente Jair 

Bolsonaro, mantendo-se firmes nas decisões relativas ao fechamento do comércio e à 

suspensão das atividades não essenciais, pelo menos até meados de abril. Em alguns 

casos, em que os governadores mostraram-se recalcitrantes, os prefeitos permaneceram 

firmes na adesão às recomendações da OMS, tal como sugerem os artigos relativos a 

Florianópolis, Porto Velho e Belo Horizonte.
11

 Em outros casos, em que os prefeitos 

pareceram se inclinar para as posições do presidente ou a ceder às pressões locais pela 

flexibilização do isolamento, a retórica não pôde se traduzir em prática, por pressão dos 

governos estaduais, da sociedade civil organizada, por força de decisões judiciais ou de 

mudanças na curva de contágio no município. Isso teria ocorrido, até o início de abril, 

no Rio de Janeiro, Belém, Duque de Caxias e Goiânia, segundo os artigos da série. 

 

Embora, em princípio, o conjunto de casos analisados sugira o predomínio do 

alinhamento entre governo estadual e municipal, é possível perceber diferenças na 

dinâmica de relacionamento. Alguns casos sugerem forte protagonismo dos governos 

estaduais, com pouco espaço para a atuação dos prefeitos. Nestes casos, o governo 

municipal teria se restringido a seguir as orientações complemento-as pontualmente, tal 

como em Natal (RN), Fortaleza (CE), e Goiânia (GO). Em outros casos, a omissão ou a 

demora dos governos estaduais em adotar medidas mais contundentes parece ter dado 

maior espaço para a ação e o protagonismo do prefeito. Este parece ser o caso de Belo 

Horizonte e Manaus. Um terceiro cenário se caracterizou por alinhamento entre governo 

e prefeitura, mas as ações da última foram muito além de uma simples complementação 

das medidas do governo estadual. Este parece ser o caso de Niterói, um dos municípios 

com maior número de ações abrangentes de combate ao Covid-19. Um quarto cenário 

sugere uma situação na qual os governadores parecem transferir os custos das decisões 

para os prefeitos, o que teria ocorrido, por exemplo, em Rondônia e, mais recentemente, 

no Maranhão, onde o governador manteve as medidas restritivas para a capital, mas deu 

discricionariedade para os prefeitos do interior decidirem sobre a reabertura ou não do 

comércio. 

 

 

https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/11/as-acoes-de-combate-e-prevencao-ao-covid-19-no-municipio-de-natal-e-as-estrategias-de-inducao-do-governo-do-rio-grande-do-norte/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/08/duque-de-caxias-e-covid-19-enfrentamento-e-negociacoes/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/03/belo-horizonte-na-pandemia-seguindo-os-protocolos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/07/porto-velho-em-tempos-de-pandemia-o-poder-local-e-os-desafios-ao-enfrentamento-do-coronavirus¹/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/04/florianopolis-e-as-politicas-de-enfrentamento-ao-covid-19/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/07/porto-velho-em-tempos-de-pandemia-o-poder-local-e-os-desafios-ao-enfrentamento-do-coronavirus¹/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/03/belo-horizonte-na-pandemia-seguindo-os-protocolos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/03/31/a-cruz-a-espada-e-o-povo-o-covid-19-no-municipio-do-rio-de-janeiro/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/03/o-enfrentamento-da-covid-19-em-belem-do-para-discursos-e-medidas-concretas/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/08/duque-de-caxias-e-covid-19-enfrentamento-e-negociacoes/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/13/o-covid-19-em-goiania-fatos-numeros-e-conflitos-politicos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/11/as-acoes-de-combate-e-prevencao-ao-covid-19-no-municipio-de-natal-e-as-estrategias-de-inducao-do-governo-do-rio-grande-do-norte/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/10/fortaleza-e-covid-19-sinergia-estadual-atrito-federal-e-avanco-da-pandemia/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/13/o-covid-19-em-goiania-fatos-numeros-e-conflitos-politicos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/03/belo-horizonte-na-pandemia-seguindo-os-protocolos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/03/belo-horizonte-na-pandemia-seguindo-os-protocolos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/20/infraestrutura-de-saude-publica-e-as-estrategias-de-enfrentamento-ao-covid-19-o-impacto-da-pandemia-em-manaus/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/05/niteroi-e-a-pandemia-as-benesses-da-prosperidade/
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5. As medidas adotadas 

 

A análise dos artigos publicados na série não deixa dúvidas de que os governos 

municipais têm feito largo uso de suas prerrogativas. É possível encontrar mais de uma 

centena de ações diferentes implementadas pelos municípios em diferentes áreas. Elas 

podem ser agrupadas em sete categorias: (1) administrativas, (2) contenção, mitigação e 

supressão; (3) compensação econômica; (4) assistência social; (5) saúde; (6) 

sanitização; e (7) conscientização/comunicação. 

