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Estrutura da Apresentação
Especificações técnicas e características da amostra

Ações e medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19
Impactos da pandemia nos municípios
Índice das Cidades no Enfrentamento da Covid-19 - ICEC

Considerações finais
3

Especificações técnicas e
características da amostra
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Especificações Técnicas
Abrangência da pesquisa: municípios brasileiros.
Amostra: 302 municípios brasileiros considerando as proporções de região, porte e condição do município.
População pesquisada: prefeitos e prefeitas ou um(a) porta-voz indicado(a) para representar o município.
Técnica de levantamento de dados:

entrevistas telefônicas com pré-agendamento ou participação via web,

através de um link de autopreenchimento

Instrumento de coleta: questionário estruturado com perguntas fechadas.
Período de coleta: de 27 de julho a 14 de setembro.
Procedimentos e fatores de ponderação: não há necessidade de ponderar os resultados obtidos.
Margem de erro: 6 (seis) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados totais.
Nível de confiança: o nível de confiança utilizado é de 95%.
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Especificações Técnicas
As atividades do IBOPE Inteligência são regidas por padrões éticos da
Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP) e da World Research
Association (ESOMAR).
Além disso, os nossos procedimentos estão em conformidade com a Norma
Internacional de Qualidade em Pesquisa de Mercado e Opinião – ISO 20252 e a
Norma Internacional de Gestão de Qualidade ISO 9001.

Os arquivos ora enviados não podem ser alterados em nenhuma hipótese sem a
prévia autorização do IBOPE Inteligência.
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Características da amostra
PORTE DO MUNICÍPIO

54%

Mais de 50.000

(mais populosos)

REGIÃO DO PAÍS

46%

Até 50.000

(menos populosos)

14%
CONDIÇÃO DO MUNICÍPIO

83%

Interior

25%

NORTE |
CENTRO OESTE

NORDESTE

46%

17%

Capital/ RM

16%

SUDESTE

SUL

Base: Amostra (302)
Porte e Condição do município/ Região do país
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Cargo ocupado pelo entrevistado
29

30

Prefeito(a)

Secretário(a)

10
Secretário(a)
de saúde

15

10

Diretor/ Chefe/
Gerente/ Coordenador/
Assessor de gabinete

Assessor(a) do
prefeito(a)

Diretor/ Superintendente/
Supervisor/ Assessor de
imprensa ou comunicação

Outros cargos

5

5

5

4

2

1

Secretário(a)
de Governo

Secretário(a)
administrativo

Secretário(a)
de comunicação

Secretário(a) de
gestão/ Planejamento
Urbano/ Infraestrutura

Secretário(a)
de finanças

Secretário(a) de
desenvolvimento
Social/Trabalho,
Emprego e Renda

Base: Amostra (302)
F2) Cargo ocupado pelo entrevistado(a):
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A soma dos percentuais pode ser a superior a 100% devido a arredondamentos.

8

Ações e medidas adotadas durante
a pandemia de Covid-19

9

Estratégias de
combate ao
coronavírus foram
articuladas, em média,
com 4 esferas ou
instituições.
Destaque para o
Governo do Estado e o
Governo Federal.
Base: Amostra (302)
P01) Dessas opções, com qual(is) o seu município vem articulando estratégias de
combate ao coronavírus? [RM)

Governo do Estado

91%
Governo Federal/ Ministérios
83%
Outros municípios da região
66%
Entidades municipalistas
63%
Iniciativa privada
59%
Entidades religiosas
52%
ONG’s
29%
Outros
8%

(como a Frente Nacional de Prefeitos (FNP),
a Associação Brasileira de Municípios (ABM), a Confederação Nacional de Municípios)

Índice de
multiplicidade = 4,5
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Instituições/esferas procuradas para articular estratégias de
combate ao coronavírus - destaques por segmento
PORTE DO MUNICÍPIO
TOTAL

(EM NÚMERO DE HABITANTES)

CONDIÇÃO DO
MUNICÍPIO

%

REGIÃO

ATÉ
50.000

MAIS DE
50.000

CAPITAL/
RM

INTERIOR

NORTE/
CENTRO-OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

(302)

(139)

(163)

(50)

(252)

(41)

(75)

(139)

(47)

Índice de multiplicidade
Governo do Estado

4,5
91

4,2
90

4,8
91

4,6
94

4,5
90

4,6
90

4,5
89

4,6
94

4,5
85

Governo Federal/ Ministérios

83

82

85

92

82

85

83

Outros municípios da região

66

63

69

62

67

93
51

56

71

72
83

Entidades municipalistas, como a Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), a Associação
Brasileira de Municípios (ABM), a Confederação
Nacional de Municípios (CNM), entre outras

63

68

60

66

63

68

69

53

81

Iniciativa privada

59

47

69

66

58

63

55

63

53

Entidades religiosas

52

46

56

46

53

54

55

52

45

ONG’s

29

16

41

28

30

34

32

32

15

Outros

8

12

5

10

8

7

4

9

13

Base: Amostra

Destaques com percentuais acima do resultado obtido no total da amostra.
Destaques com percentuais abaixo do resultado obtido no total da amostra.
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS
adotadas pelos municípios durante a pandemia

