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Resumo

Estudos anteriores identificaram que o desempenho do presidente Jair Messias Bolsonaro nas eleições presidenci
ais de 2018 está relacionado, em nível municipal e estadual, com a gravidade da pandemia de COVID19 em termos
de número de óbitos ou de gravidade da segunda onda da doença. Verificamos que os efeitos se mantêm em nível
intramunicipal na capital paulista. Utilizando geolocalização, associamos dados eleitorais por local de votação com
números de mortalidade na pandemia para os 96 distritos da cidade de São Paulo. Os resultados encontrados são
significativos e apontam para uma ligação entre votos em Bolsonaro e mortalidade na pandemia — entre uma e três
mortes a mais, por 100 mil habitantes, para cada ponto percentual de votos. As conclusões se mantêm quando utiliza
mos o excedente de óbitos para controlar por determinantes exógenos de mortalidade, assim como quando incluímos
controles por idade, renda média e indicadores de vulnerabilidade socioeconômica.
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Abstract

Previous studies have shown that percentage of votes for Jair Messias Bolsonaro in the 2018 presidential elections
is related, at the municipal and state levels, to compliance of distancing measures, as well as directly to the severity of
the COVID19 pandemic in terms of the number of deaths or intensity of the second wave. We find the same effects on
deaths at the intramunicipal level in the city of São Paulo. Using geolocation, we associate voting data with number
of deaths for the 96 districts in the city. The results are significant and indicate the existence of a relationship between
votes for Bolsonaro and deaths during the pandemic — between one and three additional deaths per 100k people for
each percentage point of votes. Our conclusions are robust when using excess deaths to control for exogenous determi
nants of mortality, as well as when including controls by age, average income, and other indicators of socioeconomic
vulnerability.
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1 Introdução
O Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia de COVID19. Até 31 de março de 2021, o país
acumulava 321.515 óbitos confirmados e 12.748.747 casos confirmados da doença 1. O município de São
Paulo, por sua vez, acumulava 744.477 casos e 22.068 óbitos confirmados na mesma data2.

Nesse contexto, a atuação do governo federal tem sido duramente criticada por sua ineficiência na im
plementação de medidas não farmacológicas coordenadas, desorganização ministerial e lentidão na disponi
bilização de vacinas (CASTRO et al., 2021). Além da atuação do governo federal em âmbito institucional,
ações específicas do presidente Bolsonaro também foram opostas às orientações das autoridades sanitárias
globais. Em diversas ocasiões, o presidente incentivou aglomerações, desacreditou a gravidade da pande
mia, promoveu tratamentos com eficácia não comprovada e menosprezou a necessidade de distanciamento
social (HALLAL, 2021; LONDOÑO et al., 2020). Tais discursos têm grande potencial de influenciar o
comportamento de eleitores do presidente, devido ao caráter populista de seu governo e à força da base ide
ológica em meio a apoiadores, que têm posicionamentos políticoculturais e características demográficas
específicas (RENNÓ, 2020).

Assim, o contexto é propício para se investigar a existência de relações entre apoio ao presidente, medido
por seu desempenho nas eleições de 2018, e comportamentos durante a pandemia do coronavírus. Ajzen
man et al. (2021) mostraram que, após as principais manifestações de Bolsonaro contra o distanciamento
social, índices de isolamento caíram nas localidades com maior número de eleitores do presidente. Outras
análises também identificaram que municípios com maior percentual de votos em Bolsonaro tiveram mais
casos e óbitos confirmados por COVID19 quando se leva em conta fatores socioeconômicos da popula
ção (ROUBAUD et al., 2020), e sofreram uma aceleração na incidência da doença e nas hospitalizações e
mortes após discursos do presidente (MARIANI et al., 2020). Além disso, foi identificado que há diferen
ciação mesmo entre as cidades em que ele venceu: municípios em que a margem de vitória de Bolsonaro
foi maior tiveram mais casos e óbitos do que os municípios em que a margem foi mais apertada (CABRAL
et al., 2021). Finalmente, Rache et al. (2021) documentaram a existência de correlação entre aceleração de
óbitos pela doença em 2021 e percentual de votos em Bolsonaro nas eleições de 2018, para níveis estaduais
e municipais.

Os estudos citados foram todos realizados em escala municipal ou maior. A fim de contribuir para a
literatura que analisa a relação entre apoio ao presidente Bolsonaro e métricas de gravidade da pandemia,
objetivamos investigar se a correlação se mantém em nível intramunicipal. Como esses dados não estão
disponíveis para muitas cidades nesse nível de desagregação, optamos por analisar o município de São
Paulo, que é o mais populoso do país. Extraímos, da Prefeitura de São Paulo, os dados de mortalidade de
COVID19 por cada umdos 96 distritos da cidade. Sendo essa divisão distrital própria domunicípio, tivemos
que adotar uma estratégia para obter os dados eleitorais por distrito. Para isso, utilizamos os dados eleitorais
por local de votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, por meio do serviço da API Google Geocoding,
associamos as coordenadas de cada local de voto ao distrito correspondente. Também coletamos outras
informações por distrito, como distribuição da população por faixa etária, renda média familiar e diversos
indicadores associados a vulnerabilidade e desigualdade social.

Inicialmente, observamos que há uma forte correlação positiva entre percentual de votos em Bolsonaro
no primeiro turno e óbitos confirmados de COVID19 por habitante. Contudo, como votos também es
tão correlacionados com outros fatores que podem ser determinantes para as mortes, utilizamos controles
por renda e faixa etária e fizemos as principais análises com excedente de mortes durante a pandemia, em
vez de usar o número de óbitos confirmados pela doença. Essa abordagem é frequentemente utilizada em
estudos sobre a doença (BRANDILY et al., 2020; ORELLANA et al., 2021), pois ameniza os problemas
de subnotificação e também serve para controlar para determinantes exógenos de mortalidade em análises
comparativas. Vale ressaltar que em todas as nossas análises consideramos apenas óbitos de pessoas com

1Painel Coronavírus do Ministério da Saúde. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em 29/04/2021
2Prefeitura de São Paulo. Boletim Diário COVID19 de 31 de março de 2021. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.

gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/20210331_boletim_covid19_diario.pdf>. Acesso em 29/04/2021

https://covid.saude.gov.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/20210331_boletim_covid19_diario.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/20210331_boletim_covid19_diario.pdf
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menos de 60 anos, a fim de evitar que os resultados fossem influenciados pela distribuição heterogênea da
população por faixa etária. Ainda, para considerar outras desigualdades sociais entre os distritos, levamos
em conta o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) intramunicipal, para excluir da análise aque
les distritos mais desiguais que possuem alta renda média acompanhada de alto percentual de população
em vulnerabilidade. Adicionalmente, incluímos outros controles de características socioeconômicas, como
acesso à rede de água, tempo de deslocamento no transporte público e cobertura da atenção médica básica.

