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Meus amigos e minhas amigas,

O Programa de Divulgação e Popularização da Produção Científica, 

Tecnológica e de Inovação para o Desenvolvimento Social e Econômico do Rio 

Grande do Norte, pelo qual foi possível a edição de todas essas publicações 

digitais, faz parte de uma plêiade de ações que a Fundação de Apoio à Pesquisa 

do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), em parceria, nesse caso, com 

a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), vem 

realizando a partir do nosso Governo.

Sempre é bom lembrar que o investimento em ciência auxilia e enriquece o 

desenvolvimento de qualquer Estado e de qualquer país. Sempre é bom lembrar 

ainda que inovação e pesquisa científica e tecnológica são, na realidade, bens 

públicos que têm apoio legal, uma vez que estão garantidos nos artigos 218 e 219 

da nossa Constituição.

Por essa razão, desde que assumimos o Governo do Rio Grande do Norte, 

não medimos esforços para garantir o funcionamento da FAPERN. Para tanto, 

tomamos uma série de medidas que tornaram possível oferecer reais condições de 

trabalho. Inclusive, atendendo a uma necessidade real da instituição, viabilizamos 

e solicitamos servidores de diversos outros órgãos para compor a equipe técnica.

Uma vez composto o capital humano, chegara o momento também de pensar 

no capital de investimentos. Portanto, é a primeira vez que a FAPERN, desde sua 

criação, em 2003, tem, de fato, autonomia financeira. E isso está ocorrendo agora 

por meio da disponibilização de recursos do PROEDI, gerenciados pelo FUNDET, 

que garantem apoio ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação (CTI) 

em todo o território do Rio Grande do Norte.
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Acreditando que o fortalecimento da pesquisa científica é totalmente per-

passado pelo bom relacionamento com as Instituições de Ensino Superior (IES), 

restabelecemos o diálogo com as quatro IES públicas do nosso Estado: UERN, 

UFRN, UFERSA e IFRN. Além disso, estimulamos que diversos órgãos do 

Governo fizessem e façam convênios com a FAPERN, de forma a favorecer o 

desenvolvimento social e econômico a partir da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CTI) no Rio Grande do Norte.

Por fim, esta publicação que chega até o leitor faz parte de uma série de 

medidas que se coadunam com o pensamento – e ações – de que os investimentos 

em educação, ciência e tecnologia são investimentos que geram frutos e constroem 

um presente, além, claro, de contribuírem para alicerçar um futuro mais justo e 

mais inclusivo para todos e todas! 

Boa leitura e bons aprendizados!

Fátima Bezerra 
     Governadora do

     Rio Grande do Norte. 
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 A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN) 

e a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) sentem-se 

honradas pela parceria firmada em prol do desenvolvimento científico, tecnológico 

e de inovação. A publicação deste livro eletrônico (e-book) é fruto de esforço conjunto 

das duas instituições, que em setembro de 2020 assinaram o Convênio 05/2020–

FAPERN/FUERN, que, dentre seus objetivos, prevê a publicação de quase 200 

e-books. Uma ação estratégica como fomento da divulgação científica e popularização 

da ciência. 

 Este convênio também contempla a tradução para outros idiomas de sites de 

Programas de Pós-Graduação (PPGs) das instituições de ensino superior do estado, 

apoio a periódicos científicos e outras ações para a divulgação, popularização 

e internacionalização do conhecimento científico produzido no Rio Grande do 

Norte. Ao final, a FAPERN terá investido R$ 100.000,00 (cem mil reais) oriundos 

do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDET), 

captados via Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio 

Grande do Norte (PROEDI), programa aprovado em dezembro de 2019 pela 

Assembleia Legislativa na forma da Lei 10.640, sancionada pela governadora, 

professora Fátima Bezerra. 

 Na publicação dos e-books, estudantes de cursos de graduação da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) são responsáveis pelo planejamento 

visual e diagramação das obras. A seleção dos bolsistas ficou a cargo da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis (PRAE/UERN). 

 No Edital 02/2020–FAPERN, os autores/organizadores puderam inscrever as 

obras resultantes de suas pesquisas de mestrado e doutorado defendidas junto aos 

PPGs de todas as Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) do Rio 

Grande Norte, bem como coletâneas que derivem do trabalho dos grupos de pesquisa 

nelas sediados. Neste primeiro edital foram inscritas 63 obras, das quais 57 tiveram 
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aprovação após a verificação de atendimento aos critérios e envio aos pareceristas, 

processo editorial que fica a cargo das Edições UERN. 

 Com essa parceria, a FAPERN e a FUERN unem esforços para o desen-

volvimento do Estado do Rio Grande do Norte, acreditando na força da pesquisa 

científica, tecnológica e de inovação que emana das instituições potiguares, reforçando 

a compreensão de que o conhecimento é transformador da realidade social. 

 Agradecemos a cada autor(a) que dedica seu esforço na concretização das 

publicações e a cada leitor(a) que nelas tem a oportunidade de incrementar seu 

conhecimento, objetivo final do compartilhamento de estudos e pesquisas. 

Diretor-Presidente 
da FAPERN 

Presidente em exercício
da FUERN

F átima Raquel 
Rosado M orais

    Giton Sampaio 
de Souza                         
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Com a declaração da Organização Mundial de Saúde de uma situação de pandemia da 

Covid-19 em março de 2020, muitas transformações ocorreram na sociedade. Uma contingência 

sanitária nunca antes experimentada por nossa geração induziu uma necessidade de adaptação 

nas formas de mobilidade, de interação social, de trabalho, entre outras. Dentro do contexto das 

Universidades, isso não foi diferente. As atividades em sala de aula foram suspensas, e discentes 

e docentes foram surpreendidos por uma nova forma de interação remota que embora já existisse 

em alguma medida, precisou ser explorada ao máximo no novo contexto imposto.

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 207, estabelece que “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 

(BRASIL, 1988). Entretanto, como consequência das desigualdades de acesso educacional, e 

também de uma concepção manualesca disseminada na sociedade sobre o papel das universida-

des públicas, o senso comum invariavelmente tende a perceber apenas o seu papel no ensino. 

Parece surpreendente que apesar de os meios de comunicação divulgarem resultados de 

pesquisas conduzidas nas universidades (essencialmente as públicas, pois cerca de 95% da 

pesquisa brasileira acontece dentro delas), ao mesmo tempo a sociedade perceba a universidade 

apenas como espaço da sala de aula.

Dito isso, como forma de proteger os alunos e toda a comunidade acadêmica, as 

universidades suspenderam as atividades de ensino. Por alguns meses, as universidades 

interromperam suas aulas, e foram poucas as que adotaram o modelo de ensino remoto de 

imediato. As salas de aula mantêm grupos grandes de pessoas por horas seguidas dentro de 

ambientes fechados e, portanto, poderiam potencializar o contágio não apenas entre alunos e 

professores, mas multiplicando-o em suas casas, trabalho, etc. Os estudantes universitários são 

um grupo populacional com bastante mobilidade. A decisão de não adotar o ensino remoto 

logo de início derivou, principalmente, do entendimento de que ele é excludente, pois parte 

expressiva dos estudantes não dispunha da infraestrutura de internet e/ou computadores para 

acompanhar normalmente as atividades. Era necessário que a instituição de ensino oferecesse 

de forma ampla as condições para que o acesso ao ensino remoto fosse menos desigual.

Ricardo Ojima

APRESENTAÇAO
~~
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Mas o ensino é apenas uma parte das funções da universidade pública. Quase a totalidade 

das atividades de pesquisa se manteve inalterada em formato remoto. A redação e revisão 

de periódicos científicos continuou como sempre ocorre, inclusive nem sempre respeitando 

finais de semana ou feriados. A emissão de pareceres para editais de fomento, relatórios, laudos, 

perícias e afins também permaneceu inalterada. Diversos seminários virtuais foram conduzidos 

para discutir temas de relevância para o contexto da pandemia. As orientações de projetos 

de Iniciação Científica, Mestrados, Doutorados e afins também se mantiveram, na medida do 

possível. Enfim, de certa maneira, apesar da interrupção das aulas, as atividades de pesquisa 

ganharam prioridade e aumento de volume, sobretudo para as áreas que de uma forma direta 

ou indireta poderiam contribuir para melhor compreender a dinâmica da pandemia em suas 

múltiplas dimensões.

Não menos importante, a extensão universitária também teve seu papel destacado. 

Iniciativas diversas das universidades públicas foram e continuam sendo desenvolvidas na 

direção de apoiar as demandas decorrentes da pandemia da Covid-19. Foi dentro deste contexto 

que surgiu a iniciativa do Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19 

(ONAS-Covid19). Dentre tantos exemplos de ações de retorno à sociedade do que é produzido 

na universidade, buscou-se sistematizar a produção de análises sociodemográficas de maneira 

simples e objetiva, no intuito de contribuir para a disseminação de conhecimento sobre o campo 

de estudos de população e a demografia com bases científicas. Uma forma de contribuir com 

a disseminação de informação baseada em evidências empíricas para, em grande medida, 

combater informações falsas e também para prover subsídios para a tomada de decisão social 

ou governamental.

Vivemos um contexto em que cresce o ceticismo em relação à ciência, um negacionismo 

científico que impulsiona o movimento anti-vacina, o terraplanismo, e outros tantos casos em 

que o conhecimento científico é contestado por grupos sociais sem apresentação de argumentos 

baseados em evidências científicas. Diante disso, não é raro que se procure a pílula mágica que 

nos salvará de todos os males. As fake news e a pós-verdade, assim, se fundem dentro de um 

contexto de redes sociais e canais de comunicação de alta velocidade e fácil digestão. Talvez seja 

o momento em que o conhecimento científico seja mais relevante do que nunca no contexto social.

Com esse espírito de disseminar conhecimento em uma perspectiva de divulgação 

científica e, portanto, não se enquadrando estritamente como atividade de pesquisa, as análises 

do ONAS-Covid19 contaram com a colaboração dos alunos de iniciação científica e pós-graduação, 
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e envolveram os docentes do Programa de Pós-Graduação em Demografia e diversos outros 

programas de pós-graduação. Elas são compiladas no sentido de ampliar o reconhecimento de 

abordagens populacionais sobre os problemas relacionados à pandemia - não apenas aqueles 

relacionados à saúde, mas também os desafios da desigualdade de gênero, o perfil das famílias 

com crianças em idade escolar, as medidas e indicadores de distanciamento social, etc.

A iniciativa se somou a um movimento acadêmico e social que suscitou o debate sobre a 

popularização do conhecimento científico. Afinal, o discurso que cresce entre as esferas sociais, 

políticas e governamentais é de que, no enfrentamento à Covid-19, deveríamos nos orientar 

pela ciência. Surgem questões como o chamado isolamento vertical ou amplo, uso de medica-

mentos para tratamento da doença, efeitos colaterais dos medicamentos e da própria doença, 

aspectos sociais e econômicos derivados, etc. São inúmeros os debates que seguem ganhando 

espaços nos telejornais e nas mídias digitais.

Mas apesar do avanço considerável sobre a importância da divulgação científica e da 

popularização do conhecimento científico nos últimos anos, ainda há um dilema que precisa 

ser enfrentado dentro do próprio campo científico. Talvez um falso dilema, entre a populariza-

ção e uma “vulgarização” do conhecimento científico, que ainda parece impedir uma evolução 

maior deste processo de retorno social dos investimentos públicos em ciência. Nos termos de 

José Reis, havia (e talvez ainda haja) um abismo entre a tradição isolacionista do pesquisador e 

a difusão da informação do jornalismo.

De um lado, os cientistas, muito ciosos da precisão da informação até mesmo em minú-
cias de nenhum interesse público e, de outro, os jornalistas, mais estimulados pelo essen-
cialmente novo e capaz de atrair os leitores. Pode-se dizer que em alguns centros se cavou 
um profundo fosso entre ciência e jornalismo, como se a notícia científica se apequenasse 
ou prostituísse quando veiculada na imprensa. (MASSARANI et al., 2002, p. 75).

Mais recentemente, há esforços de ambos os lados. O jornalismo cada vez mais 

especializado na cobertura científica e pesquisadores buscando um diálogo menos ensimesmado. 

Mas ainda não parece ser uma tarefa sem efeitos colaterais, sobretudo no movimento dos 

pesquisadores em direção ao público não especializado. Não entrar nas minúcias ainda é visto 

no âmbito acadêmico como vulgarização do conhecimento científico e constrange, sobretudo 

os jovens pesquisadores, a reproduzir uma forma de conhecimento verticalizado para seguir 

os protocolos estabelecidos pelo campo científico - nos termos de Pierre Bourdieu, do Homo 

academicus (BOURDIEU, 2011).
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O desafio é fazer uma ruptura geracional. Formar novos pesquisadores que tenham 

sensibilidade para a popularização da ciência e que saibam distinguir entre as minúcias 

academicistas e a mensagem principal, voltada para o público não especializado. Dessa forma, 

evitaríamos a vulgarização pejorativa do conhecimento científico e passaríamos a ter uma 

imagem menos mitológica ou caricata do pesquisador. O esforço deveria ser de ambos os lados, 

mas parece que o jornalismo científico (embora ainda prevaleça a percepção mitificada da ati-

vidade de pesquisador) já está bem mais desenvolvido do que a formação de pesquisadores com 

sensibilidade para divulgação. Talvez a pandemia da Covid-19 possa servir como um ponto de 

inflexão nesse movimento. Direcionar esforços para a sistematização de modelos de divulgação 

científica que não sejam dependentes dos esforços individuais de pesquisadores, mas sim um 

projeto abrangente de formação.

Este livro é resultado de um desses esforços. O ONAS-Covid19 publicou de forma 

contínua entre março e agosto de 2020 um grande conjunto de textos de análise com esse perfil 

de divulgação científica. Sem jargões técnicos, sem cair nas minúcias e detalhes acadêmicos, 

sem demandar grandes conhecimentos prévios. São textos de leitura simples, curta e leve, no 

intuito de levar a um público mais amplo a importância de análises sociodemográficas baseadas 

em evidências empíricas. Os textos que foram divulgados no website do Programa de Pós-

-Graduação em Demografia da UFRN atingiram um público de cerca de 45 mil visualizações 

e obtiveram a repercussão em, pelo menos, 100 produções de caráter jornalístico, incluindo 

diversas entradas na cobertura televisiva.

Sendo assim, como forma de organizar a diversidade de temas abordados ao longo destes 

meses, este livro é dividido em 7 categorias temáticas de assuntos. Privilegiando o contexto 

regional nordestino, as análises buscaram focalizar os assuntos relacionados a características da 

população em suas diversas dimensões. Algumas análises precisam ser contextualizadas para 

o momento em que foram publicados e, por essa razão, as datas da divulgação original estão 

indicadas. De toda forma, não se perde o caráter informativo e analítico dos capítulos.

A primeira seção conta com 13 textos que buscaram analisar e contextualizar as medidas 

de distanciamento social (principal ação para a redução das contaminações de Covid-19) através 

do uso de dados provenientes dos registros de mobilidade de aparelhos celulares. As análises 

contam com a colaboração de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e resultaram 

em importantes contribuições para entender o contexto e a eficácia das políticas adotadas pelos 

governos estaduais e municipais.
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O segundo bloco temático, “Infraestrutura e Serviços de Saúde”, reúne 12 textos que 

abordam temas como o perfil e as características dos trabalhadores e trabalhadoras da área 

de saúde, especialmente aqueles da linha de frente no combate ao novo coronavírus. Também 

foram abordadas questões relacionadas ao déficit de infraestrutura de serviços bancários, de 

equipamentos de saúde, de esgotamento sanitário, enfim, das condições de serviços que afetam 

e afetaram as condições de vida da população ao longo desse contexto de distanciamento social.

 

No terceiro grupo de textos, foram abordadas questões relacionadas à saúde e mortalidade 

da população: os fatores de risco, os diferenciais regionais, as características demográficas que 

influenciam nas medidas, e até a saúde mental da população diante da excepcionalidade do 

momento. São sete textos que avançam sobre questões mais imediatas da população com o 

avanço da doença propriamente dita.

No bloco 4, estão reunidos oito textos que discutiram os dados sobre a Covid-19. Desde 

os efeitos da subnotificação de casos até as fontes de dados alternativas para o melhor entendimento 

do avanço da Covid-19 no contexto nacional e nordestino. 

No bloco seguinte (5) são reunidos 11 textos que tratam de aspectos relacionados ao 

mercado de trabalho, ao emprego e à renda da população diante do contexto de distanciamento 

social. Claro que os desafios econômicos já eram críticos para grande parcela da população 

mesmo antes da pandemia, e a situação só poderia ter piorado. O volume de pessoas invisíveis 

ao Estado ficou evidente com a preocupação de fornecer ajuda para aqueles mais vulneráveis. 

Algumas categorias ocupacionais foram mais afetadas e uma delas foi o emprego doméstico. 

Já marcado por desigualdades grandes e majoritariamente feminino, os textos discutiram os 

desafios e necessidades desse grupo de mulheres em um acirramento de conflitos e carências. 

Desigualdades que se refletiram no perfil diferenciado das pessoas que puderam manter seus 

empregos, pois puderam manter seu trabalho de casa.

Seis textos compõem o bloco 6, sobre Educação. Foram análises que buscaram evidenciar 

a importância da suspensão das atividades escolares para a redução da velocidade do contágio 

da Covid-19. Muitas crianças convivem em condições residenciais de alta densidade e com 

pessoas que apresentam comorbidades que poderiam agravar os quadros da doença em casos 

de infecção. Além disso, discutiu-se também como a pandemia ampliou as desigualdades no 

acesso à educação. Claramente, os estudantes em condições já desfavoráveis de renda, também 

foram excluídos do ensino remoto, pois se viram sem internet, sem computadores e sem 

condições adequadas para estudo. 
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Por último, o bloco temático 7 abordou a questão da violência durante a pandemia. São 

quatro textos tratando de que se por um lado a pandemia reduziu alguns tipos de violência e 

acidentes, por outro, agravou a violência doméstica e a violência de gênero.

Em grande medida, os textos foram sendo desenvolvidos conforme as preocupações 

sociais sobre determinados temas se tornaram mais evidentes, em uma perspectiva de tentar 

acompanhar as demandas e preocupações da sociedade, mas também dos próprios pesquisadores. 

Afinal, somos parte do nosso objeto de análise e seria inevitável que as preocupações pessoais 

dos pesquisadores não estivessem motivando a produção dessas análises. Assim, esperamos que 

este livro sirva como um ponto de referência para o futuro da divulgação científica para os estudos 

de população e a demografia na região Nordeste, tentando popularizar essa área de conheci-

mento que é tão cara às preocupações sociais, mas tão pouco visibilizada. Esperamos, ainda, 

que a reunião destes textos permita mostrar que é possível produzir conhecimento científico 

com uma linguagem acessível e que atinja um público mais amplo e não especializado. 

Aproveitamos para agradecer a todos os colaboradores de cada texto dessa coletânea. Foram 

meses ricos de aprendizado e de convívio (remoto, claro) que materializaram as nossas 

preocupações e angústias em produções que tiveram um alcance maior do que esperávamos.
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Informações de localização de celulares
ajudam a medir o isolamento social no RN

Luciana Lima
Ivanovitch Silva

Gisliany Alves

O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmado pelo 

Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. Com o espraiamento do número de 

casos pelo território nacional, os estados começaram a decretar, paulatinamente, medidas de 

isolamento social para tentar conter o avanço da doença. Até o dia 4 de abril, o país já registrava 

mais de 10 mil casos confirmados e o número de óbitos por Covid-19 já superava a marca de 400.

Ainda não há vacina para conter essa pandemia que já produziu cerca de 64 mil mortos 

em todo o mundo. Em um contexto de incerteza, em que pesquisadores e cientistas de todo o 

planeta estão correndo contra o tempo para descobrir uma forma de neutralizar essa doença, 

o isolamento social tem sido considerado a medida mais eficiente para se evitar o colapso dos 

sistemas de saúde do mundo. Como dizem, é preciso “achatar” a curva epidemiológica, distribuir 

os casos no tempo e, assim, evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo. E com 

isso, evitar também a sobrecarga de hospitais e da quantidade limitada de profissionais da saúde, 

pois mesmo que seja possível construir emergencialmente mais leitos, não seria possível formar 

profissionais de saúde no mesmo tempo hábil.