 

5.1 Administrativas 

 

Entre as medidas administrativas destacam-se os decretos de situação de emergência e 

de calamidade pública, contingenciamento de recursos do orçamento municipal, 

alterações na dinâmica de funcionamento dos órgãos da administração municipal, entre 

outros. Estas últimas incluíram introdução de trabalho remoto para servidores 

municipais, sobretudo os do grupo de risco, alteração no funcionamento de agências 

administrativas da prefeitura com manutenção apenas dos serviços essenciais, proibição 

de viagens de servidores, etc. Pode-se dizer que o cotidiano do funcionamento dos 

órgãos da administração municipal foi fortemente afetado pela pandemia de Covid-19. 

 

5.2 Contenção, mitigação e supressão 

 

Entre as medidas de contenção, mitigação e supressão destacam-se a suspensão das 

aulas na rede municipal de ensino (com recomendação, em alguns casos, e 

obrigatoriedade, em outros, de suspensão, também na rede privada), o fechamento do 

comércio e a suspensão do funcionamento de atividades e serviços não essenciais, 

restrições para as atividades da indústria não relacionadas com a cadeia produtiva de 

bens e serviços essenciais (em menor frequência), a proibição de eventos e de 

funcionamento de estabelecimentos e atividades que gerem aglomeração de pessoas 

(museus, cinemas, teatros, parques públicos, etc.), incluindo as atividades religiosas, 

limitação e/ou proibição de visitas a pacientes internados em hospitais, criação de 

barreira sanitária para monitoramento em vias de acesso ao município com orientações e 

identificação de casos suspeitos, fechamento de vias de acesso ao município para não 

residentes (em menor frequência), restrições no funcionamento do transporte público ou 

limitação do número de passageiros, entre outros.  

 

Embora todos os municípios tenham adotado medidas desse grupo, nem todos, em 

princípio, investiram igualmente na fiscalização. Em alguns casos a Guarda Municipal 

foi empregada para orientar os cidadãos nos espaços públicos e dissipar aglomerações. 

Alguns municípios como Campinas, Belo Horizonte, Juazeiro, Goiânia, Teresina, Porto 

Alegre, Nova Iguaçu e Florianópolis introduziram penalidades em caso de 

descumprimento das medidas na forma de cobrança de multa e/ou cassação de alvará de 

funcionamento de estabelecimentos. Houve, também, casos de criação de disque-

denúncia para notificação de casos de descumprimento das medidas. Como 

abordaremos adiante, a partir da segunda quinzena de abril outros municípios passaram 

a investir mais na fiscalização, em parte como uma reação à queda na adesão da 

população ao isolamento, em parte como necessidade em face da reabertura parcial ou 

total do comércio. 
 

https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/09/campinas-metropole-do-interior-paulista-no-combate-a-covid-19/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/03/belo-horizonte-na-pandemia-seguindo-os-protocolos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/13/sertao-nordestino-no-combate-a-covid-19-juazeiro-ba-e-petrolina-pe/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/13/o-covid-19-em-goiania-fatos-numeros-e-conflitos-politicos/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/06/prefeitos-definitivamente-importam-para-a-contencao-de-pandemias-o-caso-de-teresina-pi/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/12/porto-alegre-na-mira-da-covid-19-estrategias-locais-de-enfrentamento-e-mitigacao-da-pandemia/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/12/porto-alegre-na-mira-da-covid-19-estrategias-locais-de-enfrentamento-e-mitigacao-da-pandemia/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/08/nova-iguacu-defict-e-enfrentamento/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/04/florianopolis-e-as-politicas-de-enfrentamento-ao-covid-19/
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5.3 Compensação econômica e assistência social 

 

As medidas de compensação econômica foram menos comuns e incluíram, por 

exemplo, o adiamento da cobrança de impostos municipais, a concessão de crédito 

subsidiado para pequenas e médias empresas com a contrapartida de preservação de 

empregos e a concessão de crédito subsidiado para a agricultura familiar. A questão dos 

tributos municipais tem gerado alguma disputa no âmbito local. Com a queda da 

arrecadação resultante das medidas de isolamento, alguns governos municipais resistem 

em abrir mão das receitas dos impostos municipais. No caso específico do IPTU, o 

prefeito de São Paulo, por exemplo, destaca o caráter redistributivo do tributo e sua 

importância como fonte de recursos essenciais na luta contra a pandemia.
12

 No Rio de 

Janeiro um pacote de medidas anunciado no início de abril e ainda não apreciado prevê 

desconto no IPTU e no ISS para pagamento à vista.
13

 

 

No grupo das medidas de assistência social, um amplo rol de ações buscou atenuar os 

impactos da pandemia e das medidas de isolamento entre pessoas e grupos que já se 

encontravam em situação de vulnerabilidade social tendo como alvo desempregados, 

trabalhadores informais, beneficiários de programas sociais já cadastrados e população 

em situação de rua. As medidas mais comuns envolveram doação de cestas básicas, 

doação de alimentos, kits alimentação ou voucher para famílias em substituição à 

merenda escolar, criação de vagas para abrigo e doação de alimentos e de produtos de 

higiene para a população em situação de rua. As prefeituras também tem sido 

importantes para coordenar ações de solidariedade, ao lado de ONGs e entidades 

assistenciais, para arrecadar e distribuir doações. 