Além dos controles, realizamos diversos testes de robustez para corroborar nossas conclusões. Restrin
gimos a amostra para excluir distritos com muita disparidade entre renda e vulnerabilidade social, compa
ramos amostras com seleção de distritos segundo a margem de vitória de Bolsonaro e criamos uma variável
que utiliza votos em outros candidatos de direita para levar em conta ideologias prédeterminadas. Os re
sultados permanecem significativos e positivos sob todas essas especificações, apontando a existência de
relação entre apoio ao presidente medido por votos na eleição e mortalidade durante a pandemia. Também
encontramos correlação positiva ao utilizar a mesma métrica de Rache et al. (2021), considerando uma me
dida de severidade da segunda onda como variável dependente — votos em Bolsonaro estão associados a
uma maior aceleração de óbitos por COVID19 em 2021.

Contudo, apesar de todos os controles considerados, podem existir outros fatores relevantes para os quais
não há disponibilidade de dados, ou que sejam variáveis não observáveis, e por isso não é simples inferir
causalidade a partir dessas observações. Ainda assim, a documentação de correlação em diversos níveis
geográficos — estados, municípios, distritos — se apoia nas evidências dos estudos quasiexperimentais
mencionados que embasam o canal proposto para explicar essa relação. Juntas, apontam para a existência
de causalidade e contribuem para que esses achados sejam de grande interesse. Nossa contribuição para a
literatura que investiga efeitos dos líderes no comportamento do eleitorado se dá pela inovação de focar em
uma unidade de análise mais capilarizada que possibilita comparações menos influenciadas por heteroge
neidades intermunicipais.

Nas seções a seguir, contextualizaremos algumas informações importantes acerca da pandemia deCOVID
19 e discutiremos brevemente a literatura de economia política relevante e os resultados já encontrados em
estudos semelhantes no Brasil. Em seguida, apresentaremos nossos resultados e discutiremos as limitações
e implicações de nossas conclusões.

2 Contexto

2.1 A pandemia de COVID19 no Brasil
O primeiro caso da doença causada pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmado em São Paulo no dia
26 de fevereiro de 2020. Pouco menos de um mês depois, no dia 17 de março, foi registrado o primeiro
óbito pela doença3. Desde então, o país tem sido um dos mais afetados pela pandemia, tendo sofrido uma
significativa piora no número de casos e óbitos em 2021.

Nesse cenário, diversas possibilidades de combate e prevenção ao novo coronavírus têm sido estudadas
e adotadas como políticas públicas ao redor do mundo. Além de possíveis intervenções medicamentosas
sob estudo e a imunização por meio de vacinas, ações essenciais são o isolamento social e uso de máscaras
(CHU et al., 2020). Medidas desse tipo são denominadas intervenções não farmacológicas, e constituem
o principal mecanismo de profilaxia recomendado pelas autoridades médicas 4. Essas medidas são extre
mamente necessárias para o enfrentamento da pandemia, considerando a restrição na oferta de vacinas e o
ainda limitado conhecimento da ciência sobre o vírus, principalmente no que se refere às novas variantes.

Assim, diversos estudos têm investigado os fatores determinantes para a severidade da doença. Em
um dos primeiros e mais extensos estudos sobre sobrevivência hospitalar da COVID19 no país, Baqui et

3G1  Globo. Coronavírus: veja a cronologia da doença no Brasil. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/
coronavirus/noticia/2020/04/06/coronavirusvejaacronologiadadoencanobrasil.ghtml>. Acesso em 01/05/2021.

4OrganizaçãoMundial da Saúde. Coronavirus disease (COVID19) advice for the public. Disponível em: <https://www.who.
int/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/adviceforpublic>. Acesso em 01/05/2021.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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al. (2020) caracterizam os principais fatores de risco da virose no Brasil. O principal fator observado é a
idade, que traz um padrão de aumento expressivo na mortalidade, principalmente para pacientes acima de 60
anos. Em seguida, os mais relevantes foram etnia e presença de obesidade ou comorbidades neurológicas
e pulmonares, sendo que os autores mencionam que a maioria dos efeitos de raça e comorbidades está
associada a desigualdades socioeconômicas regionais. Muitos outros estudos identificaram diferenças no
acesso à testagem e qualidade de atendimento hospitalar entre populações negras, pardas e brancas (LI et
al., 2021). A maior parte desse efeito racial, contudo, é causado por diferenças socioeconômicas que afetam
a probabilidade de se conseguir acesso a leitos de UTI particulares, e não por discriminação racial por parte
dos hospitais (BRUCE et al., 2020).

Já tratandose especificamente na cidade de São Paulo, Ribeiro et al. (2021) compararam taxas de mor
talidade padronizadas para idade e identificaram efeitos na letalidade de inúmeros indicadores associados à
desigualdade socioeconômica, como diferenças de educação, baixa renda, densidade domiciliar e presença
de aglomerados subnormais. O município, assim como as grandes cidades brasileiras de forma geral, pos
sui enormes disparidades intramunicipais de renda, além de que há uma distribuição bastante complexa de
características demográficas entre as subregiões da cidade que afetam resultados de saúde (FILHO et al.,
2013). Levando em conta essas diferenças, Bermudi et al. (2021) demonstram que, no início da pandemia,
áreas com melhores condições socioeconômicas na capital tiveram um desempenho pior nos indicadores de
gravidade da doença, mas esse padrão se alterou ao longo da pandemia e mais mortes passaram a ocorrer
nos locais mais vulneráveis da cidade.

2.2 Dos votos às mortes
Um tema recorrente na literatura de economia política recente é a investigação acerca dos efeitos que políti
cos, por meio de exemplo e discurso, podem ter no comportamento de seus eleitores. Evidências empíricas
em diferentes cenários corroboram a teoria de que atitudes e crenças são em grande parte moldadas por nor
mas sociais dinâmicas, por sua vez afetadas por ações e posicionamentos de figuras de liderança em cada
comunidade (ACEMOGLU; JACKSON, 2015). Por exemplo, Bursztyn et al. (2020) identificaram que a
eleição de Donald Trump afetou a probabilidade de indivíduos expressarem suas posições xenofóbicas pu
blicamente. Similarmente, ao avaliar o papel da influência de autoridades por meio do exemplo, Ajzenman
(2021) demonstrou que denúncias de corrupção no governo no México foram seguidas de aumentos signi
ficativos de casos de cola em escolas de ensino médio.

