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Resumo
Diante do cenário enfrentado durante a pandemia ocasionada
pelo COVID-19, inúmeras medidas foram adotadas com o
objetivo de minimizar os dados reduzindo a capacidade de
contágio entre as pessoas. Em algumas cidades, as medidas
adotadas foram mais severas do que em outras. A presente
pesquisa possui o objetivo de analisar quais foram os
resultados decorrentes da decretação de lockdown no município
de São Francisco de Paula/RS, verificando ainda os impactos
positivos e negativos da adoção de tal medida e por fim, realizar
uma análise dos dados relativos ao contágio e número de leitos
ocupados, com a finalidade de identificar se a medida adotada
atingiu o resultado esperado. Pretende-se utilizar o método
hipotético-dedutivo, com procedimento de pesquisa
bibliográfico e documental.

1 INTRODUÇÃO
Quem sabe dizer o que é certo ou errado quando se trata da obrigação e da necessidade de
preservar a vida e a saúde de uma população? Diante do dilema economia X saúde e do iminente
colapso no sistema de saúde de um município, o que é válido?
Estas questões são pertinentes quando falamos acerca da tomada de decisões por gestores
públicos, principalmente quando medidas mais severas são adotadas. A adoção de medidas severas
possui uma bagagem que transcende o campo das decisões políticas e adentra a esfera tensionada dos
momentos em que uma decisão (ou a ausência de uma) pode mudar tudo.
A separação por competências, que classificava os serviços de saúde em baixa, média e alta
complexidade, divergindo o ente competente de acordo com a classificação, não pôde ser aplicada
como era usualmente, nos casos de COVID-19, não por ausência de vontade de um ou outro ente,