 

Com menor frequência, houve, também, criação de ajuda emergencial em dinheiro. 

Nesses casos, nota-se uma heterogeneidade significativa nos valores dos auxílios. Em 

São Luís (MA), o governo municipal anunciou auxílio de R$40,00 por dois meses para 

mais de 12 mil famílias em situação de extrema pobreza, cadastradas no programa Bolsa 

Família, com crianças de até 3 anos ou que sejam chefiadas por mulheres, com renda 

mensal de até R$ 89,00. Em Salvador foi aprovado um auxílio no valor de R$270,00 

para os trabalhadores informais cadastrados nas secretarias municipais, beneficiando 

vendedores ambulantes, baianas do acarajé, guardadores de carros, motoristas de táxi e 

aplicativos. Em Fortaleza, a prefeitura anunciou o pagamento de um auxílio de 

R$100,00 nos meses de abril e maio aos permissionários das feiras e mercados 

municipais impedidos de trabalhar. Em Manaus foi aprovado um auxílio de 300,00 para 

catadores e microeemprendedores. Em Niterói a prefeitura anunciou o pagamento de 

auxílio de R$ 500,00 por três meses a todos os microempreendedores individuais (MEI) 

registrados no município. Importante destacar que mesmo antes de o Executivo federal 

ter enviado ao Congresso a proposta do auxílio emergencial, alguns municípios já 

haviam implementado políticas de transferência de renda para grupos vulneráveis.  

 

Apesar do grande número de medidas neste último grupo, os autores dos artigos 

publicados na série do Nepol convergem na percepção da insuficiência e da limitação 

das ações para alterar de forma significativa as condições de vida das populações dos 

bairros periféricos, favelas e áreas de risco, cujas condições sanitárias e de moradia 

tornam quase impossível seguir as orientações da OMS quanto ao isolamento/ 

distanciamento social e aos cuidados de higiene. 

 

https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/14/governo-municipal-e-primeiros-enfrentamentos-a-pandemia-da-covid-19-em-sao-luis-ma/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/06/salvador-na-pandemia-da-covid-19/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/10/fortaleza-e-covid-19-sinergia-estadual-atrito-federal-e-avanco-da-pandemia/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/20/infraestrutura-de-saude-publica-e-as-estrategias-de-enfrentamento-ao-covid-19-o-impacto-da-pandemia-em-manaus/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/05/niteroi-e-a-pandemia-as-benesses-da-prosperidade/
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5.4 Sistema de Saúde e Sanitização 

 

Outro grupo de medidas teve como objetivo ampliar a estrutura e a capacidade de 

atendimento no sistema de saúde e incluíram, entre outras, o cancelamento de cirurgias 

eletivas, suspensão de atendimentos ambulatoriais eletivos, a suspensão de férias de 

servidores da saúde, contratação e nomeação emergencial de profissionais da saúde, 

ampliação do número de leitos hospitalares, aquisição de respiradores, aquisição de 

testes, requisição de hospitais particulares, construção de hospitais de campanha e 

obtenção e produção de insumos e de equipamentos de proteção individual. Merece 

destaque a doação de 45 milhões pela prefeitura de Niterói para a construção de um 

hospital de campanha com 200 leitos no município de São Gonçalo (valor que seria 

somado a outros 45 milhões doados pela prefeitura de Maricá). 

 

Em outro grupo de medidas inclui-se a adoção de procedimentos especiais de 

sanitização nos espaços públicos, em pontos de grande concentração de pessoas e nos 

veículos de transporte coletivo, distribuição de kits de higiene e parceria para a 

produção de máscaras e álcool em gel.  

 

5.5. Conscientização e comunicação 

 

Por último, estão as medidas voltadas para a conscientização a respeito dos sintomas da 

doença, formas de prevenção, procedimentos em caso de suspeita de contaminação, 

entre outros. Elas incluíram, ente outras, disponibilização de informações nos portais da 

prefeitura, criação de canais para solução de dúvidas, circulação de carros de som. A 

propósito, várias prefeituras têm feito amplo uso das redes sociais como canal de 

comunicação com a população e como forma de atualizar os cidadãos sobre a legislação 

de emergência. Em vários casos os prefeitos fazem lives diárias para justificar as 

medidas adotadas e dar orientações à população.  

 

O estabelecimento da comunicação de risco/emergência é crucial em todo tipo de 

desastre
14

, sobretudo, para o bom desempenho dos mecanismos de gerenciamento de 

risco/emergência. O diálogo constante, transmitindo informação clara e atualizada para 

a população auxilia na diminuição das incertezas advindas de um evento de desastre, no 

qual o funcionamento “normal” da vida social é interrompido, além de ser fundamental 

para que a população compreenda-se como parte importante dos esforços de 

enfrentamento da crise. Tal estratégia é formalmente recomendada pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde nos documentos de enfrentamento à Covid-19
15

.  O impacto da 

mensagem de lideranças políticas sobre o comportamento da população e, no atual 

contexto, as divergências nos discursos no âmbito federal, foram recentemente 

estudadas por Ajzenman, Cavalcanti e Da Mata (2020) reforçando a importância do tipo 

de mensagem passada durante um momento tão delicado como o da pandemia
16

.  