Pela mesma linha, quando os discursos de governantes trazem conotação anticientífica, os efeitos podem
ser sobre comportamentos diretamente relacionados à calamidades públicas. Após o aumento da polarização
nos Estados Unidos, o partidarismo afetou decisões importantes de indivíduos emmeio ao furacão Irma, com
eleitores republicanos tendo maior probabilidade de se manter céticos quanto aos riscos e, assim, seremmais
propensos a não seguir as orientações de evacuação (LONG et al., 2020). Não surpreende, portanto, que
impactos similares tenham sido encontrados em inúmeros estudos no contexto da pandemia de COVID19.

No Reino Unido, a polarização política relacionada ao Brexit está associada ao ceticismo frente à ne
cessidade de lockdown, assim como a percepções de risco quanto à contaminação pelo vírus (STURGIS
et al., 2020; MAHER et al., 2020). Resultados similares foram observados na Nova Zelândia, onde pes
soas que se identificam mais à direita no espectro político têm menor probabilidade de aderir às medidas de
distanciamento, mas não foram encontradas diferenças em países europeus (BECHER et al., 2020). Dessa
forma, existe um efeito ideológico na formação de opiniões, mas há variações entre países sobre o quanto
esse efeito se converte em mudanças de comportamento. Soderborg e Muhtadi (2020) teorizam que um
fator determinante é o grau de alinhamento ideológico em cada região, e mostram que, na Indonésia, a in
tensidade de variação na adoção de medidas de prevenção à doença é proporcional à magnitude de conflitos
políticopartidários nos governos locais. Ou seja, se o negacionismo estiver mais associado a um dos grupos
políticos, áreas com maior polarização na política também terão distinções mais claras no comportamento
em resposta à pandemia. Com isso, foi extensamente relatado que, nos Estados Unidos, eleitores republica
nos são mais propensos a negligenciar os riscos de contaminação e a não aderir a instruções de isolamento
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(PAINTER; QIU, 2021; ALLCOTT et al., 2020), e essa variação comportamental é acompanhada de um
aumento no número de mortes e infecções em regiões próTrump (GOLLWITZER et al., 2020).

O Brasil tem, portanto, todos os fatores que a literatura mostra serem necessários para que esperemos
observar os mesmos efeitos que nos países acima. Primeiramente, o país tem altos índices de polarização
ideológica (LAYTON et al., 2021). A orientação política da população varia regionalmente (AMARAL,
2020) e o apoio ao governo Bolsonaro é associado a perfis culturais característicos: seus eleitores tendem
a ser mais conservadores (RENNÓ, 2020) e o apoio é maior em áreas com melhores indicadores socioe
conômicos e de educação (SOUZA et al., 2019). Para completar, há grande identificação de Bolsonaro com
posturas anticientíficas, seja por meio de inúmeras falas negacionistas (CHAIB; MACHADO, 2021), seja
pela atuação institucional contrária às recomendações de autoridades de saúde global (FSP/USP, 2021).

Consequentemente, os mesmos padrões de alinhamento ideológico em questões ligadas à pandemia
observados em outros países se repetem no cenário brasileiro. Indivíduos que se consideram de direita
declaram menos apoio a medidas de isolamento (RAMOS et al., 2020), e a orientação política prógoverno
no país está relacionada à maior descrença na severidade da doença (CALVO; VENTURA, 2021). Logo,
o canal que pretendemos explorar em nosso estudo busca associar votos às mortes por meio dessa variação
comportamental explicada pela posição política. A relação em que nos baseamos foi também observada em
publicações anteriores (RACHE et al., 2021) e teve seu mecanismo explicitado em estudos com diferentes
estratégias de identificação (AJZENMAN et al., 2021; MARIANI et al., 2020; CABRAL et al., 2021).

3 Dados e estratégia empírica
Extraímos os dados eleitorais do repositório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 5. A base contém o total
absoluto de votos válidos por candidato em ambos os turnos das eleições presidenciais de 2018, desagrega
dos por seção eleitoral. Adicionalmente, foram obtidos da mesma fonte os endereços dos locais de votação,
com os respectivos números de zonas e seções de cada um . Seguindo a metodologia de estudos semelhan
tes, consideramos os votos de primeiro turno em nossa análise principal — a literatura argumenta que no
primeiro turno eleitores tendem a votar com maior sinceridade ideológica (PIKETTY, 2000).

A fim de agrupar os votos por distrito, divisão em que informações da prefeitura são disponibilizadas,
obtivemos as coordenadas geográficas de cada local de votação. Alguns locais já possuem coordenadas
divulgadas pelo próprio TSE, mas optamos por geolocalizar todos novamente para manter consistência. Para
isso, utilizamos aAPI de geocoding doGoogle 6. Com o nome do local (nome da escola, por exemplo), nome
da rua e CEP, coordenadas para 2039 dos 2041 locais de votação da cidade foram atribuídas com sucesso.
Nos 2 casos restantes houve erro devido a inconsistências no nome do local e, para esses, utilizamos apenas o
endereço. Do repositório da prefeitura de São Paulo 7, obtivemos o shapefile com as limitações geográficas
oficiais do município e localizamos cada local de voto em um dos 96 distritos da cidade. Por fim, agregamos
os totais, calculando o percentual de votos no Bolsonaro por distrito (ver Figura 3b).

Em seguida, extraímos os dados de casos e óbitos confirmados por COVID19 por faixa etária (intervalos
de 10 anos) e mês, assim como os óbitos totais (de 2017 a 2021), também da prefeitura 8. A partir desses
números, construímos a variável de excedente de óbitos, dada pela diferença entre os óbitos totais de abril
de 2020 a março de 2021, por faixa etária, e a média de mortes dos três anos anteriores, de abril a março.
Vale ponderar que os registros de óbitos mais recentes (2019 em diante) não contém mortes por causas
externas, devido à lenta natureza dos procedimentos de atualização desses sistemas oficiais de dados. Nossas
estimativas de excedente são, portanto, relativamente conservadoras.

5TSE. Dados Eleitorais. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositoriodedadoseleitorais1/
repositoriodedadoseleitorais>

6Ver <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview>
7Dados Abertos Prefeitura de São Paulo. Distritos do Município de São Paulo. Disponível em: <http://dados.prefeitura.sp.

gov.br/dataset/distritos>
8DATASUS / Prefeitura de São Paulo. SIM/PROAIM e SIVEP  Gripe. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/

cidade/secretarias/saude/tabnet/>. Download em 20/04/2021.

https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/distritos
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/distritos
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/
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Para a transformação dos números em índices per capita, coletamos dados demográficos de distribuição
da população por faixa etária por distrito. Os números são de 2017, os mais recentes disponíveis nas estatís
ticas oficiais 9. Números de renda média domiciliar por distrito foram extraídos do Mapa da Desigualdade
2020 10.

