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Resumo 

Arruda, Ana Carolina Rosolen. Estudo das características fiscais e sociodemográficas 

dos municípios paulistas como ferramentas de enfrentamento à pandemia pela Covid-

19. 84p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  

 
A criação e operacionalização do SUS na década de 90 foi responsável por 

promover avanços positivos no nível de saúde e de desenvolvimento humano do país, 
apesar dessa melhoria ainda é possível observar diversos problemas e pontos de 
pressão sobre o sistema, dentre os quais, falta de acesso a saúde, subfinanciamento, 
avaliação negativa pela população, dentre outros, contexto que foi agravado com a 
chegada da pandemia pela Covid-19 no Brasil, levando diversas unidades à falta de 
recursos básicos como insumos, medicamentos, leitos de UTI e colapso do sistema. 
Diante desse contexto, o objetivo desta pesquisa consiste em compreender quais 
características dos municípios estavam associadas à capacidade de garantir um 
melhor enfrentamento, tomando como proxy para dimensionar a capacidade de 
garantir o isolamento e a capacidade de reduzir o número de casos e óbitos. À vista 
disso, a ideia desta pesquisa consistiu em explorar como as características fiscais e 
socioeconômicas dos municípios podem ter impactado sobre esse fenômeno. Para 
isso foram realizados dois estudos em que se empregou a metodologia de Mínimos 
Quadrados Ordinários num modelo cross-section para análise. De forma geral os 
resultados do primeiro estudo, realizado para dois recortes de análise, um com uma 
amostra de 68 municípios paulistas e outro com uma amostra com 139 municípios, 
confirmam a importância da autonomia financeira dos municípios no combate à 
pandemia, como também, a relevância da dimensão política sobre esse fenômeno, a 
importância do aspecto geográfico em relação à facilitação na transmissão do vírus e 
a contribuição positiva do nível de estrutura de saúde presente em termos de 
abrangência e cobertura de saúde suplementar. No segundo estudo, a amostra de 
unidades de análise foi expandida, em que foram considerados um total de 636 
municípios paulistas em detrimento de informações epidemiológicas da pandemia 
para 2020 e 2021. Os resultados também confirmam que as variáveis de autonomia 
fiscal, nível de adesão às práticas de divulgação dos dados de isolamento e 
infraestrutura de cobertura da saúde suplementar são significativas para a explicação 
do enfrentamento à pandemia, o que ressalta a relevância das unidades de adotarem 
boas práticas de gestão fiscal, transparência e investirem em ações e serviços de 
saúde que assegurem infraestrutura suficiente para atendimento da população.  

 
Palavras-chave: Covid-19, Saúde fiscal, Sistema Único de Saúde, Municípios, 
Controladoria Aplicada ao Setor Público.  
 

  



 

 

Abstract 

Arruda, Ana Carolina Rosolen. Study of the fiscal and sociodemographic 

characteristics of São Paulo municipalities as tools to face the Covid-19 pandemic. 

84p. Thesis (Doctorate Degree) – School of Economics, Administration and 

Accounting of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

The creation and operation of the SUS in the 1990s was responsible for promoting 
positive advances in terms of health and human development in the country, despite 
this improvement, it is still possible to observe several problems and pressure points 
on the system, among which, lack of access to health, underfunding, negative 
evaluation by the population, among others, a context that was aggravated with the 
arrival of the pandemic by Covid-19 in Brazil, leading several units to lack of basic 
resources such as supplies, medicines, ICU beds and collapse of the system . Given 
this context, the objective of this research is to understand which characteristics of the 
municipalities were associated with the ability to ensure better coping, taking as a proxy 
to measure the ability to guarantee isolation and the ability to reduce the number of 
cases and deaths. In view of this, the idea of this research was to explore how the 
fiscal and socioeconomic characteristics of the municipalities may have impacted on 
this phenomenon. For this, two studies were carried out in which the Ordinary Least 
Squares methodology was used in a cross-section model for analysis. In general, the 
results of the first study, carried out for two analysis sections, one with a sample of 68 
municipalities in São Paulo and the other with a sample of 139 municipalities, confirm 
the importance of the financial autonomy of the municipalities in the fight against the 
pandemic, as well as the relevance of the political dimension on this phenomenon, the 
importance of the geographical aspect in relation to facilitating the transmission of the 
virus and the positive contribution of the level of health structure present in terms of 
scope and coverage of supplementary health. In the second study, the sample of units 
of analysis was expanded, in which a total of 636 municipalities in São Paulo were 
considered to the detriment of epidemiological information on the pandemic for 2020 
and 2021. The results also confirm that the variables of fiscal autonomy, level of 
adherence to disclosure practices of isolation data and supplementary health coverage 
infrastructure are significant for the explanation of the fight against the pandemic, 
which highlights the importance of units to adopt good fiscal management practices, 
transparency and invest in health actions and services that ensure sufficient 
infrastructure to serve the population. 
 
 
Keywords: Covid-19, Fiscal Health, Unified Health System, Municipalities, 
Controllership Applied to the Public Sector.  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Artigo 01 - Descrição das dimensões e variáveis do modelo .................................... 28 

Tabela 2. Artigo 1- Resultados do Modelo 1 pela metodologia MQO, usando as observações 

de 1-68, com a variável dependente: Isolamento.......................................................................... 30 

Tabela 3. Artigo 01 - Resultados do Modelo 2 pela metodologia MQO, usando as 

observações de 1-68, com a variável dependente: Isolamento .................................................. 33 

Tabela 4. Resultados do Modelo 3 pela metodologia MQO, com Heterocedasticidade 

corrigida, usando as observações de 1-139, com a variável dependente: Isolamento ........... 34 

Tabela 5. Teste para adição de variáveis fiscais ao modelo ....................................................... 35 

Tabela 6. Resultados do Modelo 4 pela metodologia MQO, com Heterocedasticidade 

corrigida, usando as observações de 1-139, com a variável dependente: Isolamento e 

inclusão das variáveis de saúde fiscal ............................................................................................ 36 

Tabela 7. Variáveis do modelo ......................................................................................................... 43 

Tabela 8. Resultados Artigo 02 Modelo 1, MQO usando as observações de 1-636 para a 

variável dependente do total de casos em 2020 e 2021 .............................................................. 46 

Tabela 9. Teste de exclusão de variáveis no modelo, H0: os parâmetros de regressão para 

as variáveis vale zero......................................................................................................................... 47 

Tabela 10. Resultados Artigo 2 Modelo 2 MQO, usando observações de 1-636 com a 

variável dependente do total de casos de 2020 e 2021 ............................................................... 47 

Tabela 11. Modelo 3 de MQO, usando as observações 1-636 com a variável dependente do 

total de óbitos de 2020 e 2021 ......................................................................................................... 48 

Tabela 12. Teste de exclusão de variáveis no modelo, H0: os parâmetros de regressão para 

as variáveis valem zero ..................................................................................................................... 49 

Tabela 13. Modelo 4 MQO, usando as observações 1-636 sendo variável dependente o total 

de óbitos de 2020 e 2021 .................................................................................................................. 49 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Modelo conceitual 1 de exploração ........................................................... 26 

Figura 2. Modelo conceitual de exploração .............................................................. 43 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

CF88 Constituição Federal de 1988 

CIB Comissões Intergestoras Bipartites 

CIDH Carta Internacional dos Direitos Humanos 

CIT Comissões Intergestoras Tripartites 

DUDH Declaração Universal dos Direitos Humanos 

ESF Estratégia de Saúde da Família 

LOS Lei Orgânica da Saúde 

NOAS-SUS Norma Operacional da Assistência à Saúde  

NOB-SUS Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PNS Política Nacional de Saúde 

PSE Programa de Saúde na Escola 

SUS Sistema Único de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................ 8 

2.1. O Sistema Único de Saúde no Brasil: Avanços e desafios e os reflexos da 

Covid-19 sobre o sistema ........................................................................................ 8 

3. MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................... 21 

3.1. Estudo do isolamento social e da saúde fiscal como ferramentas ao 

enfrentamento à pandemia pela Covid-19: recorte de análise dos municípios 

paulistas ................................................................................................................ 21 

3.1.2. Metodologia empregada .......................................................................... 24 

3.1.3. Resultados do Recorte 1 – Análise dos modelos para a amostra de 60 

municípios paulistas ........................................................................................... 29 

3.1.4. Resultados do Recorte 2 – Análise dos modelos para a amostra de 139 

municípios paulistas ........................................................................................... 33 

3.1.5. Discussão dos resultados dos modelos ................................................... 37 

3.2. Estudo do enfrentamento à pandemia pela Covid-19: exploração dos efeitos 

das características fiscais e sociodemográficas .................................................... 38 

3.2.2. Metodologia empregada .......................................................................... 41 

3.2.1. Discussão dos resultados dos modelos ................................................ 45 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 52 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 54 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para iniciar a discussão e entendimento sobre a saúde no Brasil cabe discutir 

inicialmente, quais são as normativas internacionais que subsidiaram a formação do 

conceito de saúde. De acordo com o entendimento da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) o conceito de saúde é percebido como o “estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a simples ausência de doenças e outros danos” (OMS, 

1946). 

Nesta acepção o conceito de saúde engloba não apenas os aspectos físicos 

de proteção ao bem-estar do ser humano, mas também questões envolvendo sua 

saúde mental e aspectos ligados ao acolhimento social o que mostra uma evolução 

na compreensão de como os indivíduos devem ser acolhidos e protegidos pela 

sociedade e que acarreta maior responsabilidade do Estado na oferta desse bem 

público (SCLIAR, 2007). 

O detalhamento e aprofundamento deste conceito genérico de saúde foi 

estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) promulgada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948 na Assembleia Geral das 

Nações Unidas, que entendeu e definiu o conceito de saúde como uma condição 

indispensável à dignidade do ser humano: 

Art. 25. 1.Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 

ou outros casos de perda por meios de subsistência em circunstâncias fora de 

seu controle.  
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Art. 25. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e 

assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 

matrimônio gozarão da mesma proteção social.  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos em conjunto com o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e com o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais constituem a denominada Carta Internacional dos 

Direitos Humanos (CIDH) que inspiraram e influenciaram a formação institucional e 

jurídica de diversos Estados e Democracias, inclusive a brasileira, servindo como base 

para a definição da Constituição Federal de 1988 (Secretaria da Justiça, Trabalho e 

Direitos Humanos -Departamento de Direitos Humanos e Cidadania1, 2019).  

 A Constituição Federal promulgada em 1988 (CF88) é considerada um símbolo 

no processo de redemocratização brasileiro, uma vez que esta foi retomada após mais 

de vinte anos de regime militar e representa um marco em relação à consolidação do 

federalismo fiscal, sendo responsável também pela materialização dos direitos sociais 

como, exemplo:  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 90, de 2015).  

 

 
1 Para maiores informações consultar 

http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=60.  

http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=60
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Sob a ordenação institucional da Constituição Federal de 1988, haveria o 

movimento de descentralização político-administrativa, no qual a estrutura federalista 

seria formada por três esferas de governo, sendo elas: a União, os Estados e os 

Municípios, que passariam a dividir e compartilhar entre si as responsabilidades em 

relação à oferta e gestão de bens públicos e em troca obteriam autonomia financeira 

e poder. Assim, a partir dos processos eleitorais caberia aos governantes eleitos 

recolherem recursos via cobrança de tributos, específicos para cada esfera, para que 

pudessem executar seu planejamento e orçamento de atividades e ações públicas. 

Ademais, previa-se que as responsabilidades por estas ações seriam compartilhadas 

segundo as capacidades técnicas de cada esfera, de modo que também ocorressem 

transferências financeiras auxiliares das esferas superiores para estados e municípios 

serem capazes de cumprir com suas atividades e evitar também a centralização 

excessiva de recursos e poder em uma única esfera (SOUZA, 2005).  

