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APRESENTAÇÃO 

Esta Nota Técnica analisa a expansão da pandemia da Covid-19 nos bairros pobres 

e de maioria negra da cidade e os efeitos no aumento da vulnerabilidade social e 

consequente ampliação do adoecimento e da mortalidade de sua população. Nesse 

percurso, revelam-se as bases do Racismo Institucional do poder público municipal – a 

negação, os entraves e a inércia – que impedem ações efetivas da Prefeitura do Recife na 

proteção social básica e na atenção primária em saúde para essa população.   

Estão aqui apresentados os posicionamentos, estudos e os debates públicos que 

motivaram a sua elaboração, os números que demonstram a “periferização” da pandemia, 

seu “enegrecimento” e, por fim, elencam-se questionamentos e reivindicações acerca dos 

dados epidemiológicos, informações sobre os serviços básicos de saúde e assistência 

social voltados ao enfrentamento da Covid-19 nas periferias, bem como sobre as cifras 

correspondentes aos recursos públicos envolvidos.  

O fenômeno da expansão da pandemia pelos bairros pobres e de maioria negra 

tem tido grande repercussão na cidade desde seus primeiros indícios, a partir de abril, 

quando começaram a aumentar os casos nos bairros periféricos. Organizações e 

movimentos sociais, núcleos de estudos, a imprensa e a própria Câmara Municipal do 

Recife, a partir do nosso e de outros mandatos, vem denunciando a falta de informações, 

a vulnerabilidade da população pobre, majoritariamente negra, diante da velocidade da 

expansão dos casos e da situação de grande fragilidade da rede básica de saúde e na rede 

socioassistencial básica.  

 Os questionamentos e as proposições aqui apresentados partem daquilo que já foi 

acumulado no debate público, portanto, e buscam negritar o quanto esse processo expõe 

a negligência crônica da Prefeitura do Recife com a atenção primária em saúde e com a 

proteção social nas comunidades pobres e negras da Cidade. Fazemos isso não apenas 

pela crítica, mas com a intenção de dar luz e buscar soluções para combater tal negligência 

que, em tempos de pandemia e de maior vulnerabilização dessa população, revela a 

manutenção de estruturas de Racismo Institucional historicamente entranhados na Gestão 

Municipal. 

 



INTRODUÇÃO 

 Os sucessivos boletins epidemiológicos sobre a evolução da pandemia da Covid-

19 no Recife, a partir de março de 2020, tem revelado uma trajetória de mudanças na 

distribuição territorial dos casos e óbitos. Esse processo vem sendo explicitado por 

movimentos e organizações sociais que, desde o mês de abril, vem chamando a atenção 

para o fato e cobrando providências dos poderes públicos diante do avanço da pandemia 

na direção da população pobre e negra da Cidade. 

Uma dessas mobilizações vem sendo encampada pela Articulação Recife de Luta, 

composta por diversas organizações não-governamentais, institutos, movimentos sociais, 

coletivos de luta e associações comunitárias, que vem mobilizando campanhas de 

arrecadação1 e chamando a atenção para a “brutal piora nas condições de vida do povo, 

sobretudo dos mais pobres, em sua maioria negros”, no contexto da pandemia.  

 

Através das “Propostas urgentes para prevenção do COVID-19 nas periferias”2, 

na busca por medidas emergenciais e estruturais, cobrou dos poderes públicos estadual e 

municipais:  

“Que tracem urgentemente estratégias e planos de ação específicos e 

intersetoriais, com recursos para sua execução, destinados às periferias 

urbanas e populações vulneráveis, em articulação com lideranças locais, 

movimentos sociais e com especialistas em saúde, saneamento, habitação, 

educação.”  

 
1 Através das campanhas da ARL, já foram atendidas famílias das comunidades Aliança com Cristo (Jiquiá), 

Ocupação Caxangá (Caxangá), 27 de Novembro (Ibura), Santa Luzia (Torre), Três Carneiros, Bode (Pina), 

Caranguejo Tabaiares e Coque (Joana Bezerra). 
2 Disponível em: https://recifedeluta.org/2020/05/20/propostas-urgentes-para-prevencao-do-covid-19-nas-

periferias/ 

https://recifedeluta.org/2020/05/20/propostas-urgentes-para-prevencao-do-covid-19-nas-periferias/
https://recifedeluta.org/2020/05/20/propostas-urgentes-para-prevencao-do-covid-19-nas-periferias/


Também o Fórum de Mulheres de Pernambuco, no início de maio, em sua Carta 

Pública “É pela Vida das Mulheres!”3, já alertava para a gravidade dos impactos do 

isolamento social e dos novos cuidados com a higiene na vida das mulheres negras, 

responsáveis pela maioria das famílias pobres: crescimento da violência, diminuição da 

renda e dificuldade de acesso ao auxílio emergencial, trabalho doméstico redobrado, com 

racionamento de água. 

“Exigimos que o Estado garanta as condições materiais que permitam à 

população, efetivamente, superar as barreiras para o isolamento social, que 

para nós é, nesse momento, um direito.” 

Ainda em maio, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco deu início à 

campanha de comunicação “Preta, se liga!”, trazendo informações sobre o SUS, cuidados 

em tempos de pandemia e informações sobre o racismo. Em sua “Carta ao Governo de 

Pernambuco com demandas e proposições sobre a Covid-19”4, apresentou 10 

recomendações para “garantir o suporte qualificado e amplo ao cuidado em saúde das 

pessoas que mais precisam frente ao Covid-19”. E destacou a insuficiência de dados: 

“Os dados apresentados pela Secretaria de Saúde do Estado, diariamente, não 

trazem o corte racial, e isso não é admissível, tendo em vista que o quesito 

raça/cor já foi implementado na maioria dos formulários do SUS, há mais de 

dez anos.” 