Além de controlar pela renda média e determinantes exógenos de mortalidade ao utilizar o excedente
de óbitos, também levamos em conta outras desigualdades que podem afetar resultados de saúde. Assim,
também do Mapa da Desigualdade, obtivemos o tempo médio de deslocamento por transporte público no
acesso ao trabalho. Buscamos com esse proxy de mobilidade capturar efeitos desiguais da facilidade de se
isolar, pois é natural que seja mais difícil para a parcela da população que mora em áreas afastadas seguir as
orientações de ficar em casa por questões de necessidade (MENGUE, 2021). Ademais, essa variável também
está associada diretamente à exposição ao coronavírus, visto que o transporte público émuitas vezes fechado,
com pouca ventilação e com muitas pessoas, caracterizando um ambiente propício para a disseminação do
vírus. Da mesma fonte extraímos o percentual da população coberta por equipes de Atenção Básica e de
saúde da família, a fim de capturar fatores relacionados à infraestrutura de saúde dos distritos, visto que a
necessidade de uma cobertura maior de atenção básica está associada à precaridade no acesso a uma rede
hospitalar de qualidade. Ainda, incluímos a proporção de domicílios não conectados à rede de água 11,
aspecto também relacionado à desigualdade estrutural e à dificuldade de se prevenir do vírus.

Finalmente, para considerar outros aspectos socioeconômicos não incluídos nos controles supracitados,
optamos por utilizar o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), que já foi considerado em estudos
sobre a letalidade da COVID19 em São Paulo (Instituto Pólis, 2020). O índice, elaborado pela Fundação
SEADE a partir do Censo de 2010, classifica os distritos da cidade segundo o grau de vulnerabilidade social
da população residente levando em conta diversas dimensões socioeconômicas e demográficas 12. Em nossas
análises, consideramos como variável para a vulnerabilidade social o percentual de moradores considerados
em vulnerabilidade média ou maior. Além de incluir o índice nas regressões, também utilizamos o IPVS
como critério para excluir alguns distritos em certas especificações para testes de robustez.

Nossa especificação principal utiliza como variável dependente o excedente de óbitos, como definido
acima. Realizamos análises levando em conta diferentes faixas etárias, sempre considerando apenas mortes
de pacientes com menos de 60 anos. Essa abordagem garante maior significância às nossas conclusões, já
que a gravidade da COVID19 tende a ser maior para idosos e a distribuição dessas populações é heterogênea
entre os distritos. A faixa etária de 2060 anos é especialmente relevante para o nosso estudo, pois nela
consideramos apenas aqueles que foram obrigados a votar em 2018 (tinham mais de 18 anos) e que ainda
não são idosos. Devido à obrigatoriedade do voto, é o extrato populacional mais suscetível a consumir
conteúdo político, sendo assim mais exposto a discursos e orientações por parte dos governantes.

Como variáveis independentes, incluímos o percentual de votos em Bolsonaro e um vetor de controles
para cada distrito. Com isso, estimamos por OLS a seguinte equação:

Excedentei = α + βV otosBolsonaroi + γX ′
i + ϵi

em queX ′
i é um vetor de características socioeconômicas do distrito como renda, vulnerabilidade social

e os outros indicadores mencionados na seção anterior. Na equação, o valor estimado de β representa a
correlação parcial entre apoio ao presidente dentro da cidade de São Paulo emortes na pandemia, condicional

9Prefeitura de São Paulo. População Residente por Grupos de Idade e Sexo. Disponível em: <https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/dados_estatisticos/info_cidade/demografia/index.php?p=
260265>. Download em 21/04/2021.

10Rede Nossa São Paulo. Mapa da Desigualdade 2020. Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/wpcontent/
uploads/2020/10/MapadaDesigualdade2020TABELAS1.pdf>. Download em 21/04/2021.

11Prefeitura de São Paulo. Observatório de Indicadores da cidade de São Paulo. Disponível em: <http://observasampa.
prefeitura.sp.gov.br/moradiaesaneamentobasico>. Download em 12/05/2021.

12Governo de São Paulo. IPVS — Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Disponível em: <http://catalogo.governoaberto.
sp.gov.br/dataset/21ipvsindicepaulistadevulnerabilidadesocial>. Download em 22/04/2021.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/dados_estatisticos/info_cidade/demografia/index.php?p=260265
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/dados_estatisticos/info_cidade/demografia/index.php?p=260265
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/dados_estatisticos/info_cidade/demografia/index.php?p=260265
https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Mapa-da-Desigualdade-2020-TABELAS-1.pdf
https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Mapa-da-Desigualdade-2020-TABELAS-1.pdf
http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/moradia-e-saneamento-basico
http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/moradia-e-saneamento-basico
http://catalogo.governoaberto.sp.gov.br/dataset/21-ipvs-indice-paulista-de-vulnerabilidade-social
http://catalogo.governoaberto.sp.gov.br/dataset/21-ipvs-indice-paulista-de-vulnerabilidade-social
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a uma série de controles. Baseandose nas evidências relatadas por outros autores, a expectativa é que β seja
positivo, indicando que regiões com maior percentual de votos em Bolsonaro tiveram um maior número de
mortes.

4 Resultados
Na Tabela 1 apresentamos os resultados do modelo principal, nas colunas (1) a (6) para 060 anos e, nas
colunas (7) a (12), restringindo a amostra para óbitos de pessoas entre 20 e 60 anos. Nas colunas (1) e
(7), considerando apenas a porcentagem de votos e o excedente de mortos, os coeficientes são negativos,
e significativos na faixa dos 20 aos 60 anos. Entretanto, esses resultados incorrem de um viés de variável
omitida. A mortalidade da COVID19 é correlacionada com fatores exógenos associados a desigualdades
socioeconômicas que se distribuem heterogeneamente entre os distritos de São Paulo. Essas variáveis tam
bém se relacionam com a porcentagem de votos em Bolsonaro — distritos mais ricos e com menor IPVS
apresentam índices maiores de votos nesse candidato (Figura 3 e Figura 4). Nas colunas (2) e (8), quando
acrescentamos no modelo a renda média dos distritos, os coeficientes atrelados aos votos se tornam positi
vos. Nessas colunas, o coeficiente da renda é negativo, indicando que de fato há uma relação contrária entre
renda média e excedente de mortes, o que causava um viés positivo na especificação anterior.