No estado potiguar, em 18 de março, a Governadora Fátima Bezerra decretou medidas 

de isolamento social em todo o estado. Pelo decreto, houve a suspensão das atividades escolares 

em estabelecimentos públicos e privados, bem como do funcionamento do comércio, bares, 

restaurantes e demais atividades consideradas não essenciais à população. No dia 2 de abril, esse 

decreto foi prorrogado por mais 21 dias. No Rio Grande do Norte, até a manhã do dia 3 de abril, 

a Secretaria Estadual de Saúde confirmava 176 casos positivos para o novo coronavírus, 2.288 

casos suspeitos e quatro óbitos.

Ainda que vários estados, e o próprio governo federal, tenham determinado isolamento 

social por meio de decretos, cessar a movimentação de pessoas nas ruas não tem sido uma tarefa 

simples. A empresa Google disponibilizou um relatório denominado “Covid-19 Community 

Mobility Reports” com atualizações para 131 países e regiões sobre a circulação de pessoas para 

um conjunto variado de atividades, tais como restaurantes, shopping centers, equipamentos 

1.1
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públicos, parques, locais de trabalho, supermercados e farmácias e, também, circulação residencial. 

Muitos usuários de aparelhos celulares utilizam-se do sistema operacional Android, desenvolvido 

pela Google.

O “histórico de localização” é uma das ferramentas relacionadas ao sistema Android, sis-

tema por padrão desativado e que, quando ativado pelo usuário, permite que os dispositivos 

móveis registrem no banco de dados do Google os locais onde o seu celular se encontra (para 

os usuários do sistema iOS, do iPhone, o registro só é feito quando ele usa o Google Chrome 

como navegador). Segundo a empresa, esses dados são armazenados em bancos de dados 

agregados de modo anônimo. As informações disponibilizadas para análise da mobilidade 

dos celulares pela Google se referem ao período de 16 de fevereiro a 29 de março de 2020.

De acordo com informações do relatório, houve um aumento de 20% na média brasi-

leira dos registros de circulação residencial. Ou seja, aumentou a participação de celulares que 

permaneceram dentro de suas casas. Essa tendência foi seguida por todas as unidades da fede-

ração. O estado do Rio Grande do Norte apresentou percentual similar (+20%), e se posicionou 

entre os cinco estados com maior registro da Google para essa situação.

Em localidades como parques (o que inclui, também, as praias), a redução da circulação 

de pessoas no estado potiguar foi de 74% e acima da média nacional (70%). Com relação às 

estações de transporte público, a redução na circulação de pessoas, segundo informações da 

Google, foi de 66% no Rio Grande do Norte. Nesse quesito, comparando com as demais uni-

dades da federação, o estado potiguar ocupou a 15º posição. No que se refere às tendências de 

mobilidade nos locais de trabalho, a Google indicou uma redução de circulação de 33% para o 

Rio Grande do Norte, um valor levemente inferior à média brasileira (34%).

Com base nesses dados, foi construído um Indicador de Circulação (Circulation Indi-

cator) a partir da área de um gráfico de radar, onde as seis variáveis consideradas pela Google 

são sobrepostas em um plano polar e constituem um polígono fechado1. A Figura 1 apresenta 

a distribuição por estados e grandes regiões brasileiras para o Indicador de Circulação. Quanto 

maior o valor do indicador, maior a circulação de pessoas sugerida pelos registros de históricos 

de localização e, portanto, menor tendência de isolamento social. O estado do Rio Grande do 

Norte apresentou o quarto maior valor para os estados da região Nordeste.

1  Maiores informações sobre o cálculo do indicador podem ser obtidas em 
<https://github.com/ivano vitchm/google-COVID19-mobility-report>
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Indicador de circulação (Circulation Indicator) 
para Brasil, Unidades da Federação e 

Grandes Regiões, 16 de fevereiro a 
29 de março de 2020.

 

.

Fonte: Google LLC, 2020

Por outro lado, a Figura 2 indica que o padrão de circulação de pessoas no Rio Grande 

do Norte e no Brasil foi bastante parecido. Porém, o estado potiguar apresenta menor registro 

de atividades capturadas pela Google (menor área no gráfico de radar).

Gráfico de radar: Indicador de circulação 
(Circulation Indicator), Rio Grande do Norte e Brasil, 

16 de fevereiro a 29 de março de 2020.

Fonte: Google LLC, 2020.

Figura 1

Figura 2



23 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Resguardadas as devidas limitações desses dados, que se referem a uma tecnologia nem 

sempre disponível à totalidade da população e que, quando disponível, a função que permite 

a captura desses dados nem sempre são habilitadas por todos os usuários, essas informações 

podem ser fontes complementares importantes para entender a mobilidade diárias das pessoas. 

Identificar localidades com evidências de quebra de medidas de isolamento social pode auxiliar 

os governos para que eles atuem de maneira mais focalizada na proteção dos indivíduos ao risco 

de contrair o novo coronavírus. Ou seja, é possível concentrar os esforços de conscientização e 

informação sobre a importância das medidas de isolamento nos locais de maior urgência.

Os autores disponibilizam os dados contidos no relatório da Google para Brasil, 

Unidades da Federação e países em formato.csv em https://github.com/ivanovitchm/google-

-Covid19-mobility-report.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

 GOOGLE LLC. Google Community Mobility Reports. Google LLC, California, abr. 

2020. Disponível em: <https://www.google.com/Covid19/mobility/>. Acesso em 16/04/2020.
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Ivanovitch Silva
Luciana Lima

Leonardo Bezerra
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Marcel Ribeiro-Dantas
Gisliany Alves

Perto de completar um mês de vigência dos decretos que interromperam total ou 

parcialmente as atividades de serviços não essenciais em boa parte das unidades da federação 

e municípios, fazer um balanço sobre a adesão às medidas de isolamento social é fundamental 

para que se possa realizar um planejamento futuro adequado. De acordo com o Ministério da 

Saúde, estima-se que o pico de contaminação do novo coronavírus deverá ocorrer entre maio e 

junho (CNN BRASIL, 2020), quando o sistema de saúde teria que lidar simultaneamente com 

a Covid-19 e outras doenças respiratórias típicas do período de inverno. Sendo assim, quanto 

maior a aderência às medidas que restringem a circulação de pessoas, menor a chance de 

agravamento desse cenário de sobreposição de demandas ao sistema de saúde.

Nas semanas que precederam esta análise, algumas empresas de tecnologia vinham 

divulgando dados de mobilidade provenientes de dispositivos móveis como aproximações do 

nível de circulação/isolamento das pessoas. A Google é uma delas, e na última semana divulgou 

seu segundo relatório sobre locais visitados e capturados por dispositivos móveis para o Brasil e 

outras localidades do mundo entre 16 de fevereiro e 5 de abril. As localidades são classificadas 

em seis grupos: compras e recreação (shoppings centers, restaurantes, livrarias); supermercados 

e farmácias; áreas de lazer (parques, praias, jardins e praças públicas); estações de trânsito (pontos 

de embarque e desembarque de passageiros); locais de trabalho e residências dos usuários. Os 

dados divulgados pela empresa são percentuais de variação, tendo como linha de base a movi-

mentação no período de 3 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020, um período anterior ao decreto 

de isolamento social pelos estados brasileiros (GOOGLE LLC, 2020).

As informações disponibilizadas em formato de relatório foram extraídas inicialmente 

pelo  software  Mobius, criado e disponibilizado gratuitamente pelos pesquisadores do  Data 

1.2
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Science Campus (2020). Nesta análise, este software é usado como parte de um  pipeline  de 

extração e pré-processamento que permite obter informações diárias sobre os registros de 

atividades das seis categorias disponibilizadas pela Google em nível nacional e por unidade da 

federação, incluindo o Rio Grande do Norte.

A Figura 1 ilustra o percentual de variação diária na mobilidade no Rio Grande do 

Norte, de 16 de fevereiro a 5 de abril, com relação à linha de base, para categorias de atividades 

disponibilizadas pela Google (ver nota ao final). É importante ressaltar que as visitas classificadas 

como ‘Parques’ (que também incluem as praias) apresentam níveis, em geral, reduzidos em 

relação às demais categorias, com exceção do período do Carnaval. Como o período de linha 

de base compreende o mês de janeiro, em que este tipo de local apresenta elevada mobilidade, 

esse resultado é compreensível.

Tendência da mobilidade no RN 
entre 17 de fevereiro a 5 de abril. 

Fonte dos dados básicos:  Google LLC, 2020.

No estado potiguar, o primeiro decreto de restrições à mobilidade da população ocorreu 

em 18 de março. Observa-se na Figura 1 que a partir desta data, aproximadamente, a curva de 

registros de atividades em residências foi crescente (linha amarela). Em poucos dias alcançou o 

patamar de 20% de aumento com relação à linha de base, o que pode significar uma boa 

resposta inicial da população aos decretos e recomendações de restrição na mobilidade. 

Todavia, observa-se uma leve tendência de redução desse patamar ao final da série estudada.

Figura 1



26 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Em contrapartida, todas as áreas não-residenciais apresentam queda expressiva em 

seguida ao decreto. Além da redução relativa ao período de alta temporada, as visitas 

classificadas como ‘Parques’ também são afetadas pela drástica redução de circulação de 

turistas no estado, sobretudo após as séries de decretos de restrição de circulação em todo o país 

e, claro, também pela redução expressiva de voos domésticos. Esses resultados corroboram as 

dificuldades apontadas por setores econômicos ligados ao turismo no estado potiguar, como o 

setor hoteleiro, que em março apresentou 90% de suas reservas canceladas (PORTAL G1, 2020).

As categorias ‘Locais de trabalho’ e ‘Estações de trânsito’ podem ser consideradas bons 

termômetros de exposição das pessoas a ambientes potenciais de contágio pelo vírus. Conforme 

ilustrado na Figura 1, houve uma tendência de crescimento, sobretudo, nos registros de 

atividades em locais de embarque e desembarque de passageiros. De acordo com informações 

da Secretaria da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, cerca de 29% dos indivíduos 

com diagnóstico positivo para o novo coronavírus tinham de 30 a 39 anos de idade, o que é 

compatível com as idades em que eles se encontram mais inseridos no mercado de trabalho 

e utilizam transporte público para deslocamento diário. Neste sentido, sobretudo no caso de 

trabalhadores informais, justifica-se a importância de ações de auxílio financeiro emergencial 

em conjunto com medidas de intensificação de verificação do cumprimento do decreto de 

isolamento social.

Logo após o decreto de 18 de março, também se verificou uma queda expressiva da 

circulação em ‘supermercados e farmácias’ e ‘compras’ no estado. Todavia, por volta de 23 de 

março, verificou-se tendência de crescimento de movimentos para esses dois grupos, o que 

pode ser um efeito de indução do isolamento social à elevação do consumo de alimentos e itens 

de limpeza e higiene pessoal pelos domicílios. No entanto, sendo essa hipótese verdadeira, cabe 

destacar a necessidade de fiscalização desses estabelecimentos para que se cumpram as diretrizes 

de segurança contra o contágio pelo vírus entre clientes e funcionários.

A Figura 2 utiliza um indicador que agrega a movimentação de todos os tipos de 

ambiente considerados pela Google para mostrar a evolução do isolamento social por dia no 

Rio Grande do Norte em relação ao Brasil. Quanto maior o seu valor, maior o nível de 

circulação em relação à linha de base. Nota-se que, em termos proporcionais, a variação 

de circulação no Rio Grande do Norte segue um padrão similar à média brasileira em todo o 

período considerado, chegando a praticamente coincidir com a média após os decretos de 

restrição de mobilidade.
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Indicador de circulação de pessoas no RN 
e no Brasil, de 17 de fevereiro a 5 de abril.

Fonte dos dados básicos: Covid-19 Community Mobility Reports, Google

Nota: a fim de se retirar possíveis efeitos dos dias da semana sobre a variação de movimentação por atividade, os 

dados apresentados nesta figura foram sujeitos a técnicas estatísticas que evidenciam a tendência.

O nível de circulação de pessoas no estado a partir destes decretos seguiu a mesma 

tendência da média brasileira, porém com diferenciais em nível, sobretudo, ao final de março e 

início de abril. No último dia da série disponível para análise (05/04/2020), o nível de circulação 

no estado foi 76% menor em relação à linha de base, enquanto para o Brasil essa redução foi de 

72%. Esse dado é provavelmente explicado pelos estados que passaram a apresentar uma menor 

adesão ao isolamento social, por vezes de forma oficial através de decretos de flexibilização de 

circulação, elevando a média nacional.

Considerações Gerais
Apesar das limitações inerentes aos dados (cobertura, nível agregado das informações 

e período relativamente longo de atualização dos dados), essas informações disponibilizadas 

gratuitamente pela Google são de grande potencial para monitoramento da circulação de 

pessoas, com a vantagem de permitir um detalhamento por grupos de atividades econômicas. 

No caso do estado do Rio Grande do Norte, o avanço do novo coronavírus nos municípios do 

interior tem sido expressivo, portanto, acompanhar as tendências de circulação de pessoas nessas 

Figura 2
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localidades, e não apenas na capital e região metropolitana, torna-se igualmente importante. 

Por fim, a disponibilização e utilização de dados de mobilidade para o nível intramunicipal 

poderá fazer a diferença nas próximas semanas, quando, inevitavelmente, entraremos em uma 

nova e decisiva fase da pandemia pelo novo coronavírus.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

CNN BRASIL. Período crítico do novo coronavírus no Brasil será entre maio e 

agosto. Disponível em: < https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/28/mandetta-se-reu-

ne-com-bolsonaro-e-pede-tom-mais-ameno>. Acesso em: 14/04/2020.

GOOGLE LLC. Google Community Mobility Reports. Disponível em: <https://www.

google.com/Covid19/mobility/>. Acesso em 05/04/2020.  
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Ainda no mês de março, todos os estados brasileiros adotaram decretos de isolamento 

social que interromperam total ou parcialmente um conjunto de atividades, sobretudo aquelas 

consideradas não-essenciais. Perto de completar um mês de vigência dos decretos de boa parte 

das unidades da federação, fazer um balanço sobre a adesão às medidas adotadas é fundamental 

para que se planeje esse isolamento nos meses subsequentes. De acordo com o Ministério da 

Saúde, o pico do novo coronavírus deverá ocorrer entre maio e junho, quando o sistema de 

saúde terá que lidar simultaneamente com a Covid-19 e as doenças respiratórias típicas do 

período de inverno (CNN BRASIL, 2020). Quanto maior a aderência às medidas que restringem 

a circulação de pessoas, menor a chance de agravamento desse quadro previsto.

Nas últimas semanas, algumas empresas de tecnologia têm divulgado dados de 

mobilidade provenientes de dispositivos móveis como aproximações do nível de circulação das 

pessoas. A Google é uma delas, e no último dia 16 essa empresa divulgou seu terceiro relatório 

sobre locais visitados e capturados por dispositivos móveis para o Brasil e outras localidades do 

mundo, de 15 de fevereiro a 11 de abril. As localidades são classificadas em seis categorias: 

compras e recreação (shoppings centers, restaurantes, livrarias); supermercados e farmácias; 

áreas de lazer (parques, praias, jardins e praças públicas); estações de trânsito (pontos de 

embarque e desembarque de passageiros); locais de trabalho; e residências dos usuários. Os 

dados divulgados pela empresa são percentuais de variação, tendo como linha de base a movi-

mentação no período de 3 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020, um período anterior ao decreto 

de isolamento social pelos estados brasileiros.

As informações são disponibilizadas como séries históricas, uma para cada país 

e categoria de localidade. Para alguns países, como o Brasil, as informações também são 

disponibilizadas em nível regional; neste caso em nível de unidades da federação. A Figura 1 

1.3
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ilustra o percentual de variação diária na mobilidade no Rio Grande do Norte de 15 de fevereiro 

a 11 de abril, com relação ao período da linha de base, para categorias de atividades disponi-

bilizadas pela Google. A fim de se retirar possíveis efeitos dos dias da semana sobre a variação 

de movimentação por atividade, os dados apresentados nesta figura foram sujeitos a técnicas 

estatísticas que evidenciam a tendência.

Tendência da mobilidade no RN 
de 15 de fevereiro a 11 de abril.

 
Fonte: Covid-19 Community Mobility Reports, Google

No estado potiguar, o primeiro decreto de restrições à mobilidade da população ocorreu 

em 18 de março. Observa-se na Figura 1 que aproximadamente a partir dessa data a curva de 

registros de atividades em residências foi crescente. Em poucos dias, alcançou-se o patamar de 

20% de aumento com relação à linha de base, o que pode significar uma boa resposta inicial da 

população aos decretos e recomendações de restrição na mobilidade.

Todas as demais categorias de localidade, que representam áreas não-residenciais, 

apresentaram uma forte redução de mobilidade logo em seguida às medidas restritivas. No entanto, 

na última semana de março e na primeira semana de abril, observa-se uma reversão nessa 

tendência, com reduções de mobilidade cada vez menores em relação ao período da linha de base.

A mobilidade em áreas não-residenciais na segunda semana de abril variou em função 

da categoria de localidade considerada. No que se refere às visitas classificadas como ‘Parques’, 

que também incluem as praias, ao final do período verificou-se uma tendência de crescimento. 

Figura 1
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Apesar da drástica redução de circulação de turistas no Rio Grande do Norte, sobretudo após 

as séries de decretos de restrição de circulação em todo o país, essa tendência pode significar o 

retorno dos potiguares ao lazer nas áreas de atrativos naturais do estado.

Para as categorias ‘Locais de trabalho’ e ‘Estações de trânsito’, que se encontram intimamente 

associadas, houve tendência de queda na mobilidade de pessoas no estado na segunda semana 

de abril. Isto pode ser um efeito da entrada em vigor do auxílio emergencial a trabalhadores 

informais e outros grupos vulneráveis no início de abril.

O caso da circulação em ‘supermercados e farmácias’ e ‘compras’ no estado é o que 

mais se distingue das demais categorias não-residenciais. Por volta de 23 de março verificou-se 

tendência de crescimento de registros para esses dois grupos de forma mais acentuada que nas 

demais categorias. Isto pode ser, inclusive, um efeito de indução do próprio isolamento social à 

elevação do consumo de alimentos e itens de limpeza e higiene pessoal pelos domicílios. No en-

tanto, essa tendência se reverteu aproximadamente um domingo anterior à páscoa, em 5 de abril.

A Figura 2 auxilia a visualização da estrutura de mobilidade da população circulante no 

estado em três momentos: 15/02 (roxo) e 11/04 (vermelho) e a linha de base (verde). Este tipo 

de visualização, denominada gráfico de radar, ilustra as variações para cada categoria de localidade 

considerada, formando uma figura (polígono) cuja forma muda em função das datas. Observa-se 

que, tanto no período de base como no dia 15/02, a distribuição de visitas capturadas pela Google 

foi praticamente uniforme entre as categorias elencadas. Porém, no último dia do período com 

restrições de mobilidade analisado (11/04), além da área ser menor (o que aponta menor nível 

de circulação), se destacou a mobilidade em residências (tendência de aumento) e também em 

supermercados.

Estrutura de mobilidade da população circulante 
do estado em três momentos no tempo, de acordo 

com as categorias estabelecidas pela Google.

Fonte:  Google LLC, 2020.

Figura 2
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A Figura 3, a seguir, utiliza um indicador que calcula a área das figuras formadas nos 

gráficos de radar de cada dia, agregando assim a movimentação de todas as categorias de 

localidade consideradas pela Google, para mostrar a evolução do isolamento social por dia no 

Rio Grande do Norte em relação ao Brasil. Quanto maior o seu valor, maior o nível de circulação 

em relação ao período de linha de base. Nota-se, nesta análise, que em termos proporcionais a 

variação de circulação no Rio Grande do Norte segue um padrão similar à média brasileira em 

todo o período considerado, chegando a praticamente coincidir com a média após os decretos 

de restrição de mobilidade.