 

 

6. O contexto decisório local: atores e variáveis que impactam os cálculos do(as) 

prefeitos(as)  

 

Desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil os prefeitos, em todo o 

país, enfrentam fortes pressões oriundas de várias fontes. Só em Minas Gerais, pelo 

menos dois prefeitos já renunciaram ao cargo desde o início da pandemia.
17

 São vários 

https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/05/niteroi-e-a-pandemia-as-benesses-da-prosperidade/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/08/o-enfrentamento-a-covid-19-em-sao-goncalo-rj/
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os atores e fatores que, no curto prazo, parecem constranger as escolhas dos(as) 

prefeitos(as) quanto às estratégias a serem adotadas e os artigos da série permitem 

antever alguns deles. Cada um desses fatores parece ter falado mais alto em momentos 

específicos. 

 

Para além das recomendações do Ministério da Saúde e das ações do governo federal na 

provisão de apoio técnico e financeiro, os artigos publicados na série apontam para, pelo 

menos, outros cinco fatores que têm impactado a atuação dos governos municipais. O 

primeiro refere-se à própria avaliação das condições do município para atender a 

demanda em caso de contaminação em massa. A avaliação da infraestrutura do 

município considerando a demanda potencial da região parece ter inclinado alguns 

prefeitos à adoção de medidas bastante restritivas mas, ao mesmo tempo, encorajou 

outros a flexibilizar o isolamento. A curva de contágio no município e em municípios e 

regiões vizinhas (no caso de cidades que experimentam movimento pendular e de 

cidades dormitório) também parece ter influenciado as decisões fazendo, inclusive, com 

que resoluções tomadas em um dia acabassem sendo revertidas no dia seguinte após a 

confirmação de um novo caso ou da ocorrência de um óbito.  

 

A postura dos governos estaduais é outro fator central. É razoável supor que onde os 

governos estaduais mantiveram-se firmes na adesão à OMS os prefeitos tenham 

encontrado maior respaldo para aderirem eles mesmos ao protocolo quando assim 

desejaram. Governos estaduais com comportamento errático, ambíguo ou alinhados  

à postura do presidente Bolsonaro podem ter tornado mais difícil a vida dos prefeitos 

que buscavam adesão da população às medidas de isolamento. Por outro lado, podem 

ter funcionado como incentivo para prefeitos que não se dispunham a arcar com os 

custos do isolamento. 

 

Os Ministérios Públicos estaduais também têm desempenhado um papel ativo no 

contexto da pandemia.
18

 Os artigos da série, com muita frequência fazem menção à 

atuação dos MPs estaduais que incluíram: recebimento de denúncias, questionamentos e 

solicitação de informações à prefeitura, realização de recomendações ao governo 

municipal, instauração de investigação, ações contra decretos municipais com sua 

posterior revogação, ações para proibir o funcionamento de atividades não essenciais 

onde o prefeito não havia tomado a iniciativa de suspendê-las, apoio aos prefeitos com 

ordens de interdição de espaços públicos e no esforço de coibir manifestações e 

carreatas contrárias às medidas de isolamento, e ações pressionando o governo 

municipal a prover proteção a grupos vulneráveis. O Ministério Público Federal, com 

menor frequência, também aparece nas análises. 
  

Outro ator importante a impactar as ações e decisões dos governos municipais foi a 

sociedade civil organizada. Os artigos da série dão exemplos de casos em que entidades 

ligadas à assistência social fizeram pressão sobre os prefeitos para ampliarem as 

medidas de proteção e amparo à população em situação de rua; entidades médicas 

pressionaram prefeitos que tinham decidido pelo relaxamento das medidas de 

isolamento; comunidade acadêmica fez pressão pela prorrogação dos decretos 

municipais de suspensão das atividades escolares; e entidades de vários perfis se 

mobilizaram para influenciar o comportamento de seus representantes locais. Vale 

destacar as parcerias realizadas com universidades e centros de pesquisa em todo o país 

para diversos fins. Papel importante também tem sido desempenhado por associações 
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comerciais e empresariais locais que, em diversas cidades, exercem forte pressão pela 

reabertura gradual ou total do comércio, com êxito em alguns casos. 

Se as posições externadas pelo presidente não parecem ter surtido efeito direto sobre as 

decisões dos prefeitos, parece não restar dúvidas de que tiveram um impacto indireto. 

Há evidências
19

 de que as declarações do presidente serviram como encorajamento para 

seus apoiadores e para os críticos das medidas de isolamento aumentarem as pressões 

pela flexibilização dos decretos municipais. Em quase todos os municípios analisados 

os(as) autores(as) registraram a realização de carreatas organizadas por empresários, 

comerciantes locais e grupos de direita posteriores ao pronunciamento presidencial no 

dia 24 de março e nas duas primeiras semanas do mês de abril. Ainda que, em alguns 

casos, elas tenham tido pouca adesão, essas manifestações tem sido um fator de pressão 

sobre os prefeitos. Pressão acentuada pelos fortes impactos econômicos acarretados pela 

necessidade de medidas de isolamento social, entre elas, a perda de arrecadação dos 

municípios.  