Com a adição dos outros controles socioeconômicos, nas colunas (3) a (6) e (9) a (12) da Tabela 1, o
coeficiente de votos permanece positivo e significativo em todas as especificações, aumentando em magni
tude conforme o viés de variável omitida se reduz. Como essas variáveis têm correlação com votos e estão
associadas à mortalidade, sua inclusão como controle reforça o efeito do apoio ao presidente sobre os óbitos
na pandemia. Em termos de magnitude, a interpretação dos coeficientes é de que um ponto percentual de
votos está associado a um incremento entre 1 a 3 mortes excedentes por cem mil habitantes. Por exemplo,
considerando a diferença entre o distrito de Mandaqui (o de maior excedente no nosso período de análise),
que teve 48% de votos, e o distrito da Sé (o de menor excedente de óbitos), que teve 33% de votos, essa di
ferença de 15 pontos percentuais representaria entre 16 e 49 mortes atribuídas ao aspecto eleitoral no distrito
de Mandaqui, até março de 2021.

Como resultado secundário, na Figura 1 apresentamos a correlação utilizando como variável dependente
a segunda onda, definida como a variação percentual na média diária de mortes por COVID19 em 2021
em relação à média diária em 2020. Distritos com maior percentual de votos em Bolsonaro tiveram uma
piora mais severa na pandemia no início de 2021. A correlação apresentada já é relevante por trataremse de
comparações entre os mesmos distritos ao longo do tempo, logo não há necessidade de controlar por fatores
socioeconômicos. Porém, verificamos, com regressão linear multivariada, que os resultados se mantêm com
esses controles .

Em suma, os coeficientes com relação aos votos emBolsonaro domodelo principal na Tabela 1 são quase
sempre positivos e na maior parte dos casos significativos, mesmo com os controles e com diferentes variá
veis dependentes. Também realizamos diversos testes de robustez para garantir a validade das conclusões,
que são apresentados na próxima seção.

4.1 Testes de Robustez
Nossos resultados podem ser influenciados por decisões arbitrárias, como a definição do excedente de mor
tos e o corte de idade em 60 anos. Por isso, repetimos a análise principal utilizando óbitos confirmados de
COVID19, assim como utilizando o corte em 50 anos. Os resultados se mantêm sob essas modificações
(ver Tabela 4 e Tabela 5 no Apêndice).

Outra preocupação é a de incorrermos em falácia ecológica, ao generalizar comportamentos individuais
analisando dados agregados. Por exemplo, fatores comomobilidade no trabalho podem ter grande influência
na contaminação pelo vírus, pois é possível que um residente de um distrito precise se locomover a outro para
trabalhar e se contamine nesse trajeto. Tentamos contornar esse problema incluindo o proxy de mobilidade
na regressão, mas também repetimos a análise restringindo a amostra para distritos no primeiro e quarto
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quartil de percentual de votos, em que a margem de vitória ou derrota de Bolsonaro foi mais ampla. O
mesmo procedimento foi feito com os distritos no segundo e terceiro quartil de votos, em que a diferença
no apoio ao presidente era bem mais sutil. Conforme esperado, os resultados da especificação principal se
mantiveram com a restrição da amostra para distritos com margem mais ampla (Tabela 6), e os coeficientes
são irrisórios e não significativos quando restringimos a amostra para os distritos com margem apertada de
votos.

Para confirmar que os resultados não são influenciados por desigualdades socioeconômicas, também
realizamos uma seleção amostral em algumas especificações utilizando o valor do IPVS como um limiar.
A ideia é a mesma de incluir o IPVS como variável exógena: evitar que em distritos com renda média alta
a presença de uma parcela significativa da população em situação de vulnerabilidade (logo mais suscetível
à COVID19) seja mascarada pelo valor da renda, influenciando nossos resultados por meio de um canal
não desejado. Sendo assim, excluímos os distritos que, dentre aqueles que possuíam renda média acima da
média dos distritos, apresentassem IPVSmaior ou igual a mediana da amostra (ver Figura 4). Consideramos
amediana nesse último caso devido a distribuição dos valores de IPVS ser muito heterogênea. Nesse recorte,
os resultados se mantêm positivos e em vários casos significativos (Tabela 2). Ressaltamos que por mais
que o recorte seja arbitrário ele é robusto a variações: alternar o limiar para valores menores de IPVS não
altera a relação e os resultados continuam significativos.

Por fim, montamos outra variável explicativa para descartar a possibilidade de que os resultados estejam
sendo causados por alguma variável omitida que esteja correlacionada com os votos e com o comportamento
— isto é, poderia haver algum fator intrínseco aos eleitores de Bolsonaro e suas ideologias que os fizessem ter
comportamentos de risco independente da ação do presidente. Mariani et al. (2020) analisam participação da
população em campanhas de vacinação anteriores para descartar a possibilidade de que o comportamento
na pandemia de coronavírus seja determinado por tendências comportamentais relacionadas à saúde pré
estabelecidas. Sob o mesmo prisma, buscamos diferenciar o efeito do apoio ao presidente Bolsonaro em si
de traços individuais prédefinidos. Para isso, construímos a seguinte variável:

ApoioBolsonaroi = (V otosBolsonaroi − V otosBolsonaro)− (Direitai −Direita)

em que as barras representam a média de todos os disbtritos e Direita representa o percentual de vo
tos em candidatos também associados à direita em outras eleições. Repetimos a análise com três diferentes
variáveis: votos emAécio Neves nas eleições presidenciais de 2014, votos em João Dória nas eleições muni
cipais de 2016 e votos em João Dória nas eleições estaduais em 2018. Em seguida, repetimos a especificação
principal, mas utilizando ApoioBolsonaroi em vez de V otosBolsonaroi como variável dependente. Com
essa estratégia, encontramos resultados que apontam na direção de que podemos descartar a possibilidade
de que todas as atitudes de risco durante a pandemia foram causadas por comportamentos prédeterminados.
Em todas as regressões com diferentes proxies para ideologia de direita o efeito Bolsonaro ainda é positivo
e significativo (Figura 1 e Tabela 3).

5 Discussão e Conclusão
Nossos resultados corroboram as conclusões encontradas pelos vários artigos já mencionados. Além de
controles pela renda e vulnerabilidade social, também restringimos nossa amostra de forma a incluir ape
nas mortes de pacientes com menos de 60 anos. Assim, nossos resultados não são distorcidos por fatores
como a heterogeneidade da distribuição etária pela cidade ou pelo perfil etário do eleitorado; é possível, por
exemplo, que lugares com mais renda tenham uma maior parcela de idosos e também votem em mais em
Bolsonaro, o que afetaria os resultados caso não fizéssemos esse controle.