Indicador de circulação no RN e no Brasil, 
de 15 de fevereiro a 11 de abril.

 

Fonte: Google LLC, 2020.

Na última semana do período analisado (segunda semana de abril), considerando o 

nível geral de circulação, houve uma importante redução dessa tendência no Brasil e também 

no estado potiguar. No dia 5 de abril o indicador apontou uma redução da mobilidade em 

relação à linha de base igual a 76% no Rio Grande do Norte e de 72% no Brasil, porém, dentro 

de cinco dias, em 11 de abril, essa redução passou a ser de 68% no estado e de 64% na média brasileira.

Figura 3
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Isolamento social nos municípios potiguares
Na fase atual da pandemia no estado, a doença tem avançado pelo interior, demandando 

atenção redobrada das prefeituras para que se cumpram os decretos de isolamento social. Uma 

vez que os dados da Google são disponibilizados apenas em nível estadual, foram utilizadas 

informações da  In Loco para realizar análises sobre a adesão ao isolamento nos municípios 

potiguares.

A In Loco é uma startup de tecnologia que tem acompanhado a movimentação de cerca 

de 60 milhões de brasileiros por meio de localização de celulares. Ela criou um índice de 

isolamento social em que quanto maior o seu valor, maior o nível de adesão da população a essa 

medida (IN LOCO, 2020). A Figura 4 mostra a evolução do indicador de isolamento social criado 

pela In Loco para sete municípios do estado: Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Currais Novos, 

Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. Estes municípios representam distâncias crescentes da capital, 

onde os primeiros casos de Covid-19 do RN foram relatados. As informações são diárias e se 

referem ao período de 01 de março a 14 de abril.

Índice de isolamento social 
para municípios selecionados do RN.

 

Fonte: In Loco, 2020.

Figura 4
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Observa-se que o formato das curvas é o mesmo para todos os municípios analisados 

ao longo da série, com picos de isolamento sobretudo aos domingos. O dia em que em que esse 

índice alcançou o maior valor para todos os municípios analisados foi em 22 de março, primeiro 

domingo após o decreto estadual de isolamento. 

Entre os municípios analisados, com base no indicador criado pela In Loco, Santa Cruz 

e Caicó foram aqueles com menor percentual de pessoas em isolamento social (37,4% e 37,7%, 

respectivamente) no período (valores médios). Os municípios em que as pessoas menos 

circularam foram Parnamirim (49,2%), Mossoró (43%) e Natal (41,7%).  Currais Novos e Pau 

dos Ferros situaram-se em posições intermediárias considerando os setes municípios analisados, 

com percentuais de isolamento social iguais a 38,3% e 40,2% respectivamente. 

Verifica-se que entre os municípios selecionados aqueles que obtiveram maior percentual 

de pessoas em isolamento social do estado foram aqueles de maior porte econômico e 

populacional, o que possivelmente os expuseram aos primeiros casos registrados no estado. Segundo 

a Secretaria da Saúde Pública do estado, até o dia 17 de abril essas localidades concentravam 

a maior parte dos casos confirmados de Covid-19  (61 casos em Parnamirim, 92 casos em 

Mossoró e 236 casos em Natal). É possível que este cenário eleve o senso de alerta da população 

em seguir às recomendações de cumprimento do isolamento, frente a outros municípios cujo 

registro de número de casos é raro até o momento.

É importante ressaltar que independentemente do número de contaminados pelo 

vírus, é fundamental que todos os municípios cumpram as medidas de isolamento social de 

maneira preventiva a cenários futuros de sobrecarga do sistema de saúde. A Figura 5 resume o 

ranqueamento dos dez municípios potiguares com os menores percentuais médios de isolamento 

social, segundo a métrica desenvolvida pela In Loco e comparado à média estadual. Quanto 

mais forte o tom de vermelho da escala, menos as pessoas permaneceram em suas residências 

no período de 1 de março a 14 de abril. Na média, o Rio Grande do Norte apresentou um nível 

de isolamento social de 45,8%. Os dez municípios com menor adesão ao isolamento social 

apresentaram, todos, isolamento social médio abaixo de 40%.
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Municípios do RN com menor adesão ao 
isolamento social, ranqueados por percentual.

 

Fonte: In Loco, 2020.

Um panorama regional do estado quanto ao indicador de isolamento social da In Loco 

é ilustrado pela Figura 6. Conforme é possível observar, há importantes disparidades internas 

com relação a esse indicador e que devem ser consideradas. Por exemplo, a mesorregião do 

leste potiguar e a microrregião de Macaíba apresentaram valores elevados de isolamento social, 

enquanto a mesorregião Central Potiguar e a microrregião do Médio Oeste e do Seridó Oriental 

foram as que apresentaram os maiores índices de circulação.

Figura 5
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Percentual de isolamento social no território do RN, 
com detalhamento para Municípios, 

Meso-Regiões, e Micro-regiões.

 Fonte: In Loco, 2020.

Por último, cruzamos os dados dos municípios com os menores percentuais de isola-

mento social e a análise por meso e microrregiões. Santa Cruz, localizado na mesorregião do 

Agreste Potiguar apresentou o menor índice (37,4%). A mesorregião Central Potiguar incluiu 

metade dos dez municípios em que as pessoas mais circularam no estado (Jardim do Seridó – 

37,5%, Caicó – 37,7, Jardim de Piranhas – 38,2%, Currais Novos – 38,3% e Tenente Laurentino 

Cruz – 38,7%).  Em termos de microrregiões, a Médio Oeste incluiu o município com o quinto 

menor valor de isolamento social do estado (Messias Targino – 38,1%); e a microrregião do 

Seridó Oriental, os municípios de Currais Novos e Jardim do Seridó, que se encontram entre as 

dez cidades do estado com maior circulação de pessoas.

Figura 6
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Considerações Gerais
Conforme foi demonstrado por este breve exercício metodológico, monitorar o 

isolamento social apenas considerando uma unidade geográfica pode encobrir uma im-

portante variabilidade interna. Utilizando fontes de informações distintas, uma para nível estadual 

e outra para nível municipal, verificaram-se tendências discrepantes considerando níveis de 

município, meso e microrregião. Todavia, até o presente momento, é possível realizar análises 

por categorias de atividades apenas com os dados da Google, e somente para o nível estadual, 

o que também é importante para direcionar esforços focalizados por parte dos governos para 

garantir o cumprimento dos decretos de isolamento social. A disponibilização e utilização de 

dados de mobilidade para o nível intramunicipal pode ser um esforço futuro a ser buscado 

junto às empresas de tecnologia para que o monitoramento da circulação de pessoas seja ainda 

mais preciso.

Agradecimentos: os autores agradecem à In Loco pela disponibilização dos dados 

municipais utilizados. 
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Informações da Google que permitem obter a circulação de pessoas em seis categorias 

de lugares, com base em visitas registradas por telefones celulares, indicam que entre 19 de 

março e 30 de abril houve tendências importantes e inéditas quanto à mobilidade da população 

durante a pandemia por Covid-19. Considerando as tendências de mobilidade por categorias 

de locais visitados para o período de 15 de fevereiro a 30 de abril, verifica-se sobretudo a partir 

do final desse último mês que as curvas de tendência apontam para redução da mobilidade em 

locais de residência, e aumento para todas as demais categorias, com destaque para os super-

mercados e farmácias, locais de trabalho, estações de trânsito e compras (Figura 1).

Distanciamento social no Brasil segundo 
categorias de atividades da Google

Fonte: Google LLC, 2020.

1.4

Figura 1
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Como está o Nordeste em relação às tendências 
de mobilidade registradas pela Google?

Considerando apenas a categoria da Google para   locais de trabalho, verifica-se para 

todos os estados da Região Nordeste tendência de elevação na mobilidade ao final do período 

considerado (Figura 2). O estado do Maranhão, que vinha apresentando os maiores patamares 

de mobilidade para esse quesito, ao final do mês de abril apresentou tendência de redução. Esse 

estado foi o primeiro do país a anunciar medidas de confinamento com entrada em vigor no 

mês de maio, válidas por 10 dias, e com abrangência em quatro municípios da Região Me-

tropolitana de São Luís (CORREIO BRASILIENSE, 2020). Em estados que já que se encontram 

bastante afetados pela Covid-19, como Ceará e Pernambuco, as tendências de mobilidade se 

apresentaram como as menores da região. É possível que em locais que apresentem grande 

volume de óbitos e casos confirmados pela doença, a percepção de risco da população seja 

maior, assim como a adesão às medidas de distanciamento social (POLETTI et al., 2012).

Distanciamento social no Nordeste 
considerando locais de trabalho

Fonte: Google LLC, 2020.

Como uma medida sintética das tendências de mobilidade para as seis categorias de 

atividades da Google, construiu-se um indicador de circulação que tem como referência o 

período da linha de base, ou seja, uma época anterior à pandemia por Covid-19 no Brasil. 

Valores elevados do indicador de circulação apontam para um menor nível de distanciamento 

Figura 2
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social. Em outras palavras, quanto maior a variação percentual no indicador em relação à linha 

de base, maior o distanciamento social praticado dentro de cada período analisado.

A Figura 3 apresenta o ranqueamento dos estados da Região Nordeste segundo a 

variação percentual no indicador de circulação, levando em consideração as seis métricas 

disponibilizadas pela Google. Na primeira coluna da Figura 3, os estados encontram-se 

ordenados da maior para a menor variação percentual no indicador de circulação no período 

de 15/02 a 19/03 e em relação à linha de base. A segunda coluna apresenta as posições 

alcançadas no ranqueamento por cada estado analisado de 20/03 a 30/04, também com relação 

ao período de referência. Em 19/03 foi anunciado decreto nacional de medidas de distanciamento 

social com vistas à contenção da epidemia no país, e a intenção foi analisar a variação na 

circulação antes e depois do decreto presidencial.

Conforme é possível verificar, de 15/02 a 19/03, portanto antes do anúncio de medidas 

de distanciamento social pela União, o Ceará foi o estado que alcançou maior variação 

percentual no indicador de circulação em relação à linha de base, portanto maior prática de 

distanciamento social dentro daquele período. As primeiras medidas de contenção da pandemia 

implementadas pelo estado cearense datam de 13 de março, por meio do Decreto Nº 33509 de 

13 de março de 2020 que instituiu o Comitê Estadual de enfrentamento à pandemia do 

coronavírus entre outras providências (CEARÁ, 2020). No segundo ponto no tempo analisado, 

o Ceará se manteve como o estado do Nordeste com maior variação percentual no indicador 

de circulação e, portanto, com maior nível de distanciamento social. O Ceará representa o 

estado do Nordeste com o maior número de casos e óbitos confirmados pela doença, e diante 

desse cenário crítico, a adesão às medidas de distanciamento social pode ter sido impulsionada 

por uma maior percepção de risco da população do que em áreas menos afetadas pela doença. 

Chama a atenção também o caso de Pernambuco, que saiu da última posição no período de 

15/02 a 19/03 (-7,89%) para a quinta posição no período posterior (-60,62%). O Rio Grande do 

Norte, que ocupava a antepenúltima posição no ranqueamento (variação percentual de cerca de 

15% em relação à linha de base), caiu para a penúltima colocação no período de 20/03 a 30/04, 

embora tenha alcançado no acumulado dessas datas uma variação percentual maior do que no 

período anterior (-59,14%).
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Ranqueamento dos estados da Região Nordeste 
segundo a variação percentual no indicador de

circulação em relação à linha de base 
(3 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020). 

Quanto maior a variação negativa, maior 
o ganho no distanciamento social

Fonte: Google LLC, 2020.

Distanciamento social no Rio Grande do Norte:
 mesma tendência brasileira?

Segundo métricas de mobilidade da Google, o distanciamento social  no  Rio Grande 

do Norte apresentou boa adesão dos potiguares nas primeiras semanas do decreto estadual 

Nº 29.524 de 17 de março de 2020. Porém, poucas semanas depois as curvas apresentaram 

tendências de crescimento em alguns pontos no tempo específicos, apontando para uma 

possível quebra no distanciamento social. Chamam atenção as oscilações nas curvas relativas à 

Figura 3
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mobilidade em supermercados e farmácias, locais de trabalho, de trânsito e também de parques, 

que, pela classificação da Google, também inclui as praias (Figura 4).  Percebe-se também que 

logo após o Decreto Nº 29.634 de 22 de abril de 2020, que flexibilizou setores específicos do 

comércio e indústria (RIO GRANDE DO NORTE, 2020), verificou-se tendência mais clara na 

redução da mobilidade em residências, e aumento na circulação em supermercados e farmácias, 

locais de trabalho, locais de trânsito e compras. Após esse decreto, a única categoria que 

apresentou tendência declinante foi a de parques (Figura 4).

Distanciamento social no Rio Grande do Norte 
segundo categorias de atividades da Google 

– 15 de fevereiro a 30 de abril.

Fonte: Google LLC, 2020.

Comparando apenas o valor do indicador de circulação no Rio Grande do Norte (sem 

extrair dele a variação percentual em relação à linha de base) com o Brasil ao longo do período 

considerado, fica ainda mais clara a tendência de crescimento na circulação geral para ambas as 

localidades. Ademais, a estrutura parecida das duas curvas sugere similaridade entre o compor-

tamento da população potiguar frente às medidas de distanciamento social e o comportamento 

médio da população do Brasil (Figura 5).

Figura 4
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Tendência do indicador de circulação 
para Brasil e Rio Grande do Norte

Fonte: Google LLC, 2020. 

Conclusões
A análise de dados de geolocalização da Google, por meio de tendências de mobilidade 

para seis categorias de atividades, e também por meio da construção de um indicador geral de 

circulação, evidencia que a adesão ao distanciamento social no Brasil e nos estados do Nordeste 

não parece seguir uma trajetória ascendente e de estabilidade. Dados do último relatório da 

Google divulgado em 04/05/2020 mostram que na média brasileira a circulação de pessoas 

aumentou sobretudo ao final do mês de abril, tendência seguida por estados do Nordeste, 

incluindo o Rio Grande do Norte. É importante considerar que análises agregadas para um longo 

período no tempo podem mascarar oscilações diárias importantes nas tendências de mobilidade, 

bem como variabilidades em níveis intraestaduais e intramunicipais, sendo importante comparar 

esses resultados com análises mais pormenorizadas em relação ao tempo e ao espaço. Contudo, 

os resultados obtidos acendem o alerta para que o país e unidades da federação como o próprio 

Rio Grande do Norte considerem medidas mais contundentes de distanciamento social para 

que a alta na circulação de pessoas, conforme demonstrado pelos dados analisados, não se 

converta em uma maior disseminação da doença.

Figura 5
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A startup In Loco desenvolveu um Índice de Isolamento Social para que as autoridades 

brasileiras de diversas esferas possam acompanhar a adesão da população às recomendações 

de ficar em casa durante a pandemia por Covid-19. Esse índice varia entre zero e um, e quanto 

maior o seu valor, maior a proporção de pessoas que permaneceram em suas residências 

respeitando o distanciamento social (IN LOCO, 2020). Para a sua construção, a In Loco utiliza 

um banco de dados de informações agregadas e anônimas da movimentação de 60 milhões de 

aparelhos celulares. De acordo com essa empresa, os dados são provenientes de aplicativos par-

ceiros instalados voluntariamente pelos usuários, que podem ou não permitir o envio de suas 

informações (IN LOCO, 2020; PEIXOTO, et al, 2020).

Também segundo a In Loco (2020), diversas administrações estaduais e municipais 

brasileiras estão adotando o indicador de isolamento social como instrumento de gestão no 

combate ao novo coronavírus. Ademais, iniciativas envolvendo pesquisadores de universidades 

têm desenvolvido dashboards particularizados que permitem o acompanhamento do distanciamento 

social não apenas por parte dos gestores como também pela sociedade civil (IME-USP, 2020; 

LAIS, 2020). O indicador de isolamento social da In Loco também tem sido incorporado nas 

análises sobre a adesão ao distanciamento social em diversas partes do país, e em comparação 

a outras fontes de informações que também utilizam a geolocalização de dispositivos móveis 

como base (PEIXOTO, et al, 2020; ENDO et al, 2020a; ENDO et al, 2020b; SILVA et al, 2020a).

Evolução diária do indicador de isolamento 
social em Natal: uma tendência decrescente

Analisando a evolução diária do indicador de isolamento social para o município de 

Natal de 01 de fevereiro a 30 de abril (Figura 1, linha azul), observa-se que os maiores valores 

1.5
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foram alcançados em dias de domingo e em feriados, quando em geral as pessoas ficam mais 

em casa. Considerando as datas posteriores ao primeiro decreto estadual para enfrentamento 

da pandemia (linha tracejada vertical vermelha), o maior valor de distanciamento social foi 

alcançado em 22 de março, o primeiro domingo após a publicação do decreto (68,3%). Quando 

já estava em vigência o segundo decreto estadual que, entre outras medidas, flexibilizou 

o funcionamento de setores específicos do comércio e da indústria (linha tracejada preta) (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2020), o menor valor registrado foi em 30 de abril, véspera do feriado 

estendido do Dia do Trabalho: 38,6%. Quando analisamos a tendência do indicador retirando 

dele o efeito dos dias da semana (linha laranja), verifica-se que a adesão ao distanciamento 

social foi maior logo após o anúncio dos decretos do estado potiguar e também da União (que 

data de 17 de março), porém com tendência de redução nas semanas subsequentes. Essa 

característica de uma adesão inicial elevada que não se sustenta no tempo é a mesma observada 

para o Brasil e para o próprio estado potiguar (SILVA et al, 2020b). Nota-se também que em 

nenhum período da série analisada os índices de isolamento chegaram a 0,7 (ou 70%), considerado o 

nível ideal de distanciamento social a ser alcançado (UNACAST, 2020).

Indicador de isolamento social para Natal – 
dados brutos e tendência dessazonalizada 

(Tendência seguida pelo indicador sem os efeitos 
dos dias da semana (oscilações de sazonalidade)

Fonte: In Loco, 2020. Desigualdades na adesão ao distanciamento social por bairros de Natal

Figura 1
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A Figura 2 ilustra a evolução do indicador de isolamento social da In Loco para os 36 

bairros de Natal do dia 24/04 ao dia 30/04. Quanto mais claras as cores dos mapas, maiores os 

níveis de adesão ao distanciamento social. Conforme mencionado anteriormente, o mapa que 

se refere a um dia de domingo (26) apresentou as cores mais claras em relação aos demais. Con-

tudo, para esse dia, alguns bairros se destacaram com cores mais escuras, ou seja, apresentaram 

mais pessoas que saíram de casa. São exemplos: Mãe Luiza, Areia Preta e Praia do Meio, loca-

lizados na Região Administrativa Leste; e Guarapes, Felipe Camarão, Bom Pastor e Quintas, 

localizados na Região Administrativa Oeste.   No período considerado, os menores valores no 

índice de isolamento social (cores mais escuras) foram observados no dia 30, véspera do feriado 

do Dia do Trabalhador em 01 de maio. Naquela data, o Governo do Estado do RN e Prefeitura 

de Natal efetuaram pagamento de suas respectivas folhas. Aliado à proximidade do feriado 

estendido, isso pode ter contribuído para um maior nível de deslocamento da população em 

praticamente todos os bairros do município (PORTAL G1, 2020; PREFEITURA DO NATAL, 

2020).

Indicador de isolamento social para bairros 
de Natal – quanto mais claro, maior o nível de 

distanciamento social

Fonte: In Loco, 2020.