Também a Articulação Negra de Pernambuco - ANEPE, através da nota “Não 

Deixar Ninguém para Trás. Pela Vida da População Negra!”5, fez recomendações aos 

poderes públicos: 

“diálogo, construção e divulgação de formas de prevenção e educação em 

saúde que sejam coerentes com a realidade da população negra e pobre, que 

nem sempre dispõe de acesso à água de forma regular, saneamento básico e 

moradia digna.” 

 Já a Frente #CoronaNasPeriferias, composta por comunicadores e comunicadoras 

periféricas de todo o País, junta esforços para produzir e disseminar informações sobre a 

pandemia da Covid-19. É um canal de acesso à informação e de reivindicação e luta 

 
3 Disponível em:  https://drive.google.com/file/d/1n2W7ocB-xHmiMaR9M8aO6mb1S6Yiq4DR/view  
4 Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1xc2NC4aeKJYhj50DwMV2tFYSUhe_E7gt  
5 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAOuQ1JnKYJ/  

https://drive.google.com/file/d/1n2W7ocB-xHmiMaR9M8aO6mb1S6Yiq4DR/view
https://drive.google.com/drive/folders/1xc2NC4aeKJYhj50DwMV2tFYSUhe_E7gt
https://www.instagram.com/p/CAOuQ1JnKYJ/


contra os efeitos da Covid-19 nas comunidades pobres e negras das periferias. Em seu 

manifesto, a Frente alerta: 

“O governo e várias organizações indicam o isolamento social como o 

principal meio de prevenção da doença. Isso não é permitido à nossa 

realidade!” 

 Ampliando o debate sobre a periferização e os efeitos da pandemia na população 

pobre e negra, a Coalizão Negra por Direitos tem debatido e levantado proposições para 

o enfrentamento dos impactos, também, na dimensão econômica.  Tem ocupado as redes 

digitais e promovido debates, como as lives “Qual o impacto econômico na vida da 

população negra no pós-pandemia?”6 e “Covid, população negra e políticas públicas”7 

Nos territórios das comunidades e bairros pobres, diversos coletivos e redes com 

ação territorial mais direta, vem se mobilizando, também, para chamar atenção e cobrar 

iniciativas do poder público para enfrentamento da pandemia. A Rede de Coletivos do 

Ibura8 nasceu da vontade de realizar estratégias para minimizar as implicações e os 

impactos causados pela contaminação do Covid-19 no Ibura.  

A Rede Tumulto, a partir inicialmente da campanha “Bate Enche Panela”, vem 

realizando campanhas de arrecadação e debates (lives) sobre “impactos do covid nas 

favelas”, mobilizando gente do Totó, Coque, Jaboatão, Vasco da Gama, Água Fria, Alto 

José do Pinho, Favela do Papelão e Detran.   

Já a Ação Comunitária Caranguejo Uçá, da Ilha de Deus, focou sua atuação para 

fortalecer os territórios pesqueiros, a partir da campanha “Apoie quem sempre garantiu 

sua segurança alimentar”. A campanha visa alertar a sociedade sobre os impactos da 

pandemia nos Territórios Tradicionais Pesqueiros do Recife9 e apoiar as famílias 

pescadoras artesanais em condições de vulnerabilidade.  

A Livroteca Brincante do Pina e o Coletivo Pão e Tinta, que atuam na comunidade 

do Bode e comunidades adjacentes, no bairro do Pina, vêm realizando a campanha de 

 
6 Disponível em: https://www.facebook.com/watch/live/?v=735184310354218&ref=watch_permalink 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bmGGQmI80Qo&t=777s 
8 Coletivos Periféricas, Ibura Mais Cultura, Ibura LGBTQ, Ibura Black e Espaço Cultural das Marias 
9 Disponível em: https://issuu.com/ivanmoraespsol/docs/relato_rio_pesquisa_pesca  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=735184310354218&ref=watch_permalink
https://issuu.com/ivanmoraespsol/docs/relato_rio_pesquisa_pesca


arrecadação #CoronaNasPeriferias. Além disso, vem denunciando a falta de ações 

públicas nas comunidades e realizando campanhas de educação em saúde. 

Muitas outras organizações e coletivos também vem atuando, em diversos 

territórios, nesse mesmo sentido. Em comum, denunciam a maior vulnerabilização das 

pessoas negras e empobrecidas, grande parte desassistida dos direitos mais básicos, ainda 

mais essenciais durante uma pandemia.  

Muitas outras organizações e coletivos também vem atuando, em diversos 

territórios, nesse mesmo sentido. Em comum, denunciam a maior vulnerabilização das 

pessoas negras e empobrecidas, grande parte desassistida dos direitos mais básicos, e sem 

acesso à informações sobre políticas públicas de enfrentamento ou sobre noções básicas 

de prevenção ao contágio, ainda mais essenciais durante uma pandemia.  

Nosso Mandato, ao observar o panorama de desinformação relatado pelas pessoas 

e pelos coletivos periféricos da cidade, dedicou uma nota técnica, de número 0310, à 

fiscalização dos gastos da Prefeitura do Recife com Publicidade durante e para enfrentar 

a pandemia. Dentre as reivindicações apresentadas, está a destinação de, no mínimo, 20% 

do orçamento da publicidade sobre a Covid-19, para ser executado através de edital 

público para organizações sociais de comunicação. 

Mais recentemente, estudos e pesquisas vêm confirmando a periferização da 

pandemia, demonstrando a migração dos casos na direção dos bairros com baixa renda e 

menores condições de infraestrutura urbana e de acesso a serviços básicos, em especial 

os de saúde e de proteção social.  