Especificamente em relação à saúde, a CF88 estabeleceu o federalismo como 

novo formato de arranjo de descentralização político-administrativa e promoveu a 

criação do chamado Sistema Único de Saúde (SUS), que se tornou um dos maiores 

sistemas públicos de saúde no mundo (MARQUES, MENDES, 2012), sendo que, na 

definição dos princípios organizativos desse novo sistema estabeleceu-se que as 

ações e serviços públicos de saúde estariam garantidos em respeito aos princípios e 

à lógica de que:  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 

feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 

ou jurídica de direito privado. 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

 

A adoção do princípio de descentralização e regionalização das políticas em 

saúde tinha como principal propósito que as ações fossem executadas em respeito e 

conformidade às capacidades financeiras, técnicas e geográficas das unidades em 

questão, isto é, Estados, Municípios e pela própria União, de forma que a 

operacionalização das ações compatibilizasse a demanda da sociedade em 

detrimento da capacidade do governo em respeito à promoção de equidade e 

atendimento integrativo e amplo (VARELA, PACHECO, 2012; LIMA et al, 2012; 

ALBUQUERQUE, 2013). 

Assim, os princípios tinham por propósito que o atendimento proporcionaria 

acesso mais focalizado das demandas locais pelos diferentes níveis de necessidades 

em saúde, de forma que os recursos pudessem ser gerenciados de maneira mais 

eficiente, racional e efetiva garantindo maior integralidade e resolubilidade nos 

atendimentos (BARBOSA, BARBOSA, NAJBERG, 2016; KALICHMAN, AYRES, 
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2016). Além de que a participação da comunidade local na formulação e controle das 

ações contribuiria para a transparência e accountability dos processos de tomada de 

decisão e execução e proporcionaria melhoria das ações em saúde (GONÇALVES, 

PISA, 2015). 

Dessa forma, o Sistema Único de Saúde (SUS) criado e operacionalizado na 

década de 90 promoveu considerável avanço em uma série de indicadores e aspectos 

da saúde, tais como a redução na taxa de mortalidade e nível de desnutrição infantil, 

diminuição de doenças transmissíveis como cólera e sarampo, aumento na esperança 

de vida ao nascer dos brasileiros, dentre outros (BANCO MUNDIAL, 2007; LIMA, 

CARVALHO, COELI, 2018). 

Apesar dessas melhorias, o SUS tem enfrentado dificuldades no que se refere 

à sua operacionalização e sustentabilidade financeira já que os recursos alocados no 

sistema público de saúde são insuficientes para fazer frente às demandas crescentes 

em saúde. Situação agravada com o aumento da longevidade da população, com os 

problemas relacionados aos cortes e congelamento orçamentários e pela promoção 

da desregulamentação do estado, que impactaram na retração da oferta de ações e 

serviços pelo SUS (CERRI, 2016; REIS et al, 2016; MACHADO, LIMA, BAPTISTA, 

2017; MALTA et al, 2018; TESSER, NORMAN, VIDAL, 2018), no aprofundamento do 

subfinanciamento do sistema (MENDES, 2013; SOUZA, 2020) e na percepção 

negativa da população sobre a qualidade e resolubilidade no atendimento (CFM, 

DATAFOLHA, 2019). 

Em razão da insuficiência do acesso aos tratamentos ou mesmo da falta de 

efetividade e resolubilidade das enfermidades e problemas por meio dos tratamentos 

de saúde disponibilizados pelo SUS, e com base na prerrogativa da inafastabilidade 

do órgão judicante e do direito inerente à saúde e à vida, todos estabelecidos pela 
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Constituição (CF88), é cada vez mais frequente que pacientes utilizem as vias judiciais 

e os tribunais como forma de obter medicamentos e tratamentos em saúde, à este 

fenômeno, convencionou-se denominar de judicialização da saúde (CAMPILONGO, 

2011; OLIVEIRA et al., 2015; BIEHL et al., 2016; BOUSQUAT, TANAKA, 2016). 

Entretanto, o crescimento dos processos judiciais tem intensificado os efeitos 

negativos sobre o sistema agravando as distorções da isonomia no atendimento e na 

busca pela eficiência da política pública de saúde (VAZ, GOMES, SANTOS e 

BONACIM, 2018; PAIXÃO, 2019).  

Todos estes desafios já tornavam o contexto pregresso à pandemia bastante 

dificultoso, esta conjuntura foi agravada com a implementação da Emenda 

Constitucional nº 95 em 2016 que previa aprofundamento das medidas de austeridade 

fiscal com o congelamento de gastos já a partir de 2018 (SOUZA, 2020; REEVES et 

al, 2014). Ainda, com o surgimento da pandemia pela Covid19, houve elevação da 

pressão sobre o SUS tanto em termos operacionais quanto econômico-financeiros, o 

que exigiu das entidades federativas grande esforço para o seu enfrentamento em 

detrimento dos problemas já pré-existentes no SUS.  

Frente a este contexto, dada a importância do tema e aproximando este 

trabalho ao framework da área de finanças e controladoria no setor público, o objetivo 

principal consistiu em verificar quais características econômico-financeiras das 

entidades federativas, em especial, condições fiscais dos municípios e suas 

características socioeconômicas podem ter contribuído para que estes tenham obtido 

maior ou menor sucesso no enfrentamento à ameaça pública causado pela pandemia 

da Covid-19.  

Dessa forma, o trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo: 
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1. Introdução: Apresentado nesta seção, em que se discutiu brevemente o 

tema principal da tese e o objetivo geral do trabalho. 

2. Revisão de literatura: Esta seção apresenta e discute em maior 

profundidade sobre a criação do SUS e os principais desafios que o sistema 

de saúde pública no Brasil tem enfrentado trazendo um debate mais recente 

sobre quais foram os impactos sobre o sistema ocasionados pela 

necessidade de enfrentamento urgente à pandemia pela Covid-19.  

3. Material e métodos: Nesta seção são descritos os procedimentos 

metodológicos empregados na realização da pesquisa. É importante 

ressaltar, neste ponto, que a seção está estruturada em duas partes uma 

vez que a tese foi estruturada para originar dois artigos científicos. Assim, a 

primeira parte explora o efeito do isolamento social e da saúde fiscal dos 

municípios como ferramentas de enfrentamento à pandemia para uma 

amostra selecionada de cidades que se destacaram pela transparência e 

accountability dessas informações. A segunda parte analisa o sucesso no 

enfrentamento para uma amostra mais ampla de cidades e com outras 

características indicadas pela literatura como significativas para a 

explicação do fenômeno do enfrentamento à pandemia.  

4. Considerações finais: Por fim, nesta última seção, realiza-se o fechamento 

do trabalho, com a inclusão das principais considerações obtidas com a 

pesquisa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. O Sistema Único de Saúde no Brasil: Avanços e desafios e os reflexos 

da Covid-19 sobre o sistema  

 

Como discutido na introdução do trabalho, a criação do SUS contribuiu para o 

avanço na saúde desde sua criação por meio da CF88, não obstante, ainda é possível 

constatar alguns problemas estruturais, tais como o subfinanciamento, a existência de 

sobreposições de responsabilidades ou a existência de vazios assistenciais em 

determinadas ações de saúde, bem como constatam-se evidências de falhas de 

governança (LEVCOCITZ, MACHADO, LIMA, 2017; BAHIA, 2018). 

Parte desses problemas tem como origem a demora no estabelecimento do 

detalhamento operacional acerca das definições e atribuições específicas do papel de 

cada esfera de governo sobre a organização e a coordenação do sistema de saúde, 

que ficou ausente nesse momento inicial de concepção e promulgação da CF88. Tais 

exposições e detalhamentos ocorreram somente a posteriori por meio da promulgação 

da Lei nº 8.080 em 1990 e da Lei nº 8.142 de 1990, que ficaram conhecidas de forma 

geral como Lei Orgânica da Saúde (LOS), e que definiram em normas as ações e 

serviços de saúde a serem realizados em todo o territorial nacional pelos agentes e 

mecanismos gerais de recursos (CONASS, 2011a). 

Assim, de maneira específica, a Lei nº 8.080 determinou as circunstâncias para 

a promoção dos serviços de saúde, sua estruturação e mecânica de funcionamento, 

enquanto a Lei nº 8.142 definiu a participação da comunidade no Sistema de saúde e 

detalhou a estrutura de funcionamento das transferências intergovernamentais dos 

recursos financeiros (ARRETCHE, 2002). 



9 

 

Seguidamente à divulgação dessas normativas, foram emitidas também as 

denominadas Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS) 

que delimitaram como funções gerais dos municípios a responsabilidade pelos Planos 

Municipais de Saúde e pela realização dos serviços prestados nesse âmbito; já para 

os Estados e o Distrito Federal ficou a responsabilidade pela coordenação das ações 

a serem realizadas e pelo apoio ofertado aos municípios na realização de suas 

atividades enquanto que para o governo federal atribuiu-se a competência pela 

confecção, execução e implementação da Política Nacional de Saúde (PNS) (PAIM, 

2009; PASCHOALOTTO et al, 2018). 

Nesse sentido, de acordo com as normas do SUS, o volume de recursos 

transferido deveria ser alinhado à uma série de características e critérios, dentre os 

quais: perfil demográfico da região, características epidemiológicas da população, 

volumetria quantitativo e detalhamento qualitativo da infraestrutura da rede de saúde 

local e variáveis de desempenho técnico, econômico e financeiro da esfera 

subnacional.  

Os recursos deveriam então serem transferidos em blocos ou grupos temáticos 

de financiamento dentre os quais: Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência 

Farmacêutica e Gestão e Coordenação do SUS e em consonância com os programas 

e estratégias definidos pelo Estado, como os programas: Estratégia Saúde da Família 

(ESF), Programa Farmácia Popular do Brasil (Farmácia Popular), Programa de Saúde 

na Escola (PSE) dentre outros, (BRASIL, 2003; TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO 

PAULO, 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Diversos desafios precisaram ser superados para a criação do sistema de 

saúde sob esta lógica, apesar desses obstáculos, o nível de saúde e desenvolvimento 
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humano apresentou evolução positiva no Brasil a partir de sua implementação nos 

anos 1990, que pode ser dimensionada pela evolução positiva sobre os indicadores 

de saúde e qualidade de vida como redução na mortalidade infantil e aumento da 

expectativa de vida nos anos seguintes (BANCO MUNDIA, 2007; IBGE, 2019; 

DATASUS, 2019). 

Dessa forma, para que fosse possível colocar em prática os princípios de 

regionalização e hierarquização nos anos que se seguiram à criação do SUS foram 

implementadas e operacionalizadas as chamadas Normas Operacionais da 

Assistência à Saúde (Noas-SUS) que tinham como objetivo promover a 

descentralização de poder e recursos para garantir maior equidade na prestação dos 

serviços de saúde. Seguidamente, em 2011 foi promulgado o Decreto nº 7.508 de 

2011, em que o processo de regionalização e hierarquização foi afirmado com o 

processo de criação das Regiões de Saúde, dos estabelecimentos das Comissões 

Intergestoras Bipartites (CIB) e Comissões Intergestoras Tripartites (CIT) 

(ALBUQUERQUE, 2013; PASCHOALOTTO et al, 2018). 

O princípio da integralidade como estabelecido pelas normativas do SUS é 

compreendido e definido como um conjunto articulado e sistemático de serviços e 

ações preventivos e curativos que devem ser cumpridos para garantir interesses 

individuais ou coletivos em relação às demandas em saúde independentemente do 

nível de complexidade do sistema. Nesse sentido, a integralidade pode englobar 

diferentes interpretações, mas todas referindo-se ao entendimento de que as 

demandas dos usuários devem ser atendidas em favor do cumprimento das ações e 

práticas em saúde (PINHO et al, 2007; SILVA, MIRANDA, ANDRADE, 2017). 