Figura 2
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Comparando a adesão ao distanciamento social por Região Administrativa (Leste, Oeste, 

Norte e Sul) do município de Natal, observa-se que no dia 24 de abril (sexta-feira) a Região 

Administrativa Norte apresentou o maior nível de isolamento social em comparação às demais, 

com uma adesão de 48%. Na sequência, o nível de isolamento social dela aumentou para 50%, 

porém, em comparação às demais, essa região se tornou a segunda em termos de adesão ao 

distanciamento social, e assim se manteve até o dia 28/04 (terça-feira).  No dia 29/04, a Região 

Administrativa Norte alcançou o primeiro lugar entre as regiões analisadas com um nível de 

isolamento de 53%. No entanto, na véspera do feriado do dia 01 de maio, o valor do índice para 

essa região caiu para 39%, e ela voltou a ocupar a segunda colocação no ranqueamento das 

regiões administrativas (Figura 3).

Ranqueamento do indicador de isolamento social 
por Região Administrativa – quanto maior, melhor o 

nível de adesão ao distanciamento social

Fonte: In Loco, 2020.

Na maior parte do período considerado, a Região Administrativa Sul obteve os maiores 

valores no índice de isolamento social, e a Região Administrativa Oeste, os menores. É possível que o 

perfil sociodemográfico diametralmente oposto dessas duas regiões tenha levado a esse resultado. 

Por exemplo, na região Sul encontram-se localidades com os maiores índices de qualidade de 

vida da cidade (mensurado pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH), como por exemplo 

partes dos bairros de Candelária, Lagoa Nova e Capim Macio. Já na Região Administrativa 

Figura 3
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Oeste, áreas localizadas dentro dos bairros Nordeste, Dix-Sept Rosado e Planalto apresentam os 

menores valores de IDH de Natal (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 

2020). É possível que as melhores condições de vida dos moradores da Região Administrativa 

Sul oportunizem, por exemplo, a realização de atividades laborais e de aquisição de bens e 

serviços por meio da internet, favorecendo o maior cumprimento do distanciamento social 

dessas pessoas frente aos moradores de regiões cujas condições de vida são menos favorecidas.

Realizando uma análise por bairros de cada Região Administrativa, verifica-se para a 

região Norte uma grande oscilação entre eles: Igapó, que atingiu o maior nível de distanciamento 

social em 24/04 (50%), no último período analisado (30/04) passou para a quarta colocação 

(39,6%) no ranqueamento. O bairro Salinas, que era o último colocado no primeiro ponto no 

tempo (46%), chegou a alcançar um nível de distanciamento social de 54,4% em 29/04, mas 

na sequência esse percentual se reduziu para 39,8%, embora o bairro tenha passado a ocupar 

a terceira posição em 30/04.

Ranqueamento do indicador de isolamento social na 
Região Administrativa Norte – quanto maior, melhor o 

nível de adesão ao distanciamento social

Fonte: In Loco, 2020.

No caso da Região Administrativa Sul, as oscilações de valores entre os bairros foram 

menores. O bairro de Pitimbu alcançou o maior valor entre os bairros daquela região (65,8%) 

Figura 4
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em 26/04, e o que se aproximou mais do valor de 70% que representa o nível de distanciamento 

social ideal. O bairro de Nova Descoberta apresentou os menores valores do índice, chegando a 

registrar 36,8% de distanciamento social em 30/04.

Ranqueamento do indicador de isolamento social na 
Região Administrativa Sul- quanto maior, melhor o 

nível de adesão ao distanciamento social

Fonte: In Loco, 2020.

Assim como o observado para os bairros da Região Administrativa Norte, houve grande 

oscilação entre os bairros da região Leste no que se refere ao alcance de valores no índice de 

isolamento social. Santos Reis apresentou os maiores valores nos dois primeiros pontos no tempo, 

mas terminou a série analisada na quinta posição, com um nível de distanciamento social de 

37,2% em 30/04. Nessa data, Praia do Meio (35,5%), Areia Preta (35%) e Rocas (34,8%) foram 

os últimos colocados, e Cidade Alta (40,6%), Lagoa Seca (40,5%) e Barro Vermelho (39,5%) 

apresentaram os maiores níveis de distanciamento social.

Figura 5
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Ranqueamento do indicador de isolamento social na 
Região Administrativa Leste – quanto maior, melhor 

o nível de adesão ao distanciamento social

Fonte: In Loco, 2020.

Por fim, também se verificou oscilações entre os dez bairros da Região Administrativa 

Oeste. O bairro Nordeste alcançou as primeiras posições na sexta-feira (45,3% em 24/04) e na 

véspera do feriado do Dia do Trabalhador (44,8% em 30/04), enquanto  alguns bairros, como o 

das Quintas, alcançaram a liderança ao menos uma única vez (no caso supracitado, 45,6% em 

28/04). No final de semana, o bairro Cidade Nova foi o que apresentou o maior nível de 

distanciamento social: 48,1% no dia 25/04 (sábado) e 59,6% no dia 26/04 (domingo).

Figura 6
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Ranqueamento do indicador de isolamento social 
na Região Administrativa Oeste- quanto maior, 

melhor o nível de adesão ao distanciamento social

Fonte: In Loco, 2020.

Conclusões
Com base no indicador de isolamento social disponibilizado pela In Loco, foi possível 

realizar uma análise diária para Natal, suas Regiões Administrativas e seus bairros. Informações 

em nível intramunicipal, conforme as utilizadas nesta nota, revelam que há uma importante 

variabilidade interna ao cumprimento das medidas de distanciamento social, que deve ser 

considerada para o sucesso das políticas de combate ao avanço da doença.

Com base nas análises realizadas, foi possível verificar também que Natal apresenta a 

mesma tendência brasileira e do próprio estado: adesão efêmera ao distanciamento social, 

seguida por tendência de queda no cumprimento das recomendações para que as 

pessoas permaneçam em suas casas. Os valores apresentados em todos os níveis de agregação 

Figura 7
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(município, Região Administrativa ou bairro) foram muito baixos e bem distantes do valor de 

referência de 70% de distanciamento social a ser almejado. Os resultados encontrados mostram 

que uma parte considerável da população está mantendo a mesma rotina de antes da pandemia, 

tendo em vista as tendências de aumento do distanciamento social nos finais de semana e 

redução nos dias úteis.

No que se refere às desigualdades entre regiões administrativas e bairros, sugere-se que 

em localidades com melhores indicadores socioeconômicos a população possui maiores 

condições de permanecer em suas casas do que em bairros cujos indicadores sociodemográficos 

apontam para uma maior vulnerabilidade. O relacionamento desses indicadores ao de dis-

tanciamento social e em nível intramunicipal são fundamentais para identificar as necessidades 

desses indivíduos para melhor protegê-los do contágio pela Covid-19 e evitar o colapso do 

sistema de saúde. Distanciamento social não deve ser um privilégio, mas um direito assegurado 

a todos os cidadãos.
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O lockdown (confinamento, em português) é o caso mais extremo de distanciamento 

social que se pode implementar para conter o avanço de doenças como a Covid-19 (SRIVASTAVA 

et al, 2020), que até o presente momento já contagiou cerca de 200 mil pessoas, decorrendo 

em mais de 13 mil mortes em todo o país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  O objetivo do 

lockdown é reduzir de maneira drástica a interação entre as pessoas, permitindo a circulação 

apenas em casos de primeira necessidade, como compra de suprimentos básicos e para fins de 

atendimento de saúde em caráter de urgência.

Este texto tem como objetivo principal analisar as tendências de circulação das pessoas 

nos estados do Nordeste que adotaram medidas de lockdown, com uma discussão mais deta-

lhada sobre o Rio Grande do Norte, que até o presente o momento não adotou essas medidas. 

Dados da Google mostram que nos primeiros dias após os decretos de lockdown foi possível 

verificar, sobretudo para o estado do Maranhão, ganhos nos registros em locais de residência, 

porém com tendência de alta na mobilidade em supermercados e farmácias, e manutenção da 

tendência de mobilidade em locais de trabalho. Comparativamente, o Rio Grande do Norte 

segue a tendência nacional, com queda dos registros em locais de residência e aumento na 

circulação em locais de trabalho e supermercados e farmácias.

Primeiras medidas de lockdown: o caso 
do Maranhão, Ceará e Pernambuco 

No Brasil, o primeiro estado a decretar medidas de lockdown foi o Maranhão. Por meio 

de decisão proferida em 30 de abril de 2020 (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 

2020), o Poder Judiciário concordou com o pedido do Ministério Público estadual (MP-MA) 
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e determinou o confinamento em quatro municípios maranhenses: São Luís, São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Este confinamento teve início em 5 de maio, inicialmente 

previsto para durar 10 dias. As medidas restritivas para essas localidades incluem ações como 

a proibição da circulação de veículos particulares, exceto para compra de alimentos, medica-

mentos, ou transporte de pessoas que necessitassem de atendimento de saúde. Conforme a 

Figura 1, o número de casos de coronavírus por 100 mil habitantes (coeficiente de incidência) 

no estado do Maranhão tem crescido rápido no tempo. Em 14/05, o Maranhão apresentava o 

terceiro maior coeficiente de incidência da Região Nordeste (138,5 casos por 100 mil habitantes), 

perdendo apenas para os estados de Pernambuco (163,1 casos por 100 mil habitantes) e Ceará 

(230,8 casos por 100 mil habitantes) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Coeficiente de incidência por COVID-19: 26/02 a 13/05.

Fonte: Ministério da Saúde, 2020.

O Ceará, que reúne o maior número de casos e de óbitos por Covid-19 da Região 

Nordeste, foi o segundo Estado nordestino a adotar medidas de lockdown.  Em 5 de maio, o Poder 

Executivo estadual determinou o controle da circulação de veículos particulares no município 

de Fortaleza (CEARÁ, 2020), durante o período de 8 a 20 de maio de 2020. Em Pernambuco, o 

pedido do Ministério Público estadual (MP-PE) para que fosse decretado o lockdown no estado 

foi negado pelo Poder Judiciário em 7 de maio (PORTAL G1, 2020). Em seguida, porém, o 

Poder Executivo publicou o decreto nº 49.017 de 11 de maio instituindo o confinamento, com 

a restrição de entrada, saída e circulação de veículos e pessoas em Recife, Olinda, Camaragibe, 

São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes durante o período de 16 a 31 de maio de 2020 

(PERNAMBUCO, 2020).

Figura 1
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Rio Grande do Norte: entre a flexibilização e o 
enrijecimento das medidas de distanciamento social

No estado do Rio Grande do Norte, o Poder Executivo publicou o decreto Nº 29.634 em 

22 de abril de 2020 (RIO GRANDE DO NORTE, 2020), prorrogando medidas de saúde para o 

enfrentamento do novo coronavírus e flexibilizando o funcionamento de setores específicos da 

indústria e do comércio. Desde que observadas as recomendações das autoridades sanitárias, 

esse decreto autorizou o funcionamento de serviços de higiene pessoal, incluindo barbearias, 

cabeleireiros e manicures; hotéis, flats, pousadas e acomodações similares; e serviços de venda 

e locação de imóveis, de automóveis e motocicletas, entre outros.

Diante de um contexto de baixa adesão ao distanciamento social no estado, as discussões 

sobre a suspensão do funcionamento de atividades não-essenciais, ou até mesmo a adoção do 

lockdown, têm sido fomentadas nos últimos dias. No estado, o município de Itaú foi o primeiro 

a decretar o bloqueio total, em 12 de maio. Localizado na região do Oeste Potiguar e com uma 

população de 5.878 habitantes, até o dia 13 de maio esse município apresentava 11 casos 

confirmados de Covid-19 e nenhum óbito, chegando a um coeficiente de incidência de 187,1 

casos por 100 mil habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Comparado aos demais estados da Região Nordeste, em 13 de maio o coeficiente de 

incidência no Rio Grande do Norte era um dos três menores da região (67,5 casos por 100 mil 

habitantes) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Além disso, os 117 óbitos pelo novo coronavírus 

registrados em todo o estado colocam o RN entre os quatro estados do Nordeste com menor 

número proporcional de óbitos em relação ao tamanho de sua população. Contudo, de acordo 

com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do RN, a taxa de ocupação em leitos de 

UTI na rede pública nessa data era de 76%, e na rede privada, 62% (GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2020). Além disso, a ocupação de leitos públicos para a 

Covid-19 na capital Natal já havia atingido 100% (TRIBUNA DO NORTE, 2020).

A Figura 2 apresenta a tendência de mobilidade para o estado potiguar considerando 

as seis categorias de atividade dos registros de geolocalização de dispositivos móveis segundo o 

relatório de mobilidade da Covid-19 disponibilizado pela Google para o período de 15 de fevereiro 

a 9 de maio (GOOGLE LLC, 2020). De um modo geral, chamam a atenção: a) a tendência de 

aumento na circulação de pessoas em supermercados e farmácias, sobretudo, e em locais de 

trabalho, trânsito e compras; b) a tendência declinante dos registros de mobilidade em locais 

de residência; e c) a tendência de redução da mobilidade para a categoria parques, que inclui as 

praias, sobretudo ao final do período analisado, seguindo a tendência nacional.
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Tendência de mobilidade no RN segundo 
categorias de atividades da Google

Fonte: Google LLC, 2020.

Efeitos do lockdown nos estados do Nordeste: 
uma comparação com o Brasil e o RN

Dados do relatório da Google para o Brasil mostram tendência de aumento da circulação 

de pessoas para as categorias supermercados e compras, locais de trabalho, trânsito e compras. 

A categoria que capta registros de aparelhos celulares em locais de residência apresentou clara 

tendência de decrescimento, sugerindo quebra das medidas de distanciamento social para a 

média brasileira. A categoria parques foi a única a apresentar tendência menos acentuada de 

aumento da mobilidade da população (Figura 3).

Figura 2
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Tendência de mobilidade no Brasil segundo 
categorias de atividades da Google

Fonte: Google LLC, 2020.

A Figura 4 compara as tendências de mobilidade em locais de trabalho do Brasil, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará. Para o Maranhão, a tendência que 

seguia ritmo de declínio ainda no final de abril apresentou tendência de estabilização nos primeiros 

dias após a entrada em vigor das medidas de lockdown para os municípios da região metropolitana 

de São Luís. 

Para o Ceará, cuja medida de lockdown passou a vigorar em 8 de maio, portanto apenas 

um dia antes do último ponto no tempo considerado nas análises dos dados da Google, o nível 

de circulação de pessoas em locais de trabalho já era o mais baixo entre todas as unidades da 

federação consideradas. Nesse estado, o nível de contágio da doença, que já atinge a maior marca 

da Região Nordeste, possivelmente contribuiu para um maior cumprimento da população às 

medidas de distanciamento social, ao menos no que se refere a esse quesito.

Em Pernambuco, que se assemelha ao estado cearense quanto ao número de casos e de 

óbitos por Covid-19, a tendência de mobilidade em locais de trabalho foi, em nível, a segunda 

menor entre os estados analisados. Porém, nota-se uma tendência de aumento da circulação de 

pessoas nesses locais no mês de maio. O Rio Grande do Norte, que até o presente momento não 

Figura 3
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adotou medidas de lockdown, nem apresenta níveis de contágio e óbitos pelo novo coronavírus 

tais como os estados do Maranhão, Ceará e Pernambuco vivenciam, a tendência de mobilidade 

em locais de trabalho foi crescente ao final do período e em tendência similar à média brasileira, 

chegando inclusive a ultrapassá-la.

Tendência de mobilidade considerando locais de 
trabalho: Brasil, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Maranhão e Ceará.

Fonte: Google LLC, 2020.

No que se refere à tendência de mobilidade considerando supermercados e farmácias, 

observa-se tendências opostas para os dois estados cujas medidas de lockdown entraram em 

vigor no período de análise considerado. Para o Maranhão, que adotou o confinamento em 

quatro municípios da Região Metropolitana de São Luiz, entre elas a própria capital, a tendência 

pós-decreto de lockdown (a medida judicial autorizando o decreto data de 30 de abril) foi de 

aumento. No Ceará, que adotou essa medida mais rígida de distanciamento social apenas em 

Fortaleza e anunciou esses decretos em 5 de maio, a tendência foi de redução. Porém, conforme 

anteriormente mencionado, no caso do Ceará as medidas e lockdown passaram a vigorar 

efetivamente a partir de 8 de maio, ou seja, em relação ao estado do Maranhão o período de 

exposição a essas medidas foi menor. Para a média brasileira e para os demais estados, entre 

eles o RN, a tendência ao final do período foi de um claro aumento na mobilidade (Figura 5).

Figura 4
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Tendência de mobilidade considerando 
supermercados e farmácias: Brasil, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará.

Fonte: Google LLC, 2020.

Já a Figura 6 mostra a tendência de mobilidade considerando locais de residência. O 

Maranhão, que vinha se situando entre os menores patamares em relação aos demais estados 

analisados para esse quesito, entrou em tendência clara de aumento dos registros em regiões 

domiciliares com relação ao período base da Google (3 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020) com 

o decreto de lockdown em 3 de maio. Ao menos considerando esse quesito, após a medida mais 

drástica de distanciamento social, o estado maranhense parece ter obtido resultados mais 

efetivos para manter a pessoas em suas casas. Para o Ceará, houve estabilização de sua tendência, 

que, em nível, foi a maior entre as unidades da federação analisadas e maior que a própria média 

brasileira.

Figura 5
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Tendência de mobilidade considerando locais de 
residência: Brasil, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Maranhão e Ceará.

Fonte: Google LLC, 2020.

Comparado aos demais, em Pernambuco a tendência foi de redução dos registros 

capturados em locais de residência. Dados de relatórios futuros da Google podem clarificar 

se essa aparente quebra no distanciamento social considerando essa categoria e atividade se 

sustenta no tempo, ou se ela representa uma tendência momentânea, induzida pelos rumores 

de entrada de alguns dos municípios pernambucanos em confinamento nos primeiros dias de 

maio. No caso do Rio Grande do Norte, mais uma vez a tendência foi similar à média brasileira, 

ou seja, de declínio dos registros capturados pela Google em locais de residência (Figura 6).

Conclusões
Em todo o Brasil, a Região Nordeste foi a primeira a apresentar decretos de lockdown. 

Conforme foi possível verificar pelos resultados apresentados, esta medida, que é considerada 

uma versão mais rígida de distanciamento social, parece produzir efeitos mais efetivos sobre 

a contenção da circulação de pessoas do que os decretos menos restritivos que vem sendo adotados 

pelos estados brasileiros desde o início da pandemia.  Ao menos com base nos dados para 

Maranhão, que permitiram analisar as tendências de mobilidade das pessoas alguns dias após 

a instituição do lockdown na Região Metropolitana de São Luís, houve ganhos mais evidentes, ao 

menos considerando a mobilidade em locais de residência. No caso da mobilidade em 

supermercados e farmácias, a tendência do estado maranhense foi de aumento e, embora os 

Figura 6



64 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

decretos de lockdown permitam à população acesso a esses locais, esperava-se uma redução da 

mobilidade no tempo para essas categorias de atividades consideradas pela Google. Também 

no caso do Maranhão, houve tendência de estabilidade na mobilidade em locais de trabalho no 

período pós-lockdown. 

É possível que uma tendência declinante não tenha sido alcançada pelo fato de que uma 

parcela importante de sua população apresente vínculos empregatícios informais, o que dificulta 

a manutenção das pessoas em suas casas. Nesses casos, é necessário que políticas de assistência 

social, como o auxílio emergencial à população de baixa renda, sejam implementadas para 

conter a circulação de pessoas. Todavia, análises futuras incluindo uma maior série temporal 

podem ser úteis para verificar como essas tendências apresentadas pelo estado maranhense se 

comportam no tempo. Para os estados do Ceará e de Pernambuco, análises com novos dados da 

Google poderão descrever melhor o quanto as medidas de endurecimento do distanciamento 

social obtiveram sucesso na adesão da população.