98%

Divulgação de relatórios
on-line completos e
atualizados sobre os casos da

97%

Divulgação dos
gastos relacionados a

de um canal de
95% Criação
comunicação para atender as

Covid-19 no município

demandas da população sobre

Covid-19 no município com a
finalidade de informar a
população

95%

52%

Realização de ações nas redes
sociais visando informar a
população, impedindo a
disseminação de fake news

dúvidas relacionadas a sintomas,
sobre quando e quais serviços de
saúde procurar

90% Divulgação de

informações em meios
não tradicionais como, por
exemplo, os carros de som

85% Divulgação atualizada da
capacidade hospitalar

municipal específica para casos
suspeitos ou confirmados de
Covid-19

Divulgação de relatórios on-line atualizados sobre os casos da Covid-19 no município,
com destaque para os indicadores como os de gênero, raça, orientação sexual, renda
familiar, entre outros

Base: Amostra (302)
P03) Agora, pensando especificamente na comunicação sobre o novo coronavírus (Covid-19) em seu município, o(a) sr(a) diria que: [RU]
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Ações de comunicação sobre o coronavírus adotadas pelos
municípios durante a pandemia - destaques por segmento

90% Divulgação de

informações em meios
não tradicionais como,
por exemplo, os carros de
som

Região Sul: 79%

85% Divulgação atualizada da
capacidade hospitalar

municipal específica para casos
suspeitos ou confirmados de
Covid-19

52% Divulgação de relatórios on-line

atualizados sobre os casos da Covid19 no município, com destaque para
os indicadores como os de gênero,
raça, orientação sexual, renda familiar,
entre outros

Municípios com mais de 50.000
habitantes: 96%

Região Nordeste: 60%
Região Sul: 60%

Região Sul: 74%
Municípios com mais de 50.000
habitantes: 73%

Região Sudeste: 44%

As demais ações não possuem destaques relevantes na comparação com o total da amostra.
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MEDIDAS OU AÇÕES ADOTADAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
POR MAIS DE 85% DOS MUNICÍPIOS
das aulas na rede de ensino
100% Suspensão
pública e privada

99
99

%

Realização de campanhas de prevenção da
Covid-19

Proibição de eventos com grandes
% aglomerações, como shows, festivais, eventos
esportivos

99%

Fiscalização de estabelecimentos comerciais

98

%

Reorganização/suspensão do funcionamento do

98

%

que abrirem sem autorização

96%

95

%

Reorganização/suspensão do funcionamento dos

serviços não essenciais
Definição da rede hospitalar de retaguarda para o

atendimento de pessoas com suspeita ou caso confirmado da
Covid-19

93%

Adoção do teletrabalho para servidores municipais
dos grupos de risco (idosos, portadores de doenças
crônicas, etc)

92%

Redução do horário de trabalho, adoção de sistema de
escalas ou revezamento dos servidores municipais

comércio

91%

Fortalecimento da vigilância epidemiológica e
redes de atenção primária à saúde

87

%

Implantação do gabinete/comitê de crise para o

enfrentamento das consequências socioeconômicas da
pandemia do coronavírus

Identificação e mobilização de lideranças
comunitárias para ajudar na sensibilização e na
comunicação com as comunidades locais

Base: Amostra (302)
P02) Para cada uma das medidas ou ações que podem fazer parte de um Plano Municipal de Contingência diga se ela foi ou não foi implementada no seu município? [RU]
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MEDIDAS OU AÇÕES ADOTADAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
POR MAIS DE 85% DOS MUNICÍPIOS
destaques por segmento

das aulas na rede de ensino
100% Suspensão
pública e privada

99
99

%

Realização de campanhas de prevenção
da 87%
Percentual cai para
na Região Sul.
Covid-19

Proibição de eventos com grandes
% aglomerações, como shows, festivais, eventos
esportivos

99%

Medida adotadacomerciais
por 100% das
Fiscalização de estabelecimentos

98

%

Reorganização/suspensão do funcionamento do

98

%

que abrirem sem autorizaçãocapitais ou municípios da
região metropolitana.

comércio

Recua para 83% nos
municípios menos
populosos.