Além disso, a definição da saúde como um direito a ser garantido pelo Estado 

implica numa séria de repercussões práticas, dentre as quais a necessidade de que o 
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poder público assuma um papel de responsabilidade ética e legal sobre as atividades 

de planejamento, implementação e controle das ações de saúde que tenham como 

finalidade proporcionar à população o acesso à saúde, e em caso contrário que seja 

atribuído ao cidadão a possibilidade de buscar e pleitear judicialmente o cumprimento 

dessas obrigações. Dessa forma, a entidade brasileira que se tornou responsável pela 

organização e produção das diretrizes, planejamentos e políticas públicas de saúde é 

o Ministério da Saúde (MS), órgão relacionado ao poder executivo do governo federal, 

que assume o encargo de promover políticas de saúde para à sociedade por meio do 

estabelecimento de parcerias entre as diferentes esferas de governo, entidades de 

governo e entidades da iniciativa privada com vistas à garantir qualidade de vida e o 

exercício de cidadania (PEPE et al, 2010). 

Deste modo, para que os objetivos do Ministério da Saúde sejam cumpridos de 

forma íntegra é indispensável que exista bom planejamento e gestão dos recursos. A 

despeito disso, com base nas informações públicas disponibilizadas pelas Secretarias 

e Unidades de Saúde de Estados e Municípios se verifica a existência de diversos 

problemas e obstáculos relativamente à alocação de recursos e a forma como os 

serviços de saúde são executados. Estas adversidades sinalizam falhas nas 

estruturas de governança associadas ao planejamento, elaboração e implementação 

das políticas públicas de saúde que acabam impactando sobre os índices de 

desenvolvimento humano, de qualidade de saúde e consequentemente no nível de 

vida do país, já que impactam no aumento nos níveis de gastos realizados e 

influenciam na qualidade, efetividade/eficácia e eficiência dos serviços oferecidos à 

população (ALBERTO, 2012, MENDES, 2013). 

Como mencionado anteriormente, o sistema de saúde pública no Brasil 

enfrenta atualmente severos problemas de restrições orçamentárias, congelamento 
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de gastos públicos, desregulamentação do Estado que ameaçam a sua 

sustentabilidade financeira e colocam a oferta de ações e serviços em situação de 

retração (CERRI, 2016; REIS et al, 2016; MALTA et al, 2018).  

Dos problemas já pré-existentes à pandemia, uma das situações mais recentes 

refere-se às solicitações de produtos, tratamentos e/ou procedimentos de saúde que 

muitas vezes não são disponibilizados pelo sistema de saúde brasileiro. Em um 

estudo que teve por objetivo analisar a solicitação judicial de medicamentos 

evidenciou que cerca de um terço dos medicamentos envolvidos estavam na lista de 

medicamentos disponibilizada gratuitamente pelo SUS. Tem-se que ao se consentir 

com tais solicitações não se avalia se o tratamento solicitado e oferecido é o melhor 

em termos da relação custo/benefício, nem mesmo se avalia se o indivíduo realmente 

necessidade deste medicamento ou se o mesmo poderia ser substituído por outros 

tratamentos disponíveis nos programas de assistência do sistema de saúde 

(MACEDO, LOPES, BARBERATO-FILHO, 2011). 

Com base na dimensão do programa de Assistência Farmacêutica estabelece-

se que o acesso aos medicamentos e tratamentos farmacêuticos devem ser 

garantidos pelo Estado, para que o direito à saúde e à vida estejam garantidos para 

cada cidadão (AGUSTINI, 2009). A introdução das políticas públicas de acesso à 

medicamentos teve sua origem no Brasil a partir da elaboração da Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (Rename), cujo escopo são os medicamentos que 

satisfazem as necessidades prioritárias de saúde e que cujo acesso deve estar 

assegurado em todas as situações necessárias conforme preconiza a OMS (1946). 

Quando ocorre algum problema relacionado ao acesso aos medicamentos e a 

população recorre ao Poder Judiciário para viabilizar tal busca gera-se uma relação 

entre um fenômeno jurídico e a saúde pública, essa relação tem se constituído em 
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importante fenômeno componente do retrato da realidade atual do sistema de saúde 

no Brasil. 

Em diversos casos, as demandas judiciais são justificadas como tratamentos e 

intervenções já garantidas pelo SUS, dessa forma, sua negação significaria que o 

Estado estaria infringindo direitos instituídos constitucionalmente, em outros casos, as 

demandas consistem de itens que não estão presentes nas listas de medicamentos e 

tratamentos disponibilizados pelo SUS, os quais referem-se à medicamento muitas 

vezes que ainda não passaram por todas as etapas de teste necessárias à sua 

validação médica, ou que mesmo não apresentaram eficácia comprovada, ou que 

ainda possuem uma relação custo/benefício ruim, já que podem existir outras 

alternativas disponíveis mais eficazes e baratas em comparação às solicitações 

requeridas (MEDICI, 2010). 

Em razão da falta de acesso aos tratamentos oferecidos ou mesmo da falta de 

resolubilidade dos problemas no SUS, e baseando-se no direito à saúde e à vida 

estabelecidos pela CF88 a possibilidade que os tratamentos e medicamentos sejam 

pleiteados por via judicial tem sido mais frequente. À esta forma de buscar 

atendimento é que se convencionou-se chamar de judicialização da saúde 

(CAMPILONGO, 2011; OLIVEIRA et al., 2015; BIEHL et al., 2016; BOUSQUAT, 

TANAKA, 2016). Surgido na década de 1990, como reinvindicação ao Estado do à 

medicamentos e procedimentos médicos surgiu no início da década de 1990, 

inicialmente, as solicitações consistiam em demandas por medicamentos 

antirretrovirais para o tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

(VENTURA et al, 2010), mas com o sucesso dessas demandas judiciais em favor de 

seus solicitantes a partir disso houve um crescimento no número de solicitações e 
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decisões judiciais referentes ao fornecimento de insumos, medicamentos e 

tratamentos em saúde para seus demandantes. 

Por consequência, a intervenção do Poder Judiciário no que se refere à 

operacionalização das políticas públicas propostas, planejadas e executadas pelo 

Poder Executivo relativas às ações e práticas de saúde é um fenômeno cada vez mais 

frequente e crescente (FERRAZ, VIEIRA, 2009; NUNES, RAMOS JÚNIOR, 2016). 

Segundo Gomes e Amador (2015), analisando dados disponibilizados pelo Ministério 

da Saúde, em 2009, um total de 10.486 novos processos de judicialização foram 

requeridos contra a União enquanto em 2013 o total de processos já atingia o patamar 

de 13.051, o que indica um crescimento médio de 24,46% no período. Já 

considerando dados relativos aos gastos da judicialização de saúde, comparando-se 

o período de 2010 a 2015, houve um aumento de 817%.  

A mesma situação também está ocorrendo nos Estados, por exemplo, São 

Paulo no ano de 2007 apresentou desembolsos com processos judiciais de saúde de 

mais de 60milhões de reais, já em2008, o total de gastos ultrapassou o patamar de 

400 milhões de reais, o que indica um aumento de cerca de 567% nesse período, em 

2010, o atendimento das ações judiciais já englobava um desembolso orçamentário 

acima de 700 milhões de reais (TOMA, SOARES, SIQUEIRA, DOMINGUES, 2017). 

Na esfera municipal, o controle dessas informações é complexo e escasso já 

que não são todas as prefeituras que possuem à sua disposição sistemas de 

informações gerenciais que possibilitem o controle do aumento dos casos de 

processos judiciais e o consequente acompanhamento dos gastos decorrentes 

desses processos. Esta conjuntura tende a proporcionar maiores problemas para o 

sistema de saúde na medida em que são justamente os municípios que tendem a 
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sofrer mais para lidar com a imprevisibilidade dos gastos em decorrência dos casos 

de judicialização (SARMENTO, TELLES, 2012; WANG et al., 2014). 

De forma geral, as ações judiciais empreendidas pelos usuários dos sistemas 

públicos de saúde não têm levado em consideração a orientação do orçamento da 

política pública de saúde e muito menos a listagem de medicamentos prevista e 

proposta pela RENAME. Na verdade, boa parte das decisões judiciais tem se 

respaldado nos argumentos do direito inerente à saúde e do direito à assistência 

farmacêutica como um direito universal (MARQUES, DALARI, 2007). Esse aumento 

das demandas judiciais tem salientado os vazios assistenciais de acesso aos serviços 

de saúde. Nesse sentido, não obstante seja indiscutível que parte das ações judiciais 

seja motivada por demandas genuínas em saúde que não podem ser retiradas da 

apreciação do Judiciário dado o agravo contratual na provisão de bens públicos, é 

inegável também que tais ações impactam a organização do SUS (NUNES, 2016). 

A orientação do Estado deve estar focada na preservação do interesse coletivo 

e na defesa da universalidade e equidade. Assim, consideradas as devidas restrições 

orçamentárias, cabe ao Poder Executivo e seus representantes políticos definir as 

prioridades de gastos, segundo as necessidades de saúde da sociedade, bem como 

a capacidade financeira e técnica do Estado em conseguir atender à tais demandas. 

Este posicionamento de interferência do Poder Judiciário sobre as decisões 

operacionais de políticas públicas de saúde tem levado a um questionamento acerca 

da legitimidade e competência técnica ou legal/institucional.  

O Estado deve ser orientado para a preservação do interesse coletivo e pela 

defesa da universalidade e equidade, consideradas as restrições orçamentárias. 

Assim, cabe ao Poder Executivo definir as prioridades de gastos, com base na 

capacidade financeiro do Estado e considerando as necessidades de saúde da 
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sociedade (VIEIRA, 2008). Este posicionamento do Poder Judiciário tem levado à um 

questionamento sobre a legitimidade e a competência técnica e/ou legal-institucional 

do poder judicial na tomada de decisão acerca da prestação estatal a ser cumprida 

pelo Executivo em relação à política de saúde. 

Sabe-se que os municípios brasileiros enfrentam um aumento no volume de 

demandas judiciais em saúde, segundo Abert (2006) em uma pesquisa com objetivo 

de compreender esse fenômeno e suas dificuldades, com 4.168 municípios 

brasileiros, 49% deles enfrentam ações judiciais de saúde sendo que as principais 

solicitações são referentes a medicamentos, leitos em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI), ordens de internações e tratamentos especiais. Além disso, o estudo aponta 

que o principal motivo para a dificuldade em atender tais demandas são os recursos 

insuficientes ou não previstos. 

Tendo em vista que as demandas não são programadas e são em maior parte 

atribuídas com o caráter emergencial, isso acarreta dificuldades nas ações de 

planejamento e no controle financeiro dos gestores públicos, implicando em aumento 

dos custos totais para as políticas governamentais de saúde. A partir disso evidencia-

se uma incongruência entre orçamento, responsabilidade do Poder Executivo, e 

esferas organizacionais (MERCHANT, 1985; MEDEIROS, DINIZ, SCHWARTZ, 2013). 

O crescimento dos processos judiciais em saúde expandiu também o debate 

acadêmico em torno do assunto. Exemplos de trabalhos que tratam dessa temática 

são as pesquisas de Messeder e Osorio-de-Castro, Luiza (2005), Borges e Ugá (2010) 

que analisaram as demandas judiciais no Rio de Janeiro, enquanto Vieira e Zucchi 

(2007) e Chieffi e Barata (2009) focaram em São Paulo, Romero (2008), Diniz, 

Machado e Penalva (2014) e Silva, Almeida, Pessôa (2017) verificam a situação do 
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Distrito Federal, Machado et al. (2011) em Minas Gerais, Pereira et al (2007) em Santa 

Catarina, Nunes e Ramos Júnior (2016) no Ceará. 

No geral, uma limitação entre os estudos que buscaram compreender o 

fenômeno da judicialização se refere à falta de homogeneidade, na medida em que 

cada uma delas observou aspectos específicos da judicialização, como a região, ou o 

tipo de item requerido, característica do judicante, entre outras, o que impossibilita a 

comparabilidade e o completo entendimento do fenômeno (GOMES, AMADOR, 

2015). Isso é evidenciado quando se verifica que alguns trabalhos de judicialização 

no Brasil sugerem que esse fenômeno é decorrente das particularidades da política 

de saúde local e de suas fragilidades, o que dificulta a generalização de argumentos 

que são aplicáveis ao todo. De fato, esse fenômeno tem se desenvolvido sem clareza 

relativas às dimensões e tendências espaciais e temporais que dão contorno ao 

problema (NUNES, RAMOS JÚNIOR, 2016; BIEHL et al., 2016). 