 

A demora na aprovação do auxílio emergencial do governo federal
20

 é outro fator que 

dificultou a adesão da população às medidas de isolamento social. O significativo 

percentual de pessoas sem fonte estável de renda e a falta de uma ação ágil do governo 

federal em adotar medidas compensatórias, tornou extremamente difícil para 

governadores e prefeitos obterem adesão às medidas. Como já destacado, apenas uma 

minoria dos municípios foi capaz de suprir esse vazio de assistência com a criação de 

programas próprios de transferência de renda.  

 

7. Relaxamento das medidas de isolamento 

 

No final da primeira semana de abril, o Ministério da Saúde alterou a postura que vinha 

apresentando até então de defesa do isolamento social horizontal e baixou novas normas 

que estabeleciam três níveis de distanciamento social – ampliado, seletivo e lockdown – 

e admitiam, nas cidades com mais da metade do atendimento médico disponível, o 

distanciamento social seletivo, situação em que apenas idosos e outras pessoas do grupo 

de risco deveriam manter as orientações de restrição de circulação. No documento, o 

MS afirma que “A partir de 13 de abril, os municípios, Distrito Federal e Estados que 

implementaram medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA), onde o número de 

casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada 

existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para Distanciamento Social 

Seletivo (DSS)”.
21

  
 

A nova postura do Ministério da Saúde somada às preocupações de governadores e 

prefeitos em relação aos impactos econômicos do isolamento e às pressões locais dos 

críticos das medidas restritivas, criaram expectativas de que boa parte dos governos 

estaduais e municipais começassem a afrouxar as medidas de isolamento. De fato, ao 

longo do mês de abril muitos municípios flexibilizaram as medidas com reabertura 

parcial ou total do comércio e/ou ampliação do rol de atividades e serviços com 

permissão para voltar a funcionar. Em alguns casos as decisões dos prefeitos vieram 

depois que os governos estaduais flexibilizaram as medidas ou deram liberdade para que 

os municípios decidissem. Em todos os casos em que as medidas foram flexibilizadas 

com abertura total do comércio, abertura gradual e/ou ampliação do rol de atividades, os 

governos municipais estabeleceram restrições e um conjunto de cuidados de higiene e 

regras para evitar aglomerações. Essa flexibilização colocou novas exigências em 

termos de fiscalização para os municípios.   
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Dentre as capitais, na segunda quinzena de abril, Florianópolis, Curitiba e Cuiabá 

anunciaram a retomada das atividades. A reabertura do comércio também foi anunciada 

nas cidades mineiras de Viçosa, Governador Valadares, Uberlândia e Uberaba. 

Flexibilização com abertura parcial foi registrada nas capitais João Pessoa, Porto 

Alegre, Porto Velho, Macapá e Maceió e nas cidades de Mossoró, Araraquara, Três 

Rios e Alfenas. Em 23 municípios os prefeitos não deram sinais de flexibilização das 

medidas, apesar das pressões. Na verdade, em vários casos, como em Campinas, Belo 

Horizonte, Recife, Salvador e Niterói, o que se viu foi o endurecimento das restrições 

quanto à circulação de pessoas.  

 

Embora muitos prefeitos tenham permanecido firmes nas medidas de isolamento 

começando, inclusive, a intensificar ações de fiscalização e punição aos desvios, dados 

da empresa In Loco, que monitora os índices de isolamento por meio da localização de 

celulares, mostraram queda na adesão da população. Em 25 estados houve queda no 

índice de isolamento comparando as semanas de 23 a 29 de março e 13 a 19 de abril. As 

exceções foram os estados do Amazonas e do Pará. Nenhum estado brasileiro atingiu os 

70% considerados necessários pelos especialistas. Em 23 de abril os estados com as 

menores médias eram Tocantins (37,2%) e Mato Grosso (37,3%) e com as maiores 

eram Rio de Janeiro, Goiás, Sergipe, Pernambuco, Ceará e o Distrito Federal, com 

números um pouco acima dos 50%. 

 

8. Questões em aberto 

 

Apesar da enorme riqueza das informações, dados e análises contidas nos artigos 

publicados na série, há questões ainda em aberto no que se refere às respostas dos 

governos municipais à pandemia. 

 

8.1 O papel dos legislativos locais 

 

Embora crises como a que estamos experimentando exijam ações tempestivas que, em 

geral, dependem da ação do Executivo, as câmaras municipais não estão dispensadas de 

exercerem seu papel. Os estudos sobre os legislativos municipais mostram que, se os 

vereadores são limitados em sua capacidade legislativa, eles desempenham um papel 

informacional importante em apontar para o Executivo, especialmente por meio das 

indicações, demandas, problemas e reivindicações da população espalhada pelos 

bairros, regiões e distritos. Em que medida os vereadores e o legislativo local tem 

despontado como atores relevantes no combate à pandemia em nível local?  Dentro de 

suas prerrogativas, os vereadores têm tomado iniciativas relevantes, sendo capazes de 

pautar o Executivo? Tem exercido seu papel de controle e fiscalização? Ou tem se 

restringido a oferecer o apoio necessário e referendar as decisões do Executivo? Há 

contextos em que as câmaras se apresentam como obstáculos às ações do Executivo? 