Caxias do Sul – RS, de 31 de Maio a 01 de Junho de 2021

118
4º Congresso de Responsabilidade Socioambiental da FSG

mas pela inexistência de leitos hospitalares suficientes e da capacidade de atendimento por
profissionais ser quantitativamente inferior a demanda.
A situação supramencionada instaurou nos municípios um sentimento de “é cada um por si”
não havendo como contar com o auxílio de municípios vizinhos ou do Estado, porque a crise, a falta
e a insegurança, eram compartilhadas por todos. É neste momento, quando não há para quem pedir
auxílio e um problema começa a se multiplicar com grande velocidade em um determinado local,
correndo o risco de extrapolar sua capacidade de atendimento, que medidas severas são cogitadas.
Foi em um cenário resumidamente ilustrado desta maneira, que um município no interior da
serra gaúcha decretou lockdown, no dia 12 de março do corrente ano. O decreto não possuía efeito
imediato, sendo condicionado ao atingimento do número de 200 casos ativos (ou mais) ou da
ocupação de 40 leitos destinados aos pacientes com COVID-19, iniciando 48h após atingir uma ou
ambas das condicionantes.
O atendimento de uma das condicionantes ocorreu na mesma data em que o Decreto
Municipal 2076 de 2021 fora publicado e na segunda-feira, 15 de março de 2021 o município entrou
em lockdown, o que alterou totalmente a rotina de praticamente todos os serviços, implicando no
fechamento de estabelecimentos comerciais, incluindo até mesmo supermercados e restringindo a
circulação de pessoas nas ruas da cidade.
A adoção da medida de lockdown no município foi amplamente discutida por possuir aspectos
positivos e negativos. A presente pesquisa possui o objetivo de identificar quais foram os resultados
decorrentes da decretação de lockdown no município de São Francisco de Paula, verificando ainda
os impactos positivos e negativos da adoção de tal medida e por fim, realizar uma análise dos dados
relativos os contágio e número de leitos ocupados, com a finalidade de identificar se a medida atingiu
o resultado esperado.
A problemática da pesquisa reside na seguinte questão: Considerando os aspectos positivos e
negativos, bem como, o atual contexto do sistema de saúde, a decretação da medida de lockdown no
município atingiu os resultados esperados? Hipoteticamente, acredita-se que a medida de lockdown
em território municipal teve impactos positivos e negativos, contudo, acredita-se também que após a
decorrência do período necessário à averiguação dos dados, a severa medida atingiu o resultado
esperado.
Para a realização da presente pesquisa e verificação dos dados, pretende-se utilizar o método
hipotético-dedutivo, com procedimento de pesquisa bibliográfico e documental, analisando os
dispositivos legais que regulamentaram o lockdown e os relatórios contendo os dados referentes ao
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contágio, compreendendo o número de casos ativos e de leitos ocupados, antes e depois do período
de vigência da medida de lockdown.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Ao satisfatório desenvolvimento da pesquisa será necessária a utilização de base teórica para
fundamentar alguns pontos pertinentes para o aprimoramento da compreensão acerca das questões
analisadas no presente estudo. Com tal finalidade abordaremos o contexto do município de São
Francisco de Paula, analisando a responsabilidade do Gestor na tomada de decisões. Trataremos ainda
dos aspectos positivos e negativos, abarcando também uma análise da própria medida de lockdown.
2.1 O contexto do Município de São Francisco de Paula
A referida medida fora amplamente discutida e após sua decretação, recebeu incontáveis
críticas, a maioria delas advindo de uma preocupação com a economia local, principalmente em razão
de os municípios vizinhos não estarem aderindo à mesma medida. Porém, para analisarmos a referida
decisão, é necessário que consideremos aspectos relevantes acerca do contexto municipal.
Uma das principais observações que devemos fazer é referente a população. De acordo com
análise do IBGE, baseada no último censo, estima-se que a população do município no ano de 2020
era de 21.801 pessoas residindo no território municipal, distribuídas entre a área urbana e rural da
cidade. (IBGE, 2020).
No que se refere às condições de trabalho e rendimento, com base nas informações do IBGE,
relativas ao ano de 2018 (última data analisada neste quesito), o salário médio mensal era de 2,2
salários mínimos, contudo, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de
18,2%. (IBGE, 2018). Desta forma, de estimadas 21.801 pessoas que residem na cidade, apenas 3.943
exercem atividade laboral remunerada. (IBGE, 2020).
A razão pela qual a informação supramencionada é relevante para este estudo é bastante
simples. A média salarial é consideravelmente baixa, principalmente quando temos em mente que
menos de 20% da população é empregada, o que caracteriza consequentemente os outros mais de
80% como dependentes, dependentes em sua maioria, dos menos de 20% que recebe em média 2,2
salários mínimos por mês. (IBGE, 2020).
Constatada a condição de vulnerabilidade econômica da população, acredita-se que a maior
parte dos munícipes não possuem plano de saúde ou condições financeiras de custear a utilização de
serviços médicos particulares. Ainda que para o COVID, possuir plano de saúde ou melhores
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condições financeiras não seja tão útil, a noção de que a maior parte da população utiliza o SUS –
Sistema Único de Saúde, é algo extremamente relevante e que deve ser considerado, pois mais do que
nunca, fica evidenciado que a população depende dos serviços de saúde do município.
No concernente ao hospital local, cabe mencionar que há um convênio celebrado entre este e
a Prefeitura Municipal, o qual envolve o repasse de recursos tendo como contrapartida a prestação de
serviços de saúde através do SUS, porém, o Hospital não possui nenhum leito de UTI – Unidade de
Terapia Intensiva e conta com apenas 40 leitos destinados ao atendimento de pacientes com COVID,
os quais no período que antecedeu o lockdown, estavam com sua capacidade máxima na iminência
de ser atingida.
Outro fator relevante que devemos destacar é o clima no município, conforme mencionado
por Teixeira (2002, p. 43).
O clima na latitude entre os paralelos 23º a 52º, região onde se localiza São Francisco de
Paula, no RS, segundo a classificação de Koeppen, é do tipo “C”, mesotérmico subtropical
mas com períodos de temperado. Apresenta meses com temperatura média inferior a 18º,
porém, podendo chegar a -3º.

Consoante ao exposto pela autora, o clima já costuma ser de temperaturas baixas pois o
município está situado na serra, o que faz com que os invernos sejam mais rigorosos do que em outros
lugares, caracterizando normalmente um padrão de aparecimento e desenvolvimento de doenças
respiratórias durante o inverno, situação que seria ainda mais gravosa se o número de casos ativos de
COVID-19 continuasse aumentando.
Neste ponto, havia então o cenário caracterizado por um município beirando a marca dos 200
casos ativos (número nunca antes atingido na cidade); a capacidade de leitos do hospital local na
iminência de ser atingida; inúmeros profissionais de saúde afastados por terem contraído a doença;
uma população de mais de 21.000 habitantes, sendo a maioria composta por usuários do SUS e o
início das primeiras frentes frias, que antecedem o inverno; isso somado à impossibilidade de contar
com o Estado e outros municípios, pois também passavam pela mesma dificuldade.
Os aspectos relatados acima são alguns dos principais componentes que juntos configuram o
contexto municipal que antecedeu a decretação da severa medida de lockdown. Diante do referido
cenário, surgiu a alternativa de adotar a medida com a finalidade de reduzir o contágio, o que possuía
a pretensão de inibir o aumento do número de casos ativos, evitando a extrapolação da capacidade de
atendimento dos serviços de saúde em âmbito municipal.