Fortalecimento da vigilância epidemiológica e
redes de atenção primária à saúde

96%

95

%

Reorganização/suspensão do funcionamento dos

serviços não essenciais
Definição da rede hospitalar de retaguarda para o

atendimento de pessoas com suspeita ou caso confirmado da
Covid-19

93%

Adoção do teletrabalho para servidores municipais
dos grupos de risco (idosos, portadores de doenças
crônicas, etc)

92%

Redução do horário de trabalho, adoção de sistema de
escalas ou revezamento dos servidores municipais

91%
87

%

Implantação do gabinete/comitê de crise para o

enfrentamento das consequências socioeconômicas da
pandemia do coronavírus

Identificação e mobilização de lideranças
comunitárias para ajudar na sensibilização e na
comunicação com as comunidades locais
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MEDIDAS OU AÇÕES ADOTADAS
NO PLANO DE CONTINGÊNCIA POR
MAIS DE 50% ATÉ 85% DOS
MUNICÍPIOS

MEDIDAS OU AÇÕES ADOTADAS
NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
POR ATÉ 50% DOS MUNICÍPIOS
Criação de uma rede de
logística estruturada para
% apoiar agricultores/
camponeses a realizar as
entregas de sua produção aos
supermercados e/ou feiras

76% Suspensão/redução de

44

70% Implantação de

41% Implantação de hospitais

57% Realização de testes

25% Decretação de lockdown

frota ou horário de
funcionamento do
transporte público

barreiras sanitárias

em massa

de campanha
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MEDIDAS OU AÇÕES ADOTADAS
NO PLANO DE CONTINGÊNCIA POR MAIS
DE 50% ATÉ 85% DOS MUNICÍPIOS

destaques por segmento

76% Suspensão/redução de
frota ou horário de
funcionamento do
transporte público

70% Implantação de

barreiras sanitárias

57% Realização de testes
em massa

Percentual cai para 62%
na Região Sul.

Implantada em maior número de
cidades nas regiões Nordeste
(88%) e Norte/Centro-Oeste
(80%).

E em menor número nas cidades
da Região Sul (45%).

Vai a 74% nas capitais/RM,
69% no Nordeste e 66 %,
tanto no Norte/CentroOeste, quanto nos municípios
mais populosos.

Porém, cai para 47% nos
municípios menos populosos e
45% na Região Sul.
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MEDIDAS OU AÇÕES ADOTADAS
NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
POR ATÉ 50% DOS MUNICÍPIOS

destaques por segmento

Medida mais adotada por cidades
das regiões Norte/CentroOeste (54%) e Nordeste
(53%).

E menos adotada nas
capitais/RM (34%).

Mais implantados nas
capitais/RM (62%), na
região Nordeste (56%) e em
municípios mais populosos
(53%).

Em contrapartida, são menos
implantados na Região Sul
(34%) e em municípios
menos populosos (27%).

Mais comum na região
Norte/Centro-Oeste (39%) e
em municípios do Nordeste
(35%).

Entretanto, é menos comum na
Região Sudeste (14%).

44

Criação de uma rede de
logística estruturada para
% apoiar agricultores/
camponeses a realizar as
entregas de sua produção aos
supermercados e/ou feiras

41% Implantação de hospitais
de campanha

25% Decretação de lockdown
18

%

MEDIDAS ADOTADAS PARA MINIMIZAR
POSSÍVEIS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
Distribuição de cestas básicas para a população mais vulnerável

98

Investimentos emergenciais na área da saúde

96

Criação de políticas de assistência social às pessoas mais vulneráveis, em situação de
rua, pessoas de baixa renda ou que moram em condições precárias

91
76

Criação de políticas de acolhimento à mulher e crianças em casos de violência doméstica
Adoção da compra de alimentos da agricultura familiar a fim de distribuir à população
mais vulnerável e com isso evitar desperdício de alimentos
Implementação ou manutenção da rede de saneamento básico dos bairros/regiões
considerados mais precários

68
63
50

Criação de políticas de garantia de emprego

43

Criação de políticas de auxílio para as empresas locais
Aprimoramento da internet local para garantir o acesso da população a trabalho, compras
e serviços, reduzindo a necessidade de saírem de suas residências
Proteção econômica, como o Renda Básica Emergencial, à população mais vulnerável,
os trabalhadores autônomos, domésticos e informais
Criação de programas habitacionais a fim de minimizar o número de pessoas vivendo em
moradias em situação precária

Criação de políticas de acolhimento a refugiados

40
39
33
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Base: Amostra (302)
P16) Pensando agora nos possíveis impactos socioeconômicos da pandemia do coronavírus em seu município, por favor, diga se o(a) sr(a) adotou alguma dessas medidas: [RU]
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Medidas adotadas para minimizar possíveis impactos socioeconômicos –
destaques por segmento

parte 1

76% Criação de políticas 68% Adoção da compra de 63%
de acolhimento à
mulher e crianças

alimentos da
agricultura familiar

em casos de violência
doméstica

a fim de distribuir à
população mais
vulnerável e com isso

evitar desperdício
de alimentos
Capital/RM: 90%
Região Nordeste: 85%
Municípios mais populosos:
85%
Municípios menos
populosos: 66%
Região Sul: 66%

Capital/RM: 50%

Implementação ou
manutenção da rede

de saneamento
básico dos
bairros/regiões
considerados mais
precários
Região Nordeste: 77%
Capital/RM: 72%
Região Norte/Centro-Oeste:
71%

50% Criação de políticas
de garantia de
emprego

Capital/RM: 58%

Região Sudeste 55%
Região Sul: 55%
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Medidas adotadas para minimizar possíveis impactos socioeconômicos –
destaques por segmento

43%

Criação de políticas

de auxílio para as
empresas locais

Municípios mais populosos: 51%

parte 2

40% Aprimoramento da

internet local para garantir
o acesso da população a
trabalho, compras e serviços,
reduzindo a necessidade de
saírem de suas residências

Região Norte/Centro-Oeste: 51%

Municípios menos populosos: 35%

As demais ações não possuem destaques relevantes na comparação com o total da amostra.