Estas são questões a serem exploradas nas próximas etapas da investigação. 

 

8.2 Estrutura, composição e funcionamento dos comitês/gabinetes de 

enfrentamento 
 

A criação de comitês/gabinetes de enfrentamento à pandemia de Covid-19 foi uma 

estratégia comum adotada nos municípios – seguindo modelo da estrutura estadual e 

nacional – de gestão de emergência. Na maior parte dos decretos municipais, os(as) 

https://www.inloco.com.br/pt/
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gestores(as) locais, além de envolverem diretamente as secretarias municipais de saúde 

nessas estruturas, incluíram secretarias de educação, transporte, administração, 

membros do legislativo e judiciário municipal, bem como da sociedade civil. Em 

algumas prefeituras, como de Poços de Caldas, o comitê não teve apenas função 

consultiva, como deliberativa, cabendo a ele a última palavra nas decisões referentes à 

gestão da pandemia. Isso demonstra o compartilhamento não apenas da decisão, mas da 

responsabilização sobre as ações tomadas, ou omissões cometidas pelo poder público. 

Nos próximos passos da pesquisa será interessante aprofundar na análise desses comitês 

e/ou gabinetes, a fim de compreender quais foram as composições mais frequentes 

adotadas, a transparência do processo decisório e o grau de prestação de contas, as 

possibilidades ou não de tomada de decisão ou veto desses órgãos diante das decisões 

do(a) prefeito(a) e as tensões geradas nessa atuação. 

 

8.3 Cooperação intermunicipal  

 

As responsabilidades dos municípios na gestão da saúde pública somada às grandes 

desigualdades regionais que resultam em capacidade diferenciada para cumprir com as 

obrigações constitucionais levaram à criação de mecanismos de cooperação 

intermunicipal, sendo os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) um exemplo desse 

tipo de iniciativa. Os CISs são empreendimentos autônomos entre municípios, 

geralmente circunvizinhos, que se associam para poderem gerenciar e prover os 

diversos serviços de saúde necessários aos cidadãos. Esses Consórcios possibilitam, 

especialmente aos municípios menores oferecer um atendimento de maior 

complexidade aos cidadãos, além de evitar a dispersão de recursos financeiros, humanos 

e materiais. Nesse arranjo, geralmente há um município referência que possui uma 

estrutura de saúde maior, porém, a coordenação não acontece de forma hierárquica, ou 

seja, todos municípios envolvidos têm o mesmo peso decisório. Sendo a saúde uma área 

particularmente onerosa, os CISs possibilitam, por exemplo, uma melhor posição de 

negociação na aquisição de bens e contratação de serviços, uma vez que compras no 

atacado têm menor custo. 

 

Em uma situação como a da pandemia de Covid-19, na qual há intensa disputa pela 

aquisição de equipamentos e insumos, os CISs podem representar um poderoso 

instrumento de negociação para os municípios envolvidos. Além disso, a coordenação 

prévia dos municípios auxilia no desenvolvimento de estratégias para gerenciar uma 

crise inédita como a vivida nesse momento. 

 

Em razão do Sars-Cov-2 ser um vírus de transmissão aérea e com altíssimo grau de 

disseminação, uma gestão coordenada não apenas entre União, estados e municípios é 

fundamental, como a ação conjunta de municípios limítrofes e/ou que possuem um 

fluxo intenso de indivíduos é essencial. Regiões metropolitanas e conurbações são 

alguns dos casos em que o sucesso das estratégias de contenção e mitigação da Covid-

19 depende fortemente da cooperação intermunicipal. A ação conjunta dos prefeitos de 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), municípios limítrofes separados por uma ponte de 800 

metros de distância, é um exemplo da importância e da necessidade de cooperação 

intermunicipal na definição das estratégias de gerenciamento da pandemia. Ainda que 

sejam cidades de estados diferentes e com prefeitos de distintos partidos, foi possível 

chegar ao consenso em torno da importância de atuarem juntos. Nos próximos passos da 

pesquisa um dos objetivos é  explorar em que medida a pandemia incitou a cooperação 

intermunicipal e verificar se e como os CISs têm favorecido a atuação dos 

https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/21/sul-de-minas-no-enfrentamento-ao-covid-19-os-casos-de-pocos-de-caldas-pouso-alegre-e-varginha/
https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/13/sertao-nordestino-no-combate-a-covid-19-juazeiro-ba-e-petrolina-pe/
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representantes locais nas medidas de contenção e nos esforços de ampliação da 

capacidade de atendimento do sistema de saúde. 