Em abril, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) publicou a Nota 

Técnica Nº 15/Dirur: “Apontamentos Sobre a Dimensão Territorial da Pandemia da 

Covid-19 e os Fatores que Contribuem para Aumentar a Vulnerabilidade Socioespacial 

nas Unidades de Desenvolvimento Humano de Áreas Metropolitanas Brasileiras”11. Nela, 

o IPEA chama atenção para as “condições socioespaciais desfavoráveis” para se adotar o 

isolamento social nas comunidades, vilas e favelas, sugerindo que:  

 
10 Disponível em: NT 03: https://bit.ly/nt03gastosprefrecifecomcovid_publicidade  
11 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35497&catid=3&Itemid=3 

 

https://bit.ly/nt03gastosprefrecifecomcovid_publicidade
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35497&catid=3&Itemid=3


“cabe aos municípios tomarem conhecimento das iniciativas comunitárias que 

já estão em curso, reunindo e alinhando conhecimentos e potências. É preciso 

identificar os ambientes mais vulneráveis, onde há carência de água potável, 

insegurança alimentar e pessoas que se enquadram nos grupos de risco.”  

Muito embora a recomendação do IPEA chame a atenção para que as gestões 

municipais se aproximem e potencializem as respostas comunitárias e populares, que 

garantam condições de direitos essenciais e políticas públicas básicas, observamos que a 

Prefeitura do Recife abdica dos eixos de assistência social  e saúde básica, por exemplo, 

em suas políticas emergenciais de enfrentamento ao Covid-19. A nota técnica nº0212 

produzida por nosso mandato, negrita esse aspecto, quando denuncia os gastos da 

Prefeitura do Recife com os Hospitais de Campanha, que comprometem grande parte do 

orçamento total dedicado ao enfrentamento à pandemia, restando pouco, quase nada, às 

política de atenção primária em saúde e de proteção social básica. 

Aqui em Pernambuco, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) publicou o 

“Mapeamento da vulnerabilidade socioespacial à propagação da Covid-19 nas Unidades 

de Desenvolvimento Humano (UDHs) da Região Metropolitana do Recife/PE”13. O 

estudo mostrou que dentre os 94 bairros do Recife, aqueles que apresentaram as maiores 

variações de casos confirmados, entre 10 e 25 de maio, bem como aqueles que 

aumentaram o número de óbitos, foram os mais socialmente vulneráveis. Segundo o 

mapeamento: 

“podemos observar a nítida relação entre a pandemia e a vulnerabilidade 

social na cidade. Em Boa Viagem, os óbitos variaram 112% (de 24 óbitos no 

dia 10 de maio para 51 no dia 25), enquanto no Ibura variaram 256% (de 9 

para 32 no mesmo período).” 

O Observatório Covid-19, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por 

meio do projeto “Meios informacionais digitais interativos na produção e difusão 

de orientações para públicos específicos sobre a Covid-19”14, lançou a Nota Técnica 

“Distribuição desigual dos casos, óbitos e letalidade por SRAG decorrentes da COVID-

 
12 Disponível em: https://bit.ly/3hJNlye 
13 Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/12024-fundaj-covid-19-avanca-na-periferia-da-rmr 
14 Nota assinada pelos professores Jan Bitoun (UFPE), Anselmo Bezerra (IFPE), Cristiana Duarte (UFPE), 

Ana Cristina Fernandes (UFPE)  

 

https://bit.ly/3hJNlye
https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/12024-fundaj-covid-19-avanca-na-periferia-da-rmr


19 na Cidade do Recife”. O estudo considerou a ocupação maior ou menor dos bairros 

por Comunidades de Interesse Social – CIS, os casos notificados e SRAG causada por 

Covid-19 e taxa de letalidade e encontrou evidências de que, naqueles com mais áreas 

ocupadas por CIS, a limitação do acesso ao sistema de saúde impede o diagnóstico e a 

capacidade de curar. Ou seja, nesses bairros há menos notificação e maior taxa de 

mortalidade. A Nota ainda alertou: 

“Tais observações preliminares apontam para maiores desafios, do presente 

para frente, em bairros com elevadas proporções de áreas em comunidades de 

interesse social - CIS.”  

Esse conjunto diverso e consistente de organizações e pessoas alertando e 

reivindicando atenção e proteção para a população pobre e negra, diante da pandemia da 

Covid-19, mobilizou nosso mandato para uma sistematização de dados e informações 

sobre as formas e a intensidade com que essa população é afetada. Nos desafiamos nessa 

empreitada, muito embora não tenhamos acesso a dados oficiais sobre a taxa de 

mortalidade pelo Covid-19 da população negra no Recife.  

Do nosso local de mandato parlamentar municipal, buscamos mais informações 

para verificar se as políticas públicas, sobretudo de atenção em saúde e de proteção social, 

estão atentas e dando respostas às evidências de crescimento vertiginoso dos casos de 

SRAG e, principalmente, de mortes entre a população negra dos bairros pobres do Recife.   

 Trata-se de uma tarefa difícil, pois são muitas as limitações de dados relativos às 

notificações de casos e óbitos, tais como: 

• Não especificação da distribuição territorial (por bairros) de todos os casos 

notificados;  

• Imensa subnotificação de casos que não evoluíram para a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG), sobretudo em função da Baixa testagem entre a população 

de mais baixa renda; e 

• Falta de informação sobre o quesito raça/cor. 

Em razão da falta de disponibilização dos casos diagnosticados com sintomas 

leves, por bairro, optamos pela utilização dos dados referentes ao número de casos e de 

óbitos por bairro que são disponibilizados nos boletins epidemiológicos publicados pela 

Prefeitura do Recife, ou seja, nossas referências se limitarão aos casos de SRAG 



(Síndrome Respiratória Aguda Grave) causados pela Covid-19 e de óbitos relacionados 

a estas15.  