18%

Criação de políticas

de acolhimento a
refugiados

Região Norte/Centro-Oeste: 34%
Região Sudeste: 9%
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NÍVEL DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE DE
SAÚDE PÚBLICA (SUS) disponível para atender a
pandemia do coronavírus nos municípios

27%
Muito
adequada

66%
Adequada

7%
Inadequada

Região Norte/Centro-Oeste: 80%
Região Sul: 79%

Capitais/RMs: 42%
Municípios com mais de 50.000
habitantes: 38%
Região Sudeste: 35%

Base: Amostra (302)
P04) Quão adequada é a estrutura da Rede de Saúde Pública (SUS) disponível para atender a pandemia do coronavírus em seu município? [RU]

A alternativa “Muito inadequada” também foi
apresentada aos entrevistados, porém não foi citada.
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MEDIDAS ADOTADAS PARA FORTALECER A REDE DE SAÚDE PÚBLICA
durante a pandemia de coronavírus

%

Aquisição de EPIs para os profissionais de saúde

99

Garantia de serviços de atenção primária à saúde para as mulheres grávidas fazerem o acompanhamento pré-natal

97

Definição das unidades de referência para o atendimento de pessoas com suspeita ou caso confirmado da Covid-19

96

Capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento de pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19

96

Aquisição de medicamentos e insumos necessários para o tratamento dos sintomas de pessoas com suspeita ou
confirmação de Covid-19

93

Ampliação da rede de atenção à saúde

80

Criação de leitos de isolamento provisórios em unidades da rede municipal de saúde e rede filantrópica

80

Contratação de outros profissionais da saúde, que não médicos

79

Aquisição de equipamentos, como respiradores, etc.

74

Contratação de médicos para a atenção primária à saúde

72
62

Expansão do horário de atendimento das unidades básicas de saúde
Construção de hospitais de campanha

Base: Amostra (302)
P07) Dessas medidas, qual ou quais foram adotadas para fortalecer a Rede de Saúde Pública de seu município durante a pandemia do coronavírus: [RU]

32
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Medidas adotadas para fortalecer a rede de saúde pública - destaques por segmento
PORTE DO MUNICÍPIO
TOTAL

(EM NÚMERO DE HABITANTES)

CONDIÇÃO DO
MUNICÍPIO

(302)

ATÉ
50.000
(139)

MAIS DE
50.000
(163)

CAPITAL/
RM
(50)

Aquisição de EPIs para os profissionais de saúde

99

99

99

Garantia de serviços de atenção primária à saúde para as
mulheres grávidas fazerem o acompanhamento pré-natal
Capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento
da COVID-19

97

96

96

Definição das unidades de referência em Covid-19

%

REGIÃO

(252)

NORTE/
CENTRO-OESTE
(41)

100

99

100

100

99

98

98

96

98

98

96

98

98

96

97

98

96

100

97

95

96

96

95

97

96

96

98

96

96

94

Aquisição de medicamentos e insumos necessários para o
tratamento da Covid-19

93

88

98

96

93

95

96

94

87

Ampliação da rede de atenção à saúde

80

86

79

90

91

76

70

Criação de leitos de isolamento provisório em unidades da
rede municipal de saúde e rede filantrópica

80

80

85

78

74

79

76

90

89

74

Aquisição de equipamentos

74

90
96
84

78

Contratação de outros profissionais da saúde -não médicos

89
90
89
88
79

71

76

79

77

68
53

76

71

85
69
45

62

68

56

55

29

21

Base: Amostra

INTERIOR

Contratação de médicos para a atenção primária à saúde

72

71
68
68
56
63

Expansão do horário de atendimento das unidades básicas
de saúde

62

62

63

56

63

85
78

Construção de hospitais de campanha

32

17

44

48

29

27

Destaques com percentuais acima do resultado obtido no total da amostra.
Destaques com percentuais abaixo do resultado obtido no total da amostra.

NORDESTE

SUDESTE

SUL

(75)

(139)

(47)
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DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS MUNICÍPIOS
para conseguir testes, medicamentos e insumos

%

64
Testes de sorologia para detectar a Covid-19 na população

20

44

36

18
48
58
15
43
57
12
45
49
11
38

34

66
Testes RT-PCR para detectar a Covid-19 na população
Testes rápidos para detectar a Covid-19 na população
Medicamentos e insumos para o tratamento dos sintomas de
pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19
EPIs para os profissionais de saúde

Base: Amostra (302)

Cerca de 2/3 dos municípios encontram alguma
dificuldade para disponibilizar testes de sorologia e o RTPCR para a população, enquanto cerca de seis em cada dez
têm dificuldade para disponibilizar testes rápidos,
medicamentos e insumos...