 

8.4 A regionalização da saúde no contexto da pandemia 

 

A concepção do sistema de saúde em regiões - compostas por agrupamentos de 

municípios limítrofes que compartilham identidades e redes de serviços a fim de 

integrar a organização, planejamento e execução das ações de saúde – implica também 

no debate sobre o poder de quem conduz as ações de saúde no território. Neste sentido, 

outros atores do sistema de saúde, além dos governos federal e estadual, podem ter 

influenciado as ações de combate ao Covid-19 adotada pelos governos municipais. 

 

Os artigos desta série, analisados de forma conjunta, podem lançar luz, por exemplo, 

sobre a importância da regionalização das políticas municipais de saúde em contextos 

de pandemia. Teriam os governos se coordenado regionalmente para combater o Covid-

19? Teria o avanço da Covid-19 no país reforçado estruturas do arranjo federativo ou 

contribuído para ampliar a regionalização da saúde no Brasil? Se a regionalização se 

pronunciou, em quais arranjos - por exemplo, consórcios - a regionalização mais tomou 

forma? 

 

A dimensão da regionalização da saúde é crucial para analisar as reais condições dos 

diferentes municípios para o enfrentamento da pandemia e para a assistência aos 

doentes. Um estudo do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais mostra que a distância entre algumas cidades e um hospital com leito 

de UTI pode chegar a quase 400km. O estudo focado no estado de Minas Gerais 

considera a relação entre demanda e oferta no interior das regiões de saúde e a 

importância de fatores como densidade demográfica e mobilidade. Em se tratando de 

uma doença com altíssimo potencial de transmissão e que evolui muito rapidamente, a 

carência da infa-estrutura em certas regiões e as grandes distâncias – 14% dos 

municípios tem deslocamento acima de 120km e 5% acima de 200km até o hospital 

com leito de UTI mais próximo – são elementos complicadores.
22

 

 

 

8.5 Transparência das ações 

 

Para o enfrentamento da pandemia, os governos estão precisando agir rápida e 

tempestivamente. Nenhuma velocidade de ação os exime, contudo, de prezar pela 

transparência e, assim, garantir o engajamento da população em atividades de controle. 

Pelo contrário, o acesso a informações se faz ainda mais importante em um cenário em 

que processos e controles são eventual e temporariamente flexibilizados. Ademais, para 

viabilizar a avaliação das ações governamentais municipais por parte da sociedade civil 

e também de estudiosos da doença é preciso conhecer como ela tem se comportado em 

cada município. 

 

Espera-se, neste sentido, que os governos municipais informem, sim, sobre os recursos 

humanos e financeiros dedicados aos esforços de combate ao vírus. Mas é necessário, 

até mesmo para entendermos o comportamento do vírus na sociedade e a efetividade 

das ações governamentais, ir muito além disso. O Índice de Transparência da Covid-19, 

desenvolvido pela Open Knowledge Brasil, chama a atenção para a importância da 

publicação tempestiva de boletins epidemiológicos completos, contendo informações 

https://www.ok.org.br/projetos/indice-de-transparencia-da-covid-19/
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sobre os perfis dos infectados, os locais (bairros) mais afetados, a taxa de ocupação dos 

leitos, registros sobre outras doenças respiratórias, entre outros. 

 

Apenas alguns dos artigos da série chamam atenção para a questão da transparência das 

ações dos governos municipais. Em Campos de Goytacazes, por exemplo, os autores 

argumentam que os recursos arrecadados por campanhas de solidariedade não são 

amplamente divulgados e não podem ser fiscalizados. Por outro lado, alguns artigos 

retratam o uso constante das mídias sociais dos governos para comunicar à sociedade 

informações sobre a evolução da doença. Será importante, nos próximos passos da 

pesquisa, investigar se e como os governos municipais tem dado transparência sobre 

suas ações frente à pandemia e sobre a evolução da doença em si nos municípios, de 

forma a compreender se na necessidade de ações rápidas estão ficando limitadas - ou 

não - as possibilidades de controle por parte da sociedade. 

 

9. Dos limites dos governos municipais no combate à pandemia 

 

No dia 26 de abril , segundo dados da Lagom Data 1802 municípios (32,3% do total) já 

tinham casos confirmados de Covid-19 e 549 municípios já tinham registrado pelo 

menos um óbito. Os municípios com maior número de casos confirmados e maior 

número de óbitos são São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e Recife. 

Considerando a escassez dos testes e as recomendações do Ministério da Saúde para a 

sua realização, é muito provável que haja subnotificação e que o vírus já esteja presente 

em um número muito maior de municípios.  

