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RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar a Política Estadual de Enfrentamento à

COVID-19 no Estado da Paraíba entre 2020 e 2021. Acerca da metodologia, foi uma
pesquisa de abordagem quanti-qualitativa; descritiva e explicativa quanto aos
objetivos; do tipo documental e de campo quanto aos procedimentos. O local da
pesquisa foi o Estado da Paraíba. A população da análise quantitativa constituiu-se
dos que contraíram COVID-19 em 2020 e 2021 tendo as informações registradas no
e-SUS/SIVEP Gripe. O qualitativo foi composto por gestores estaduais. Os
instrumentos de coleta de dados quantitativos foram planilhas disponibilizadas pelos
portais de informações e, para os dados qualitativos, roteiros de entrevistas
semiestruturadas e análise documental. Para o tratamento das entrevistas,
utilizou-se o método de análise de conteúdo de Bardin e, para a análise da Política
Pública, o modelo proposto por Oliveira. Assim, destaca-se o cenário em que o
Brasil estava antes da pandemia, evidenciando as consequências da inexistência do
direcionamento federal. Quanto ao conteúdo; considera-o inarticulado com outras
políticas públicas, frágil, mas preciso frente a complexidade da temática; os
financiamentos/investimentos direcionados têm partido principalmente do nível
federal mas insuficientes para atender as necessidades do setor; a implementação é
a fase onde há maior participação dos atores sociais entrevistados; quanto à
avaliação da política, destaca-se que apesar dos avanços muitas das ações
tomadas não foram colocadas em prática. Ressalta-se a importância deste estudo,
visto o potencial de auxiliar os gestores a planejarem, executarem e avaliarem suas
ações, frente a uma problemática tão recente e relevante.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the State Policy to Combat COVID-19 in the State

of Paraíba between 2020 and 2021. About the methodology, it was a research with a
quantitative-qualitative approach; descriptive and explanatory as to the objectives; of
the documentary and field type regarding the procedures. The research location was
the State of Paraíba. The population of the quantitative analysis consisted of those
who contracted COVID-19 in 2020 and 2021, with the information recorded in the
e-SUS/SIVEP Influenza. The qualitative was composed by state managers. The
instruments for collecting quantitative data were spreadsheets made available by the
information portals and, for qualitative data, semi-structured interview scripts and
document analysis. For the treatment of the interviews, the method of content
analysis of Bardin was used and, for the analysis of Public Policy, the model
proposed by Oliveira. Thus, the scenario in which Brazil was before the pandemic
stands out, highlighting the consequences of the lack of federal guidance. As for the
content; considers it inarticulate with other public policies, fragile, but accurate in
view of the complexity of the theme; targeted funding/investments have come mainly
from the federal level but insufficient to meet the sector's needs; implementation is
the phase where there is greater participation of the social actors interviewed;
regarding the evaluation of the policy, it is noteworthy that despite the advances,
many of the actions taken were not put into practice. The importance of this study is
highlighted, as it has the potential to help managers plan, execute and evaluate their
actions, in the face of such a recent and relevant problem.
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