Embora o Rio Grande do Norte não apresente níveis elevados de casos confirmados e 

óbitos por Covid-19 quando comparado a estados como Ceará, Pernambuco e Maranhão, 

observar as experiências desses estados que estão mais próximos do RN pode ser um importante 

exercício para não repetir o mesmo cenário epidemiológico em um futuro breve. O RN vem 

apresentando sistematicamente níveis muito baixos de distanciamento social, e esse estado de 

relaxamento da população, aliado às medidas de flexibilização dos decretos estaduais, pode se 

converter em uma maior propagação da doença. Consequentemente, a pressão nos sistemas de 

saúde público e privado do estado pode atingir níveis além de suas capacidades. As diferentes 

medidas abaixo podem ser consideradas para evitar este cenário, podendo fazer a diferença 

para salvar vidas em todo o estado: a) estudar formas de conscientizar a população para que ela 

fique em casa; b) identificar e atuar sobre vulnerabilidades sociais que impedem determinados grupos 

sociais de guardar o distanciamento social; c) revisar os decretos já instituídos, sobretudo no 

que se refere ao conjunto de atividades classificadas como essenciais; d) ampliar a fiscalização 

para se fazer cumprir as medidas em vigor de enfrentamento ao Covid-19 e; e) desenvolver 

preventivamente um plano de implementação do lockdown (em alguns municípios ou em parte 

deles).
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Constituído por uma equipe de 13 pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Universidade de Pernambuco (UPE), Institut Curie da França e outras instituições 

do Brasil e do exterior, o projeto isola.ai (@isola_ai) busca soluções interdisciplinares para a 

pandemia por Covid-19 utilizando técnicas de Ciência dos Dados e Inteligência Artificial. 

Formada por uma equipe multidisciplinar, a iniciativa volta-se para a produção de conhecimento 

acadêmico e também de instrumentos analíticos e de monitoramento da adesão às medidas de 

distanciamento social para gestores públicos.

A Figura 1 apresenta, para o período de 01 de fev. até a última quarta-feira (27/05), a 

evolução do indicador de isolamento social da startup In Loco para alguns dos municípios do 

RN de maior porte populacional. Os municípios que já se encontram bastante afetados pela 

Covid-19 tendem a respeitar mais o isolamento: Natal, Mossoró e Parnamirim. Ontem, 28/05, o 

isolamento social em Natal foi de 43%, em Mossoró 42%, e em Parnamirim 41%, valores muito 

abaixo do nível de isolamento social desejável de 70%.

1.7
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Distanciamento social em municípios 
do Rio Grande do Norte

Fonte: IN LOCO, 2020.

Entre os municípios analisados, Santa Cruz, Currais Novos, Pau dos Ferros e Caicó vêm 

apresentando ao longo do tempo níveis ainda mais baixos de distanciamento social. Caicó, que 

decretou hoje lockdown por 7 dias, registrou ontem, 28/05, um índice de isolamento social de 

apenas 35%. Para essa mesma data, o índice que mede o percentual de pessoas que permane-

ceram em suas casas foi de 34% para Santa Cruz, 36% para Currais Novos, e 39% para Pau dos 

Ferros.

A Figura 2 apresenta o ranking dos municípios com maior nível de distanciamento 

social por mesorregião referente ao dia 27 de maio. No Agreste Potiguar se destacou o município 

de Poço Branco (50%); na Central Potiguar, o município de Galinhos (50%); Pureza (47%) no 

Leste Potiguar, e Olhos D’agua do Borges (52%) na mesorregião do Oeste Potiguar.

Figura 1
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Ranqueamento do distanciamento social em 
municípios do Rio Grande do Norte segundo 

a mesorregião - maior nível

Fonte: IN LOCO, 2020.

Também por mesorregião, para o dia 27 de maio, a Figura 3 apresenta o ranking dos 

municípios com menor nível de distanciamento social segundo dados da In Loco: Jandaíra 

(30%) no Agreste Potiguar, Caiçara do Norte (26%) na Central Potiguar, Baía Formosa e Montanhas, 

ambas com 33%, no Leste Potiguar, e São Francisco do Oeste (27%) no Oeste Potiguar.

Figura 2
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Ranqueamento do distanciamento social em 
municípios do Rio Grande do Norte segundo 

a mesorregião - menor nível

Fonte: IN LOCO, 2020.

A Figura 4 apresenta o índice de isolamento social de todos os municípios do RN de 

16/05 a 27/05. Quanto mais intensa a cor vermelha, pior o nível de isolamento social do referido 

município. Conforme se verifica, há uma grande heterogeneidade no estado quanto à prática do 

distanciamento social segundo esse indicador, e há o predomínio de intensidades mais fortes 

de vermelho em praticamente todos os dias, indicando que o isolamento social precisa ser mais 

respeitado pela população. A data em que os potiguares mais ficaram em casa foi o dia 24/05, 

um domingo de bastante chuva em todo o estado, quando foi alcançado um índice de 53%. 

Naquela ocasião, o RN se situou na 13ª posição no ranking estadual de isolamento.

Figura 3
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Distanciamento social em municípios do 
Rio Grande do Norte segundo a microrregião

Fonte: IN LOCO, 2020.

A Figura 5 mostra a tendência dos bairros da capital potiguar do dia 22 de maio ao dia 

26 de maio. Também no dia 24/05, dia bastante chuvoso na capital, predominaram cores mais 

claras no mapa, indicando maior adesão ao distanciamento social. Na média da cidade, o índice 

de isolamento foi de 57%, um dos maiores valores alcançados desde o início da pandemia. Ana-

lisando as tendências dos outros dias, a Zona Sul de Natal tende a apresentar maiores valores de 

isolamento social do que regiões como a Oeste. Sobretudo nos dias da semana, a Zona Norte 

se destaca também por apresentar cores mais fortes, indicando menor percentual de pessoas 

que permaneceram em suas casas em dias úteis. Segundo dados do Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde da UFRN (LAIS) os bairros de Potengi, Nossa Senhora da Apresentação 

e Pajuçara, todos localizados na Zona Norte de Natal, reúnem a maior parcela de casos confirmados 

da Covid-19 nesse município (16,2%). 

Figura 4
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Distanciamento social segundo bairros de Natal

Fonte: IN LOCO, 2020.

Essas desigualdades internas entre bairros quanto ao distanciamento social podem ser 

um reflexo das desigualdades de condições socioeconômicas. Na Zona Norte e na Zona Oeste 

se concentra a população mais vulnerável, e isso pode ser um fator que mantém essa população 

sob uma rotina de trabalho, principalmente, similar ao que ela apresentava antes da pandemia 

por Covid-19. Nos últimos três dias, Natal apresentou índices de isolamento social iguais a 43% 

(26/05), 42% (27/05) e 43% (28/05), ou seja, bem distante da meta de 70%.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IN LOCO. Disponível em: < https://www.inloco.com.br/>. 2020.

Figura 5
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relatórios de movimentação da Apple para 
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Desde o início da pandemia, algumas empresas de tecnologia têm disponibilizado 

informações sobre a movimentação de pessoas com base em dados de geolocalização de dispo-

sitivos móveis, e elas têm sido úteis para o monitoramento do distanciamento social por parte 

de governos e sociedade civil. Passados cerca de seis meses desde a confirmação do primeiro caso 

de coronavírus no mundo, enquanto não se descobre uma vacina para essa doença, a adoção de 

intervenções não-farmacêuticas é a única alternativa para tentar conter o avanço da pandemia. 

Segundo dados da OMS, até o dia 10 de junho o coronavírus produziu mais de 413 mil mortes 

em todo o planeta (WHO, 2020).

Em abril, a Google começou a divulgar relatórios de mobilidade comunitária para um 

conjunto de 132 países (e regiões de vários destes países, assim como condados e províncias), 

pelos quais é possível obter diariamente a variação na circulação de pessoas para seis grupos de 

localidades, tendo como referência o período de 3 de janeiro a 6 de fevereiro (GOOGLE LLC, 

2020).  Em iniciativa similar, a Apple também disponibiliza informações agregadas e anonimi-

zadas em que é possível captar tendências de circulação das pessoas durante a pandemia. Com 

base nas solicitações diárias de usuários do aplicativo Mapas da Apple por rotas de viagens, 

obtém-se a variação no deslocamento de pessoas dirigindo, caminhando ou utilizando 

transporte público para um conjunto de 63 países e algumas cidades. Assim como utilizado 

pela Google, as informações de variação na mobilidade da Apple se referem a uma data de linha 

de base: 13 de janeiro de 2020 (APPLE, 2020).

1.8
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A Figura 1 apresenta a tendência de deslocamentos na modalidade ‘dirigindo’ para o 

Brasil em comparação à Argentina e ao Chile do dia 13 de janeiro a 09 de junho. Para 

ambos os países, a redução na circulação ocorre aproximadamente após a segunda quinzena de 

março, quando foram anunciados decretos de distanciamento social no Brasil e no Chile, e de 

lockdown na Argentina. No caso do Brasil, que representa um país de maior território e com 

medidas de distanciamento social menos rígidas, sobretudo em comparação com a Argentina, 

verificou-se um nível de circulação de pessoas dirigindo bem superior. No caso do Chile, a 

redução na tendência observada em maio pode ser uma decorrência do anúncio de lockdown 

na região metropolitana de Santiago no dia 15 daquele mês, como uma tentativa de conter o 

número crescente de casos de Covid-19 nesse país. Analisando a tendência de deslocamentos 

na modalidade ‘caminhando’, o mesmo padrão de mobilidade para os três países analisados se 

confirmou.

Distanciamento social na América do Sul por países e 
pela categoria “dirigindo”, estabelecida pela Apple.

Fonte: Apple, 2020.

Figura 1
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Distanciamento social na América do Sul, 
por países e para a categoria “caminhando” 

definida pela Apple.

Fonte: Apple, 2020.

A Figura 3 apresenta as tendências de nove capitais do Brasil (Belo Horizonte, Curitiba, 

Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo) e da Argentina (Buenos Aires) e 

Chile (Santiago) para a categoria ‘dirigindo’ da Apple. Verifica-se, para a maior parte do tempo 

desde a segunda quinzena de abril, um menor nível de circulação para Buenos Aires e um maior 

nível para Goiânia. A Argentina decretou lockdown em 20 de março, e embora algumas medidas 

de relaxamento deste decreto tenham sido feitas em algumas regiões do território argentino, ele 

estava prorrogado até o dia 28 de junho. A capital Santiago, que vinha apresentando tendência 

de crescimento na circulação de pessoas, igualou o seu nível de variação na mobilidade com a 

capital Buenos Aires ao final de maio, porém, em junho, a tendência para essa cidade voltou a 

ser de aumento. Em 9 de junho, final do período em análise, o governo chileno decretou medidas 

mais duras como o fechamento total de novas regiões administrativas chilenas em face do 

aumento do número de casos e de óbitos por Covid-19.

Figura 2
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Deslocamento social na América do Sul por cidades 
na categoria “dirigindo”, definida pela Apple.

Fonte: Apple, 2020.

Além de Goiânia, as capitais brasileiras com maior nível de circulação foram Porto 

Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. Capitais já duramente afetadas pela Covid-19 como Fortaleza, 

São Paulo e Rio de Janeiro se situaram em patamares menores de mobilidade considerando a 

modalidade ‘dirigindo’. É possível que em locais com maior espraiamento da doença os 

indivíduos guardem mais as recomendações para que se faça o distanciamento social. No caso 

de Fortaleza, em particular, o Decreto Municipal N° 14.699 de 07/06/2020 prorrogou o distan-

ciamento social até o dia 14 de junho (FORTALEZA, 2020), porém com previsão de abertura 

econômica gradual para alguns setores da cadeia produtiva, shoppings centers e cartórios. A 

capital fluminense e a capital paulista foram as cidades brasileiras que alcançaram índices de 

variação nas solicitações de rotas para essa modalidade mais próximos aos das capitais Buenos 

Aires e Santiago ao final do período. Porém, para as duas maiores cidades do país a tendência 

na circulação era de crescimento em junho.

Quando analisada a variação de mobilidade utilizando a categoria ‘caminhando’, as 

diferenças entre as capitais analisadas diminuíram, ainda que Buenos Aires tenha se mantido 

como a cidade de menor nível de circulação, e Goiânia, a de maior (Figura 4).

Figura 3
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Distanciamento social na América do Sul 
por cidades e segundo a categoria 

“caminhando”, definida pela Apple.

Fonte: Apple, 2020.

Para essa categoria de mobilidade de usuários do aplicativo da Apple, São Paulo e Rio 

de Janeiro também se situaram entre as capitais com menor nível de circulação. Já Fortaleza e 

Porto Alegre apresentaram tendência mais clara de crescimento para esse tipo de mobilidade, 

sobretudo a partir de junho. No Rio Grande do Sul, o Decreto 55.240, de 10 de maio 2020 

instituiu o distanciamento controlado, que relaxou algumas medidas para determinados 

municípios, como a própria capital gaúcha, classificada por esse decreto como de risco médio 

para o novo coronavírus (RIO GRANDE DO SUL, 2020).

Figura 4
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O Brasil entrou no mês de julho superando a marca de 1.4 milhão de casos confirmados 

e mais de 60 mil óbitos por Covid-19 (FIOCRUZ, 2020). Embora o cenário ainda seja de tendência 

de crescimento do número de novos casos diários, desde maio alguns governos estaduais e 

municipais vêm anunciando medidas de reabertura gradual de atividades econômicas que, sob 

os decretos de distanciamento social, eram classificadas como não-essenciais. No país, os pro-

tocolos de flexibilização nem sempre são orientados por critérios objetivos, como a observação 

da taxa de transmissão da doença e da taxa de ocupação de leitos hospitalares para pacientes 

com Covid-19, ou a identificação de novos casos por meio de procedimentos de testagem em 

massa (REDE DE PESQUISA SOLIDÁRIA, 2020).

As pressões dos setores econômicos pela retomada das atividades representam forças 

decisivas para a flexibilização dos decretos de distanciamento social. E sobre os primeiros 

resultados advindos desse movimento de reabertura econômica, há um mix de protocolos no 

país, em que alguns governos prosseguem com seus calendários de flexibilização (PORTAL G1, 

2020), enquanto outros, diante de um rápido aumento de novos casos da Covid-19, voltaram a 

adotar medidas de distanciamento social mais rígidas (PORTAL UOL, 2020).

Conforme mostra a Figura 1, a tendência de circulação de pessoas no Brasil como um 

todo foi de aumento, sobretudo a partir de maio. Observa-se elevação na mobilidade para 

ambientes como os de trabalho e supermercados e farmácias, e redução na circulação em áreas 

residenciais. Nota-se que essa tendência não ocorre de maneira linear, alternando períodos de 

aumento com períodos de redução na mobilidade. Isso pode ser uma decorrência do conjunto 

variado de medidas de distanciamento social em vigor no país, com e sem reabertura da economia.

1.9
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Tendência de mobilidade no Brasil, segundo 
categorias de atividades da Google, Brasil, 

15 de fevereiro a 22 de junho.

Fonte: Google LLC, 2020. 

Distanciamento social e reabertura econômica: 
um estado da arte para quatro estados do Nordeste

Na Região Nordeste, a Covid-19 atingiu a população dos estados do Ceará, Maranhão e 

Pernambuco com maior intensidade. Conforme é possível verificar pela Figura 2, o número de 

casos da doença no Ceará excede o dos demais estados incluídos na análise, sobretudo a partir 

do 80º dia de epidemia. No caso do Maranhão, o número de casos superou o de Pernambuco no 

60º dia, e chama atenção que a curva do número de casos acumulados no estado pernambucano 

apresente-se menos ascendente em relação à curva dos demais estados analisados. No caso do 

Rio Grande do Norte, o número de casos comparado ao dos demais tem sido menor (a partir 

do 40º dia), porém com tendência de crescimento do número de casos ao final do período, antes 

do 100º dia desde o primeiro caso confirmado.

Considerando os estados do Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará e Pernambuco 

até o dia 22 de junho, apenas o estado potiguar não havia implementado a abertura gradual de 

Figura 1
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setores econômicos ditos não essenciais. Em 04 de junho de 2020, o RN decretou um conjunto 

de medidas rígidas de distanciamento social, tendo em vista um grave cenário de avanço da 

doença e de alta ocupação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  Este decreto foi 

encerrado em 1º de julho, com o retorno de vários serviços, orientados por um cronograma de 

retorno das atividades econômicas (RIO GRANDE DO NORTE, 2020).

Número de casos acumulados por Covid-19 
nos estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco 

e Rio Grande do Norte

Fonte: FIOCRUZ, 2020.

Por sua vez, no Maranhão, em Pernambuco e no Ceará o processo de reabertura 

econômica ocorreu mais precocemente, ainda no início de junho. No Maranhão, a Portaria Nº 

34 de 28 de maio de 2020 estabeleceu protocolos específicos de medidas sanitárias por grupos 

de atividades econômicas, além daquelas mais gerais, com entrada em vigor a partir de 1º de 

junho de 2020. Em Pernambuco, a abertura gradual de setores não-essenciais da economia 

também ocorreu a partir desta data. Orientados pelo Plano de Monitoramento e Convivência 

das Atividades Econômicas com a Covid-19, estabeleceu-se um cronograma de retomada de 

32 atividades econômicas, seguindo protocolos gerais e específicos de segurança contra a 

Covid-19. No caso do Ceará, o processo de reabertura da economia se iniciou em 8 de junho, 

com a entrada em vigor da Fase 1 do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas 

e Comportamentais no Ceará. Nessa etapa, algumas atividades comerciais foram retomadas 

parcialmente, e apenas em Fortaleza. Em 22 de junho, a capital cearense entrou na Fase 2, com 

maior abertura de setores da economia, como restaurantes e templos religiosos. Nessa mesma 

Figura 2
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data, a Região Metropolitana de Fortaleza entrou na Fase 1, e os demais municípios, que não 

estavam em distanciamento social rígido, entraram no período de transição. 

Flexibilização de atividades econômicas e 
a mobilidade da população

As Figuras 3 a 7 ilustram, para os quatro estados analisados, as tendências de mobilidade 

considerando cada uma das cinco atividades captadas pela Google: locais de compras, 

supermercados e farmácias, locais de trabalho, estações de trânsito e parques.

Com relação aos locais de compras (e que também incluem locais de recreação), 

percebe-se para o Rio Grande do Norte uma redução da circulação de pessoas a partir da data 

do decreto de distanciamento social rígido (04 de junho). Percebe-se um aumento da tendência 

de circulação nesses locais por volta do dia 15 de junho, mas que se estabilizou até o final do 

período analisado (Figura 3).

No caso dos estados que adotaram medidas graduais de reabertura econômica, chama 

atenção o caso do Maranhão, cuja tendência prévia de circulação de pessoas em locais de compras 

era de aumento, e assim se manteve no período pós-decreto de reabertura de atividades econô-

micas não-essenciais, e em níveis acima da média nacional, conforme ilustrado pela Figura 3. 

A mobilidade nesses locais para os estados do Ceará e Pernambuco ocorreu em níveis abaixo 

daqueles registrados para o Maranhão e Brasil, e compatíveis com as fases de reabertura 

do comércio adotadas por esses estados. Por exemplo, segundo o Plano de Monitoramento e 

Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19 de Pernambuco, a partir do dia 15 

de junho shoppings centers, centros comerciais e praça de alimentação estavam autorizados a 

funcionar pelo sistema de coleta, ou seja, os clientes poderiam retirar produtos comprados por 

telefone ou pela internet nesses locais. A partir desta data, verifica-se pela Figura 3 uma elevação 

na tendência de circulação de pessoas em locais de compra em Pernambuco.
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Distanciamento social nos estados do Ceará, Maranhão, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, locais de compras: 

15 de fev. a 22 de jun.

Fonte: Google LLC, 2020.

No caso dos supermercados e farmácias, observa-se no Maranhão e em Pernambuco 

uma grande circulação de pessoas, e em níveis similares ao período pré-pandemia (Figura 4). 

A despeito do que foi planejado pelas autoridades no que se refere ao retorno gradual à “nova 

normalidade”, é possível que para algumas atividades econômicas específicas a movimentação 

de pessoas esteja acima do previsto. No caso do Ceará, apenas a capital Fortaleza foi autorizada 

a entrar na Fase 1 do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Compor-

tamentais no Ceará, quando foi permitido o funcionamento de um conjunto limitado de ati-

vidades econômicas. E isso, possivelmente, explica o nível de mobilidade em supermercados e 

farmácias no Ceará ter sido bastante inferior ao observado para Pernambuco e Maranhão, que 

são estados que também implementaram planos de reabertura econômica.

