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Áreas de Estudos Técnicos e Saúde 

 

Pesquisa CNM – Covid-19 – Edição 33ª – de 10 a 13/01 

 

 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realiza periodicamente pesquisas 

junto aos prefeitos para acompanhar os temas e os assuntos que mais preocupam os 

Entes locais em relação ao enfrentamento da pandemia. Pretende-se, ainda, informar 

a sociedade acerca do que está acontecendo no Brasil no que se refere à Covid-19 e a 

gestão da pandemia.  

 As pesquisas são realizadas pela própria CNM, por meio de seu call center, que 

possui contato com os gestores municipais de todo o país. As questões são aplicadas a 

cada 15 dias. Dessa forma, os resultados apresentados podem se constituir em um 

bom cenário da situação em todas as regiões do país. 

 Para essa 33ª edição, a primeira pesquisa de 2022, foram escolhidos temas que 

estavam em evidência: i. decreto ou similar para a obrigatoriedade da vacinação; ii. 

falta de imunizantes para a dose de reforço; iii obrigatooriedade do uso de máscara; 

iv. aumento de atendimento de pessoas com sintomas gripais; v. passaporte da 

vacina; e vi. medicamentos para os casos de Gripe H3N2; vii. testes rápidos para 

detecção da Covid-19 e vii. servidores municipais em afastamento por motivos de 

Covid-19. 

 

 

Amostra da pesquisa  

O período de coleta dos dados foi de 10 a 13 de janeiro de 2022, sendo 

ouvidos 1.871 gestores, o que representa 33,6% dos Municípios brasileiros. A 

distribuição de respondentes por região está expressa na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Resultado da amostra por região geográfica 

Região Municípios Respostas % Respostas Faltam

Centro-Oeste 466 138 29,6% 328

Norte 450 74 16,4% 376

Sudeste 1.668 788 47,2% 880

Sul 1.191 553 46,4% 638

Nordeste 1.793 318 17,7% 1.475

BR 5.568 1.871 33,6% 3.697  
Fonte: Pesquisa Covid-19 – Edição 33 

 

Resultados 

 

Passaporte da vacina 

 
Tabela 1 – No seu Município já foi editado decreto ou similar para a 

obrigatoriedade da vacinação para que se possa frequentar lugares coletivos 

públicos? 
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Em 16,8% dos Municípios já foi editado decreto ou similar estabelecendo a 

obrigatoriedade da vacinação para frequentar espaços coletivos públicos. Já em 

80,5% não há ainda esse tipo de medida. Em relação à pesquisa anterior, de 6 a 9 de 

dezembro, houve uma ligeira diminuição de cidades que instituíram decreto ou similar 

estabelecendo a obrigatoriedade da vacinação para frequentar espaços coletivos 

públicos (18,3%).   

 

 

Tabela 2 – Se tratando da DOSE DE REFORÇO, nesta semana, faltaram 

vacinas da Pfizer para essa imunização?        

 

 

 

Apenas 15,6% dos Municípios respondentes apontaram a falta de imunizantes 

para a dose de reforço; em 82,8% não houve falta do imunizante para essa 

aplicação. O último envio de doses de reforço por parte do Ministério da Saúde 
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ocorreu em 6 de janeiro de 2022, com os seguintes 1Estados indicando redução ou 

suspensão temporária do envio de vacinas: 

- Suspensão temporária de envio de doses do imunizante Pfizer: Amazonas; 

Acre; Distrito Federal; Pernambuco (0024670014); Tocantins; Roraima; Espírito 

Santo; e Minas Gerais. 

- Solicitação de redução de quantitativo de doses Pfizer: Rio Grande do Norte; e 

Bahia. 

 

Uso de máscaras 

Tabela 3 - Mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes 

públicos e privados? 

 

 

 Ainda é obrigatório o uso de máscaras em locais privados em 97,7% dos 

Municípios pesquisados e somente 1,5% afirmou que não há essa determinação.  

 

 

 
1 74 Informe Técnico - 76ª Pauta de Distribuição: https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19/informes-

tecnicos/74-informe-tecnico-76a-pauta-de-distribuicao.pdf/view 
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Tabela 4 – O Município registra aumento preocupante de atendimento de 

pessoas com sintomas gripais nos Postos ou Hospitais? 

 

 

 

Situação atípica se comparada às pesquisas anteriores, a preocupação das gestões 

com sintomas gripais granha destaque já no início do ano de 2022. Para 93,9% dos 

Municípios o aumento de diagnóticos de estados gripais – podendo ser de Gripe A – é 

crescente e preocupante. Esse atendimento se registra tanto em Unidades Básicas 

(menor complexidade) quanto em hospitais (maior complexidade), o que pode indicar 

vários níveis de gravidade dos infectados por Covid-19 e/ou lotação dos serviços 

básicos e busca por centros maiores para atendimento. 
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Tabela 5 - Há registro de casos de gripe H3N2? 