Quanto à grande subnotificação de casos que não evoluíram para a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), sobretudo em função da Baixa testagem entre a 

população de mais baixa renda, buscamos aqui evidenciar a aparente incoerência entre 

“menor expansão dos casos” e “maior letalidade” nos bairros pobres, conforme 

evidenciou o Observatório Covid UFPE e citamos anteriormente. Para isso, buscamos 

negritar os números da expansão dos casos e dos óbitos entre os bairros com menor renda 

per capita. Optamos por esse indicador pela sua disponibilidade e compatibilidade com 

os dados de SRAGs nos boletins epidemiológicos, ambos por bairro.  

Para tanto, agrupamos os bairros dos Recife em 04 faixas de renda, sendo a de 

mais alta renda constituída por 16 bairros com renda per capita superior a R$ 1 mil; uma 

com 17 bairros de renda um pouco inferior, entre R$ 600 e R$ 1 mi; outra, também com 

17 bairros  numa faixa menor, entre R$ 350 e R$ 600; e a de menor renda, composta por 

19 bairros com renda per capita inferior a R$ 350. 

Já a não disponibilização de dados referentes à identidade racial das pessoas 

infectadas que evoluíram para a SRAG por Covid-19 invisibiliza o verdadeiro grau de 

vulnerabilidade, de adoecimento e morte da população pobre e negra. Atento a essa 

estratégia de negação do Racismo Institucional e entendo a importância dos dados para 

fiscalizar e cobrar dos poderes públicos políticas de superação das desigualdades sociais, 

também em tempos de pandemia, nosso mandato, ainda em maio, apresentou um projeto 

de lei. 

O Projeto de Lei 79/2020 torna obrigatório o detalhamento de Raça/Cor em todos 

documentos oficiais sobre o coronavírus e boletins epidemiológicos e foi reforçado por 

um pacote de requerimentos e apelos às secretarias de saúde estadual e municipal, para 

que reforcem a recomendação o quanto antes. Em atendimento, no dia 26 de maio, a 

Prefeitura circulou um comunicado notificando todas e todos profissionais da rede 

pública de saúde sobre a imprescindibilidade do preenchimento dos campos de raça/cor 

 
15 Vários Boletins Epidemiológicos, quando apresentam os dados referentes a Nº de casos e óbitos por 

bairro, trazem casos classificados como Origem Ignorada. Esses casos não foram utilizados para efeito 

desta Nota Técnica. 

https://sapl.recife.pe.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=95832
https://sapl.recife.pe.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=95832
https://sapl.recife.pe.leg.br/generico/materia_pesquisar_proc?incluir=0&existe_ocorrencia=0&lst_tip_materia=3&txt_numero=&txt_ano=2020&txt_npc=&txt_num_protocolo=&dt_apres=&dt_apres2=&dt_public=&dt_public2=&hdn_txt_autor=Ivan+Moraes&hdn_cod_autor=170&lst_tip_autor=Parlamentar&lst_cod_partido=&txt_relator=&txt_assunto=boletins+epidemiol%F3gicos&rad_tramitando=&lst_localizacao=&lst_status=&rd_ordenacao=1&chk_coautor=&btn_materia_pesquisar=Pesquisar


em todos os instrumentos de notificação da Lista Nacional de Notificação Compulsória 

de doenças, agravos e eventos de saúde pública, conforme a imagem a seguir: 

 

Desde março, quando decretada a pandemia no Recife e as primeiras medidas de 

isolamento social, não temos dados para fiscalizar os gastos da Prefeitura do Recife no 

enfrentamento à pandemia. Falta transparência e esse assunto foi, inclusive, denunciado 

e aprofundado na primeira Nota Técnica produzida pelo mandato e publicada no dia 18 

de maio de 202016. Também faltam dados para avaliar o impacto da doença na população 

negra da cidade. Essa ausência ainda mais grave, uma vez que o mal preenchimento dos 

boletins epidemiológicos fazem com que os dados não preenchidos sejam irrecuperáveis. 

Sem dados, não há urgência, tampouco inteligência para elaboração de uma resposta 

eficaz, eficiente e, dentro do possível, efetiva. 

Na ausência dos dados, trabalhamos a partir do cruzamento de indicadores sobre 

o avanço dos casos de SRAG e de óbitos por bairro e o percentual de pessoas negras no 

universo populacional de cada bairro. Consideramos o total de pessoas negras o somatório 

do número de pessoas pretas e pardas, segundo o Censo IBGE 201017. 

 
16 Disponível em: https://bit.ly/315AbWD  
17 Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3175#resultado 

https://bit.ly/315AbWD
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3175#resultado


Ainda quanto ao quesito raça/cor, estratificamos os 94 bairros da Cidade em 

quatro faixas, de acordo com a proporção de pessoas negras no universo populacional de 

cada bairro. Desse modo, obtivemos uma primeira faixa com 32 bairros onde a população 

negra é superior a 66%, ou maior que 2/3 da população. Numa segunda, agruparam-se 38 

bairros onde a população negra está entre 50% e 66%, ou seja, entre ½ e 2/3 do total. 

Somando-se os dois grupos verifica-se que em 70 dos 94 bairros do Recife, ou em 74% 

dos bairros, mais da metade da população é negra. 

Outras duas faixas compreendem os bairros onde a população negra é inferior a 

50%. Uma delas é composta por 11 bairros onde a população negra totaliza entre 33% e 

50% do total, ou, entre 1/3 e ½. A outra possui 12 bairros, onde a população negra é 

inferior a 33%, ou seja, menor que 1/3.  