No caso do Rio Grande do Norte, o decreto de 4 de junho também produziu efeitos so-

bre a circulação de pessoas nesses ambientes. Conforme observado na Figura 4, a tendência de 

mobilidade em supermercados e farmácias apresentou redução a partir desta data, e, embora 

tenha mostrado sinais de elevação por volta de 15 de junho, ao final do período a tendência 

voltou a ser de decrescimento.

Figura 3
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Distanciamento social nos estados do Ceará, Maranhão,
 Pernambuco e Rio Grande do Norte, supermercados 

e farmácias: 15 de fev. a 22 de jun.

Fonte: Google LLC, 2020.

No que se refere à circulação em locais de trabalho (Figura 5), em todos os estados que 

adotaram medidas de retomada econômica a tendência foi de aumento da mobilidade. Apenas 

no estado do Maranhão o nível de circulação foi superior à média nacional, e no caso do Rio 

Grande do Norte a tendência ao final do período foi de estabilização.

A Figura 6 apresenta a tendência de mobilidade em locais de trânsito. Neste caso, apenas 

o estado de Pernambuco se situou acima da média nacional em termos de mobilidade em esta-

ções de metrô, ônibus e trem. Com a retomada de parte das atividades econômicas, a circulação 

de trabalhadores tornou-se maior, o que chama a atenção para o cumprimento de medidas sani-

tárias de higienização de terminais e meios de transporte, além do uso obrigatório de máscaras. 

Todavia, são relatadas aglomerações e a inobservância dessas medidas nas estações de trânsito, 

o que pode contribuir para o espraiamento da doença entre trabalhadores e usuários.

Figura 4
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Distanciamento social nos estados do Ceará, Maranhão,
 Pernambuco e Rio Grande do Norte, locais de trabalho: 

15 de fev. a 22 de jun.

 

Fonte: Google, LLC, 2020.

Distanciamento social nos estados do Ceará, Maranhão, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, locais de trânsito: 

15 de fev. a 22 de jun.

Fonte: Google LLC, 2020.

Por fim, a tendência de mobilidade em locais de parques (que inclui as praias públicas, 

marinas, parques, praças e jardins públicos) é ilustrada na Figura 7. No Maranhão, verifica-se 

maior nível de circulação nesses locais desde a segunda quinzena de março, e em relação à média 

nacional e à média dos demais estados incluídos na análise. No estado maranhense, a lotação 

Figura 5

Figura 6
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nas praias e durante o período de flexibilização do distanciamento social tem sido relatada. Em 

relação ao Ceará, observa-se uma baixa mobilidade em locais de parques, ainda que ao final 

do período uma leve tendência de crescimento tenha se apresentado. No estado cearense, no 

período de vigência do plano de abertura gradual da economia continuava proibida a circulação 

de pessoas em locais públicos, como praias, calçadões e praças. No Rio Grande do Norte, o 

decreto mais rígido de distanciamento social de 4 de junho direcionou esforços também para 

uma maior fiscalização na orla, e a mobilidade para a categoria da Google que inclui as praias 

se manteve em níveis baixos.

Distanciamento social nos estados do Ceará, Maranhão, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, parques: 

15 de fev. a 22 de jun.

Fonte: Google LLC, 2020.

Adesão ao distanciamento social e flexibilização 
de atividades econômicas no RN

As experiências de estados como Maranhão, Pernambuco e Ceará são importantes balizas 

para o estado do Rio Grande do Norte, que iniciou seu plano de reabertura econômica em 1º 

de julho. Um dia antes, no dia 30/06, a capital potiguar anunciou a abertura do comércio por etapas.

Conforme ilustrado pela Figura 8, com o decreto estadual que enrijeceu as medidas de 

distanciamento social vigentes, o nível de distanciamento social no RN, e sobretudo em Natal, 

aumentou durante alguns dias. Porém, assim como observado no início da pandemia no estado, 

Figura 7
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nas semanas seguintes o nível de adesão da população diminuiu e encerrou o período analisado 

em queda. Diante desse cenário, o processo gradual de reabertura econômica pode ser afetado 

por uma circulação de pessoas acima do recomendável.

Tendência do indicador de isolamento social para o 
Rio Grande do Norte e o município de Natal, 

01 de fev. a 25 de jun.

Fonte: Google LLC, 2020.

Conclusões
Passados três meses em que, na maior parte do país, apenas as atividades econômicas 

consideradas essenciais se encontravam em funcionamento, vários estados e municípios 

brasileiros começaram a implementar protocolos de reabertura econômica das atividades 

consideradas não-essenciais.

Embora a transição para o “novo normal” seja planejada pelos governos para ocorrer 

em etapas, verifica-se para alguns casos que a circulação de pessoas tem se mostrado acima do 

previsto. Por exemplo, dados da Google analisados nesta nota mostraram que no Maranhão e 

em Pernambuco o nível de circulação de pessoas em supermercados e farmácias foi similar ao 

registrado para o período anterior à pandemia. Esses resultados sugerem que os protocolos de 

reabertura econômica devem vir acompanhados de medidas de regulação, conscientização e 

fiscalização das regras estabelecidas para que o retorno à “nova normalidade” não favoreça a 

multiplicação dos casos da Covid-19.

Figura 8



88 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Nesse sentido é importante que os governos que optaram pela abertura econômica 

avaliem e revisem os seus protocolos, com relação à variação do número de casos de Covid-19 

após o período de flexibilização, e também com relação a dados que apontem a variação na 

mobilidade das pessoas. No caso do Rio Grande do Norte, que adotou medidas de reabertura 

econômica apenas no início de julho, a adesão ao distanciamento social já se encontrava em 

níveis mais baixos, e isso deve ser levado em consideração para a aplicação de medidas mais 

flexíveis de funcionamento do comércio.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap/RN), no dia 02/07/2020 

a taxa de ocupação de leitos críticos de Covid-19 no estado era de 85%. Embora indicadores 

como o número de solicitações por leitos para pacientes com essa doença tenha se reduzido a 

partir do dia 23/06, um aumento da circulação de pessoas em número superior ao previsto para 

as fases de reabertura econômica pode favorecer um maior contágio pelo vírus e ocasionar um 

agravamento desse quadro. 
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Adesão ao distanciamento social no RN e em 
Natal: respostas à reabertura econômica e 

à interiorização da Covid-19

Ivanovitch Silva
Luciana Lima

Gisliany Alves
Marcel Ribeiro-Dantas

Como parte do plano de reabertura gradual do comércio na capital do Rio Grande do 

Norte, a partir de 30 de junho foi autorizado o funcionamento de atividades não-essenciais, 

como as de informação, comunicação, agências de publicidade, salões de beleza, barbearias, 

entre outras. No âmbito estadual, a partir de 1º de julho de 2020 foi anunciado o retorno de 

vários serviços, orientados por um cronograma de retorno das atividades econômicas (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2020), que em certa medida coincide com o plano de reabertura 

previsto pelo município de Natal.

No texto do capítulo anterior, com base em dados do relatório Google Community 

Mobility (GOOGLE LLC, 2020) para alguns estados da Região Nordeste, analisando o período 

de 15 de fevereiro a 22 de junho, verificou-se que a movimentação de pessoas para alguns 

estados superou as expectativas para uma fase de reabertura gradual da economia. No caso do 

Rio Grande do Norte, que desde o dia 4 de junho encontrava-se sob a versão mais rígida entre 

todos os seus decretos de distanciamento social, a tendência geral de circulação de pessoas foi 

de declínio em um primeiro momento, com posterior retomada dos níveis de mobilidade, ou 

ao menos de estabilização, a depender do tipo de local analisado.

Com a entrada do estado potiguar e sua capital Natal em uma fase de reabertura 

econômica e também com o processo de interiorização da Covid-19, qual tem sido a resposta 

da população em termos de distanciamento social?

Distanciamento social: o termômetro da retomada

A Figura 1 apresenta as tendências de mobilidade da população potiguar segundo 

categorias de atividades da Google e para o período de 15 de fevereiro a 5 de julho. Nota-se, 

para o RN um aumento da mobilidade em locais de compras, de trânsito e, sobretudo, 

em supermercados e farmácias. Com o processo de reabertura econômica estadual observa-se 

1.10
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nestes últimos que a circulação de pessoas alcançou níveis observáveis apenas em períodos 

anteriores à pandemia, ou seja, em um contexto de normalidade no estado. Embora esses 

estabelecimentos não estivessem proibidos de funcionar nos últimos meses, é possível que a 

maior circulação de pessoas advinda da reabertura de parte do comércio tenha impulsionado a 

circulação em supermercados e farmácias em todo o estado, sobretudo na primeira semana do 

mês, quando, em geral, a economia apresenta-se mais aquecida com o pagamento dos salários 

aos trabalhadores.

Tendência de mobilidade no Brasil, segundo 
categorias de atividades da Google, Brasil, 

15 de fevereiro a 05 de julho

Fonte: Google LLC, 2020.

A Figura 2 apresenta a tendência do indicador de isolamento social da In Loco para o 

Rio Grande do Norte e Natal, para um período que compreende a primeira semana de reabertura 

econômica em ambas as localidades. Após o anúncio da reabertura econômica em 29/06, 

verifica-se tendência de queda no índice de isolamento social em Natal. Por outro lado, no caso 

da média estadual, a tendência observada foi de aumento nos valores desse indicador, e que 

já vinha se apresentando desde o dia 22 de junho, aproximadamente. Em Natal, os índices de 

isolamento social após a flexibilização foram de 43,4% em 29/06, passando para 41% em 30/6, 

e alcançando o valor de 39,5% na primeira sexta-feira do mês de julho. No sábado, o índice 

de isolamento social na capital potiguar elevou-se para 42,7%, o que geralmente acontece nos 

finais de semana, quando parte do comércio se encontra fechado. No que se refere aos dados 

Figura 1
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estaduais, do dia 30/06 ao dia 02/07 o índice de isolamento social se situou aproximadamente 

em torno de 40%, tendo reduzido para 38,3% na sexta-feira (03/07) (dados não apresentados na 

Figura 2, que representa apenas a tendência da curva) e se elevado para 41% no sábado (04/07).

Tendência do indicador de isolamento social 
para o Rio Grande do Norte e o município 

de Natal, 01 de fevereiro a 04 de julho.

 Fonte: Fonte: Google LLC, 2020.

Interiorização da Covid-19 e tendência de inversão 
do nível de adesão ao distanciamento social

Conforme demonstramos em notas prévias, quando a Covid-19 se torna mais presente 

no dia-a-dia das pessoas, a redução do contato entre elas tende a ser percebida com maior clareza 

como medida capaz de protegê-las. No caso do Rio Grande do Norte, ao longo do desenvol-

vimento da pandemia os maiores níveis de distanciamento social são observados para aqueles 

municípios que foram atingidos primeiro pela Covid-19, como Natal, Mossoró e Parnamirim; 

e os menores índices de distanciamento social, para os municípios interioranos e com poucos 

casos registrados da doença.

Conforme ilustrado pela Figura 3, em Caicó e Currais Novos, dois municípios que têm 

apresentado aumento na incidência da Covid-19, a tendência foi de crescimento no indicador 

de isolamento social desde a segunda metade de junho.

Figura 2



93 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Tendência do indicador de isolamento social para 
municípios selecionados do Rio Grande do Norte, 

01 de fevereiro a 04 de julho.

Fonte: Fonte: Google LLC, 2020.

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o nível de distanciamento social nesses 

dois municípios se aproximou dos índices de isolamento de municípios de maior porte como 

Parnamirim e Mossoró. Pode ser que o processo de interiorização da doença e a maior percepção 

de risco dos indivíduos esteja delineando uma tendência de aumento da adesão ao distanciamento 

social nas cidades do interior, mesmo em face do processo de reabertura econômica em todo o 

estado.

Contexto e reabertura econômica em Natal: quem sai 
e quem permanece em distanciamento social?

A Figura 4 apresenta dados epidemiológicos para Natal, desde a data em que foi 

confirmado o primeiro caso de Covid-19 até o dia 02 de julho, além de informações sobre dis-

tanciamento social da capital em comparação ao estado potiguar. São apresentados os números 

de casos e de óbitos confirmados por dia e suas respectivas tendências no tempo, e o número 

de reprodução da Covid-19, que representa o número médio de pessoas que têm sido infectadas 

por alguém contaminado. Essa medida encontra-se intimamente relacionada ao distanciamen-

to social, uma vez que ela tende a ser mais elevada quanto maior for o nível de interação entre 

as pessoas. Um valor igual a dois para essa medida significa que uma pessoa infectada em 

Figura 3
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média transmite a Covid-19 para outras duas, e quando se atinge valores menores que o valor 

unitário, e por várias semanas, significa que a doença se propaga com uma taxa decrescente e se 

encontra sob controle. Os dados epidemiológicos utilizados foram obtidos na página na 

internet da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP/RN) (GOVERNO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2020).

Dados epidemiológicos da Covid-19 e de distanciamento 
social para Natal, 12 de março a 2 de julho.

Fonte: Google LLC, 2020.

Conforme é possível verificar, os números de casos e de óbitos pela Covid-19 no estado 

vêm apresentando tendência de decrescimento na capital. Chamam atenção as grandes variações 

diárias nesses dados, o que pode estar relacionado a fatores como a concentração em determinadas 

datas da confirmação de casos e óbitos tratados como suspeitos, e, também, problemas de 

subnotificação.

No que se refere ao número de reprodução da Covid-19, até o fim de abril havia um alto 

nível de transmissibilidade na capital (valores iguais ou superiores a 2), mas que decresceu para 

patamares menores nos meses subsequentes. Ainda assim, é importante mencionar que valores 

entre um e dois nessa medida também são preocupantes, pois indicam que a doença continua a 

se propagar na população, ainda que em uma velocidade menor. E apesar de em algumas datas 

do período analisado o número de reprodução da doença ter, inclusive, se situado abaixo do 

Figura 4
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valor unitário, a tendência descrita por ele não se apresenta estável. Ou seja, pelos dados e pe-

ríodo considerados, a Covid-19 na capital ainda não se apresenta sob controle. 

Sob esse contexto de tendência na redução do número de casos e de óbitos pela Co-

vid-19, e de oscilação do número de reprodução da doença em níveis mais baixos do que o 

verificado no início da pandemia, o distanciamento social não decresceu de maneira uniforme 

entre os bairros da capital.

Conforme ilustrado na Figura 5, na primeira semana pós reabertura econômica em Na-

tal, chama atenção a Zona Oeste, que, independentemente do dia da semana, apresentou os 

menores índices de distanciamento social do município. Pode ser que nos bairros dessa região, 

por suas características mais populares, resida uma parcela importante de trabalhadores em-

pregados em atividades econômicas autorizadas a funcionar, como salões de beleza, papelarias, 

comércio de vestuário e armarinhos. Bairros na Zona Sul, como Ponta Negra, na Zona Leste, 

como Areia Preta, e Lagoa Azul, na Zona Norte, também se destacaram quanto aos baixos índi-

ces de distanciamento social apresentados durante a primeira semana de julho.

Índice de isolamento social por bairros 
de Natal, 29 de junho a 4 de julho.

 

Fonte: Google LLC, 2020.

Figura 5
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Por fim, a Figura 6 apresenta a média de distanciamento social alcançada pelos bairros 

de Natal na primeira semana de reabertura de parte do comércio, ou seja, de 29/06 a 04/07. 

Verifica-se que o bairro com menor índice de distanciamento social foi Bom Pastor (37%), 

localizado na Zona Oeste; e o maior, Capim Macio (47%), localizado na Zona Sul de Natal. 

Conforme anteriormente apresentado, os bairros da Zona Oeste alcançaram os menores níveis 

de distanciamento social entre todos (valores entre 41% e 37%). Os bairros da Zona Norte 

também apresentaram baixos índices de distanciamento social no período analisado. Este foi 

o caso de Nossa Senhora da Apresentação (41%), cujo valor no indicador de isolamento social 

foi o menor daquela área. O bairro de Potengi, que reúne 13% dos casos confirmados e 14% dos 

óbitos por Covid-19 na cidade, apresentou, em média, um índice de isolamento social de 43%, 

um dos maiores valores da Zona Norte. Assim como identificado para níveis municipais, a ade-

são ao distanciamento social tende a ser praticada em bairros que experimentam altos índices 

da doença. Nesses casos, é possível que a experiência concreta na comunidade de vivência de 

casos e óbitos pela Covid-19 eleve a percepção coletiva de que as interações sociais favorecem 

um maior contágio pelo vírus.

Média do índice de isolamento social por bairros 
de Natal na primeira semana de reabertura 

econômica no município.

Fonte: In Loco, 2020.

Figura 6
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Conclusões
De um modo geral, pode-se dizer que durante a primeira semana de reabertura 

econômica a capital segue tendência de redução no distanciamento social, enquanto no estado, 

a tendência tem sido de continuidade do ritmo de aumento no índice de isolamento social da 

In Loco. É possível que o processo de interiorização da Covid-19 no estado e a maior redução 

dos casos e dos óbitos nos municípios maiores estejam delineando uma tendência de inversão 

no nível de adesão ao distanciamento social entre municípios do interior e da região metropoli-

tana. Municípios interioranos que antes apresentavam baixos índices de distanciamento social, 

como Caicó e Currais Novos, apresentam tendência de aumento nessa métrica, enquanto em 

Natal e Parnamirim a tendência tem sido de redução. Para o estado como um todo, dados da 

Google indicaram alta circulação, em níveis pré-pandemia, para locais como supermercados e 

farmácias após a reabertura econômica no RN. É possível que a liberação do funcionamento de 

algumas atividades econômicas tenha potencializado a mobilidade nesses estabelecimentos, o 

que requer das autoridades maior fiscalização do cumprimento de normas sanitárias para que 

se evite a contaminação de clientes e funcionários desses locais, sobretudo nas próximas etapas 

da flexibilização do distanciamento social, quando mais pessoas circularão nas cidades.

No que se refere à capital, durante a primeira semana de reabertura econômica o 

distanciamento social se reduziu de maneira localizada na capital potiguar. Os deslocamentos 

de trabalhadores das regiões da cidade mais vulneráveis socialmente parecem explicar o menor 

nível de distanciamento social observado em bairros mais populares, como os da Zona Oeste e 

Norte. Por sua vez, em zonas mais abastadas como a Zona Sul, que possivelmente contam com 

maior parcela de trabalhadores em home office, o nível de distanciamento social permaneceu 

alto, conforme observado desde o início da pandemia.

Embora os níveis de reprodução da Covid-19 sejam baixos, ainda há grande oscilação 

no nível de transmissão da doença, o que requer cautela das autoridades em estabelecer seus 

protocolos de reabertura econômica, e da população para retomar suas atividades cotidianas. 

No dia 7 de julho, o governo estadual decidiu não prosseguir com seu plano de reabertura, 

tendo em vista o aumento da taxa de ocupação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI). Contudo, no caso específico de Natal, a prefeitura optou por manter seu calendário de 

reabertura, autorizando o funcionamento de um maior número de atividades econômicas, além 

de permitir a reabertura de templos religiosos. Nas próximas semanas será possível verificar a 

resposta da população de Natal à continuidade do processo de abertura do comércio, e em nível 

estadual, a resposta da população do interior ao avanço da Covid-19.
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Lockdown e distanciamento social no Agreste 
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Gisliany Alves 

Este texto apresenta informações epidemiológicas relacionadas à Covid-19, e também 

sobre o distanciamento social antes, durante e depois do lockdown decretado em duas impor-

tantes cidades do Agreste Pernambucano: Caruaru e Bezerros. Ambas as cidades cumpriram 

dez dias de lockdown (de 26 de junho a 5 de julho de 2020) por determinação estadual. De 

acordo com o secretário de saúde do estado de Pernambuco, os dois municípios foram responsáveis 

por 71% do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Agreste 

Pernambucano na semana que antecedeu o decreto (PORTAL G1, 2020).