A utilização de mecanismos diferentes daqueles organizados pelos SUS para 

viabilizar o acesso aos medicamentos tem ocasionado prejuízo aos princípios do SUS 

principalmente com relação ao princípio da equidade na saúde (FERRAZ, VIEIRA, 

2009; CHIEFFI, BARATA, 2009; NUNES, 2014). A elevação das sentenças judiciais 

favoráveis aos pacientes tem contribuído para o aumento nas distorções dos gastos 

públicos, posto que não estão associadas às previsões orçamentárias e dessa forma 

acabam prejudicando a execução das políticas públicas ainda que contribuam para o 

acesso à saúde (VIERA, 2007; PEPE, 2010; SCHEFFER, 2013). 

Diante do exposto é possível constatar que a intervenção do Judiciário nas 

ações do Executivo tem contribuído para o aumento dos gastos o que acaba por 

promover distorções nos princípios organizativos do SUS. Ainda que a judicialização 

evidencie as reinvindicações da sociedade na busca pela garantia de saúde, esse 
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mecanismo ocasiona desequilíbrios orçamentários e contribui para o aumento da 

desigualdade e incerteza acerca da sustentabilidade financeira do SUS, dado que 

todos os orçamentos de todos os entes federativos têm sido penalizados (LEITÃO, 

LELIS, 2016; VAZ, GOMES, SANTOS e BONACIM, 2018).  

Em 11 de Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a 

pandemia de Covid-19, causada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2). Naquela 

oportunidade, o vírus já estava presente em 114 países ao redor do mundo e já havia 

sido responsável pela contaminação de mais de 118 mil indivíduos. A aplicação da 

primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil ocorreu apenas em Janeiro de 2021 e foi 

apenas em Março de 2022, mais de um ano depois, em que foi atingida a marca de 

75% da população com esquema vacinal completo. 

Uma vez que à época não existiam tratamentos com fármacos ou vacinas com 

eficácia comprovada no combate à essa nova enfermidade tornou-se muito importante 

a adoção de intervenções não farmacológicas, dentre as quais, a recomendação da 

utilização de máscaras, alta frequência de higienização pessoal e, principalmente, da 

adoção de medidas de isolamento social que poderiam contribuir para desacelerar o 

ritmo de contágio e reduzir o índice de óbitos. A adoção de medidas como lockdown, 

promoveu redução do número de novos casos e mortes por Covid-19 (VOKO, 

PITTER, 2020; ISLAM et al, 2020; FIGUEIREDO, et al, 2020; SIEDNER et al, 2020; 

TOBIAS, 2020; SILVA, FIGUEIREDO, FILHO, FERNANDES, 2021) evidenciando sua 

eficácia e sendo fortemente recomendada pela comunidade científica.  

Compreendendo a pandemia sob a ótica do complex intergovernamental 

problem (PASQUET, SCHERTZER, 2020), uma atuação mais eficaz no 

enfrentamento demandaria coordenação e cooperação governamental, com destaque 

ao papel da União nessa atuação, entretanto, de um modo geral, o enfrentamento 
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ocorreu de forma muito heterogênea e descoordenada entre os estados, municípios e 

governo federal. Sendo que o governo federal contribuiu para aumentar o conflito com 

os governos subnacionais e prejudicar a coordenação das respostas políticas à 

Covid19. Por esta razão, coube ao Supremo Tribunal Federal reforçar a autonomia e 

competência de estados e municípios em atuar em suas próprias questões e 

definições sanitárias locais (ABRUCIO et al, 2020).  

À vista disso, a descoordenação de políticas advinda da União fez com que 

cada gestor local dos estados e municípios adotasse as medidas que melhor se 

ajustavam às suas necessidades econômicas e políticas (XAVIER et al, 2020; ROSA, 

PEIXOTO, 2022). Como exemplo, a adoção de isolamento social foi defendida e 

adotada na maioria das localidades brasileiras, ainda que com grande 

heterogeneidade, em termos de data de implementação e amplitude (SILVA et al, 

2020). Se por um lado, o distanciamento ou lockdown (ainda que parcial) foi 

responsável pela redução da mortalidade e contaminação, por outro promoveu 

contração ou limitação da atividade econômica e redução nas receitas em todos os 

âmbitos governamentais, afetando de forma negativa e mais acentuada os municípios 

e estados que já estavam passando por restrições orçamentárias e possuíam poucas 

alternativas financeiras disponíveis (CASTRO et al, 2020; MOREIRA et al, 2020; 

ESTRELA et al, 2020).  

Por esta característica tais entidades podem ser analisadas sob a ótica de 

Estado Fraco (Weak State), em que se verifica que ele não é capaz de cumprir 

completamente com seu papel na oferta de bens públicos (BESLEY, ILZETZKI, 

PERSSON, 2010) e, por este motivo, devem-se ser estudadas alternativas para 

alavancar sua performance. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar as 

características que dimensionam a capacidade estatal e a sua associação com a 
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oferta de bens públicos. Em específico, o modelo conceitual considerado na pesquisa 

sugere que a situação fiscal das entidades e suas características socioeconômicas 

pré-existentes à pandemia são fatores relevante para que elas possuam uma maior 

capacidade de oferta de bens públicos e tenha conseguido atingir melhores resultados 

frente à necessidade de enfrentamento à Covid-19.  

Aproximando esta ideia ao framework da área de finanças e controladoria 

pública, tem-se por finalidade verificar se a existência de uma melhor situação fiscal, 

isto é uma maior independência de recursos financeiros, contribui para maior adesão 

ao isolamento social e redução da mortalidade frente à pandemia (BARBOSA, 

BARBOSA, NOJOSA, SOUZA, 2020).  

Para isso, como ponto de partida selecionou-se uma amostra de municípios, 

quais sejam os municípios do Estado de São Paulo (SP) em que foram obtidas 

informações sobre a pandemia para os anos de 2020 e 2021, situação fiscal em 

termos de independência de recursos, características sociodemográficas, dentre 

outras que a literatura indica ter influência sobre o fenômeno. A seleção de amostra 

como opção metodológica apesar de ser uma limitação do estudo, teve por intenção 

garantir maior homogeneidade na análise, inclusive para evitar diferenças 

metodológicas em relação aos registros de casos e diferentes políticas de adoção de 

medidas de isolamento e distanciamento social. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Estudo do isolamento social e da saúde fiscal como ferramentas ao 

enfrentamento à pandemia pela Covid-19: recorte de análise dos 

municípios paulistas 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) criado e operacionalizado na década de 90 

promoveu avanço e melhora para a saúde evidenciado por exemplo pela redução na 

taxa de mortalidade, no nível de desnutrição infantil e pelo aumento na esperança de 

vida ao nascer dos brasileiros (BANCO MUNDIAL, 2007; LIMA, CARVALHO, COELHI, 

2018).  

Entretanto, mais de trinta anos depois de sua criação e estruturação ainda é 

possível observar desafios estruturais em diversos aspectos, dentre eles falta de 

acesso à saúde básica (TESSER, NORMAN, VIDAL, 2018), subfinanciamento do 

sistema (MENDES, 2013; SOUZA, 2020) e percepção negativa da população sobre a 

qualidade e resolubilidade no atendimento (CFM, DATAFOLHA, 2019).  

Tais desafios já tornavam o contexto pregresso à pandemia bastante 

dificultoso, situação que foi agravada com a implementação da Emenda Constitucional 

nº 95 em 2016 que previa aprofundamento das medidas de austeridade fiscal com o 

congelamento de gastos já a partir de 2018 (SOUZA, 2020; REEVES et al, 2014). 

Com o surgimento da pandemia pela Covid19, houve elevação da pressão sobre o 

SUS tanto em termos operacionais quanto econômico-financeiros.  

Uma vez que naquele momento inicial não existiam tratamentos com fármacos 

ou vacinas com eficácia comprovada no combate à essa nova enfermidade tornou-se 

muito importante a adoção de intervenções não farmacológicas, dentre as quais, a 
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recomendação da utilização de máscaras, alta frequência de higienização pessoal e, 

principalmente, da adoção de medidas de isolamento social que poderiam contribuir 

para desacelerar o ritmo de contágio e reduzir o índice de óbitos. Assim, a adoção de 

medidas como lockdown contribuiu para a redução do número de novos casos e 

mortes por Covid19 evidenciando a importância de sua adoção e sendo recomendada 

pela comunidade científica e acadêmica (VOKO, PITTNER, 2020; ISLAM et al, 2020; 

FIGUEIREDO, FILHO, FERNANDES, 2021).  

Nesse sentido, analisando a pandemia sob a ótica do complex 

intergovernamental problem (PASQUET, SCHERTZER, 2020), uma atuação mais 

eficaz no enfrentamento demandaria coordenação e cooperação governamental, com 

destaque ao papel da União nessa atuação, entretanto, de um modo geral, o 

enfrentamento ocorreu de forma muito heterogênea e descoordenada entre os 

estados, municípios e governo federal. Sendo que o governo federal contribuiu para 

aumentar o conflito com os governos subnacionais e prejudicar a coordenação das 

respostas políticas à Covid-19. Por esta razão, atribui-se ao Supremo Tribunal Federal 

a responsabilidade por reforçar e garantir a autonomia e responsabilidade de estados 

e municípios em atuar em suas próprias questões e definições sanitárias locais 

(ABRUCIO et al, 2020).  

À vista disso, a descoordenação de políticas advinda da União fez com que 

cada gestor local dos estados e municípios adotasse as medidas que melhor se 

ajustavam às suas necessidades econômicas e políticas (XAVIER et al, 2020; ROSA, 

PEIXOTO, 2022). Dessa forma, embora a adoção de isolamento social tenha sido 

defendida e adotada na maioria das localidades brasileiras, a mesma foi com grande 

heterogeneidade, em termos de data de implementação e amplitude (SILVA et al, 
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2020) o que dificulta e limita a comparabilidade dos resultados obtidos por cada 

entidade subnacional.   

Haja vista que se por um lado, o distanciamento ou lockdown (ainda que parcial) 

foi responsável pela redução da mortalidade e contaminação, por outro contribuiu para 

a contração ou limitação da atividade econômica e redução nas receitas em todos os 

âmbitos governamentais o que afetou de forma negativa e mais intensa os municípios 

e estados que já estavam passando por restrições orçamentárias e possuíam 

comparativamente menos alternativas financeiras disponíveis (CASTRO et al, 2020; 

MOREIRA et al, 2020; ESTRELA et al, 2020).  

Assim, se analisadas sob a lógica do Estado Fraco (Weak State), já que se 

considera que as esferas subnacionais não são plenamente capazes de cumprir com 

seu papel na oferta de bens públicos (BESLEY, ILZETZKI, PERSSON, 2010) devem-

se ser estudadas alternativas para melhorar sua performance.  

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar as características que 

dimensionam a capacidade estatal e a sua associação com a oferta de bens públicos. 

Em específico, o modelo conceitual considerado na pesquisa sugere que a situação 

fiscal das entidades é um fator relevante para que elas possuam uma maior 

capacidade de oferta de bens públicos. Desta forma, este trabalho aproxima-se ao 

framework da área de finanças e controladoria pública, uma vez que tem-se por 

finalidade verificar se a existência de uma melhor situação fiscal, isto é uma maior 

independência de recursos financeiros, contribui para maior adesão ao isolamento 

social e redução da mortalidade frente à pandemia (BARBOSA, BARBOSA, NOJOSA, 

SOUZA, 2022).  