42
43

Muita dificuldade
Pouca dificuldade
Nenhuma dificuldade

51

...enquanto parcela similar declara
ter alguma ou nenhuma
dificuldade em disponibilizar os
EPIs aos profissionais da Saúde.

P08) Agora, gostaria que me dissesse se o seu município está tendo, muita, pouca ou nenhuma dificuldade em disponibilizar: [RU]
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Dificuldades enfrentadas pelos municípios - destaques por segmento
MUITA
DIFICULDADE

POUCA
DIFICULDADE

NENHUMA
DIFICULDADE

TOTAL

DESTAQUES

TOTAL

DESTAQUES

TOTAL

DESTAQUES

Testes de sorologia para
detectar a Covid-19 na população

20%

-

44%

-

36%

-

Testes RT-PCR para detectar a
Covid-19 na população

18%

Região N/CO: 29%

48%

Região S: 55%

34%

-

Testes rápidos para detectar a
Covid-19 na população

15%

Região NE: 23%

43%

-

42%

-

Medicamentos e insumos para o
tratamento dos sintomas de pessoas com
suspeita ou confirmação de Covid-19

12%

Região N/CO: 22%

45%

Região S: 53%

43%

Região SE: 50%

EPIs para os profissionais de
saúde

11%

-

38%

Capital/RM: 46%

51%

-
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MAPEAMENTO DE ÁREAS
VULNERÁVEIS PELAS SECRETARIAS
DE SAÚDE MUNICIPAIS

NÚMERO SUFICIENTE DE
FUNCIONÁRIOS NA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

89%

mapearam as áreas
mais vulneráveis para
priorizar ações de
prevenção à Covid-19

87%
13

11
NÃO

NÃO

Na Região Sul
o percentual cai
para 74%.

possuem funcionários em
número suficiente na
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA para fazer
o acompanhamento dos
casos suspeitos ou
confirmados de Covid-19

Base: Amostra (302)

Base: Amostra (302)

P05) Em seu município a secretaria de saúde mapeou as áreas mais vulneráveis para priorização da
prevenção da Covid-19? [RU]

P06) E a Vigilância Epidemiológica do seu município possui funcionários em número suficiente
para fazer o acompanhamento dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19? [RU]
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DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARTICULARES
para tratamento da covid-19

60%
dos municípios
POSSUEM leitos de UTI
particulares
Desses...

%

51%
DISPONIBILIZARAM os
leitos destinados ao
tratamento da covid-19
para a população em
geral

49%
NÃO DISPONIBILIZARAM
Base: Amostra (302)

Base: Respondente (181)

P09) Em seu município, os leitos de UTI particulares destinados ao tratamento da Covid-19 foram disponibilizados para a população em geral? [RU]
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Disponibilização de leitos de UTI particulares destinados ao tratamento
da covid-19 para população em geral - destaques por segmento
%
PORTE DO MUNICÍPIO
TOTAL

(EM NÚMERO DE HABITANTES)

CONDIÇÃO DO
MUNICÍPIO

REGIÃO

ATÉ
50.000

MAIS DE
50.000

CAPITAL/
RM

INTERIOR

NORTE/
CENTRO-OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

(302)

(139)

(163)

(50)

(252)

(41)

(75)

(139)

(47)

Possuem leitos particulares de UTI

60

37

79

80

56

63

55

65

49

Não existem leitos particulares de UTI

40

63

21

20

44

37

45

35

51

Base: Amostra

Dos que possuem leitos particulares de UTI...
(181)

(52)

(129)

(40)

(141)

(26)

(41)

(91)

(23)

Disponibilizaram os leitos destinados ao
tratamento da Covid-19 para a população em
geral

51

42

54

43

53

65

44

49

52

Não disponibilizaram

49

58

46

58

47

35

56

51

48

Base: Respondente

Destaques com percentuais acima do resultado obtido no total da amostra.
Destaques com percentuais abaixo do resultado obtido no total da amostra.
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REALIZAÇÃO DE AULAS REMOTAS
durante a pandemia

92%
dos municípios passaram a realizar
aulas remotas, tanto na Rede de
Ensino Público, quanto na Privada.

Enquanto...

8%
dos municípios não realizaram aulas
remotas durante a pandemia de
coronavírus.

Base: Amostra (302)

Não há destaques relevantes entre os segmentos avaliados.

P10) Durante a pandemia do coronavírus, em seu município foram ou estão sendo realizadas aulas remotas tanto na Rede de Ensino Público, quanto na Privada? [RU]

30

Repasse do VALOR da merenda escolar ou do
kit de alimentação para alunos matriculados
na Rede de Ensino Pública
Não há destaques relevantes entre os segmentos avaliados.