Dados e modelo

Os dados epidemiológicos (quantidade de infecção e óbitos) da Covid-19 utilizados 

nesta nota foram coletados dos sites oficiais das prefeituras de Caruaru (PREFEITURA DE 

CARUARU, 2020) e Bezerros (GOVERNO MUNICIPAL DE BEZERROS, 2020), os quais são 

atualizados diariamente. Já os dados de distanciamento social foram fornecidos pela In Loco 

(2020), uma startup de tecnologia que tem acompanhado a movimentação de cerca de 60 

milhões de brasileiros por meio da geolocalização de celulares. A informação é proveniente de 

aplicativos parceiros, instalados voluntariamente pelos usuários, que podem ou não permitir o 

envio de suas informações. Para acompanhar a evolução do nível de transmissão da Covid-19 

nos dois municípios pernambucanos, foi estimado o número de reprodução ao longo do tempo 

(também chamado de R(t)).

1.11
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Lockdown em Caruaru
Caruaru, também conhecida como “Princesinha do Agreste”, é a cidade mais populosa 

do interior de Pernambuco, com 361.118 habitantes, sendo a cidade com maior destaque do 

Agreste Pernambucano (IBGE, 2020). É um centro econômico têxtil e de artesanato, que abriga 

uma das maiores feiras de céu aberto do Brasil, a Feira de Caruaru, com mais de 28.300 

vendedores em um espaço de mais de 40.000 m² de área.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco notificou o primeiro caso da Covid-19 

em Caruaru no dia 23 de março, porém o primeiro caso de contaminação comunitária foi 

confirmado no dia 27 de março. A primeira morte por Covid-19 em Caruaru foi registrada no 

dia 10 de abril, e até o dia 12 de julho a cidade contabilizava 438 casos em investigação, 2.985 

casos confirmados, e 183 óbitos pela doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O Decreto Municipal nº 024/2020, que entrou em vigor no dia 15 de março, regulamentou 

medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

Covid-19, em conformidade com o Decreto Estadual nº 48.809/20, bem como a suspensão de 

eventos de qualquer natureza com público superior a 100 pessoas e das aulas regulares da rede 

pública e particular, inclusive universitária, dentre outras medidas. Além disso, antes mesmo de 

ser identificado o primeiro infectado pela Covid-19 em Caruaru, a prefeitura, juntamente com 

as prefeituras de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, e o Governo do Estado, suspenderam o 

funcionamento da Feira da Sulanca (Portaria nº 003/2020) no dia 18 de março; a Portaria 

decretou também o fechamento de praças, parques e academias. A Portaria nº 004/2020 do dia 

20 de março decretou a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais 

e de serviços, exceto os considerados essenciais, como agência bancárias, supermercado, farmácias; 

e instituiu-se a instalação de barreiras sanitárias móveis através do decreto nº 025/2020, no dia 

22 de março.

A prefeitura de Caruaru lançou, no dia 01 de maio, o Delivery Sulanca, uma platafor-

ma digital para comercialização de mercadorias, onde toda a negociação é realizada através 

da internet, com um local específico para a coleta da mercadoria. O Decreto Municipal nº 

056/2020 apresentou o plano de distanciamento social intensivo, com expansão de barreiras 

sanitárias e implantação de barreiras restritivas de circulação, válido para o período de 26 de 

maio à 10 de junho.

No dia 23 de junho, o governo de Pernambuco publicou o Decreto nº 49.133 que estabeleceu 

regras de lockdown durante 10 dias (de 26 de junho a 5 de julho) para as cidades de Caruaru 

e Bezerros, como forma de reduzir a circulação da população e, assim, diminuir o número de 
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reprodução da Covid-19 em ambas as cidades. Durante este período, permaneceram suspensos 

o funcionamento dos estabelecimentos comerciais (como shopping center, salão de beleza, 

academia de ginástica), dos prestadores de serviço (como mototáxi), das aulas presenciais nas 

escolas, universidades e demais estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, dentre outros.

Lockdown em Bezerros

Bezerros possui uma população estimada em 60.789 pessoas, e faz divisa territorial com 

a cidade de Caruaru, pertencendo à mesma microrregião do Vale do Ipojuca. A cidade tem um 

dos maiores carnavais do interior de Pernambuco, e é conhecida como “Terra dos Papangus”.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco notificou o primeiro caso de Covid-19 

em Bezerros no dia 13 de abril. A primeira morte por Covid-19 em Bezerros foi registrada no 

dia 30 de abril, e até o dia 12 de julho a cidade contabilizava 08 casos em investigação e 508 

casos confirmados, com 25 óbitos pela doença.

O Decreto Municipal nº 2.327/2020, que entrou em vigor no dia 16 de março, regula-

menta medidas temporárias para enfrentamento da Covid-19, como o isolamento e a quarentena. 

Já o Decreto Municipal n° 2.330/2020, de 26 de março, estabeleceu o fechamento de atividades 

não-essenciais e a suspensão do transporte coletivo intermunicipal de passageiros. No dia 29 de 

maio, a prefeitura publicou o Decreto nº 2.348 proibindo o acendimento de fogueiras na zona 

urbana e rural para celebração das festividades do São João. Por fim, lembramos que o Decreto 

Estadual nº 49.133, do dia 23 de junho, que estabeleceu o lockdown durante 10 dias (de 26 de 

junho a 5 de julho) para Caruaru também foi válido para Bezerros.

Lockdown em Caruaru e Bezerros: efeitos sobre 
a mobilidade da população

O modelo para estimar o número de reprodução utilizado nesta nota está disponível 

para download (FIGUEIREDO, 2020). O número de reprodução representa a estimativa do 

número médio de novos indivíduos infectados por um único indivíduo ao longo do tempo. Por 

exemplo, um número de reprodução igual a quatro, indica que uma pessoa infectada transmite 

a doença, em média, para outras quatro pessoas. Portanto, para conter a disseminação da doença, 

é importante chegar a um número de reprodução menor que um.

A Figura 1 apresenta as informações epidemiológicas referentes à Covid-19 na cidade de 

Caruaru, além de informações sobre distanciamento social. A Figura 1(a) representa os números 
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de casos confirmados de Covid-19 por dia e sua respectiva tendência; a Figura 1(b) refere-se à 

quantidade de óbitos por Covid-19 confirmados por dia, e à tendência apresentada; a Figura 

1(c) apresenta a estimativa do número de reprodução; e, por fim, a Figura 1(d) apresenta a evo-

lução do indicador de isolamento social da In Loco para esse município e em comparação com 

a média do estado de Pernambuco. Os dados são diários e se referem ao período de 23 de março 

(dia do primeiro caso confirmado em Caruaru) a 12 de julho (uma semana após o término do 

lockdown).

Curvas referentes à quantidade de casos de Covid-19 confirmados por dia, 
quantidade de óbitos por Covid-19 confirmados por dia, estimativa do número 
de reprodução (R(t)) e distanciamento social da cidade de Caruaru, de 23 
de março (dia do primeiro caso confirmado em Caruaru) a 12 de julho (uma 
semana após o término do lockdown). 

Fonte: In Loco, 2020.

Figura 1
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A curva de estimativa do número de reprodução de Caruaru apresentou um aumento e 

uma queda consideráveis em meados de maio, chegando a atingir um número de reprodução 

maior que três e menor que um. Durante o mês de junho, a curva se comportou de forma 

oscilante, chegando ao menor número de reprodução do período durante a segunda semana do 

referido mês. Durante o período de lockdown, a curva do número de reprodução manteve-se 

inicialmente próxima a um, com um leve aumento na metade do período e um declínio ao final. 

Analisando o período de uma semana posterior ao lockdown, percebe-se que o número de 

reprodução atinge valores menores que um, mas finaliza o período em ascensão.

Vale salientar que durante todo o período analisado nesta nota, apesar da cidade de 

Caruaru ter apresentado um índice distanciamento social acima da média do estado de 

Pernambuco, o contexto em que o lockdown foi decretado era de elevado nível de transmissão 

e de casos confirmados da Covid-19 em Caruaru.

A Figura 2 apresenta informações referentes a Covid-19 na cidade de Bezerros. A Figura 

1(a) representa os números de casos confirmados de Covid-19 por dia; a Figura 1(b) refere-se 

a quantidade de óbitos por Covid-19 confirmados por dia; a Figura 1(c) apresenta a estimativa 

do número de reprodução; e, por fim, a Figura 1(d) apresenta o Índice de Isolamento Social da 

In Loco. Os dados são diários e se referem ao período de 13 de abril (dia do primeiro caso 

confirmado em Bezerros) a 12 de julho (uma semana após o término do lockdown).

Em Bezerros, há um comportamento bastante peculiar no dia 08 de junho: um pico de 

casos confirmados de Covid-19 que reflete diretamente na estimativa do número de reprodução. 

De acordo com o site oficial da prefeitura, neste dia foi realizada uma testagem em massa no 

Abrigo de Idosos de Encruzilhada de São João, e dentre os 98 casos confirmados na cidade, 72 

eram moradores do abrigo e 6 eram cuidadores de idosos. Esta situação pode ter, inclusive, 

motivado a publicação do decreto de lockdown para a cidade de Bezerros, uma vez que 

Bezerros apresentou número de reprodução maior que cinco. Apesar dessa discrepância pontual, 

observa-se que a tendência da curva de casos confirmados de Covid-19 em Bezerros é crescente 

no fim do período avaliado nesta nota.

Observando a curva do número de reprodução de Bezerros, além do pico relatado 

anteriormente, percebe-se que de 15 a 22 de junho a cidade alcança um número de reprodução 

menor que um. Porém, durante o lockdown, há um crescimento suave no número de reprodução. 

Analisando o período de uma semana posterior ao lockdown, percebe-se, novamente, um 

declínio no número de reprodução.
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Também é interessante notar que a curva de distanciamento social de Bezerros teve uma 

considerável queda a partir de meados de maio, chegando a 35% no dia 22 de junho. Durante o 

período de lockdown, o Índice de Isolamento Social da In Loco começou a melhorar, mas ficou 

abaixo da média do estado de Pernambuco.

Curvas referentes à quantidade de casos de Covid-19 confirmados por dia, 
quantidade de óbitos por Covid-19 confirmados por dia, estimativa do número 
de reprodução (R(t)) e distanciamento social da cidade de Bezerros, de 13 de 
abril (dia do primeiro caso confirmado em Bezerros) a 12 de julho (uma semana 
após o término do lockdown).

 

Fonte: In Loco, 2020.

Figura 2
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Considerações finais

O governo do estado decretou o lockdown de 10 dias para Caruaru e Bezerros sob 

contextos locais distintos. Apesar de Caruaru apresentar níveis de distanciamento social acima 

da média estadual, o aumento acelerado de casos confirmados e os números elevados e oscilantes de 

reprodução da Covid-19 eram bastante evidentes. Já Bezerros, cujo distanciamento social esteve 

abaixo da média estadual durante parte do período analisado, apresentou picos alarmantes do 

número de reprodução da Covid-19.

Em ambos os casos, o lockdown, que representa a medida mais rígida de distanciamento 

social, esteve associado a efeitos positivos sobre o distanciamento social (mais para Bezerros do 

que para Caruaru) e ao nível de transmissibilidade da Covid-19 para Caruaru e para Bezerros.

É importante salientar que uma limitação existente nesta análise é a questão da acurácia 

dos dados analisados. Apesar de utilizarmos dados oficiais das prefeituras, há outras fontes de 

dados abertos que refletem números divergentes dos apresentados aqui. Isso se deve a diversos 

fatores, como número de testes realizados, atraso nas atualizações diárias dos boletins, dados 

faltantes, diferença entre data de óbito e data de notificação, entre outros.

Além disso, as estimativas têm uma grande variabilidade no tempo, pois capturam 

diferentes efeitos, como mobilidade diferenciada nos finais de semanas, testes clínicos, entre 

outros. Assim, é recomendado que, para relaxar as medidas de distanciamento social, seja 

observado um número de reprodução menor que um por algumas semanas seguidas.

Vale ressaltar ainda que, de acordo com o portal da Secretaria Estadual de Saúde, desde 

o dia 13 de julho a Macrorregião de Saúde II, que engloba Caruaru e Bezerros, avançou para a 

Etapa 4 do Plano de Convivência com a Covid-19. Sendo assim, foram reabertas lojas de varejo 

de rua, salões de beleza e estética, comércio de veículos, construção civil com 100% do efetivo e 

shoppings centers com atendimento presencial. Em Caruaru, a Feira da Sulanca continua 

suspensa, mas reportagens registraram aglomerações no local no dia da reabertura do comércio 

varejista na cidade. Portanto, é de suma importância continuar monitorando as curvas apresentadas 

nesta nota para que, se necessário, novas medidas de segurança sejam tomadas.



106 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

FIGUEIREDO, F. Estimativas de R(t) por Estados do Brasil. Disponível em: < 

https://github.com/flaviovdf/Covid19>. Acesso em 13/07/2020.

GOVERNO MUNICIPAL DE BEZERROS. Transparência Covid-19. Disponível em: 

< https://tenosoftsistemas.com.br/portal/v81/Covid_home/Covid_home.php>. Acesso em 

13/07/2020.

IBGE. Bezerros. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/bezerros/

panorama>. Acesso em 13/07/2020.

IBGE. Caruaru. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/caruaru/

panorama>. Acesso em 13/07/2020.

IN LOCO. Disponível em: < https://www.inloco.com.br/>. 2020.

PORTAL G1. Governo de Pernambuco decreta restrição das atividades econômicas em 

Caruaru e Bezerros. Disponível em: < https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2020/06/23/

governo-de-pernambuco-decreta-restricao-das-atividades-economicas-em-caruaru-e-bezer-

ros.ghtml>. Acesso em 13/07/2020.

PREFEITURA DE CARUARU. Coronavírus. Disponível em: < https://caruaru.pe.gov.

br/category/coronavirus/>. Acesso em 13/07/2020.



107 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Dados epidemiológicos da Covid-19 e o 
distanciamento social em Gravatá (PE)

Guto Leoni Santos
Patricia Takako Endo

Ivanovitch Silva
Luciana Lima

Marcel Ribeiro-Dantas
Gisliany

Este texto apresenta informações epidemiológicas relacionadas à Covid-19 e também 

sobre o distanciamento social da cidade de Gravatá, Pernambuco. A cidade teve seu primeiro 

caso de Covid-19 confirmado no dia 16 de abril, e o primeiro óbito pela doença confirmado no 

dia 25 de abril. Até o dia 03 de agosto, a cidade apresentava um total de 439 casos confirmados 

e 49 óbitos por Covid-19 (PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ, 2020).

Dados e modelo

Os dados epidemiológicos (número de casos e óbitos) da Covid-19 utilizados nesta nota 

foram coletados do site oficial da prefeitura de Gravatá, os quais são atualizados diariamente. 

Já os dados de distanciamento social foram fornecidos pela In Loco (2020), uma startup de 

tecnologia que tem acompanhado a movimentação de cerca de 60 milhões de brasileiros por 

meio de localização de celulares. A informação é proveniente de aplicativos parceiros instalados 

voluntariamente pelos usuários, que podem ou não permitir o envio de suas informações. Para 

acompanhar a evolução do nível de transmissão da Covid-19 em Gravatá, foi estimado o núme-

ro de reprodução ao longo do tempo, denominado R(t) (FIGUEIREDO, 2020).

Gravatá e os decretos municipais

Gravatá está localizada a 84km da capital Recife, a uma altitude de 447 metros. A cida-

de, que tem população de 84.074 habitantes, é famosa por suas atrações turísticas, que atraem 

pessoas de outras cidades pernambucanas e estados (IBGE, 2020). Em 2019, Gravatá recebeu 

destaque no Mapa do Turismo Brasileiro, no qual consta que o município ocupa lugar de des-

taque entre os melhores destinos turísticos do país.

No dia 16 de março, a prefeitura de Gravatá regulamentou, através do decreto 015/2020, 

1.12
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medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

Covid-19, suspendendo aulas regulares da rede pública municipal e particular, bem como a 

realização de eventos com público superior a cem pessoas, dentre outras.

Após o decreto 015/2020, diversos outros foram publicados com o objetivo de inten-

sificar as medidas de distanciamento social em Gravatá, tais como: o decreto 016/2020, que 

restringiu eventos com mais de 50 pessoas, e suspendeu as atividades dos centros de artesanato, 

museus, parques e academias de ginástica; o decreto 017/2020, que suspendeu as atividades de 

comercialização em feiras livres; e o decreto 018/2020, que suspendeu as atividades de atendimento 

ao público de bancos e de estabelecimentos de serviços financeiros.

No dia 26 de março, a prefeitura de Gravatá decretou estado de calamidade pública em 

virtude da situação de emergência de saúde pública. O decreto 035/2020, de 30 de abril, estabeleceu a 

obrigatoriedade do uso de máscara pela população em geral.

A partir do dia 18 de maio, a prefeitura de Gravatá, através do decreto 042/2020, permitiu 

o retorno das atividades de comércio de produtos essenciais em horário restrito, das 7:00 às 

15:00 e das feiras livres das 5:00 às 17:00.

Em decorrência das festividades de São João, o decreto 049/2020 proibiu acender 

fogueiras em locais públicos e privados, e proibiu a queima de fogos de artifícios em todo o 

território municipal.

Mais recentemente, o decreto 059/2020 autorizou a retomada de diversas outras atividades 

comerciais a partir do dia 14 de julho, e definiu um protocolo de retomada a ser cumprido pelo 

estabelecimentos; e o decreto 060/2020 autorizou, a partir do dia 03 de agosto, a reabertura de 

restaurantes e escritórios (com 50% da capacidade) e academias (dentro dos padrões da 

vigilância sanitária), e o retorno das atividades turísticas, tais como o Mercado Público 

Municipal, centros de artesanato, museus e parques.

Gravatá e os números da Covid-19

A Figura 1 apresenta as informações epidemiológicas referentes a Covid-19 na cidade de 

Gravatá, além de informações sobre distanciamento social. A Figura 1(a) representa os números 

de casos confirmados de Covid-19 por dia e sua respectiva tendência; a Figura 1(b) refere-se 

à quantidade de óbitos por Covid-19 confirmados por dia e a tendência apresentada; a Figura 

1(c) apresenta a estimativa do número de reprodução (R(t)); e, por fim, a Figura 1(d) apresenta 

a evolução do indicador de isolamento social da In Loco para esse município e em comparação 
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com a média móvel de 14 dias do estado de Pernambuco. Os dados são diários e se referem ao 

período de 16 de abril (dia do primeiro caso confirmado em Gravatá) a 03 de agosto.

Curvas referentes à quantidade diária de casos confirmados e óbitos por Co-
vid-19, estimativa do número de reprodução (R(t)) e distanciamento social 
da cidade de Gravatá, de 16 de abril (dia do primeiro caso confirmado em 
Gravatá) a 03 de agosto.

Fonte: In Loco

A curva de casos confirmados apresenta um pico no dia 03 de agosto referente ao resultado 

de uma ação de testagem em massa da Secretaria Municipal de Saúde. Foram realizados 921 

testes rápidos em profissionais da Secretaria de Saúde, Assistência Social e também nos idosos 

do Abrigo dos Velhinhos e no abrigo de Mandacaru. Neste dia, foram confirmados 34 novos 

casos de Covid-19 na cidade. A curva de estimativa do número de reprodução de Gravatá oscila 

bastante, mas na maior parte do período analisado o R(t) permanece acima de 1, caracterizando 

ainda um cenário de disseminação da doença.

Figura 1
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Interessante notar que o índice de distanciamento social da In Loco aponta valores sempre 

abaixo de 45%, e a partir de meados de maio, fica abaixo da média do estado de Pernambuco. 

Ressalta-se uma maior concentração de turistas na cidade para as festividades do São João no 

mês de junho e para as férias no mês de julho, período no qual a cidade apresentou os piores 

índices de distanciamento social, e isso pode ter significado também maior movimentação dos 

residentes daquela cidade.