Para reforçar nosso ponto, utilizamos o excedente de óbitos que, além de funcionar como ajuste para sub
notificação, contribui para controlarmos determinantes exógenos demortalidade. Amortalidade de COVID
19 é muito afetada pela desigualdade entre os distritos. Locais commais renda tendem a ter melhores condi
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ções sanitárias, mas também uma parcela maior de idosos na população. Teorizamos que esses dois fatores
atuam juntos, em sentido contrário, para explicar por que não há uma clara relação entre renda e mortes
confirmadas por COVID (Figura 4). Utilizando o excedente, a correlação é negativa. Esse achado— locais
mais pobres têm maior excedente de óbitos — está em linha com o que seria esperado em termos de relação
entre condições socioeconômicas e mortalidade na pandemia, e foi também observado em outros estudos
em nível nacional (DUQUE et al., 2020). É por isso que, desconsiderando controles por renda, a relação
entre votos e mortes desaparece quando utilizamos excedente em vez de óbitos confirmados. O controle
por renda se mostra importante dada a alta correlação entre o perfil socioeconômico e votos, o que também
foi relatado na literatura de ciência política. Dessa forma, utilizando o excedente de óbitos e controlando
pela renda, chegamos a nossa conclusão principal de maneira mais robusta, e ela também se mantém com a
segmentação por idade e considerando as diferentes variáveis de vulnerabilidade social (Tabela 1 e Tabela 2).

Outro resultado encontrado é o de aceleração da pandemia em 2021. Seguindo a mesma metodologia de
Rache et al. (2021), encontramos resultados que vão ao encontro das conclusões dos autores (ver Figura 2).
Distritos com mais votos em Bolsonaro tiveram uma maior aceleração de óbitos por COVID19 em 2021.
Nesse caso, como a comparação é entre cada distrito em diferentes momentos ao longo do tempo, já é
interessante notar a existência de correlação positiva, sem a real necessidade de controles socioeconômicos.

Contudo, apesar de realizarmos diversas especificações e encontrarmos resultados que são apoiados por
inúmeros estudos com conclusões similares, há algumas ressalvas necessárias. Primeiramente, não há, até
onde sabemos, dados de isolamento social em escala intramunicipal. Essa variável seria importante para
detalhar os mecanismos por trás da relação estudada. No entanto, a literatura demonstrou que o distanci
amento é endógeno (AJZENMAN et al., 2021) e fortemente relacionado com votos em Bolsonaro. Para
mitigar possíveis problemas e distinguir a redução no isolamento influenciada pelo comportamento político
da dificuldade de se isolar devido a condições de trabalho, utilizamos o índice de mobilidade prépandemia
mencionado. Sendo assim, nosso modelo tenta captar as diferenças de isolamento causadas pelo posiciona
mento político que levam ao aumento de mortes.

Ademais, os dados de mortalidade para anos após 2019 não incluem causas externas de óbitos, o que in
fluencia nosso cálculo de excedente. Ainda, devido à limitação de disponibilidade de dados segregados por
distrito, não incluímos outros controles que poderiam ser relevantes, como medidas concretas de desigual
dade (como o índice de GINI) e indicadores de comportamento relacionado à saúde em períodos anteriores
à pandemia (e.g. adesão a programas de vacina prévios). O índice de vulnerabilidade social tenta capturar
esses efeitos, mas também tem suas limitações, ainda mais considerando que foi calculado a partir dos dados
do censo de 2010. Além disso, o corte de idade de 60 anos é arbitrário, e os resultados são um pouco mais
francos quando utilizamos o limite de 50 anos (Tabela 5). Um problema de definir esse limite é que, devido
à enorme disparidade de letalidade da doença por faixa etária, ao considerar intervalos menores, a amostra
é bastante reduzida, sendo mais difícil chegar a conclusões definitivas. Estudos futuros podem incluir mais
cidades na amostra de forma a considerar um número maior de observações.

O cenário político brasileiro é desafiador e a pandemia agrava ainda mais dificuldade intrínsecas de
nosso país. Entretanto, investigar as nuances de como o comportamento de indivíduos pode ser afetado por
líderes políticos pode ser determinante para contribuir para reflexões acerca do cenário local e contribuir
para a adoção de medidas públicas. Essa investigação pode ser futuramente ampliada para se averiguar
mais impactos do negacionismo e polarização no Brasil, que potencialmente se estendem para áreas como
mudanças climáticas, violência, preconceito e outras formas de instabilidade social.
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6 Figuras e tabelas

Tabela 1: Resultados — excedente de mortes (todos os distritos)

Excedente de mortos até 2021
060 anos 2060 anos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Votos −0.366 1.087∗∗ 1.607∗∗∗ 1.893∗∗∗ 1.976∗∗∗ 2.077∗∗∗ −1.333∗∗ 0.928 1.738∗∗∗ 2.140∗∗∗ 2.259∗∗∗ 2.728∗∗∗
(0.394) (0.435) (0.466) (0.504) (0.497) (0.571) (0.548) (0.580) (0.614) (0.662) (0.650) (0.741)

Renda (log) −43.762∗∗∗ −33.996∗∗∗ −26.419∗∗∗ −21.925∗∗ −20.651∗ −68.132∗∗∗ −52.931∗∗∗ −42.268∗∗∗ −35.836∗∗∗ −29.940∗∗
(8.003) (8.616) (10.033) (10.116) (10.749) (10.678) (11.340) (13.184) (13.236) (13.943)

Mobilidade 0.484∗∗ 0.491∗∗∗ 0.688∗∗∗ 0.646∗∗∗ 0.754∗∗∗ 0.763∗∗∗ 1.045∗∗∗ 0.853∗∗∗
(0.185) (0.184) (0.206) (0.236) (0.244) (0.242) (0.269) (0.306)

Cobertura 0.202 0.234∗ 0.237∗ 0.284 0.330∗ 0.346∗
(0.139) (0.138) (0.139) (0.183) (0.181) (0.180)

Água −0.588∗∗ −0.608∗∗ −0.842∗∗ −0.935∗∗
(0.291) (0.298) (0.381) (0.386)

IPVS 0.077 0.355
(0.210) (0.273)

Constante 29.031∗ 336.237∗∗∗ 205.613∗∗∗ 118.535 65.545 51.067 88.901∗∗∗ 567.177∗∗∗ 363.869∗∗∗ 241.322∗ 165.480 98.510
(16.451) (57.993) (75.249) (95.933) (97.932) (106.116) (22.894) (77.374) (99.042) (126.057) (128.139) (137.649)

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
R2 0.009 0.250 0.302 0.318 0.347 0.348 0.059 0.346 0.407 0.423 0.452 0.462