92%
Base: Amostra (302)

dos municípios repassaram o
valor da merenda escolar ou
do kit de alimentação para
alunos matriculados na Rede
de Ensino Pública.

8%
NÃO repassaram

P11) E em seu município, o valor da merenda escolar ou do kit de alimentação foi repassado para os alunos matriculados na Rede de Ensino Pública? [RU]
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AUMENTO DA FROTA DE
ÔNIBUS a fim de
diminuir o índice de
passageiros, para que
os veículos circulassem
apenas com pessoas
sentadas, garantindo o
distanciamento
necessário
Base: Amostra (302)

33%
SIM

67%
NÃO

Não há destaques relevantes entre os segmentos avaliados.

P12) Em seu município houve o aumento da frota de ônibus a fim de diminuir o índice de passageiros por milímetro (IPK) para que os veículos circulassem apenas com
pessoas sentadas garantindo o distanciamento necessário? [RU]
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Impactos da pandemia nos
municípios

33

Praticamente sete em cada dez municípios avaliam como MUITO
ALTO OU ALTO os impactos da pandemia nas contas públicas
69%
36

%
33
26

4
Muito alto

Alto

Médio

Baixo

0

1

Muito baixo

Não tenho
como avaliar

Região Nordeste: 43%
Capitais/RMs: 42%

Base: Amostra (302)
P15) De forma geral, como o (a) sr(a) avalia os impactos da pandemia do coronavírus nas contas públicas do seu
município? [RU]
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A pandemia também
AFETOU MUITO os
PROGRAMAS/
MEDIDAS E AÇÕES
previstos para o
desenvolvimento dos
municípios

AFETOU MUITO

73%
AFETOU UM POUCO

27%
NÃO AFETOU

1%

Base: Amostra (302)
P13) O(A) Sr(a) acredita que a pandemia do coronavírus afetou muito, afetou um pouco ou não
afetou os programas/medidas e ações previstos para o desenvolvimento do município? [RU]

Não há destaques relevantes entre os segmentos avaliados.
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A área MAIS
IMPACTADA pela
pandemia foi a
EDUCAÇÃO, seguida
pela GERAÇÃO DE
EMPREGOS:
Áreas impactadas em pelo
menos três, de cada dez
municípios avaliados.

Educação

39

Geração de empregos

%

29

Esporte/Lazer

8

Cultura/Arte

7

Assistência Social

7

Infraestrutura

5

Agricultura

1

Habitação

1

Mobilidade urbana

1

Meio Ambiente

0

Segurança

0

Nenhuma área foi afetada

1

Base: Amostra (302)
P14) Na sua percepção e avaliação, sem considerar a área da Saúde, qual foi a área em que os programas/medidas e ações da administração municipal foram mais impactados? [RU]
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IMPACTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS NOS PROGRAMAS/ MEDIDAS E
AÇÕES PREVISTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO:

destaques por segmento

39% EDUCAÇÃO

29% GERAÇÃO DE EMPREGO

Região Norte/Centro-Oeste: 54%

Região Sul: 40%
Capital/Região Metropolitana: 38%

Capital/Região Metropolitana: 32%
Região Sul: 30%

Região Norte/Centro-Oeste: 22%

As demais áreas não possuem destaques relevantes ou base suficiente para análise.
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Quase a metade dos gestores avalia que a VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER SE MANTEVE ESTÁVEL durante a pandemia, enquanto
cerca de 2/5 DECLARAM AUMENTO

38%
47%

82%

AUMENTOU

SE MANTEVE

8%

DIMINUIU

8%

NÃO TENHO COMO AVALIAR

possuem um canal
ou algum outro meio para
receber denúncias de casos
de violência contra a mulher

Base: Amostra (302)
P17) O(A) sr(a) avalia que, durante a pandemia de coronavírus, a violência contra a mulher em seu município aumentou, se manteve ou diminuiu? (RU)
P18) E o seu município possui um canal ou algum outro meio para receber denúncias de casos de violência contra a mulher? (RU)
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Situação da violência contra a mulher durante a pandemia e
existência de canal para receber denúncias - destaques por segmento
%
PORTE DO MUNICÍPIO
TOTAL

(EM NÚMERO DE HABITANTES)

CONDIÇÃO DO
MUNICÍPIO

REGIÃO

ATÉ
50.000

MAIS DE
50.000

CAPITAL/
RM

INTERIOR

NORTE/
CENTRO-OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

(302)

(139)

(163)

(50)

(252)

(41)

(75)

(139)

(47)

Aumentou

38

48
36

32

49

56
37

44

47

51
38

36

Se manteve

22
57

40

48

28
62

Diminuiu
Não tem como avaliar

8
8

12
9

4
7

4
12

8
7

5
2

9
7

8
12

6
4

Base: Amostra

PORTE DO MUNICÍPIO
TOTAL

(EM NÚMERO DE HABITANTES)