As evidências mostradas pela sociedade civil e corroboradas por estudos e 

pesquisas, explicitam a negação do acesso a serviços públicos pelas pessoas pobres e 

negras; a indisposição dos processos institucionais internos destinados e essas pessoas; e 

a “fetichização” dos resultados das ações das políticas públicas, com “personagens” 

negras.  

Ou seja, mostra que as razões estruturais para a negligência e a vulnerabilização 

da saúde e da proteção social da população pobre e negra estão sustentadas no racismo 

institucional, crônico nas estruturas do Estado e, aqui no Recife, bastante enraizado na 

Prefeitura. É ele quem condiciona a organização estatal a atuar na reprodução de 

hierarquias raciais e de classe. É o que diz a Médica e Doutora em Comunicação e Cultura 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Jurema Werneck: 

“compreendemos o racismo institucional, também denominado racismo 

sistêmico, como mecanismo estrutural que garante a exclusão seletiva de 

grupos racialmente subordinados.”18 

 

 

 

 
18 Geledés, 2013. 



O AVANÇO DA PANDEMIA NO RECIFE 

Nº de Casos por Renda da população 

 Do ponto de vista da renda da população, a pandemia da Covid-19 se insere no 

Recife a partir dos bairros de população com maior poder econômico, principalmente na 

zona litorânea e na porção centro-noroeste da cidade. Para se ter uma ideia, ainda na 

terceira semana de março, o boletim epidemiológico da Prefeitura do Recife19 apontava 

04 casos na Cidade, sendo 02 em bairros de maior renda per capita (superior a R$ 1 mil) 

e outros dois casos em bairros de renda per capita entre R$ 600 e R$ 1 mil. O Gráfico 01 

mostra essa situação a seguir: 

 

Até 02 de abril, ou seja, na fase inicial, foram registrados 74 casos de pessoas 

infectadas pelo coronavírus e que evoluíram para SRAG20, 46 das quais (62%) eram 

pessoas moradoras de 15 dos 26 bairros com maior renda per capita da Cidade (superior 

a R$ 1 mil). Vale destacar, também, que 09 desses bairros figuravam entre os 16 bairros 

da cidade que tinham mais de um caso. 

 
19 Disponível em: cievsrecife.wordpress.com/  
20 Dados referentes ao acumulado dos Boletins Epidemiológicos publicados entre 19 de março (primeiro 

boletim) 02 de abril de 2020. Disponível em: cievsrecife.wordpress.com/  



 Nos bairros com renda per capita entre R$ 600 e R$ 1 mil somavam-se 12 casos 

(16% do total), distribuídos entre 07 dos 21 bairros com essa faixa de renda.  Já entre os 

23 bairros onde a renda per capita se situa entre R$ 350 e R$ 600, em 07 foram registrados 

08 casos (11% do total). 

 Dentre os 24 bairros com menor renda per capita (abaixo de R$ 350), apenas 06 

tinham moradores com a Covid-19 em 1º de abril, todos com 01 caso, com exceção de 

Nova Descoberta que, na ocasião, já possuía 03 casos, totalizando 08 casos, ou 11% do 

total de infectados na cidade.   

Verificamos, portanto, que no início da pandemia da Covid-19 no Recife (até 1º 

de abril) predominavam os casos em bairros com maior renda, o que fica evidenciado no 

Gráfico 02, a seguir:   

 

 O acumulado de óbitos causados pela Covid-19, por bairro, nessa fase inicial até 

1º de abril, era de 06 vítimas, residentes em 06 dos 94 bairros da Cidade. Nesse caso, a 

distribuição por bairro, levando-se em consideração a renda per capita, ocorrera de forma 

diferente, pois 04 dos óbitos (2/3 do total) foram de pessoas moradoras de bairros entre 

os 50% mais pobres da cidade, com renda per capita inferior a R$ 600. À época, o fato 

de termos uma letalidade maior nos bairros pobres periféricos, conforme mostra o Gráfico 

03, ainda não era destacada, pois as atenções estavam voltadas para o crescimento no 

número de casos.  



 

 Durante o mês de abril, o número de casos de Covid-19 registrados na Cidade 

cresceu 28 vezes, chegando a 2.201 (eram 74 um mês antes!). No início do mês, 35 dos 

94 bairros tinham registro de moradores infectados pelo coronavírus e, no final, já eram 

91. Esse crescimento no número de casos, no entanto, não ocorreu de forma semelhante 

entre os diversos bairros.  

Nos bairros com nível de renda per capita/mês acima de R$ 1 mil, os casos 

aumentaram em 18 vezes, portanto, menor que a média municipal. O número de pessoas 

infectadas chegou a 879 (40% do total), residentes em 25 dos 26 bairros dessa faixa de 

renda. Vale lembrar que, há trinta dias, apenas 15 desses bairros tinham moradores 

infectados, havia 46 casos registrados, o que representava 62% dos casos. 

 A diminuição da participação dos casos nos bairros de renda superior ocorreu 

devido ao crescimento mais expressivo do número de pessoas infectadas nos demais 

bairros da cidade. Dentre os 24 bairros com menor renda per capita/mês (abaixo de R$ 

350), os 08 casos em apenas 06 bairros em 1º de abril, um mês depois passaram a ser 429, 

presentes entre habitantes de 23 deles. O número de casos cresceu 52 vezes e a 

participação desses bairros no total de casos na Cidade passou de 11% para 19%.  