Caxias do Sul – RS, de 31 de Maio a 01 de Junho de 2021

121
4º Congresso de Responsabilidade Socioambiental da FSG

2.2 Aspectos positivos e negativos da medida de lockdown
Quando foi publicizado o Decreto Municipal de nº 2076 de 2021, o qual instituía a medida de
lockdown 48h após o atingimento de alguma das condicionantes, inúmeras foram as preocupações da
população residente no município, variando desde a ida ao supermercado, até a preocupação com a
economia local.
Acredita-se que as mesmas preocupações assolaram os gestores municipais, em razão da
tamanha responsabilidade que residia na decisão. Por um lado, havia a necessidade de se preservar a
vida e a saúde da população, evitando um colapso no sistema de saúde municipal. Por outro lado,
haviam todas as questões econômicas afetadas direta ou indiretamente pela medida.
Neste cenário, ocorreu novamente a classificação dos serviços em essenciais e não essenciais.
Economicamente, o impacto dependeu da atividade realizada pelo comércio e da capacidade de
adaptação dos estabelecimentos. Para os supermercados, por exemplo, a situação não foi inteiramente
ruim, pois as grandes redes não aderiram ao processo de realização de vendas pela internet, o que
aumentou o consumo em mercados e armazéns locais que estavam realizando compras online, através
de redes sociais ou até mesmo por WhatsApp.
Este é um ponto interessante das cidades consideradas “pequenas”, pois diante da
impossibilidade de comprar da grande rede como era de costume, contata-se quem é conhecido, quem
mora mais próximo, quem possui o número de telefone divulgado, em suma, quem é possível contatar
para solicitar o que se pretende adquirir.
Para os salões de beleza e barbearia, a situação fora mais complexa, tendo em vista que durante
o período em que perdurou o lockdown, estes não puderam realizar suas atividades. Os restaurantes,
por sua vez, não podiam receber clientes, porém, ainda podiam realizar entregas, o que reduziu os
lucros mas não os congelou.
Quanto a fiscalização decorrente da restrição da circulação de pessoas nas ruas da cidade, esta
fora promovida e realizada pelo executivo municipal, com apoio da Brigada Militar e possuía o intuito
de não permitir a aglomeração injustificada e desmotivada de pessoas nas ruas. As academias de
ginástica também ficaram fechadas durante este período, o que fez com que diversos profissionais
realizassem atendimentos online, promovendo a realização de atividades físicas em casa.
Os setores públicos municipais ficaram realizando serviços essenciais e indispensáveis à
execução dos serviços prestados, respeitando o limite fixado em 25% dos trabalhadores por ambiente,
utilizando-se de escalas e fornecendo autorização para a realização de “home office” nos casos em
que este fosse possível e viável.
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Inúmeras foram as medidas adotadas e as restrições regulamentadas, porém, no decorrer do
período em que o lockdown perdurou, diversas mudanças foram ocorrendo o que resultou na
ampliação do Decreto Municipal inicial que possuía 5 páginas, para a criação de posteriores 5 decretos
que regulamentavam a medida, fazendo alterações nas restrições impostas mediante necessidade.
Apesar das inúmeras críticas, das dificuldades para a realização de efetiva fiscalização e de
todos os problemas econômicos decorrentes do fechamento dos estabelecimentos, a medida fora
mantida e alterada todas as vezes em que houve necessidade, as quais foram diversas uma vez que
não há como prever todos os dilemas decorrentes da medida que irão surgir após sua entrada em vigor.
Analisando profundamente, havia uma esperança em grande parte da população de que a
medida adotada em outros países surtisse um efeito positivo no município, consoante demonstrado
em um estudo matemático hipotético, desenvolvido por Góis et al (2020, p. 10), acerca das
probabilidades de sucesso na realização de lockdown no estado do Sergipe: “A medida extrema de
isolamento total, ou lockdown, seria o melhor cenário apresentando menor incidência de infectados,
quando comparado às demais medidas. O número de infectados cresceria vagarosamente ao longo
dos meses [...]”.
Cabe dar destaque ao fato de que embora a medida não estivesse sendo adotada por um número
considerável de municípios na região, a mesma já havia sido utilizada em outros países, inclusive na
própria China, segundo Bosqueroli et al (2020, p. 20):
Assim que o governo identificou a doença impôs um lockdown em toda a cidade e um rígido
controle da população, com rápida adequação do sistema de saúde e construção de novas
unidades visando o atendimento dos infectados. O monitoramento mediante testes fez com
que o tratamento sistêmico pudesse ocorrer nas primeiras fases da doença, permitindo que,
apesar de terem tido por volta de oitenta e três mil infectados, apresentasse pouco mais de
quatro mil e seiscentos óbitos. Considerando o tamanho da população da China, os números
atingidos atestam uma resposta bem sucedida à pandemia.