CONDIÇÃO DO
MUNICÍPIO

REGIÃO

ATÉ
50.000

MAIS DE
50.000

CAPITAL/
RM

INTERIOR

NORTE/
CENTRO-OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

(302)

(139)

(163)

(50)

(252)

(41)

(75)

(139)

(47)

Sim, possui algum canal para denúncia

82

94
6

78

88

81

79

18

94
6

80

Não possui algum canal para denúncia

68
32

20

22

12

19

21

Base: Amostra

Destaques com percentuais acima do resultado obtido no total da amostra.
Destaques com percentuais abaixo do resultado obtido no total da amostra.
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Existência de CANAL PARA RECEBER DENÚNCIAS X Situação da
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER durante a pandemia
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DURANTE A
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
CANAL OU MEIO PARA
RECEBER DENÚNCIAS
DE CASOS DE
VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER

TOTAL

AUMENTOU

SE MANTEVE

DIMINUIU/
NÃO SABE AVALIAR

BASE

(302)

(114)

(141)

(47)

SIM

82

93

73

83

NÃO

18

7

27

17

Praticamente três em cada dez
municípios que declaram que
a violência contra a mulher se
manteve, não possuem nenhum
tipo de canal para receber tais
denúncias.

Destaques com percentuais acima do resultado obtido no total da amostra.
Destaques com percentuais abaixo do resultado obtido no total da amostra.
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Maioria relativa dos
gestores municipais
considera IGUAL o
número de óbitos entre
pessoas pretas e pardas
durante a pandemia, na
comparação com o
número observado entre
pessoas BRANCAS

O percentual é maior nas
Capitais/Região
Metropolitana (24%) e na
Região Nordeste (23%).

45%

Percepção que cresce na
Região Sul (60%) e em
municípios menos
populosos (55%).

IGUAL

13%

9%

MAIOR

MENOR

32% NÃO TENHO como avaliar

Base: Amostra (302)
P19) O(A) sr(a) avalia que, durante a pandemia de coronavírus, o número de óbitos
entre pessoas pretas e pardas é maior, igual ou menor do que o número de óbitos
entre pessoas brancas em seu município? (RU)
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Também percebem como IGUAL o número de óbitos de pessoas que
moram em bairros ou regiões mais precárias em comparação com
aquelas que moram em locais menos precários
57

19

Maior
Região Nordeste: 28%
Capitais/RMs: 28%

10
Igual
Municípios menos
populosos: 65%

Menor do que o
número de óbitos de
pessoas que moram
em bairros/regiões
menos precárias

14
Não tenho como
avaliar

Base: Amostra (302)
P20) E durante a pandemia de coronavírus, o (a) sr(a) diria que o número de óbitos de pessoas que moram em bairros/regiões mais precárias em seu município é: [RU]
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Porém, quase a totalidade concorda que...
CONCORDA DISCORDA
A DESIGUALDADE SOCIAL ficou ainda
mais evidente durante a quarentena

82%

18%

SERÁ IMPORTANTE CONTAR COM AS
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS para
retomar o desenvolvimento
socioeconômico no pós-pandemia

94%

6%

Base: Amostra (302)

Não há destaques relevantes entre os segmentos avaliados.

P21) Para finalizar, ainda pensando no seu município, gostaria que me dissesse se o(a) sr(a) concorda ou discorda das seguintes frases: [RU]
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Índice das Cidades no
Enfrentamento da Covid-19 - ICEC

44

Qual é o nível de capacidade das gestões
municipais para enfrentar a Covid-19?
Visando a melhor compreensão da capacidade das gestões no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, criou-se
o ÍNDICE DAS CIDADES NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - ICEC.
Para compor este índice consideramos os resultados de 54 itens* relacionados a capacidade dos municípios para enfrentar
a Covid-19 e também de medidas adotadas na tentativa de minimizar os impactos econômicos decorrentes da pandemia.
Utilizou-se o cálculo de médias, atribuindo para cada resposta positiva uma nota 10 e para cada resposta negativa uma
nota 0; as não respostas foram desconsideradas. Assim, cada município tem seu índice baseado na quantidade de
perguntas em que atribui uma resposta válida.

O resultado final é uma escala que varia de 0 a 10, sendo que quanto mais perto de 0 fica o índice, mais baixa é a
capacidade da gestão no enfrentamento da Covid-19 e quanto mais próximo de 10, mais alta é a capacidade.

A partir do índice de cada
município, também é possível
classificá-lo em grupos de
acordo com o seguinte critério:
*P02,
P03, P05, eP06,
*P2/P4/P5/P12
P13P07, P10, P11, P12 E P16.

Baixa
Média
Alta

= 0 a 6,00
= 6,01 a 8,00
= 8,01 a 10
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O ICEC reflete que a
capacidade dos
municípios no
enfrentamento da
Covid-19 é MÉDIA.
No entanto, nota-se
que, cerca de 1/3 dos
municípios têm
capacidade alta.