 Com intensidade semelhante, pouco inferior, houve crescimento de casos entre os 

bairros com renda per capita/mês entre R$ 350 e R$ 600, com o número de pessoas 



infectadas aumentando 44 vezes. Os casos passaram de 08 para 366, aumentando a 

participação dos casos acumulados nesses bairros de 11% para 17% do universo total de 

contaminações pelo coronavírus confirmadas na cidade.   

 Já nos bairros com renda per capita/mês entre R$ 600 e R$ 1 mil, o ritmo de 

expansão foi também elevado, mas um pouco inferior aos registrados nos bairros com 

menor renda. Os casos aumentaram 42 vezes, passando das 12 notificações (16% do 

total), em 1º de abril, para 527 no último dia do mês (24% do total).   

 O gráfico 04, a seguir, mostra a distribuição dos casos acumulados até o final de 

abril, comprovando o espalhamento da pandemia por mais bairros, nas diferentes faixas 

de renda: 

 

 Os dados sobre óbitos no mês de abril confirmam a tendência que se apresentava 

em março, onde os casos eram em maior número nos bairros de renda mais alta, enquanto 

os óbitos prevaleciam nos bairros mais pobres. Em abril, foram 245 óbitos causados por 

SRAG resultante da Covid-19, na Cidade. Desses, 81 (33%) vitimaram pessoas que 

residiam em bairros com renda inferior a R$ 350. Os demais óbitos se distribuíram entre 

os bairros das três faixas de renda per capita superiores, cada um com aproximadamente 

22% dos óbitos, em torno de 55, conforme pode ser observado no gráfico 05, a seguir: 



 

 O mês de maio e as duas primeiras semanas de junho apresentaram um 

crescimento significativo. Abril havia encerrado com 2201 casos, chegou a 6.430 ao final 

de maio e, em 14 de junho, alcançou a marca de 7.075 casos de SRAG relacionada à 

Covid-19.  Ao final da segunda semana de junho, o quadro de prevalência de casos por 

bairro se mantinha. Os bairros de renda per capita/mês mais elevada mantinham o maior 

número de casos, 2.052, correspondendo a 29% do total, como pode ser conferido no 

Gráfico 06, a seguir: 

 



 Também a situação dos óbitos se manteve durante o mês de maio e nas duas 

primeiras semanas de junho.  Os bairros mais pobres mantiveram a maior parte  dos 

óbitos, sendo que 30% deles, ou 455, foram mortes de pessoas que moravam nos bairros 

com renda per capita de até R$ 350.  

 Os gráficos 07 e 08, a seguir, explicitam bem a triste realidade da vulnerabilidade 

entre a população com menor renda. Comparando os dois gráficos, percebemos que, 

conforme já revelado pelos estudos e pesquisas citados na Introdução desta Nota Técnica, 

a letalidade é maior nos bairros com menor renda. A situação é inversamente proporcional 

ao número de casos de SRAG por conta da Covid-19.

 

 



Nº de Casos por Raça/cor 

 A relação direta entre os indicadores de renda e a raça/cor da população dos 

bairros do Recife demonstra o quanto o Racismo, e de igual modo o Racismo 

Institucional, também operam a partir da renda. Faz isso a partir da não distribuição da 

renda, da não ampliação do orçamento público para as políticas que quebram as 

desigualdades raciais. O que verificamos, a partir dos levantamentos para esta Nota 

Técnica, foi que, conforme a falta de tratamento adequado do poder público à população 

pobre e negra no enfrentamento da Covid-19 vai se evidenciando, explicita-se o Racismo 

Institucional também no contexto de pandemia.  

 No Recife, 52% da população é negra, ou seja, se identifica enquanto preta ou 

parda. Por bairro, o que verificamos é que a esmagadora maioria deles tem predominância 

de habitantes negros e negras e, de acordo com a segmentação adotada nesta Nota 

Técnica, os bairros podem ser agrupados segundo 04 faixas de participação de negras e 

negros na população total, conforme a tabela 01, a seguir: 

 

Bairro

% de 

Pessoas 

Negras

Bairro

% de 

Pessoas 

Negras

Bairro

% de 

Pessoas 

Negras

Peixinhos 76 Ibura 65 Monteiro 45

Alto Santa Teresinha 74 Fundão 65 Casa Amarela 44

Ilha Joana Bezerra 74 Recife 65 Torre 43

Passarinho 74 Curado 65 Madalena 43

Alto José Bonifácio 74 Cidade Universitária 64 Torreão 42

Linha do Tiro 71 Barro 64 Ilha do Leite 40

Água Fria 70 Santo Amaro 64 Boa Vista 39

São José 70 Jordão 64 Soledade 37

Mangabeira 70 Coqueiral 64 Rosarinho 36

Alto José do Pinho 70 Bongi 63 Encruzilhada 35

Dois Unidos 69 Dois Irmãos 63 Tamarineira 34

Campina do Barreto 69 Totó 63

Mustardinha 69 Jiquiá 62

Bomba do Hemetério 69 Sítio dos Pintos 62

Morro da Conceição 69 Estância 62

Nova Descoberta 68 Campo Grande 61 Hipódromo 33

Mangueira 68 Pina 61 Boa Viagem 33

Caçote 68 Afogados 61 Santana 32

Torrões 68 Várzea 61 Pau-Ferro 32

Córrego do Jenipapo 67 Porto da Madeira 61 Derby 31

Apipucos 67 Alto do Mandu 60 Jaqueira 31

Sancho 67 Caxangá 59 Poço 31

Coelhos 67 San Martin 58 Espinheiro 28

Brejo de Beberibe 67 Imbiribeira 58 Parnamirim 25

Guabiraba 67 Iputinga 58 Aflitos 23

Beberibe 67 Arruda 57 Graças 22

Brejo da Guabiraba 67 Cabanga 57 Casa Forte 22

Cohab 66 Areias 57 Paissandu 19

Macaxeira 66 Jardim São Paulo 56

Santo Antônio 66 Engenho do Meio 55

Brasília Teimosa 66 Zumbi 55

Vasco da Gama 66 Cajueiro 55

Ponto de Parada 55

Prado 54

Ilha do Retiro 53

Tejipió 53

Cordeiro 52

Ipsep 50

Tabela 01 - PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA NO TOTAL DE HABITANTES POR BAIRRO DO RECIFE*

% de 

Pessoas 

Negras

Bairro

* Referente à soma de pessoas pretas e pardas 

no universo da população do bairro.