Para isso, como ponto de partida selecionou-se uma amostra de municípios 

paulistas do Estado de São Paulo (SP) em que foram obtidas informações sobre a 
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pandemia no ano de 2020 e 2021, situação fiscal em termos de independência de 

recursos e demais características que a literatura indica que podem ter influência 

sobre a compreensão do fenômeno do enfrentamento à crise da pandemia pela Covid-

19.  

 

3.1.2. Metodologia empregada 

 

Para a realização deste estudo, a primeira etapa do trabalho consistiu na 

construção de uma base de dados em que foram coletadas informações dos 

municípios paulistas para as variáveis de interesse, principalmente o índice de 

isolamento social observado ao longo do ano de 2020 e as variáveis para caracterizar 

a saúde financeira dos municípios paulistas, uma vez que estas ferramentas foram 

elencadas pela literatura como relevantes para a avaliação do sucesso no 

enfrentamento. Cabe ressaltar, entretanto, que nem todos os municípios participaram 

do processo de registro das informações de isolamento, assim optou-se em considerar 

apenas as localidades que divulgaram estas informações, tendo sido realizados dois 

recortes metodológicos:  

 

Recorte 1: Considerando os municípios que tiveram divulgação sistemática 

para pelo menos 95% da janela de análise do ano de 2020, isto é, cujos dados de 

divulgação do percentual de isolamento social tenham sido divulgados para pelo 

menos 95% dos dias do ano de 2020. Considerando estes critérios, a amostra final foi 

constituída por cerca de 68 municípios paulistas. 

 

Recorte 2: Considerando todos os municípios que contribuíram com 

informações para a composição do índice de isolamento social (total de 140 
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localidades ou municípios) e cujos dados não apresentaram distorção significativa. 

Dessa forma, neste segundo recorte a amostra final foi constituída por 138 municípios 

paulistas, tendo sido excluídos apenas dois municípios. Para este segundo recorte 

houve um acréscimo de 103% no tamanho da amostra inicial.  

 

Os dados incluídos na base foram obtidos por meio da exploração das 

informações disponíveis em plataformas online e públicas (open source) tais como: 

- Plataforma da Seade de informação dos municípios paulistas (disponível em: 

https://www.seade.gov.br/); 

- Plataforma Finbra (Finanças Municipais) do Tesouro Nacional (disponível em: 

https://siconfi.tesouro.gov.br/) e, 

- Plataforma paulista do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI, disponível 

em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi/dados-abertos/).  

A partir do levantamento dos dados, todas as informações foram organizadas 

dentro do software Excel® com base na identificação dos municípios via código IBGE 

de seis e de sete dígitos. Posteriormente os dados foram carregados no software 

estatístico Gretl®, onde foram realizadas as análises estatísticas.  

Ressalta-se também que apesar dos dados epidemiológicos do coronavírus e 

de isolamento social estarem disponibilizados na base diária, as informações relativas 

às demais dimensões propostas no modelo desta pesquisa possuem menor 

tempestividade, sendo que para algumas dimensões as informações mais recentes 

disponíveis são relativas ao ano de 2019 (antes do início da pandemia).  

Por esta razão no momento de coleta de dados foram estas as informações 

carregadas no banco de dados. Assim, para compatibilizar o índice de isolamento, de 

ambos os recortes, à essa janela de análise optou-se por considerar uma média no 

https://www.seade.gov.br/
https://siconfi.tesouro.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi/dados-abertos/
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isolamento ao longo do ano de 2020 para a localidade. Estas escolhas metodológicas 

podem causar influência sobre os resultados e abrem oportunidades futuras para que 

sejam obtidos dados com especificações mais detalhistas e apuradas. Com base na 

literatura, propõe-se que a análise seja realizada considerando o seguindo modelo 

conceitual:  

Figura 1. Modelo conceitual 1 de exploração  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A dimensão política foi capturada considerando o partido político do prefeito(a) 

do município durante a janela de análise de 2020 (eleições municipais de 2020), e se 

este era ou não alinhado com o partido político do governador. Como o enfrentamento 

à pandemia exigiu esforço econômico das prefeituras e nem todas possuíam as 

condições econômico-financeiras para suportar a expansão na demanda por 

atendimento em saúde, foram necessárias transferências financeiras das esferas 

superiores para os municípios.   
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Além dos recursos ofertados via Lei Complementar nº 173 de Maio de 2020 

(com a chegada apenas em Junho de 2020) e da reorganização dos Fundos de 

Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM) (também a partir de Junho de 

2020) que desconsideraram os efeitos particulares da pandemia e foram atribuídos 

apenas com base no tamanho da população, estados e municípios precisaram adotar 

estratégias próprias para o enfrentamento que podem ter sido alavancadas por 

influência política, principalmente na hipótese de alinhamento partidário entre essas 

esferas. Sendo assim o dimensionamento desta informação é relevante para a 

compreensão de sua influência sobre o isolamento. 

As demais dimensões consideradas buscaram capturar as características 

econômicas, de infraestrutura da saúde, sociais e geográficas, examinadas também 

pela literatura nos trabalhos de Ramos et al (2020) a despeito do aspecto político, 

Kraemer el al (2020) e Chinazzi et al (2020) e Rosa et al (2021) sobre mobilidade, 

Farias (2020) e Figueiredo et al (2020) para fatores socioeconômicos na investigação 

do avanço da pandemia, Bezerra (2020) para aspectos comportamentais e sociais, 

dentre outros, que podem estar vinculadas ao maior ou menor nível de adesão ao 

isolamento. Para estas dimensões foram levantadas as seguintes informações: 
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Tabela 1. Artigo 01 - Descrição das dimensões e variáveis do modelo 

Dimensão Descrição da variável e período de referência 

Capacidade 
financeira do 

município 

Média da Receita Tributária / Receita Total = % de receita tributária sobre 
o total 
(*) Informação disponível de 2019 

 

Características 
geográficas 

Média da distância em KM do centro da cidade até a saída para a rodovia 
principal 

 

 

Características 
demográficas 

Média da densidade populacional  

Média da % de população idosa sobre o total 

(*) Informação disponível de 2019 
 

Características 
sociais 

Média do índice de vulnerabilidade social  

(*) Informação disponível de 2019 

 

 

Estrutura da 
Saúde 

Média da quantidade total de leitos hospitalares  

Média da % de cobertura de saúde suplementar 

(*) Informação disponível de 2019 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A metodologia escolhida para a análise dessas informações consistiu no 

método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) que consiste em um método de 

regressão linear com múltiplas variáveis, sendo uma análise estatística que tem como 

propósito investigar a relação entre duas ou mais variáveis explicativas e uma variável 

dependente que será explicada e que pode ser descrito de forma genérica da seguinte 

maneira:   

(1) 𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝛽𝑘 + 𝜀 

 

Em que o Y é a variável em estudo, chamada de variável explicada ou 

independente, 𝛼 representa o intercepto ou constante, 𝛽𝑘(𝑘 = 1,2, … , 𝑛) são os 

coeficientes angulares de cada variável, 𝑋𝑘 são as variáveis explicativas que podem 

ser numéricas ou categóricas (dummies) e 𝜀 é o termo de erro ou resíduo, isto é, a 
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diferença entre o valor real de 𝑌 e o valor previsto de 𝑌 pelo modelo para cada 

observação analisada.  

O objetivo desta análise é resumir a correlação entre a variável explicada 𝑌 e 

as variáveis explicativas 𝑋𝑘 em termos de sinal (positiva ou negativa) e magnitude 

dessa associação (fraca ou forte). Ao incorporar as variáveis propostas neste trabalho 

o modelo será definido como o isolamento social buscando ser explicado apresentado 

a seguir: 

(2) 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝛼 + 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑝𝑎𝑟𝑡 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑅𝑒𝑐. 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 +

%𝑝𝑜𝑝. 𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎 + 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑. 𝑃𝑜𝑝. +𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏. 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑆𝑆 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠𝐻𝑜𝑠𝑝. +𝜀 

 

Ressalta-se que a correta utilização da metodologia de MQO implica no 

cumprimento à diversos pressupostos estatísticos que foram verificados junto ao 

software Gretl® para que fosse possível dar continuidade às análises. Os resultados 

das mesmas são apresentados e discutidos na próxima seção.   

 

3.1.3. Resultados do Recorte 1 – Análise dos modelos para a amostra de 60 

municípios paulistas 

 

Os resultados obtidos pela análise deste modelo são apresentados e discutidos 

adiante:  
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Tabela 2. Artigo 1- Resultados do Modelo 1 pela metodologia MQO, usando as 
observações de 1-68, com a variável dependente: Isolamento 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,457281 0,0198351 23,05 <0,0001 *** 

cat_partido −0,0152291 0,00604249 −2,520 0,0144 ** 

percrectrib19 0,000941502 0,000392419 2,399 0,0196 ** 

distancia 1,78612e-06 5,68624e-07 3,141 0,0026 *** 

percpopidosa −0,135861 0,114381 −1,188 0,2397  

DensidPop −2,79971e-07 1,01239e-06 −0,2765 0,7831  

Vulnerabsocial 0,00122552 0,00501610 0,2443 0,8078  

cobertsaudesup −0,000641633 0,000196746 −3,261 0,0018 *** 

totalleitoshosp −6,63628e-07 6,56871e-07 −1,010 0,3165  

Média var. dependente  0,434974  D.P. var. dependente  0,027082 

Soma resíd. quadrados  0,033276  E.P. da regressão  0,023749 

R-quadrado  0,322843  R-quadrado ajustado  0,231025 

F(8, 59)  3,516124  P-valor(F)  0,002190 

Log da verossimilhança  162,6752  Critério de Akaike −307,3503 

Critério de Schwarz −287,3748  Critério Hannan-Quinn −299,4354 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do software Gretl. 

 

 No primeiro modelo foram consideradas todas as variáveis mencionadas, das 

quais destacam-se a ausência de significância nas variáveis que buscam capturar as 

dimensões demográficas (proporção de população idosa com p-valor<0,2397 e 

densidade populacional com p-valor<0,7831) e a ausência de significância também 

relativa à variável que estima o número total de leitos hospitalares do município (p-

valor < 03165). 

O resultado da população idosa está em linha com as evidências da literatura 

sobre Covid19 uma vez que as características demográficas dos países em 

desenvolvimento representaram, neste caso, uma vantagem no enfrentamento da 

pandemia, visto vez que populações mais jovens são menos suscetíveis ao 

agravamento da contaminação por SARS-COV-2 (BARBOSA et al, 2022).  
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Além disso, a não significância da densidade populacional também foi 

encontrada por outros trabalhos, como o estudo de Costa et al (2020) e Fortaleza et 

al (2020) que apontou que a distribuição do Covid-19 não vem ocorrendo de forma 

homogênea nas regiões brasileiras ou mesmo dentro da escala intraurbana e que 

houveram diferentes padrões de disseminação da doença, sendo que o movimento 

no geral primeiro começa da área metropolitana para o interior do estado e que depois 

segue uma ideia de hierarquia de cidades, com impacto primeiramente nos centros 

urbanos de maior relevância regional e, em seguida, atingindo os municípios menores 

e interioranos, com menos destaque econômico. 

Com exceção destas as demais são estatisticamente significativas ao nível de 

5% (categórica ou dummy de alinhamento partidário e percentual de participação da 

receita tributária sobre o total de arrecadação do município) e 1% (a constante do 

modelo, a variável que captura a distância para a rodovia principal e índice de 

cobertura de saúde suplementar para a população local). Ademais, o modelo 

apresenta em torno de 32% de poder de explicação (R²) e é estatisticamente 

significativo (P-valor(F) < 0,002190) o que evidencia sua validade.  

A importância de variáveis políticas para a explicação tem sido discutida na 

literatura. Em estudo recentemente publicado na revista inglesa Lancet, Xavier et al 

(2022) mostraram que as cidades que elegeram o presidente Jair Bolsonaro nas 

eleições de 2018 tiveram um desempenho pior no combate à pandemia da COVID-

19, com maiores taxas de mortalidade especialmente durante a segunda onda de 

2021.  