Em uma tentativa de minimizar os problemas econômicos, o executivo municipal ampliou em
um mês o prazo para pagamento do IPTU, em cota única, com desconto de 20% do valor total. Além
disso, contatou também as empresas fornecedoras de água e energia elétrica, solicitando a suspensão
dos cortes e das cobranças de multas durante o período em que perdurasse o lockdown.
Quanto a responsabilidade do Poder Público Municipal na tomada de decisões, é relevante
mencionar que a obrigatoriedade de prestar serviços de atendimento à saúde da população consta na
própria Constituição Federal. (BRASIL, CF, 1988).
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Art. 30. Compete aos Municípios:
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população; (BRASIL, CF, 1988).

Aqui é pertinente ressaltar que a impossibilidade de cooperação técnica e/ou financeira da
União e do Estado, não afasta a responsabilidade dos municípios, conforme se denota em decisão do
Supremo Tribunal Federal, na qual o relator aduz que os arts. 196 e 197 da Constituição Federal são
aplicáveis também aos entes municipais. Vejamos um resumo da ementa da referida decisão.
EMENTA: AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR. DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO JURÍDICO- CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS MUNICÍPIOS (CF, ART. 30, VII).
CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO
INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO. DESRESPEITO À
CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819). [...] A
TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS
LIMITAÇÕES”). CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO,
QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA
ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197). A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS
TRÁGICAS”. A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO
NECESSIDADE
INSTITUCIONAL
FUNDADA
EM
COMPORTAMENTO
AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA
CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO. [...]. (STF, 2013).

Neste sentido, é imprescindível que realizemos também a análise do texto legal existente nos
arts. 196 e 197 da Constituição Federal.
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.
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. (BRASIL, CF, 1988).

Através da decisão demonstrada e dos dispositivos constitucionais aplicáveis à definição das
obrigações dos municípios, verifica-se que acerca das responsabilidades dos gestores públicos, estas
vão muito além do dilema economia X saúde, pois reúnem elementos que resultam em ponto no qual
os gestores são responsáveis não apenas por suas ações, mas também por omissões, o que torna ainda
mais legítima a tomada de uma decisão quando esta é julgada necessária pela pessoa que responderá
por suas consequências ou pelas consequências de sua ausência.
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3 METODOLOGIA
A presente pesquisa foi desenvolvida a partir do método hipotético-dedutivo, idealizado pelo
filósofo austríaco Karl Popper, a partir de suas críticas ao método indutivo. De acordo com Popper o
método indutivo não se justifica, pois o salto indutivo de “todos” para “alguns” exigiria que a
observação de fatos isolados fosse infinita (UFRGS, 2009, p.27).
Acredita-se no cabimento do referido método haja vista que a pesquisa possui uma hipótese e
pretende, ao fim e ao cabo, comprová-la ou descartá-la. Como procedimento de pesquisa serão
utilizados os procedimentos bibliográfico e documental, analisando os dispositivos legais que
regulamentaram o lockdown e os relatórios contendo os dados referentes ao contágio, compreendendo
o número de casos ativos e de leitos ocupados, antes e depois do período de vigência da medida de
lockdown.
Considerando informações do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) no
sentido de que os sintomas podem aparecer até 14 dias após o contágio, podendo também não aparecer
(em pacientes assintomáticos), de qualquer forma, após o referido prazo seria possível detectar a
doença através da realização de teste. Com fulcro neste prazo, a pesquisa analisará os resultados
obtidos na data da decretação do lockdown e também após a decorrência de período superior ao
definido pelo Ministério da Saúde para apresentação de sintomas e possível detecção da doença.
As informações relativas aos dados serão obtidas através dos boletins informativos
disponibilizados em rede social oficial da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula e as
informações referentes aos documentos de regulamentação da medida serão extraídos do site oficial
da Prefeitura Municipal. As referências bibliográficas serão embasadas em materiais bibliográficos
físicos e digitais.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No concernente à análise e discussão dos resultados podemos iniciar aduzindo que embora a
decretação da medida de lockdown tenha causado problemas na esfera econômica, a maior parte dos
estabelecimentos comerciais situados na cidade se mantiveram abertos e não houve um aumento no
número de pessoas desempregadas decorrente da realização de demissões em massa, tendo em vista
que houve a flexibilização das atividades das indústrias, por exemplo, que pôde operar com 50% dos
funcionários, respeitando as normas de distanciamento controlado e protocolos sanitários, conforme
regulamentado pelo Decreto Municipal 2079 de 2021.
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Com o objetivo de mitigar os danos houve a flexibilização também das atividades relativas à
hospedagem em hotéis e pousadas situadas no território municipal, ficando vedada a utilização de
áreas comuns, de acordo com as disposições legais constantes no Decreto Municipal 2080 de 2021,
o que impediu a ocorrência de problemas relativos ao fato de que a maior parte dos futuros hóspedes
já haviam realizado o pagamento antecipado de 50% do valor das diárias.
Medidas desta natureza, assim como outras, foram adotadas com a finalidade de mitigar os
prejuízos econômicos e evitar a ocorrência de demissão de trabalhadores em razão do lockdown o
que, considerando a ausência da caracterização de exponenciais impactos negativos, contribuiu para
a finalidade de reduzir os problemas econômicos resultantes da adoção da medida.
Quanto aos resultados relativos ao contágio que ocasionou um elevado número de casos ativos
ao mesmo tempo, estes foram extremamente positivos, pois na data em que o lockdown condicionado
fora decretado o número de casos ativos correspondia a 202 e após a decorrência de período superior
aos 14 dias, o mesmo número possuía 80 casos ativos. Tendo decorrido um mês da data da decretação
da medida, este número totalizava 64 casos ativos.
Acerca do número de leitos ocupados, na data da publicação do decreto que instituía a medida
de lockdown condicionado, dia 12 de março, haviam 28 leitos ocupados, número este que em no dia
05 de abril, totalizava 17 leitos ocupados e após um mês do decreto, este número foi reduzido para
uma ocupação de 15 leitos, conforme demonstrado na figura a seguir:
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Figura 1: Boletins Epidemiológicos Informativos