 

 

Se tratando especificamente de gripe A – H3N2, segundo 28,3% das gestões já há 

registros desse vírus na sua população, o que reforça o quadro de cuidados 

redobrados e serviços de saúde atendendo tanto casos de Covid-19 quanto de Gripe 

A.  

 

Tabela 6 - Possui medicamentos como Oseltamivir e Tamiflu para os casos de 

Gripe H3N2? 
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Para compreender se os Municípios estariam desabastecidos de medicamentos para 

manejo de estados gripais decorrente da H3N2, a CNM questionou a respeito do 

estoque de medicamentos específicos para essa gripe. Em 61,4% do Municípios 

respondentes Oseltamivir e Tamiflu encontram-se disponíveis. Já em 28,8% há falta 

dessas medicações.  

 

Tabela 7 - O Município registrou aumento de casos de Covid-19? 
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Nas pesquisas anteriores, a queda de novo casos se mostrou, por longo período, 

constante. Situação que se reverte com os atuais números. Assim, uma variável de 

destaque nesta edição 33 da pesquisa CNM é o percentual de 83,1% dos Municípios 

indicando aumento do número de casos de covid-19. Já em 9,7% esse aumento não 

foi verificado.  

 

 

Tabela 8 - Com relação aos colaboradores da prefeitura, ocorreu aumento de 

afastamento do trabalho por motivos de Covid-19? 
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O afastamento de colaboradores municipais por motivos de Covid-19 é uma realidade 

em 60% dos Municípios respondentes. Isso afeta diretamente os serviços em geral, 

assim como a capacidade instalada de acolher a população para testagem, avaliação, 

diagnóstico e tratamento da Covid-19, assim como das demais doenças, como 

hipertensão, diabetes, cuidados com o pré-natal, entre outros. Em 32,4% dos 

Municípios não foi registrado aumento de afastamento por motivos de Covid-19.  

 

 

Tabela 9 – No seu Município há falta de testes rápidos para detecção da 

Covid-19? 
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Em virtude da alta de casos, a CNM perguntou se os Municípios teriam falta de testes 

rápidos (antígeno) para detecção da Covid-19. Em 18,1% dos Municípios há falta de 

testes. Já para a maioria, 80,1%, não se registra tal dificuldade.  

 

 

Tabela 10 – A gestão contratou laboratórios para fazer testagem por RT-PCR? 
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Uma das estratégias padrão-ouro para fechamento de diagnóstico de Covid-19 é o 

teste RT-PCR. Neste quesito, a CNM perguntou às gestões se esses tinham contratado 

laboratórios particulares para encaminhamento de testes da população local. Em 

24,2% das respostas, as gestões realizaram contratações. Já a maioria, 73,3%, não 

realizou contratação de laboratórios para testagem de RT-PCR.  

 

 

Tabela 11 – Quando o PCR é encaminhado à rede estadual, os resultados 

ficam prontos em: 
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A respeito do tempo de obtenção do resultado do RT-PCR na rede estadual, para 

42,4% dos respondentes o resultado é obtido num período de 5 a 7 dias. Para 37,3% 

esse tempo é de até 4 dias e para a minoria dos respondentes, ou seja, 15,8% esse 

tempo até a chegada do resultado de RT-PCR é de 8 a 15 dias. 

 

 

Tabela 12 – Seu Município recebeu algum apoio do "Plano Nacional de 

Expansão da testagem para Covid-19"? 
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Sobre o Plano Nacional de Expansão da testagem para Covid-19, lançado pelo 

Ministério da Saúde em setembro de 2021 para melhoria da testagem no país, em 

51,8% dos Municípios não houve apoio. Já 40,6% indicam ter sido objeto do Plano. 

Apenas 7,6% não souberam responder.  

 

Tabela 13 – Com relação aos repasses Coronavírus de 2020, o Município 

ainda tem parte desses recursos em conta? 

 

 

Uma grande preocupação que tem repercutido nas gestões Municipais é a 

impossibilidade de execução no ano de 2022 dos recursos Coronavírus repassados em 

2020. A partir da manutenção do Decreto Federal 10.579/2020, que indicou que as 

transferências financeiras realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde diretamente aos 

fundos de saúde estaduais, municipais e distrital, em 2020, para enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, poderiam ser executadas pelos entes federativos até 31 de 
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dezembro de 2021; a CNM questionou às gestões se ainda teriam recursos (sobras) 

desses valores em conta.  

 

 

Para 48,5% dos Municípios não há registro de parte desses valores nas contas do 

Fundo Municipal. Já para 41,8% ainda há valores em conta e, portanto, não podem 

executar esses valores.  

 

 

Com a publicação dos resultados desta 33ª edição da pesquisa relâmpago sobre a 

Covid-19 nos Municípios brasileiros a CNM inicia o ano de 2022 trazendo ao 

conhecimento da sociedade como as questões referentes à pandemia foram 

enfrentadas nas primeiras semanas do ano de 2022 pelos gestores municipais. A 

Confederação continuará à frente desse trabalho essencial para o país ao longo do 

novo ano.  

 

 