O estudo mostrou que, dentre as variáveis explicativas que influenciam a 

distribuição da taxa de mortalidade por COVID-19 no Brasil, a orientação política (no 

estudo representada pelos votos a Bolsonaro em 2018) afetaram a taxa de 
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mortalidade, mesmo após consideradas as variáveis econômicas. O estudo mostra 

ainda que o discurso negacionista teve impacto negativo nos resultados da pandemia. 

Outro trabalho que associa esta dimensão ao enfrentamento foi Xavier et al 

(2022), que mostrou que o impacto da pandemia depende de uma combinação de 

condições políticas e sociais prévias. Um determinado município que poderia ter tido 

um melhor desempenho lidado com a COVID (por ter um IDH melhor, um serviço de 

saúde melhor e menores desigualdades de renda) pode ter maiores taxas de 

mortalidade por COVID por conta de seu posicionamento político. 

Assim, verificando que algumas variáveis não foram estatisticamente 

significativas realizou-se uma segunda rodada de análise em que estas variáveis 

foram omitidas no modelo conforme apresenta-se a seguir: 

(3) 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝛼 + 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑝𝑎𝑟𝑡 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑅𝑒𝑐. 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 +

+𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑆𝑆 + 𝜀 

Os resultados obtidos a partir desse novo modelo são apresentados adiante:  
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Tabela 3. Artigo 01 - Resultados do Modelo 2 pela metodologia MQO, usando as 
observações de 1-68, com a variável dependente: Isolamento 
  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,445550 0,0130186 34,22 <0,0001 *** 

cat_partido −0,0145712 0,00595827 −2,446 0,0173 ** 

percrectrib19 0,000698894 0,000354659 1,971 0,0532 * 

distancia 1,84735e-06 5,51560e-07 3,349 0,0014 *** 

cobertsaudesup −0,00068433
3 

0,000189802 −3,606 0,0006 *** 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do software Gretl. 

 

Na análise é possível verificar que o poder de explicação deste novo modelo 

apresentou ligeira redução em comparação ao modelo anterior, mas que na avaliação 

em termos de significância do modelo ele apresentou aumento comparativo (P-

valor(F)< 0,000271).  

 

3.1.4. Resultados do Recorte 2 – Análise dos modelos para a amostra de 139 

municípios paulistas 

  

 O segundo recorte de análise que considera a expansão da amostra para 139 

municípios promoveu um efeito de aumento da heterogeneidade sobre as localidades 

em análise. Assim, no emprego da metodologia de MQO observou-se grande 

variância nas informações, para mitigar potenciais distorções nos resultados optou-se 

então pela adoção da análise considerando heterocedasticidade corrigida para o 

Média var. dependente  0,434974  D.P. var. dependente  0,027082 

Soma resíd. quadrados  0,035198  E.P. da regressão  0,023637 

R-quadrado  0,283719  R-quadrado ajustado  0,238241 

F(4, 63)  6,238584  P-valor(F)  0,000271 

Log da verossimilhança  160,7654  Critério de Akaike −311,530
8 

Critério de Schwarz −300,4333  Critério Hannan-Quinn −307,133
6 
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segundo modelo proposto. Desta forma, os resultados encontrados são apresentados 

abaixo:  

Tabela 4. Resultados do Modelo 3 pela metodologia MQO, com Heterocedasticidade 
corrigida, usando as observações de 1-139, com a variável dependente: Isolamento 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,458311 0,00873379 52,48 <0,0001 *** 

Dmy_part 0,00987955 0,00536853 1,840 0,0679 * 

Cob_SS −0,0758036 0,0111902 −6,774 <0,0001 *** 

RecTribRecTotal 0,0491878 0,0292281 1,683 0,0947 * 

Distancia 7,61366e-07 3,51504e-07 2,166 0,0321 ** 

Estatísticas baseadas nos dados ponderados: 

 

Soma resíd. quadrados  486,8241  E.P. da regressão  1,906047 

R-quadrado  0,355021  R-quadrado ajustado  0,335768 

F(4, 134)  18,43971  P-valor(F)  4,30e-12 

Log da verossimilhança −284,3458  Critério de Akaike  578,6915 

Critério de Schwarz  593,3639  Critério Hannan-Quinn  584,6540 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do software Gretl. 

 

Todas as variáveis foram estatisticamente significativas ao nível de 1% para a 

constante do modelo e para o nível de cobertura da saúde suplementar, 5% para 

distância para a rodovia principal e 10% para a dummy dimensional política e para a 

proxy que busca capturar a capacidade fiscal dos municípios. O poder de explicação 

deste modelo (R²) foi de 35%, comparativamente maior que dos modelos anteriores, 

com validação de significância estatística definida (P-valor(F) < 4,30e-12). 

 Ainda, com vistas a aprofundar a exploração acerca da importância da saúde 

financeira dos municípios sobre capacidade de garantir o isolamento social frente à 

pandemia, foram acrescentadas duas outras variáveis ligadas a finanças públicas, 

sendo elas:  
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Tabela 2. Artigo 01 - Variáveis do modelo 

Dimensões Descrição da variável e período de referência 

% do volume gasto em 
saúde em relação ao total 

Volume de despesas alocadas na função de Saúde / 
total de despesas 
(*) Informação disponível de 2019 

 
% do volume gasto em 

despesas em 
comparação ao total de 

receitas 

Volume de despesas totais do município / total de 
receitas municipais 
(*) Informação disponível de 2019 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao incluir estas variáveis no modelo e realizar novamente as regressões os 

resultados obtidos indicam a rejeição da hipótese nula em que os parâmetros das 

variáveis são nulos, isto é, tais variáveis são importantes acréscimos ao modelo, tendo 

o mesmo modelo sido rodado com a inclusão delas, conforme apresenta-se a seguir: 

Tabela 5. Teste para adição de variáveis fiscais ao modelo 

 Hipótese nula: os parâmetros são nulos para as variáveis:  

    SaudeDesp 

    DespRec 

 Estatística de teste: F(2, 132) = 0,328371 

 com p-valor = P(F(2, 132) > 0,328371) = 0,720682 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do software Gretl. 
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Tabela 6. Resultados do Modelo 4 pela metodologia MQO, com Heterocedasticidade 
corrigida, usando as observações de 1-139, com a variável dependente: Isolamento e 
inclusão das variáveis de saúde fiscal 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,434618 0,0361591 12,02 <0,0001 *** 

Dmy_part 0,0109579 0,00523080 2,095 0,0381 ** 

Cob_SS −0,0775882 0,0112252 −6,912 <0,0001 *** 

RecTribRecTotal 0,0583020 0,0314495 1,854 0,0660 * 

Distancia 8,57854e-
07 

3,59622e-
07 

2,385 0,0185 ** 

SaudeDesp 0,0308248 0,0442936 0,6959 0,4877  

DespRec 0,0155099 0,0460180 0,3370 0,7366  

 
Estatísticas baseadas nos dados ponderados: 

Soma resíd. 
Quadrados 

 488,0291  E.P. da regressão  1,922808 

R-quadrado  0,419251  R-quadrado ajustado  0,392853 
F(6, 132)  15,88209  P-valor(F)  1,11e-13 
Log da 
verossimilhança 

−284,5176  Critério de Akaike  583,0352 

Critério de Schwarz  603,5765  Critério Hannan-Quinn  591,3826 
 

Estatísticas baseadas nos dados originais: 
Média var. dependente  0,444295  D.P. var. dependente  0,037749 
Soma resíd. 
quadrados 

 0,168276  E.P. da regressão  0,035705 

 
Teste da normalidade dos resíduos - 
 Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal 
 Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 10,4539  com p-valor = 0,00537001 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do software Gretl. 

 
 

Os resultados evidenciam que as variáveis mencionadas são significativas para 

a explicação da adesão ou não ao isolamento social, destas, os destaques estão na 

autonomia dos municípios em termos de sua arrecadação ter origem em seu próprio 

esforço fiscal, resultados estes que são alinhados às evidências da literatura (Barbosa 

et al, 2022), em que se evidencia que municípios com melhor situação fiscal 

apresentaram menor nível de mortalidade durante a pandemia, uma vez que a 
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capacidade de expansão financeira pôde ser utilizada para a expansão do número de 

leitos, quantidade de agentes de saúde e aquisição de equipamentos e itens 

necessários para o tratamento.  

Em termos no desenvolvimento/apoio que a rede de saúde privada fornece e 

forneceu para o enfrentamento da pandemia e manutenção do discurso de isolamento 

social e na possibilidade de utilizar as restrições de deslocamento via transporte 

terrestre como ferramenta importante para a mitigação da transmissão geográfica do 

vírus à época. 

 

3.1.5. Discussão dos resultados dos modelos 

 

Muito embora houvesse unanimidade na recomendação da comunidade 

científica sobre a necessidade de adoção de medidas de isolamento social, de um 

modo geral, o combate à pandemia no Brasil transcorreu de forma muito heterogênea 

e descoordenada entre os estados, municípios e governo federal. Ainda assim, as 

localidades que tiveram a capacidade de cumprir de forma mais efetiva com as 

medidas de lockdown apresentaram resultados de enfrentamento frente à Covid19 

mais robustos (PEREIRA et al, 2022; GUINANCIO, et al, 2022; RAMOS et al, 2020; 

SCHUCHMANN et al, 2020).  

Explorando em maior profundidade o caso brasileiro, além dos efeitos 

negativos sobre a economia como um todo, a dificuldade no enfrentamento à 

pandemia de Covid-19 acarretou um colapso em grande parte do sistema de saúde 

brasileiro, tanto público quanto privado, levando diversas unidades de saúde à falta 

de insumos básicos como kits de intubação, medicamentos, oxigênio, falta de leitos 

de UTI, profissionais técnicos sobrecarregados, dentre outros problemas, isso porque 

a redução das taxas de transmissão e minimização da mortalidade pela Covid-19 
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dependia fortemente da capacidade do poder público em oferecer condições e 

políticas para que os indivíduos e famílias pudessem manter o distanciamento social 

e adotassem as medidas de higienização (DAUMAS et al, 2020). O caso mais 

emblemático desse colapso foi no Amazonas em que a falta de recursos básicos como 

oxigênio ocasionou a morte de diversas pessoas (LAVOR, 2021).  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consistiu em compreender quais 

características dos municípios estão associadas à capacidade de garantir o 

isolamento e, por conseguinte, levar à uma maior capacidade de enfrentamento, em 

especial busca-se explorar como as características fiscais dos municípios podem ter 

impactado sobre esse fenômeno. Grande esforço de pesquisa foi e ainda tem sido 

dedicado a compreender o problema sob o ponto de vista epidemiológico, estatístico 

e de saúde pública como pode ser evidenciado pelos trabalhos de Orellana (2021), 

Albuquerque e Ribeiro (2020), Cavalcante (2020), Aquino e Lima (2020) e Aquino et 

al (2020). 

Para isso empregou-se a metodologia de MQO cross-section para análise do 

isolamento social médio de 2020 considerando dois recortes de análise, um com uma 

amostra de 68 municípios paulistas e outro com uma amostra com 139 municípios. 

Os resultados sinalizam a importância da autonomia financeira dos municípios no 

combate à pandemia, bem como, a relevância da dimensão política sobre esse 

fenômeno, a facilidade de acesso geográfico e a contribuição positiva do nível de 

estrutura de saúde presente em termos de abrangência e cobertura de saúde 

suplementar.  

3.2. Estudo do enfrentamento à pandemia pela Covid-19: exploração dos 

efeitos das características fiscais e sociodemográficas 
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Com a chegada da pandemia no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) que 

já enfrentava uma série de desafios estruturais, de acesso à saúde básica (Tesser, 

Norman e Vidal, 2018), subfinanciamento (Mendes, 2013; Souza, 2020), avaliação 

negativa da qualidade e resolubilidade no atendimento (CFM, Datafolha, 2019) e 

congelamento de gastos (Souza, 2020; Reeves et al, 2014), se viu frente à 

necessidade de enfrentamento da pandemia pela Covid-19 que elevou a pressão 

sobre o sistema.  