PROPORÇÃO DE PESSOAS NEGRAS NO BAIRRO

Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3175#resultado

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol)

Superior a 2/3 da População (> 66%)

Entre 1/2 e 2/3 (Entre 50% e 66%)

Inferior a 1/3 da População

Entre 1/3 e 1/2 (Entre 33% e 50%)



 Quando analisamos a distribuição de casos de SRAG resultante da Covid-19, 

segundo o quesito Raça/Cor, percebemos que o comportamento dos indicadores é muito 

semelhante àquele observado quando estratificamos os dados por renda. Isso se deve ao 

estreito grau de correlação entre pobreza e racismo, ou seja, os bairros com maior 

percentual de população negra são aqueles onde a renda per capita é menor.  

 Pode-se observar, em primeira análise, que há estreita correspondência entre os os 

“bairros mais pobres” e os “bairros mais negros” da Cidade. Boa parte dos bairros com 

percentual de população negra superior a 50% apresenta índice de renda per capita abaixo 

dos R$ 600. A Tabela 02, a seguir ilustra essa correlação. 

 

BAIRRO A B BAIRRO A B BAIRRO A B

Água Fria Vasco da Gama Boa Vista

Alto José Bonifácio Afogados Casa Amarela

Alto José do Pinho Alto do Mandu Encruzilhada

Alto Santa Terezinha Areias Ilha do Leite

Beberibe Arruda Madalena

Apipucos Barro Monteiro

Bomba do Hemetério Bongi Rosarinho

Brasília Teimosa Cabanga Soledade

Brejo da Guabiraba Cajueiro Tamarineira

Brejo de Beberibe Campo Grande Torre

Caçote Caxangá Torreão

Campina do Barreto Cidade Universitária

Coelhos Coqueiral BAIRRO A B

Cohab Cordeiro Aflitos

Córrego do Jenipapo Curado Boa Viagem

Dois Unidos Dois Irmãos Casa Forte

Guabiraba Engenho do Meio Derby

Ilha Joana Bezerra Estância Espinheiro

Linha do Tiro Fundão Graças

Macaxeira Ibura Hipódromo

Mangabeira Ilha do Retiro Jaqueira

Mangueira Imbiribeira Paissandu

Morro da Conceição Ipsep Parnamirim

Mustardinha Iputinga Pau-Ferro

Nova Descoberta Jardim São Paulo Poço

Passarinho Jiquiá Santana

Peixinhos Jordão

Sancho Pina

Santo Antônio Ponto de Parada

São José Porto da Madeira

Torrões Prado

Recife

San Martin

Santo Amaro

Sítio dos Pintos

Tejipió

Totó

Várzea

Zumbi

B - RENDA PER CAPITA/MÊS 

> R$ 1 mil

Entre R$ 600 e R$ 1 mil

Entre R$350  e R$ 600

< R$ 350

* Referente à soma de pessoas pretas e pardas no 

universo da população do bairro.

Tabela 02 - RELAÇÃO ENTRE PROPORÇÃO DE PESSOAS NEGRAS (A)* x RENDA PER CAPITA (B) - POR BAIRROS

Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3175#resultado

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol)

A - PROPORÇÃO DE PESSOAS NEGRAS

Superior a 2/3 da População (> 66%)

Entre 1/2 e 2/3 (Entre 50% e 66%)

Entre 1/3 e 1/2 (Entre 33% e 50%)

Inferior a 1/3 da População



Os números por trás da tabela 02 revelam disparidades entre ricos e pobres que 

correspondem a diferenças de renda per capita da ordem de 2.000%. A renda per capita 

no bairro da Ilha de Joana Bezerra, por exemplo, de R$ 201,66, é quase 20 vezes menor 

que a renda na Jaqueira, de R$ 3.779,9. A renda é apenas um dos indicadores mais 

evidentes do racismo atávico existente na Cidade do Recife, que se revela, mais uma vez, 

na observação mais aprofundada da realidade dos impactos da pandemia da Covid-19 em 

bairros de maior e menor renda, ou seja, com maior ou menor população negra.  

O Mapa 01, a seguir, evidencia, ainda mais essa situação, ao agregar indicadores 

de Raça/Cor, renda per capita, Nº de casos e óbitos por Covid-19: 

 

 



Quando verificamos a distribuição dos casos de SRAG relacionamos à Covid-19, 

por raça/cor, entre os diversos bairros, constatamos que houve uma inversão na 

predominância de casos no transcorrer da pandemia até então. Percebe-se que até meados 

de abril havia predominância de casos entre os bairros com menor presença negra em sua 

população. A partir de então, o que se verifica é um crescimento mais expressivo nos 

bairros com maioria negra (mais de 50% da população composta por pessoas pretas e 

pardas). O Gráfico 09 explicita a linha do tempo dessa situação: 

 

O quadro atual de distribuição dos casos, segundo o Boletim Epidemiológico do 

dia 14 de junho, mostra que os 7.075 casos de SRAG resultante de Covid-19 no Recife 

estão 71% concentrados nos bairros com população de maioria negra. Vale ressaltar que 

a concentração nesses bairros pode ser ainda maior, uma vez que o acesso à testagem e à 

notificação do serviço público de saúde é mais limitado para a população pobre e negra.    