Significância ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
Nota: Votos é a porcentagem de votos em Bolsonaro no 1º turno de 2018. Renda (log) é o log da renda
média. Mobilidade é o tempo médio das viagens ao trabalho por transporte público. Cobertura é o
percentual da população coberta por equipes da Estratégia Saúde da Família e por equipes de Atenção
Básica. Água é a proporção de domicílios não conectados a rede geral de água. IPVS é o porcentual de
domicílios em vulnerabilidade médio ou maior segundo tal índice. Todos os indicadores são por distrito.
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Tabela 2: Resultados — excedente de mortes (distritos selecionados)

Excedente de mortos até 2021
060 anos 2060 anos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Votos −0.308 1.305∗∗∗ 1.836∗∗∗ 2.035∗∗∗ 2.112∗∗∗ 2.221∗∗∗ −1.313∗∗ 1.214∗ 2.009∗∗∗ 2.285∗∗∗ 2.393∗∗∗ 2.847∗∗∗
(0.408) (0.460) (0.488) (0.521) (0.514) (0.591) (0.572) (0.614) (0.646) (0.689) (0.678) (0.773)

Renda (log) −47.198∗∗∗ −36.748∗∗∗ −30.029∗∗∗ −24.830∗∗ −23.167∗ −73.943∗∗∗ −58.311∗∗∗ −48.979∗∗∗ −41.659∗∗∗ −34.708∗∗
(8.615) (9.227) (11.115) (11.266) (12.143) (11.515) (12.205) (14.692) (14.845) (15.872)

Mobilidade 0.495∗∗ 0.503∗∗∗ 0.699∗∗∗ 0.655∗∗∗ 0.741∗∗∗ 0.752∗∗∗ 1.027∗∗∗ 0.843∗∗∗
(0.188) (0.188) (0.211) (0.242) (0.249) (0.249) (0.278) (0.316)

Cobertura 0.160 0.198 0.203 0.222 0.275 0.297
(0.147) (0.146) (0.148) (0.195) (0.193) (0.193)

Água −0.570∗ −0.592∗ −0.803∗∗ −0.895∗∗
(0.296) (0.303) (0.390) (0.396)

IPVS 0.084 0.350
(0.221) (0.288)

Constante 27.238 355.494∗∗∗ 218.111∗∗∗ 144.272 85.434 67.309 89.031∗∗∗ 603.298∗∗∗ 397.775∗∗∗ 295.228∗∗ 212.384 136.655
(17.133) (61.719) (79.282) (104.555) (107.322) (117.974) (23.993) (82.500) (104.868) (138.197) (141.421) (154.200)

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
R2 0.007 0.266 0.322 0.331 0.360 0.361 0.058 0.366 0.426 0.435 0.463 0.472

Significância ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
Nota: Votos é a porcentagem de votos em Bolsonaro no 1º turno de 2018. Renda (log) é o log da renda média.
Mobilidade é o tempo médio das viagens ao trabalho por transporte público. Cobertura é o percentual da popu
lação coberta por equipes da Estratégia Saúde da Família e por equipes de Atenção Básica. Água é a proporção
de domicílios não conectados a rede geral de água. IPVS é o porcentual de domicílios em vulnerabilidade média
ou maior segundo tal índice. Todos os indicadores são por distrito.
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Figura 1: Votos em Bolsonaro e Excedente de Óbitos

Nota: Os coeficientes estimados são de regressões OLS utilizando indicadores do decil de votos, omitindo
o dummy para distritos no 10% de menores votos. A variável dependente é o excedente de óbitos de pessoas
com menos de 60 anos, calculado como a diferença entre mortes em abril de 2020 a março de 2021 e
as mortes nos mesmos meses dos três anos anteriores, sempre considerando essa faixa etária. Todas as
regressões incluem controles para renda média (em log) e outras variáveis socioeconômicas. Incluímos o
intervalo de confiança de 95%. N = 96

Figura 2: Aceleração de Óbitos e Votos

Nota: Aceleração de Óbitos é definida como a variação percentual entre o número médio de óbitos por
COVID19 por dia ao longo do ano de 2020 e o número médio de óbitos por COVID19 por dia nos três
primeiros meses de 2021. No gráfico, R = 0.37 e p < 0.0002.
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Figura 3: Dados por distrito

(a) Votos por local de votação (b) Votos por distrito (c) Renda mensal

(d) IPVS médio ou maior (e) Óbitos por COVID (f) Excedente
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Figura 4: Correlações entre variáveis de interesse

Nota: Os distritos excluídos nos testes de robustez estão em vermelho no último gráfico. A saber:
Jabaquara, Jaguaré, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno, São Domingos, Vila Andrade e Vila Sônia.
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Apêndice

Tabela 3: Regressão de ideologia

Excedente de mortos até 2021

ApoioBolsonaro 060 anos 2060 anos
(1) (2) (3) (4)

Direita = Aécio 2014  1º Turno 1.299∗∗∗ 1.732∗∗∗ 2.307∗∗∗ 2.474∗∗∗
(0.219) (0.628) (0.278) (0.809)

Direita = Dória 2016  1º Turno 1.953∗∗∗ 2.617∗∗ 3.544∗∗∗ 3.634∗∗∗
(0.352) (1.059) (0.449) (1.369)

Direita = Dória 2018  1º Turno 3.177∗∗∗ 3.107∗∗∗ 4.855∗∗∗ 4.208∗∗∗
(0.457) (0.682) (0.629) (0.877)

Direita = Dória 2018  2º Turno 1.994∗∗∗ 2.887∗∗∗ 3.516∗∗∗ 4.087∗∗∗
(0.325) (0.887) (0.412) (1.139)

Controles Não Sim Não Sim

N 96 96 96 96

Significância ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
Nota: ApoioBolsonaroi = (V otosBolsonaroi − V otosBolsonaro)− (Direitai −Direita)

Cada linha corresponde a um proxy para Direita diferente. Na regressão com controle foram utiliza
dos os mesmos das outras regressões.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122020000400697&nrm=iso
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Tabela 4: Resultados — mortes por COVID19 (com e sem seleção de distritos)

Mortes de COVID (por 100k habit.) em 2021
050 anos 060 anos 2060 anos 050 anos 060 anos 2060 anos

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Votos no Bolsonaro 0.522∗∗∗ 1.221∗∗∗ 1.720∗∗∗ 0.552∗∗∗ 1.197∗∗∗ 1.688∗∗∗
(0.133) (0.183) (0.257) (0.129) (0.175) (0.246)

Renda (log) −11.091∗∗∗ −20.324∗∗∗ −28.870∗∗∗ −10.426∗∗∗ −19.912∗∗∗ −28.356∗∗∗
(2.738) (3.761) (5.276) (2.422) (3.297) (4.634)