Fonte: Rede Social Oficial da Prefeitura de São Francisco de Paula - Facebook (2021).

Diante dos dados demonstrados, após a decorrência do prazo de 14 dias do lockdown, o
município registrou uma queda de 56% em casos ativos, num período de aproximadamente duas
semanas, tendo o número de leitos ocupados também reduzido praticamente pela metade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de todos os dilemas e dificuldades enfrentadas durante o tempo em que perdurou a
medida de lockdown, acredita-se que os resultados pretendidos quando de sua decretação foram
satisfatoriamente atingidos. Obviamente que o problema da pandemia não fora solucionado, assim
como na maior parte dos lugares em que a medida fora adotada, porém, a redução do número dos
casos ativos fez com que a capacidade estrutural do sistema de saúde municipal fosse suficiente para
atender a demanda.
Quando falamos de COVID-19, não há como pensar exclusivamente focando na não
contaminação, em verdade, a necessidade é de gerenciar os riscos e os danos, não apenas para que as
pessoas não peguem a doença, mas principalmente para que não peguem todas ao mesmo tempo, o
que ocasionaria um colapso no sistema de saúde municipal.
Em momentos nos quais não é possível contar com outros entes para absorver as demandas, é
necessário que medidas severas sejam adotadas para que a demanda seja reduzida até “caber” na
capacidade de atendimento do serviço de saúde prestado no munícipio. Quando um número muito
grande de pessoas adoece ao mesmo tempo os problemas variam desde a falta de insumos e
medicamentos, até a disponibilidade de leitos, passando pela insuficiência quantitativa de
profissionais de saúde para atender a todas as demandas.
Após a decorrência do prazo superior aos 14 dias, o número de casos ativos já havia caído
quase pela metade, assim como o número de leitos ocupados, resultados estes que comprovaram a
eficácia da medida de lockdown no Município de São Francisco de Paula, que apesar de ter enfrentado
incontáveis dificuldades para gerenciar a situação, conseguiu atingir o objetivo pretendido.
Acredita-se ainda que a adoção de medidas voltadas para a flexibilização de algumas
atividades, como citado exemplificativamente as indústrias e o ramo hoteleiro, respeitando todas as
restrições sanitárias e medidas de segurança, assim como a ampliação do prazo para pagamento do
IPTU, foram medidas economicamente válidas, não para excluir o prejuízo econômico, mas para
mitigá-lo.
Incontestavelmente, não há como saber o que teria ocorrido em âmbito municipal se a medida
de lockdown não tivesse sido adotada, porém, em casos desta natureza, quando o maior prejuízo pode
ser irreversível, como é o caso da perda de vidas, talvez seja preferível correr o risco de falhar como
resultado de uma ação do que por uma omissão.
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7 ANEXOS
Anexo Único – Decreto Municipal nº 2076 de 2021.
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