ICEC - ÍNDICE DAS CIDADES NO
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 = 7,6

0

1

2

3

4

5

Capacidade
Baixa

6

7

8

9

Capacidade
Alta

Capacidade Baixa (score 0 a 6,00)
Capacidade Média (score 6,01 a 8,00)
(score 8,01 a 10)
Capacidade Alta
Base: Amostra Total: 302/ Baixa: 26/ Média: 174/ Alta: 102

10

9%
58%
34%
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ICEC - ÍNDICE DAS CIDADES NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (7,6 – TOTAL)
Independente da característica do município, o ICEC representa a capacidade média no enfrentamento da Covid-19.
Nota-se também que:
▪ É maior a proporção de municípios da Região Sul presentes no grupo de Capacidade Baixa, na comparação com as demais regiões;
▪ Praticamente 2/3 dos municípios da região Sudeste estão no agrupamento de Capacidade Média;
▪ Nas regiões Nordeste e Norte/Centro-Oeste os municípios se dividem quase que na mesma proporção entre o grupo de Capacidade Média
e o de Capacidade Alta.
▪ Cerca de 2/5 dos municípios mais populosos e capitais/RM encontram-se no grupo de Capacidade Alta, parcela maior do que a encontrada
no total da amostra.
PORTE DO MUNICÍPIO
(EM NÚMERO DE HABITANTES)

%

TOTAL

CONDIÇÃO DO
MUNICÍPIO

REGIÃO

ATÉ
50.000

MAIS DE
50.000

CAPITAL/
RM

INTERIOR

NORTE/
CENTRO-OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

(302)

(139)

(163)

(50)

(252)

(41)

(75)

(139)

(47)

7,6

7,2

7,9

7,9

7,5

7,9

8,0

7,4

7,2

Capacidade Baixa

9

15

3

0

10

5

4

9

17

Capacidade Média

58

64

52

56

58

34

21

45

44

32

47
49

65
25

60

Capacidade Alta

49
46

Base: Amostra

ICEC

Destaques com percentuais acima do resultado obtido no total da amostra.
Destaques com percentuais abaixo do resultado obtido no total da amostra.

23
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Considerações finais
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Durante a pandemia de coronavirus, os municípios brasileiros trabalharam de forma a divulgar as informações
gerais sobre a Covid-19: o número de casos e óbitos, seus gastos ou ainda a disponibilização de canais para
atender as demandas da população.
▪

Porém, metade dos municípios declara não divulgar relatórios atualizados com indicadores como os
de gênero, raça, orientação sexual, renda familiar sobre os casos da Covid-19 no município.

Além disso, as administrações municipais seguiram protocolos e tomaram uma série de providências,
principalmente com apoio do governo estadual e do governo federal, a fim de enfrentar a Covid-19 e, ao mesmo
tempo, minimizar seu impacto na economia.
❑ A suspensão das aulas, tanto do Ensino Público, quanto do Privado, as campanhas de prevenção, a
proibição de grandes eventos e aglomerações, a criação de políticas de assistência social às pessoas
mais vulneráveis (incluindo a distribuição de cestas básicas), os investimentos emergenciais na área da
saúde estão entre as MEDIDAS MAIS ADOTADAS;
❑ Em contrapartida, a estruturação de rede logística para apoiar agricultores, implantação de hospitais
de campanha, a decretação de lockdown, o aprimoramento da internet, os programas de proteção
econômica e também os habitacionais, estão entre as AÇÕES MENOS RECORRENTES.
49

Com relação aos impactos causados nas contas públicas, a maioria dos municípios declara que são alto ou
muito alto. Ademais, em grande parte dos municípios os programas, medidas ou ações previstos para o
desenvolvimento do municípios foram muito afetados (principalmente aqueles nas áreas da Educação e da
Geração de empregos).
•

Quase a totalidade dos respondentes enxerga nas associações de municípios uma esperança para
retomar o desenvolvimento socioeconômico no pós-pandemia.

Através do ICEC - ÍNDICE DAS CIDADES NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 é possível afirmar que:
❑ Os municípios brasileiros estão tendo uma CAPACIDADE MÉDIA no enfrentamento da Covid-19;
❑ É maior o número de municípios da região Sul no agrupamento de Capacidade Baixa, na
comparação com as demais regiões;
❑ Praticamente metade dos municípios da região Nordeste, Norte/Centro-Oeste, os mais populosos
e as Capitais/RM estão no grupo de Capacidade Alta.
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Por fim, mesmo com o isolamento social durante a quarentena, não observaram aumento nos casos de violência
contra a mulher, mas que TRÊS EM CADA DEZ MUNICÍPIOS NÃO TENHAM NENHUM CANAL PARA
RECEBER DENÚNCIAS.
Também não identificam diferenças no número de óbitos entre pessoas pretas e pardas, na comparação com o
observado entre pessoas brancas e nem de pessoas que vivem em regiões mais precárias com relação às
demais.
•

Mas, apesar disso, a grande maioria concorda que a desigualdade social ficou ainda mais evidente
durante este período de pandemia.
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