Mobilidade 0.088 0.210∗∗∗ 0.307∗∗∗ 0.091∗ 0.210∗∗∗ 0.308∗∗∗
(0.055) (0.075) (0.105) (0.053) (0.072) (0.102)

Cobertura 0.066∗ 0.057 0.084 0.065∗∗ 0.058 0.086
(0.033) (0.046) (0.064) (0.031) (0.043) (0.060)

Água −0.191∗∗∗ −0.384∗∗∗ −0.634∗∗∗ −0.202∗∗∗ −0.390∗∗∗ −0.643∗∗∗
(0.068) (0.094) (0.132) (0.067) (0.091) (0.128)

IPVS −0.050 −0.028 0.036 −0.036 −0.027 0.036
(0.050) (0.068) (0.096) (0.047) (0.064) (0.091)

Constante 74.583∗∗∗ 126.116∗∗∗ 178.029∗∗∗ 67.347∗∗∗ 123.651∗∗∗ 174.956∗∗∗
(26.599) (36.543) (51.261) (23.912) (32.548) (45.743)

N 88 88 88 96 96 96
R2 0.466 0.612 0.644 0.460 0.615 0.645

Significância ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabela 5: Resultados — excedente de mortes (até 50 anos)

Excedente de mortos até 2021: 050 anos
Distritos Selecionados Todos os Distritos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Votos 0.176 0.921∗∗ 1.016∗∗ 1.341∗∗∗ 1.472∗∗∗ 1.505∗∗∗ 0.110 0.758∗ 0.842∗ 1.236∗∗∗ 1.374∗∗∗ 1.390∗∗∗
(0.329) (0.412) (0.455) (0.479) (0.445) (0.512) (0.315) (0.385) (0.427) (0.454) (0.424) (0.488)

Renda (log) −21.799∗∗∗ −19.932∗∗ −8.964 −0.033 0.469 −19.529∗∗∗ −17.959∗∗ −7.492 −0.082 0.122
(7.730) (8.601) (10.208) (9.744) (10.511) (7.080) (7.890) (9.052) (8.630) (9.176)

Mobilidade 0.088 0.101 0.438∗∗ 0.424∗∗ 0.078 0.086 0.411∗∗ 0.404∗∗
(0.175) (0.173) (0.183) (0.209) (0.170) (0.166) (0.176) (0.201)

Cobertura 0.260∗ 0.326∗∗ 0.327∗∗ 0.279∗∗ 0.331∗∗∗ 0.332∗∗∗
(0.135) (0.127) (0.128) (0.126) (0.118) (0.119)

Água −0.980∗∗∗ −0.986∗∗∗ −0.969∗∗∗ −0.973∗∗∗
(0.256) (0.262) (0.248) (0.254)

IPVS 0.025 0.012
(0.191) (0.179)

Constante −8.265 143.346∗∗ 118.800 −1.730 −102.812 −108.284 −5.571 131.520∗∗ 110.524 −9.777 −97.139 −99.459
(13.820) (55.378) (73.899) (96.026) (92.823) (102.116) (13.167) (51.301) (68.914) (86.554) (83.544) (90.590)

N 88 88 88 88 88 88 96 96 96 96 96 96
R2 0.003 0.089 0.091 0.130 0.262 0.262 0.001 0.077 0.079 0.126 0.253 0.253

Significância ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
Nota: Votos é a porcentagem de votos em Bolsonaro no 1º turno de 2018. Renda (log) é o log da ren
da média. Mobilidade é o tempo médio das viagens ao trabalho por transporte público. Cobertura é o
percentual da população coberta por equipes da Estratégia Saúde da Família e por equipes de Atenção
Básica. Água é a proporção de domicílios não conectados a rede geral de água. IPVS é o porcentual de
domicílios em vulnerabilidade média ou maior segundo tal índice. Todos os indicadores são por distrito.
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Tabela 6: Resultados — distritos do 1º e 4º quartil de votos em Bolsonaro

Excedente de mortos até 2021
060 anos 2060 anos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Votos −0.214 1.401∗∗ 2.167∗∗∗ 2.660∗∗∗ 3.357∗∗∗ 4.158∗∗∗ −1.111∗ 1.182 2.267∗∗∗ 2.845∗∗∗ 3.760∗∗∗ 5.200∗∗∗
(0.437) (0.582) (0.635) (0.800) (0.800) (0.959) (0.589) (0.771) (0.833) (1.052) (1.053) (1.233)

Renda (log) −48.593∗∗∗ −38.027∗∗∗ −32.033∗∗ −21.156 −16.049 −69.027∗∗∗ −54.064∗∗∗ −47.025∗∗ −32.773∗ −23.585
(13.101) (13.157) (14.424) (14.221) (14.454) (17.358) (17.261) (18.969) (18.713) (18.579)

Mobilidade 0.665∗∗ 0.693∗∗ 1.246∗∗∗ 1.053∗∗∗ 0.941∗∗ 0.974∗∗∗ 1.699∗∗∗ 1.353∗∗∗
(0.271) (0.273) (0.335) (0.356) (0.356) (0.359) (0.441) (0.457)

Cobertura 0.243 0.407∗ 0.487∗∗ 0.286 0.500 0.644∗∗
(0.241) (0.235) (0.238) (0.316) (0.309) (0.306)

Água −0.882∗∗ −1.010∗∗∗ −1.155∗∗ −1.386∗∗∗
(0.344) (0.351) (0.453) (0.451)

IPVS 0.412 0.742∗∗
(0.281) (0.361)

Constante 21.943 361.826∗∗∗ 201.281∗ 115.335 −45.046 −124.682 78.639∗∗∗ 561.452∗∗∗ 334.077∗∗ 233.160 23.007 −120.275
(18.321) (93.060) (109.965) (138.903) (144.921) (152.903) (24.695) (123.297) (144.271) (182.668) (190.689) (196.534)

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
R2 0.005 0.238 0.329 0.345 0.434 0.462 0.072 0.313 0.407 0.418 0.496 0.544

Significância ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
Nota: Votos é a porcentagem de votos em Bolsonaro no 1º turno de 2018. Renda (log) é o log da ren
da média. Mobilidade é o tempo médio das viagens ao trabalho por transporte público. Cobertura é o
percentual da população coberta por equipes da Estratégia Saúde da Família e por equipes de Atenção
Básica. Água é a proporção de domicílios não conectados a rede geral de água. IPVS é o porcentual de
domicílios em vulnerabilidade média ou maior segundo tal índice. Todos os indicadores são por distrito.
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