Como inicialmente em 2020 e 2021 não existiam tratamentos com fármacos ou 

vacinas com eficácia comprovada no combate à essa nova enfermidade tornou-se 

muito importante a adoção de intervenções não farmacológicas, sendo as principais, 

a recomendação da utilização de máscaras, alta frequência de higienização pessoal 

e, principalmente, da adoção de medidas de isolamento social que poderiam contribuir 

para desacelerar o ritmo de contágio e reduzir o índice de óbitos. Assim, a adoção de 

medidas como lockdown foi responsável pela redução do número de novos casos e 

mortes por Covid-19 (Vokó e Pitter, 2020; Islam et al, 2020; Figueredo et al, 2020; 

Siedner et al, 2020, Tobías, 2020; Silva, Figueiredo Filho e Fernandes, 2021) 

evidenciando sua eficácia e grande recomendação pela comunidade científica.  

Sob a ótica da economia dos custos de transação e enxergando a relação entre 

sociedade e Estado/Governo como uma relação contratual principal versus agente, a 

pandemia acrescenta um contexto de maior complexidade sendo possível de ser 

interpretada sob a ótica do complex intergovernamental problem (Pasquet, Schertzer, 

2020), isto é, uma questão de grande relevância e que demanda uma atuação mais 

eficiente do governo central, principalmente o governo central ou União, uma vez que 

está sob este nível de governo a maior capacidade financeira e técnica para a 

execução de políticas públicas à nível nacional. Apesar disso, de uma forma ampla, o 
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enfrentamento à pandemia ocorreu de forma muito heterogênea e descoordenada 

entre os estados, municípios e governo federal.  

Em função disso da descoordenação de políticas advinda da União cada gestor 

local dos estados e municípios buscou implementar as medidas que melhor se 

ajustavam às suas necessidades econômicas e políticas (Xavier et al, 2020; Rosa e 

Peixoto, 2022). O maior exemplo consiste na adoção de isolamento social, que foi 

defendida e adotada na maioria das localidades brasileiras, ainda que com grande 

heterogeneidade, em termos de data de implementação e amplitude (Silva et al, 

2020).  

Os efeitos da adoção das políticas de distanciamento ou lockdown (ainda que 

parcial) foram ambíguos uma vez que contribuíram para a suavização da 

contaminação e redução da mortalidade mas que por outro lado também restringiram 

a atividade econômica levando à impactos negativos sobre as receitas das unidades 

federativas, em especial, afetando de forma mais acentuada os municípios e estados 

que já estavam passando por restrições orçamentárias e possuíam poucas 

alternativas financeiras disponíveis (Castro et al, 2020; Moreira et al, 2020; Estrela et 

al, 2020).  

Considerando a dificuldade pré-existente e o aumento da restrição fiscal, as 

unidades federativas brasileiras podem ainda serem analisadas sob a ótica de Estado 

Fraco (Weak State), uma vez em que se constata que ele não é plenamente capaz de 

cumprir com seu papel na oferta de bens públicos (Besley, Ilzetzki, Persson, 2010) e, 

por este motivo, devem-se ser estudadas alternativas para alavancar sua 

performance.  

Nesse sentido, esta pesquisa tem por objetivo analisar as características que 

dimensionam a capacidade estatal e a sua associação com a oferta de bens públicos. 
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Mais especificamente propõem-se dois modelos conceituais que sugerem associação 

entre a autonomia fiscal dos municípios, características socioeconômicas, de 

infraestrutura em saúde, dentre outras e seu impacto sobre proxies de enfrentamento 

à pandemia pela Covid-19.  

A ideia é que este trabalho se encaixe sob o framework da área de finanças e 

controladoria pública, uma vez que busca compreender o impacto que a situação fiscal 

dos municípios, bem como outras características socioeconômicas tenham sobre os 

resultados de enfrentamento à pandemia (Barbosa, Barbosa, Nojosa, Souza, 2022).  

 

3.2.2. Metodologia empregada 

 

 Inicialmente este trabalho dedicou-se à obtenção de informações para a 

realização das análises. Considerando que as ações de enfrentamento à pandemia 

foram heterogêneas entre diferentes localidades, com vistas a garantir maior 

comparabilidade e reduzir o problema de heterocedasticidade optou-se, neste estudo, 

por delimitar a amostra de unidades para os municípios paulistas para os anos de 

2020 e 2021.  

 Com base nesse recorte foram obtidas informações a respeito das 

características socioeconômicas e financeiras dos municípios, apontadas pela 

literatura acadêmica como pertinentes ao estudo do enfretamento à pandemia. Do 

total de 645 municípios paulistas, foi possível obter dados para 636 municípios, cerca 

de 98% do total do Estado.  
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Todos os dados incluídos na base foram obtidos por meio de pesquisa e coleta 

das informações disponíveis em plataformas online e públicas (open source), dentre 

elas:  

- Plataforma Finbra – Finanças Públicas Municipais fornecida pelo Tesouro 

Nacional e disponível em https://siconfi.tesouro.gov.br/;  

- Plataforma do Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, disponível em 

https://www.seade.gov.br/; e  

- Plataforma paulista do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI), que é 

possível de acessar no portal on-line de:  

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi/dados-abertos/.  

Posteriormente à etapa de levantamento dos dados, as informações foram 

estruturadas dentro do software Excel® com base na identificação dos municípios 

paulistas via código IBGE de sete dígitos e seis dígitos, em seguida os dados foram 

carregados no software estatístico Gretl®, no qual as análises estatísticas foram 

executadas.  

Em termos de especificação das variáveis e do modelo é pertinente comentar 

que, embora os dados epidemiológicos da Covid-19 em relação ao número de 

contaminações e óbitos sejam disponibilizados em base diária, em contraste, as 

demais variáveis deste estudo possuem tempestividade menor, isto é, para algumas 

dimensões as informações são divulgadas na base anual.  

Por este motivo, um dos tratamentos utilizados na base de dados consistiu em 

acumular os dados de contaminação e número de óbitos para a base anual. Embora, 

esta opção metodológica possa causar influência sobre os resultados em termos de 

interpretação e análise, ela também abre oportunidades futuras para que sejam 

https://siconfi.tesouro.gov.br/
https://www.seade.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi/dados-abertos/
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obtidos dados com maior granularidade e que permitam outros tipos de investigações. 

Propõe-se o seguinte modelo conceitual para a análise:  

Figura 2. Modelo conceitual de exploração 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com o objetivo de compreender a pandemia analisando o total de casos de 

contaminação e o total de óbitos, foram obtidas informações a respeito das 

características econômicas dos municípios, de estrutura da saúde, sociais e 

geográficas, examinadas também pela literatura nos trabalhos de Ramos et al (2020), 

Farias (2020) e Figueiredo et al (2020) para fatores socioeconômicos na investigação 

do avanço da pandemia, Bezerra (2020) para aspectos comportamentais e sociais, 

dentre outros, que podem estar vinculadas ao maior ou menor nível de adesão ao 

isolamento. Assim, organizou-se um quadro descritivo apresentado adiante:  

Tabela 7. Variáveis do modelo 

Dimensão Variável, descritivo e utilização na literatura 
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Capacidade 
financeira do 

município 

• % de Receita Tributária = Proxy para mensurar o nível de 
autonomia financeira dos municípios, medido pela 
proporção da receita tributária sobre o total de receitas. (*) 
Informação disponível de 2019. 
Literatura: Castro et al, 2020; Moreira et al, 2020; Estrela et 
al, 2020; Barbosa, Barbosa, Nojosa, Souza, 2022 

 

Estrutura da 
saúde 

• % Cobert. SS = Proporção da população que possui 
acesso à algum tipo de plano de saúde suplementar 
(privado ou empresarial). (*) Informação disponível de 
2019.  
Literatura: Oliveira, et al (2022); Silva, Castro e Venturi 
(2020), Maciel et al (2020) 

 

Características 
socioeconômicas 

• NivEscolar = Proporção da população de 6 a 14 anos que 
possui o nível de escolarização básica e fundamental, varia 
de 0 a 1. (*) Informação disponível de 2010.  

• IDHM = Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, 
medida composta por três dimensões: longevidade, 
educação e renda que varia de 0 a 1. (*) Informação 
disponível para 2010. 
Literatura: Xavier et al (2022); 

 

Características 
demográficas 

• PopIdosa = Proporção da população com idade superior a 
65 anos. (*) Informação disponível de 2019. 
Literatura: Barbosa et al (2022) 

 

Adoção de 
estratégia de 

enfrentamento 

• AdIsolamento = Dummy ou variável categórica que captura 
a adesão ou não dos municípios paulistas à participação e 
registro das informações a respeito do isolamento de seus 
cidadãos. Se igual a 0 implica não adesão. (*) Informação 
disponível  
Literatura: Vokó e Pitter, 2020; Islam et al, 2020; Figueredo 
et al, 2020; Siedner et al, 2020, Tobías, 2020; Silva, 
Figueiredo Filho e Fernandes, 2021 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O método escolhido e utilizado no trabalho consistiu em Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO), em que se realiza uma regressão linear com múltiplas variáveis 

com o objetivo de investigar a relação entre algumas variáveis explicativas 𝑋 e uma 

determinada variável dependente 𝑌 a ser explicada, tal como expresso de forma 

genérica abaixo:  

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝛽𝑘 + 𝜀 
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A variável 𝑌 é a variável em estudo, 𝛼 representa o intercepto ou constante, 

𝛽𝑘(𝑘 = 1,2, … , 𝑛) são os coeficientes angulares de cada variável, 𝑋𝑘 são as variáveis 

explicativas que podem ser numéricas ou categóricas (dummies) e 𝜀 é o termo de 

erro ou resíduo, ou seja, a diferença entre o valor real e o valor previsto pelo modelo 

para cada observação analisada. É importante mencionar que a utilização adequada 

do MQO implica no cumprimento e respeito à pressupostos estatísticos previamente 

verificados no Gretl® para que a continuidade das análises.  

Dessa forma, o objetivo desta análise é resumir a correlação entre a variável 

explicada e as variáveis explicativas em termos de sinal (positiva ou negativa) e 

magnitude dessa associação (fraca ou forte). Assim, propõe-se neste estudo dois 

modelos ou recortes principais em que a variável explicada consiste nas informações 

acumuladas de 2020 e 2021 para o total de casos acumulados e total de óbitos 

explicados por:  

 

(4) 𝑁º 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚 2020 𝑒 2021 = 𝛼 + 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑆𝑆 + %𝑅𝑒𝑐. 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎 +

%𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 + 𝐼𝐷𝐻𝑀 + 𝐷𝑡𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + %𝑃𝑜𝑝. 𝐼𝑑𝑜𝑠𝑎 + 𝜀 

 

 

(5) 𝑁º 𝑑𝑒 Ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑚 2020 𝑒 2021 = 𝛼 + 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑆𝑆 + %𝑅𝑒𝑐. 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎 +

%𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 + 𝐼𝐷𝐻𝑀 + 𝐷𝑡𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + %𝑃𝑜𝑝. 𝐼𝑑𝑜𝑠𝑎 + 𝜀 

 

 

 

3.2.1. Discussão dos resultados dos modelos 
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Os resultados do primeiro modelo são apresentados a seguir:  

Tabela 8. Resultados Artigo 02 Modelo 1, MQO usando as observações de 1-
636 para a variável dependente do total de casos em 2020 e 2021 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 6,98113e+06 8,91118e+06 0,7834 0,4337  

Cob_SS 4,76464e+06 982010 4,852 <0,0001 *** 

RecTribRecTotal 1,08823e+07 2,10297e+06 5,175 <0,0001 *** 

Pop_Idosa 5,06683e+06 4,10953e+06 1,233 0,2181  

Escolar2010 −1,16955e+0
7 

9,04713e+06 −1,293 0,1966  

IDHM2010 2,68775e+06 5,99458e+06 0,4484 0,6540  

dt_isolamento 2,88034e+06 417974 6,891 <0,0001 *** 
 

      

Média var. dependente   1685257  D.P. var. dependente   3921700 

Soma resíd. quadrados  5,35e+15  E.P. da regressão   2917004 

R-quadrado  0,451972  R-quadrado ajustado  0,446745 

F(6, 629)  86,45872  P-valor(F)  7,33e-79 

Log da verossimilhança −10366,46  Critério de Akaike  20746,93 

Critério de Schwarz  20778,12  Critério Hannan-Quinn  20759,04 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos no Gretl®. 