Ainda assim, o boletim revela que dos 25 bairros com mais de 100 casos, 19 são de 

maioria negra, conforme pode ser visto, a seguir, no Gráfico 10: 



 

 Além disso, é nos bairros de maioria negra onde a curva de casos mantém-se, 

ainda, em forte ascendência, diferentemente dos bairros de maioria branca. Ou seja, há 

uma tendência de maior afastamento entre as “curvas referentes aos bairros com 

população predominante negra” e as curvas relativas aos bairros de maioria branca, com 

tendência maior de achatamento. Isso pode ser verificado, através do Gráfico 11:   

 

Ainda mais grave é a situação da distribuição dos óbitos de acordo com a 

proporção de pessoas negras por bairro. Aqui o distanciamento da situação entre os 



bairros com maioria de população negra e aqueles de maioria branca revela os caminhos 

de oportunidades para o isolamento, o acesso à testagem e ao tratamento que o racismo 

institucional faculta apenas à população branca, de maior renda. 

O Gráfico 12, a seguir, mostra a subida vertiginosa dos números de mortes nos 

bairros de maioria negra que, com a ampliação do distanciamento entre os números de 

mortes de pessoas negras e brancas:  

 

 O boletim de 14 de junho mostra a triste marca de 1.524 óbitos provocados por 

SRAG relacionada à Covid-19, dos quais 1.243 (83%) com vítimas de bairros de maioria 

negra. Em 20 desses bairros, 20 ou mais pessoas foram mortas pela Covid-19, conforme 

o Gráfico 13:  

 



 Além da manutenção da aceleração do crescimento dos casos de SRAG nos 

bairros de população predominantemente negra, preocupa, ainda mais, o fato de que, no 

caso dos óbitos em bairros negros do Recife, os números não param de crescer. O Gráfico 

14, a seguir, mostra a evolução de 15% no número de óbitos nesses bairros, entre 09 e 14 

de junho, o que significa 169 novas vítimas em duas semanas: 

 

 

  

Por fim, os números revelam o quanto a letalidade é maior entre as pessoas que 

vivem nos bairros de maioria negra. Entre os bairros com maioria da população negra, a 

taxa de letalidade (26,96%) é mais que o dobro da taxa (13,21%) daqueles bairros onde 

há maior participação de pessoas brancas no conjunto da população. 

 Essa é a face mais brutal do racismo institucional. O genocídio da população negra 

se evidencia, mais ainda, durante a pandemia, conforme mostram os números da Tabela 

03, a seguir:  



 

A partir dos dados aqui sistematizados, das referências dos estudos e do ativismo 

de organizações e pessoas, não resta dúvidas de que a Prefeitura do Recife está amarrada 

por uma estrutura institucional racista, incapaz de se mover e promover uma atenção 

primária em saúde e a proteção social básica das famílias empobrecidas, na grande 

maioria negras, de nossa Cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporção de                              

Pessoas Negras
Nº de Casos Nº de óbitos

Taxa de Letalidade                    

(Nº de Óbitos / Nº de Casos)

Superior a 2/3 da 

População (> 66%)
2004 540 26,95

Entre 1/2 e 2/3             

(Entre 50% e 66%)
3053 703 23,03

Entre 1/3 e 1/2             

(Entre 33% e 50%)
928 137 14,76

Inferior a 1/3 da 

População (<33%)
1090 144 13,21

TOTAL 7075 1524 21,54

Tabela 03 - CASOS, ÓBITOS E TAXA DE LETALIDADE POR SARG/COVID-19                Segundo 

Proporção de Pessoas Negras por Bairro - Acumulado até 14 de junho

Fonte: cievsrecife.wordpress.com

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol)



PROPOSIÇÕES POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO DOS 

IMPACTOS DA COVID-19 NA POPULAÇÃO POBRE E NEGRA, SEM 

RACISMO INSTITUCIONAL  

Diante do contexto abordado no corpo desta Nota Técnica, a partir das evidências 

de insuficiência da ação da Prefeitura do Recife na provisão de serviços básicos de saúde 

e assistência social, principalmente, apresentamos as seguintes proposições, direcionadas 

a diferentes órgãos municipais: 

1. Que a Secretaria de Saúde disponibilize os dados dos boletins epidemiológicos de 

forma estratificada pelo quesito Raça/Cor; 

2. Que a Secretaria de Saúde disponibilize demonstrativos dos dados sobre os casos 

confirmados que não evoluíram para SRAG, bem como a demanda de 

atendimento nas Unidades de Referência da Atenção Primária para casos 

suspeitos de Covid-19, estratificados por bairro; 

3. Que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política Sobre Drogas e 

Direitos Humanos apresente demonstrativo dos serviços realizados na Rede de 

Proteção Social Básica em função dos impactos da Covid-19, em especial dos 

CRAS e do Cad Único (com quantidade e razão dos atendimentos; origem de 

beneficiários; profissionais envolvidos; e equipamentos ou materiais, inclusive 

EPI's, especificamente adquiridos para enfrentamento da Covid-19). 

4. Que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política Sobre Drogas e 

Direitos Humanos explicite os critérios e quantidade de pessoas do Cad Único que 

foram selecionadas para recebimento de cestas básicas, por origem de 

beneficiários. 

5. Que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política Sobre Drogas e 

Direitos Humanos apresente plano de ação de enfrentamento aos efeitos da Covid-

19, durante e pós-pandemia, na ampliação da vulnerabilidade social da população 

pobre e negra, em especial das ZEIS e CIS.   
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