 

Embora tenhamos iniciado este artigo destacando a importância dos governos 

municipais no combate à pandemia, é importante reconhecer as suas limitações. A série 

de artigos dá inúmeros exemplos de cidades nas quais os prefeitos seguiram fielmente a 

cartilha da OMS na maior parte do tempo e, ainda assim, a curva de contágio apresentou 

subida acentuada. No dia 24 de abril uma matéria do O Globo sinalizava que cinco 

capitais brasileiras – Manaus, Macapá, São Paulo, Fortaleza e Palmas –se encontravam 

próximas do colapso de seus sistemas de saúde.
23

 A conclusão é resultante de um estudo 

que considera a capacidade do sistema – com base em número de leitos clínicos, 

respiradores e médicos disponíveis em fevereiro, segundo o DataSUS – e o número de 

casos de óbitos confirmados até o dia 20 de abril, segundo registros das secretarias 

estaduais de saúde. Outra matéria, no mesmo veículo, datada do dia 26 de abril, 

informava que o Ministério da Saúde tinha entregado, até o dia 24 de abril, apenas 350 

dos 2 mil leitos de UTI prometidos para o enfrentamento da pandemia. Quinze estados 

ainda não tinham sido contemplados.
24

 Como já mencionado, a demora do governo 

federal em aprovar o auxílio emergencial para a população de baixa renda, assim como 

as mensagens do presidente da República, foram fatores que também limitaram as 

iniciativas dos governos locais contribuindo para reduzir a adesão às medidas de 

isolamento.  

 

É fato que sem a cooperação técnica e financeira da União e dos estados, os municípios 

enfrentarão sérias limitações que podem comprometer o êxito das medidas locais, 

mesmo onde elas foram mais contundentes. A ver se nas próximas semanas o governo 

federal adotará uma postura mais ativa, seja na compensação das perdas de receitas dos 

entes subnacionais, seja na provisão de insumos e equipamentos na área da saúde, assim 

como na liberação das próximas parcelas do auxílio emergencial. 

 

https://nepolufjf.wordpress.com/2020/04/20/campos-dos-goytacazes-do-auge-dos-royalties-ao-colapso-iminente/
https://www.lagomdata.com.br/coronavirus
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10. Próximos passos da pesquisa 

 

Na próxima etapa da pesquisa, já em andamento, o objetivo é realizar o levantamento e 

a análise sistemática das medidas adotadas pelos governos municipais nas suas diversas 

áreas de atuação no combate ao Covid-19, a começar pelas capitais. Pretende-se 

classificar os casos quanto aos tipos e à abrangência das medidas adotadas, do grau de 

restrição no caso das ações de isolamento, da velocidade das respostas e de seus 

impactos iniciais. Pretendemos nos valer de um conjunto de outros estudos e iniciativas 

em curso como o desenvolvido pela equipe do Departamento de Ciência Política da 

Universidade de São Paulo que adaptou o Oxford Covid-19 Government Response 

Tracker (OxCGRT) para analisar a rigidez das medidas de distanciamento adotadas 

pelos governos estaduais no Brasil.
25

 Outra medida útil é a desenvolvida para mensurar 

a utilização da estrutura hospitalar pública e privada e avaliar o quanto os diversos 

sistemas de saúde estão próximos do colapso. Pretendemos, também, nos valer dos 

dados sobre a evolução do número de casos confirmados e de óbitos, desagregados por 

município, e sobre os índices de adesão da população ao isolamento social. 

 

O desenvolvimento de uma medida sintética para cada subgrupo de ações dos 

municípios permitirá classificar os casos e investigar a existência de correlações entre a 

rigidez do distanciamento social nos estados e a rigidez em suas respectivas capitais; a 

rigidez do isolamento e a abrangência das medidas de assistência social nos municípios 

e os índices de adesão ao isolamento; e entre essas últimas dimensões – rigidez e adesão 

da população – e o nível de utilização da estrutura hospitalar. Este conjunto de dados 

nos permitiria investigar, por exemplo, se municípios com maior rigidez, e maior 

atuação na oferta de proteção social foram capazes de obter maior grau de adesão ao 

isolamento por um maior período de tempo, e se estes fatores contribuíram para achatar 

a curva de contágio e manter a utilização das estruturas hospitalares mais distantes de 

uma situação de colapso. 

 

Este primeiro mapeamento com base nos artigos publicados na série do NEPOL permite 

verificar que os governos municipais fizeram amplo uso de suas prerrogativas decisórias 

e, dentro dos limites constitucionais e de suas condições financeiras, buscaram oferecer 

respostas iniciais à chegada do Covid-19 no Brasil. Passados dois meses do registro do 

primeiro caso de Covid-19 no país já é possível verificar diferentes fases no 

comportamento dos governos municipais que, das ações preparatórias nos meses de 

janeiro e fevereiro, passaram às medidas de isolamento horizontal e, agora, o que não se 

aplica a todos os casos, começam a rumar para um distanciamento seletivo. Entender 

por que alguns municípios seguiram esse caminho e outros não é importante para 

iluminar os fatores que em diferentes contextos favoreceram e dificultaram o 

enfrentamento da pandemia. 

 

Há importantes variações entre os municípios que não se explicam apenas por fatores 

demográficos, sociais e econômicos. Há fatores políticos a serem considerados. Os 

artigos oferecem insights interessantes para compreender essas variações, sugerindo que 

além de dimensões estruturais, singularidades da política municipal são importantes 

para compreender por que certas decisões foram tomadas e como foram tomadas. Nas 

próximas etapas da pesquisa pretendemos realizar uma análise mais minuciosa dos 

fatores políticos e institucionais em jogo, direcionando nossa atenção para os atores, 

suas preferências e decisões no contexto da pandemia. 
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