 

Analisando os resultados é possível verificar que as únicas variáveis que se 

mostraram estatisticamente significativas ao nível de 1% para explicação do total de 

casos foram: o nível de cobertura de saúde suplementar, a autonomia financeira dos 

municípios dimensionada pela proporção de receita tributária e a variável categórica 

de adesão ao acompanhamento e divulgação dos dados de isolamento social. O 

modelo como um todo também é estatisticamente significativo (P-valor(F) <7,33e-79) 

e apresenta um poder explicativo em torno de 45% (R-quadrado).  

Ademais, observando que as variáveis explicativas relativas à proporção da 

população idosa, nível de escolarização e nível de desenvolvimento humano prévio 
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dos municípios não apresentaram significância estatística no modelo, conforme 

apresenta-se abaixo:  

Tabela 9. Teste de exclusão de variáveis no modelo, H0: os parâmetros de regressão 
para as variáveis vale zero 

    Pop_Idosa, Escolar2010, IDHM2010 

  Estatística de teste: F(3, 29) = 1,39707, p-valor 0,242609 
A exclusão de variáveis melhorou 3 de 3 critérios de informação.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim, propôs-se uma nova análise descartando as mesmas, sendo que os 

resultados obtidos foram:  

Tabela 10. Resultados Artigo 2 Modelo 2 MQO, usando observações de 1-636 com a 
variável dependente do total de casos de 2020 e 2021 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const −1,67253e+0
6 

249191 −6,712 <0,0001 *** 

Cob_SS 4,76022e+06 793818 5,997 <0,0001 *** 

RecTribRecTotal 1,10915e+07 2,05649e+06 5,393 <0,0001 *** 

dt_isolamento 2,92937e+06 404505 7,242 <0,0001 *** 

 
Média var. dependente   1685257  D.P. var. dependente   3921700 

Soma resíd. quadrados  5,39e+15  E.P. da regressão   2919752 

R-quadrado  0,448321  R-quadrado ajustado  0,445702 

F(3, 632)  171,1977  P-valor(F)  3,18e-81 

Log da verossimilhança −10368,58  Critério de Akaike  20745,15 

Critério de Schwarz  20762,97  Critério Hannan-Quinn  20752,07 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos no Gretl®. 

 

Em que se verifica que todas as variáveis anteriormente comentadas 

persistiram estatisticamente significativas, bem como o modelo no geral, sendo que a 

exclusão destas variáveis melhorou três critérios de informação (Akaike, Schwarz e 
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Hannan-Quinn) embora tenha reduzido ligeiramente o poder explicativo para 44% (R-

quadrado).  

Resultados com característica similar também são observados quando a 

variável explicada é substituída pelo total de óbitos acumulados em 2020 e 2021 em 

decorrência da pandemia, conforme verifica-se: 

Tabela 11. Modelo 3 de MQO, usando as observações 1-636 com a variável 
dependente do total de óbitos de 2020 e 2021 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 493232 356565 1,383 0,1671  

Cob_SS 179792 39293,4 4,576 <0,0001 *** 

RecTribRecTotal 485785 84146,8 5,773 <0,0001 *** 

Pop_Idosa 225952 164436 1,374 0,1699  

EscolarizaAAo2010 −471057 362005 −1,301 0,1937  

IDHM2010 −198071 239863 −0,8258 0,4092  

dt_isola 92176,5 16724,5 5,511 <0,0001 *** 

 
Média var. dependente 

 54126,94  D.P. var. dependente  148424,0 

Soma resíd. quadrados  8,57e+12  E.P. da regressão  116718,8 

R-quadrado  0,387437  R-quadrado ajustado  0,381594 

F(6, 629)  66,30556  P-valor(F)  8,67e-64 

Log da verossimilhança −8319,470  Critério de Akaike  16652,94 

Critério de Schwarz  16684,13  Critério Hannan-Quinn  16665,05 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos no Gretl®. 

 

   Em que o nível de cobertura de saúde suplementar bem como autonomia 

financeira dos municípios e o nível de adesão ao isolamento são estatisticamente 

significativos à 1% e o modelo possui capacidade de explicação de 38% (R-quadrado).  
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Com a omissão das variáveis que não apresentaram significância verifica-se 

que não há alteração no poder explicativo do modelo que permanece em 38%, mas 

que a exclusão contribui positivamente para a melhoria dos 3 critérios de informação, 

conforme apresenta-se abaixo nas tabelas: 

Tabela 12. Teste de exclusão de variáveis no modelo, H0: os parâmetros de regressão 
para as variáveis valem zero 

    Pop_Idosa, EscolarizaAAo2010, IDHM2010 
  Estatística de teste: F(3, 629) = 1,25089, p-valor 0,29041 

A exclusão de variáveis melhorou 3 de 3 critérios de informação.  

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos no Gretl®. 

 

Tabela 13. Modelo 4 MQO, usando as observações 1-636 sendo variável dependente o 
total de óbitos de 2020 e 2021 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const −67521,8 9967,50 −6,774 <0,0001 *** 

Cob_SS 152831 31752,3 4,813 <0,0001 *** 

RecTribRecTotal 477505 82258,4 5,805 <0,0001 *** 

dt_isola 90201,6 16180,0 5,575 <0,0001 *** 

 

Média var. dependente 

 

 54126,94 

 

 

 

D.P. var. dependente 

 

 148424,0 

Soma resíd. quadrados  8,62e+12  E.P. da regressão  116788,3 

R-quadrado  0,383783  R-quadrado ajustado  0,380857 

F(3, 632)  131,2040  P-valor(F)  4,49e-66 

Log da verossimilhança −8321,362  Critério de Akaike  16650,72 

Critério de Schwarz  16668,54  Critério Hannan-Quinn  16657,64 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados obtidos no Gretl®. 

Os resultados obtidos pelos modelos alinham-se com a literatura na medida em 

que validam a importância destas variáveis na compreensão do enfrentamento à 

Covid-19 de forma que se verifica que, a cobertura de atendimento em saúde 
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suplementar, bem como o nível de autonomia financeira e o nível de adesão às 

práticas de monitoramento e divulgação contribuem para a explicação acerca dos 

níveis de contágio e mortalidade pela pandemia (Barbosa et al, 2022).  

 A adoção do isolamento social como ferramenta de combate à pandemia foi 

recomendada pela comunidade científica, entretanto, sua operacionalização 

aconteceu de forma muito diversa e descoordenada entre as unidades federativas. As 

unidades que conseguiram cumprir de forma mais efetiva o lockdown apresentaram 

resultados de curto prazo de enfrentamento frente à Covid19 mais robustos (Pereira 

et al, 2022; Guinancio, et al, 2022; Ramos et al, 2020; Schuchmann et al, 2020).  

Explorando em maior profundidade o caso brasileiro, além dos efeitos 

negativos sobre a economia como um todo, a dificuldade no enfrentamento à 

pandemia de Covid-19 acarretou um colapso em grande parte do sistema de saúde 

brasileiro, tanto público quanto privado, levando diversas unidades de saúde à falta 

de insumos básicos como kits de intubação, medicamentos, oxigênio, falta de leitos 

de UTI, profissionais técnicos sobrecarregados, dentre outros problemas, isso porque 

a redução das taxas de transmissão e minimização da mortalidade pela Covid-19 

dependia fortemente da capacidade do poder público em oferecer condições e 

políticas para que os indivíduos e famílias pudessem manter o distanciamento social 

e adotassem as medidas de higienização (Daumas et al, 2020). O caso mais 

emblemático desse colapso foi no Amazonas em que a falta de recursos básicos como 

oxigênio ocasionou a morte de diversas pessoas (Lavor, 2021).  

Por este motivo, o propósito deste estudo consistiu em compreender quais 

características dos municípios estiveram associadas com as informações 

epidemiológicas da pandêmica pela Covid-19. Este tema tem sido fortemente 

analisado pela literatura, haja vista sua importância, como pode ser evidenciado pelos 
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trabalhos de Orellana (2021), Albuquerque e Ribeiro (2020), Cavalcante (2020), 

Aquino e Lima (2020) e Aquino et al (2020). 

Por meio de MQO cross-section foram obtidas informações epidemiológicas 

para dois anos considerando um total de 636 municípios paulistas. Os resultados 

indicam que os modelos propostos são estatisticamente significativos e que as 

variáveis de autonomia fiscal, nível de adesão às práticas de divulgação dos dados 

de isolamento e infraestrutura de cobertura da saúde suplementar são significativos 

para a explicação do enfrentamento à pandemia. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Uma das principais medidas recomendadas pela comunidade técnica e 

acadêmica para o enfrentamento à pandemia consistia na adoção de medidas de 

isolamento socia, apesar disso, a adoção dessa política e o combate à pandemia 

aconteceu de forma bastante heterogênea e descoordenada entre as esferas de 

governo (Pereira et al, 2022; Guinancio, et al, 2022; Ramos et al, 2020; Schuchmann 

et al, 2020).  

A dificuldade no enfrentamento aumentou a pressão sobre o sistema de saúde 

público, levando diversas unidades de saúde à falta de insumos, medicamentos e 

leitos de UTI (Daumas et al, 2020), sendo o caso mais emblemático do colapso da 

saúde pública registrado no Amazonas em que a falta de recursos básicos como 

oxigênio ocasionou a morte de diversas pessoas (Lavor, 2021). 

O propósito deste trabalho consistia em compreender quais características dos 

municípios estão associadas à capacidade de garantir um melhor enfrentamento, 

tomando como proxy para dimensionar a capacidade de garantir o isolamento e a 

capacidade de reduzir o número de casos e óbitos. Este tema tem sido analisado pela 

literatura, haja vista sua importância, como pode ser evidenciado pelos trabalhos de 

Orellana (2021), Albuquerque e Ribeiro (2020), Cavalcante (2020), Aquino e Lima 

(2020) e Aquino et al (2020). Nesse sentido, a ideia desta pesquisa consistiu em 

explorar como as características fiscais e socioeconômicas dos municípios podem ter 

impactado sobre esse fenômeno. Para isso foram realizados dois estudos em que se 

empregou a metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários num modelo cross-

section para análise.  

De forma geral os resultados do primeiro estudo, realizado para dois recortes 

de análise, um com uma amostra de 68 municípios paulistas e outro com uma amostra 

com 139 municípios, confirmam a importância da autonomia financeira dos municípios 

no combate à pandemia, como também, a relevância da dimensão política sobre esse 

fenômeno, a importância do aspecto geográfico em relação à facilitação na 

transmissão do vírus e a contribuição positiva do nível de estrutura de saúde presente 

em termos de abrangência e cobertura de saúde suplementar.  

No segundo estudo, a amostra de unidades de análise foi expandida, em que 

foram considerados um total de 636 municípios paulistas (cerca de 98% do total) em 
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detrimento de informações epidemiológicas da pandemia para 2020 e 2021. Os 

resultados indicam que os modelos propostos são estatisticamente significativos e que 

as variáveis de autonomia fiscal, nível de adesão às práticas de divulgação dos dados 

de isolamento e infraestrutura de cobertura da saúde suplementar são significativos 

para a explicação do enfrentamento à pandemia, o que indica a relevância das 

unidades de adotarem boas práticas de gestão fiscal, transparência e investirem em 

ações e serviços de saúde que assegurem infraestrutura suficiente para atendimento 

da população.  

Ademais, espera-se que este trabalho contribua para o debate acerca de 

estratégias e políticas de enfrentamento de crises mais eficazes para que futuramente 

exista uma melhor confrontação às adversidades.  
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