Essas estimativas apresentam uma grande variabilidade no tempo, pois capturam 

diferentes efeitos, como mobilidade diferenciada nos finais de semanas, maior presença de 

turistas na cidade, testes clínicos em massa, entre outros. Assim, é recomendado que, para 

relaxar as medidas de distanciamento social, seja observado um número de reprodução (R(t)) 

menor que 1 por algumas semanas seguidas.

Considerações finais

É importante salientar uma limitação existente nesta nota sobre a questão da acurácia 

dos dados epidemiológicos analisados. Apesar de utilizarmos dados oficiais da prefeitura de 

Gravatá, há outras fontes de dados abertos que refletem números divergentes dos apresentados 

aqui. Isso se deve a diversos fatores, como número de testes realizados, atraso nas atualizações 

diárias dos boletins, dados faltantes, diferença entre data de óbito e data de notificação, entre 

outros.

Vale ressaltar ainda que as curvas de contaminados e óbitos por Covid-19 na cidade de 

Gravatá são crescentes e o R(t) está acima de 1, mas desde o dia 03 de agosto, atividades que 

costumam reunir muitas pessoas em locais fechados, tais como restaurantes e academias, foram 

retomadas, resultando assim numa maior circulação de pessoas na cidade (diminuindo o índice 

de distanciamento social). Assim, é importante continuar monitorando os indicativos epi-

demiológicos e os indicadores de isolamento social para monitorar a disseminação da Covid-19 

no município de Gravatá.
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Este texto apresenta informações epidemiológicas da cidade de Bonito, Pernambuco 

relacionadas à Covid-19 e ao distanciamento social. Bonito está localizada a 136 km da capital 

Pernambucana, Recife, e possui uma população de 37.566 habitantes (IBGE, 2020). A cidade 

é conhecida por suas cachoeiras e paisagens naturais, que atraem turistas de diversos locais do 

país. Bonito já foi premiada como umas das sete maravilhas de Pernambuco, concurso que 

destacou as principais riquezas culturais e naturais do Estado.

Em Pernambuco, o primeiro caso de Covid foi confirmado na cidade de Recife no dia 12 

de março, e o primeiro óbito no dia 25 de março. Já a cidade de Bonito teve seu primeiro caso 

de Covid-19 e primeiro óbito confirmados no dia 19 de abril de 2020. Até o dia 05 de agosto, a 

cidade contabilizava um total de 228 casos e 22 óbitos confirmados por Covid-19.

Dados e modelo

Os dados epidemiológicos (número de casos e óbitos) da Covid-19 utilizados nesta nota 

foram coletados do Instagram oficial da Secretaria de Saúde de Bonito, onde são publicados 

diariamente. Já os dados de distanciamento social foram fornecidos pela In Loco (2020), uma 

startup de tecnologia que tem acompanhado a movimentação de cerca de 60 milhões de brasileiros 

por meio de geolocalização de celulares. A informação é proveniente de aplicativos parceiros, 

instalados voluntariamente pelos usuários, que podem ou não permitir o envio de suas infor-

mações. Para acompanhar a evolução do nível de transmissão da Covid-19 em Bonito, foi 

estimado o número de reprodução ao longo do tempo, denominado R(t) (Covid-19 Estimativas 

de R(t) por E stados do Brasil, 2020).

1.13
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Bonito e as medidas de enfrentamento da Covid-19

No dia 17 de março, a prefeitura de Bonito regulamentou, através do decreto municipal 

10/2020, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

da Covid-19. As informações deste decreto (e dos posteriores) foram registradas na página 

oficial da prefeitura e repassadas para a população através de canais de comunicação como 

rádios comunitárias e veículo sonoro circular, que propagam informações nas pequenas cidades 

onde a internet ainda não é o principal meio de comunicação.

No decreto 10/2020, foi criado um comitê municipal de crise para enfrentamento da 

pandemia e foram suspensas, a partir do dia 18 de março, as aulas regulares das redes pública 

municipal e particular, os cursos regulares e profissionalizantes, universidades e faculdades, 

bem como a realização de eventos com público superior a 50 pessoas, as atividades das academias 

esportivas, dentre outras atividades. Serviços essenciais como Unidades Básicas de Saúde, 

farmácias e supermercados foram notificados pela vigilância sanitária para que ampliassem as 

medidas de segurança e reduzissem a jornada de trabalho diária, com horário de funcionamento 

pré-determinado pelos órgãos de fiscalização local.

Outros decretos foram publicados com o objetivo de intensificar as medidas de distan-

ciamento social em Bonito, como o decreto municipal 011/2020, que suspendeu as atividades 

de restaurantes, salões de beleza, clubes sociais e o comércio nas cachoeiras a partir de 20 de março.

No dia 31 de março, a prefeitura de Bonito decretou estado de calamidade pública em 

virtude da situação de emergência de saúde pública. Através das atividades da Atenção Básica, 

os Agentes Comunitários de Saúde iniciaram o procedimento de busca ativa de infectados pela 

Covid-19 nas residências da Zona Rural e Urbana, com o objetivo de coleta de dados para 

fomento do sistema eletrônico do SUS, conhecido como e-SUS.

No dia 13 de julho, Bonito avançou para a Etapa 4 do Plano de Convivência do Estado 

de Pernambuco juntamente com outras cidades do Agreste, como Caruaru e Bezerros, 

permitindo a reabertura de diversos estabelecimentos comerciais, como lojas de varejo, salões 

de beleza, shoppings centers com atendimento presencial, bem como o retorno de celebrações 

em igrejas e templos religiosos.

Bonito e os números da Covid-19

A Figura 1 apresenta as informações epidemiológicas referentes à Covid-19 na cidade de 

Bonito, além de informações sobre distanciamento social.
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A Figura 1(a) representa os números de casos confirmados de Covid-19 por dia e sua 

respectiva tendência; a Figura 1(b) refere-se à quantidade de óbitos por Covid-19 confirmados 

por dia e à tendência apresentada; a Figura 1(c) apresenta a estimativa do número de repro-

dução (R(t)); e, por fim, a Figura 1(d) apresenta a evolução do indicador de isolamento social 

da In Loco para esse município em comparação com o estado de Pernambuco. Esse indicador 

representa o percentual da população que permaneceu em suas casas. Os dados são diários e se 

referem ao período de 19 de abril (dia do primeiro caso confirmado em Bonito) a 05 de agosto.

Curvas referentes à quantidade diária de casos confirmados e óbitos por 
Covid-19, estimativa do número de reprodução (R(t)) e distanciamento social 
da cidade de Bonito, de 19 de abril (dia do primeiro caso confirmado em 
Bonito) a 05 de agosto.

Fonte: In Loco, 2020.

Figura 1
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A curva de casos confirmados apresenta uma curva crescente suave, com um pico no dia 

11 de julho (com 15 casos confirmados), que pode ser referente ao acúmulo de casos suspeitos, 

cujos resultados foram divulgados conjuntamente neste dia. A média móvel de 14 dias aponta o 

crescimento do número de casos confirmados por dia em Bonito.

A curva de estimativa do número de reprodução de Bonito oscila bastante, o que é 

esperado para municípios pequenos devido à proporção de subnotificação de casos. Apesar de 

finalizar o período analisado com o R(t) abaixo de 1, na maior parte do período o R(t) permaneceu 

acima de 1, caracterizando um cenário de disseminação da doença.

É importante ressaltar que o índice de distanciamento social da In Loco aponta valores 

sempre abaixo de 45%. A cidade apresentou valores abaixo da média do Estado de Pernambuco 

no início do período analisado e a partir de meados de junho, e apesar de apresentar uma 

pequena melhoria no índice de isolamento social, ficando acima da média do Estado, ainda 

permanece abaixo de 45%. 

Essas estimativas apresentam uma grande variabilidade no tempo, pois capturam 

diferentes efeitos, como mobilidade diferenciada nos finais de semanas, maior presença 

de turistas na cidade, testes clínicos em massa, entre outros. Assim, é recomendado que, para 

relaxar as medidas de distanciamento social, o número de reprodução (R(t)) mantenha-se 

menor que 1 por algumas semanas seguidas.

Considerações Finais

É importante salientar as limitações existentes nesta nota. Apesar de utilizarmos dados 

oficiais da prefeitura de Bonito, há de se considerar fatores como número de testes realizados, 

atraso nas atualizações diárias dos boletins, dados faltantes, diferença entre data de óbito e data 

de notificação, entre outros. Vale salientar que o protocolo de testagem tem um impacto direto 

no número de casos contabilizados. De acordo com o Ministério da Saúde, em abril, apenas 

algumas pessoas, como profissionais de saúde, profissionais de segurança pública e pessoas com 

mais de 60 anos, poderiam inicialmente realizar o teste para Covid-19 através do SUS. Assim, 

existe a possibilidade de os números serem subestimados, havendo algumas pessoas contaminadas 

fora dos registros oficiais.

Com relação aos dados de distanciamento social, é preciso considerar que eles são coletados 

a partir de dispositivos móveis. No caso específico de municípios pequenos e situados em 

localidades cuja qualidade e disponibilidade de Internet na cidade são fatores marcantes, altos 
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índices de distanciamento social podem refletir mais uma questão de infraestrutura do que de 

comportamento de maior adesão ao distanciamento social da população frente à pandemia.

Vale ressaltar também que o R(t) estimado para a cidade de Bonito permaneceu acima 

de 1 na maior parte do período analisado e, portanto, é importante continuar acompanhando 

os indicativos epidemiológicos e os indicadores de distanciamento social para monitorar a 

disseminação da Covid-19 na cidade. É importante ressaltar que Bonito possui uma sala vermelha 

para atendimentos emergenciais graves em geral e um centro de recuperação para tratamento 

de Covid-19. Porém, a cidade não possui leitos de UTI, e os casos mais graves de Covid-19 são 

encaminhados para os centros médicos em cidades que possuam disponibilidade de leitos de 

UTI mais próximos, como Caruaru e Recife.
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A Covid-19 no Ceará e o papel da mobilidade
 populacional na expansão dos casos

Silvana Nunes de Queiroz

A etimologia da palavra ‘pandemia’ vem do grego, onde ‘pan’ significa todos e ‘demo’ 

significa povo. Portanto, pandemia diz respeito a disseminação de uma doença infecciosa pelos 

países e entre os povos. Por sua vez, Demografia (demo = povo e grafia = estudo), é a ciência que 

estuda a população/os povos, a partir da dinâmica entre os seus três componentes (natalidade, 

mortalidade e movimentos populacionais) e a sua relação com a política, a economia, a 

geografia, as questões ambientais, entre outras. Nesse sentido, diante de um cenário de pandemia 

mundial, a Demografia é uma das ciências que pode auxiliar na compreensão da distribuição 

espacial do número de casos (origem e destino/dispersão) e da letalidade da Covid-19 pelo 

Brasil, bem como no monitoramento e planejamento de ações para combater esta pandemia.

Na região Nordeste, chama atenção a disseminação do coronavírus no estado do Ceará. 

Segundo as estimativas populacionais do IBGE para 2019, o Ceará tinha 9,1 milhões de 

habitantes (4,3% do país), o que o coloca como oitavo estado mais populoso do Brasil. Entretanto, 

em relação aos casos confirmados da Covid-19 até o dia 31/03/2020 (ver Figura 1), o Ceará é a 

terceira Unidade da Federação, com 390 casos. Posiciona-se atrás somente dos estados de São 

Paulo (2.339 casos e uma população de 45,9 milhões habitantes ou 21,9%) e do Rio de Janeiro 

(708 casos e uma população de 17,2 milhões de habitantes ou 8,2%).

Número de casos e óbitos da Covid-19 
distribuído pelos estados do Nordeste.

2.1

Figura 1
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Fonte: Ministério da Saúde (31/03/2020, 17h21)

Mas, apesar do número de casos confirmados no Ceará ser expressivo (o terceiro do 

país) e chamar atenção, a taxa de letalidade é de 1,8%, e se posiciona abaixo do estado de São 

Paulo (5,8%), Rio de Janeiro (3,2%) e do Brasil (3,5%), conforme o boletim divulgado pelo 

Ministério da Saúde no dia 31 de março de 2020. Contudo, dentre os nove estados que 

compõem o Nordeste, o Ceará é o primeiro em número de casos confirmados (390), e supera a 

Bahia (213) e o Pernambuco (87), Unidades da Federação com uma população superior à cearense.

Todavia, de acordo com os dados da Figura 2, no Nordeste a taxa de letalidade é maior 

em estados com menor número de casos confirmados quando comparado ao Ceará (1,8%), 

como é o caso do Piauí (22,2%), Pernambuco (6,9%), Alagoas (5,6%) e Maranhão (3,2%). Com 

isso, o Ceará é o primeiro em número de casos no Nordeste e o quinto em taxa de letalidade. 

Esse número é preocupante, porque as pessoas acometidas pela Covid-19 podem piorar o estado 

de saúde e ter que realizar o tratamento em hospitais e, com isso, saturar o sistema de saúde 

cearense.

Diante desses números, qual foi a possível rota do coronavírus até chegar ao Ceará? Por 

que o estado tem mais casos no Nordeste? Por que se concentra em Fortaleza? Ela é a quinta 

capital mais populosa do Brasil (2,6 milhões de habitantes em 2019), mas terceira capital em nú-

mero de casos, ao concentrar 353 acometidos - 90,5% de todos os casos identificados no estado.

Taxa de letalidade da Covid-19 
nos estados do Nordeste.

Fonte: Ministério da Saúde (31/03/2020, 17h21)

Figura 2
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Segundo o Governador Camilo Santana, a entrada do coronavírus no Ceará teria sido 

pelo sistema aeroportuário, através da grande quantidade de voos internacionais que chegam 

diariamente a Fortaleza (cerca de 45 durante a semana), capital do Brasil mais próxima da 

Europa e líder no ranking de voos internacionais do Nordeste. Destaca-se também a maior 

cobertura de testes, segundo declaração do Ministro da Saúde, Luiz Mandetta, em uma de suas 

coletivas de imprensa, ratificada pelo governador cearense.

As imprensas cearense e baiana também conectam a proliferação da Covid-19 pelo país 

até chegar a Fortaleza a um casamento no litoral baiano, no início de março, quando um dos 

convidados era um empresário cearense que teria contraído a doença na festa. Tendo testado 

positivo para a Covid-19 em São Paulo, o empresário não cumpriu isolamento social, viajou 

novamente para o sul da Bahia, e convidou casais de amigos para sua casa de praia. Entre esses, 

diversos cearenses que retornaram para Fortaleza testando positivo para a Covid-19. Como se 

trata de um vírus de elevado potencial de contágio, embora pareça anedótico explorar a 

contaminação ocorrida em duas ou três festas, foi aí o início do contágio comunitário (aquele 

que não ocorre a partir de pessoas contaminadas fora do país).

Entre os políticos cearenses, o número de casos também é alto, com os primeiros casos 

anunciados no dia 18 de março de 2020. A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e o 

seu esposo, Veveu Arruda (ex-prefeito de Sobral), que tinham retornado da Europa para 

Fortaleza há poucos dias, foram os primeiros registros. Segundo a imprensa do Ceará, até o dia 

28 de março de 2020, 11 (onze) políticos do Ceará, a maioria residente em Fortaleza, testaram 

positivo para o novo coronavírus.

O que essas trajetórias nos indicam é a confirmação da relação entre o aspecto sanitário/

infeccioso da Covid-19 com um aspecto demográfico importante: a mobilidade da população. 

Entender os diversos motivos de mobilidade populacional que extrapolam a migração (com 

mudança de residência), mas consideram idas-e-vindas para trabalho, lazer, visitas familiares, 

compras, etc., é fundamental para entender o fluxo e o potencial do alcance geográfico da 

Covid-19. Atualmente, estamos ainda verificando o contágio comunitário nas capitais, mas, em 

breve, essa situação deverá chegar aos municípios pequenos e médios do interior, decorrente 

dessas relações históricas da capital com sua rede de cidades.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: <https://Covid.saude.gov.br/>. Acesso em 

31/03/2020.
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Novo coronavírus e condições de 
esgotamento sanitário no Nordeste

Ricardo Ojima
Jordana Cristina de Jesus

Recentes estudos apontaram que o novo coronavírus foi encontrado nas fezes de pacientes 

mesmo quando o mesmo não podia mais ser identificado nas amostras do trato respiratório. 

Segundo os estudos, mesmo nas amostras de estações de tratamento de esgoto foi possível 

detectar a presença do vírus. Ainda é cedo para afirmar que seja possível ser infectado quando 

se tem contato com água contaminada pela carga viral existente no esgoto não tratado, e 

tampouco se sabe como seria o devido tratamento para que não haja riscos. De toda forma, o 

contato humano com esgoto não-tratado é um risco para outras formas de doenças infecciosas 

e, em situações de maior vulnerabilidade social, elevam a condição para condições graves de 

doenças diarreicas que podem levar ao óbito, principalmente em crianças. Sendo assim, conviver 

com condições de esgotamento sanitário inadequadas já seria uma situação de risco.

Considerando o potencial de contaminação pela Covid-19, torna-se então mais importante 

considerar as condições de vulnerabilidade ao novo coronavírus de uma grande parcela da 

população. São particularmente graves as situações onde os domicílios se utilizam de formas de 

esgotamento sanitário precárias, como é o caso das valas comuns, direto em rios, lagos e mar, 

ou de outras formas diversas, que não sejam o esgoto ligado à rede geral, ou mesmo as fossas sépticas. 

A Figura 1 mostra a proporção de pessoas vivendo em domicílio com condições de 

esgotamento sanitário inadequado para os estados e a Região Nordeste em 2018. Na região 

Nordeste são mais de 880 mil domicílios que se se valem dessas formas precárias de esgotamento, 

sendo o caso do Maranhão o mais grave, com 12% dos domicílios nessa situação. No Rio Grande 

do Norte, são cerca de 15 mil domicílios em condições precárias. Podem representar uma 

parcela proporcionalmente pequena dos domicílios, mas ainda assim, em termos absolutos essa 

situação afeta uma grande quantidade de pessoas.

As pessoas que vivem em domicílios com condições precárias de esgotamento são quase 

3 milhões em todo o Nordeste. Associe-se a isso o fato de que só nas Regiões Metropolitanas 

no Nordeste são quase 3,5 milhões de pessoas que mesmo havendo rede geral de abastecimento 

de água, a distribuição dessa água possui intermitência e não se apresenta de modo regular 

durante o mês. Mais que isso, 20% dos domicílios nas Regiões Metropolitanas Nordestinas nem 

possuem acesso à rede geral de abastecimento de água. Ou seja, uma combinação muito 

2.2
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desfavorável para os casos onde não há esgotamento sanitário adequado e, ao mesmo tempo, 

não há acesso ao sistema geral de rede de água ou uma distribuição regular.

Proporção em % de pessoas vivendo em domicílios 
com condição de esgotamento sanitário adequado 

nos estados do Nordeste.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018

Por fim, além da situação imediata dessa parcela mais vulnerável da população, caso 

haja efetivo potencial de contaminação pelo novo coronavírus pelo contato com esgoto 

não-tratado, cabe destacar que essas pessoas, sendo contaminadas, colocam em risco toda a 

sociedade. Trata-se, portanto, de uma preocupação de saúde pública, que não se restringe apenas 

àqueles que se expõem diretamente ao risco de contaminação, mas abrange o conjunto da 

sociedade. Se resolver os problemas de saneamento básico já eram medidas prioritárias antes 

desse momento de pandemia, agora se torna ainda mais importante buscar resoluções imediatas 

e permanentes para essa situação.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Disponível em: < ht-

tps://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-

-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 03/04/2020.

Figura 1
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A interiorização da Covid-19 no Nordeste: 
temos infraestrutura de saúde?

Jarvis Campos
Karina Cardoso Meira

A disseminação em ritmo acelerado do novo coronavírus no Brasil traz inúmeros 

desafios à população e à gestão pública. Diante da escassez de recursos humanos, físicos e 

materiais, o risco de colapso do Sistema de Saúde é iminente caso não seja controlada a velocidade 

da disseminação da doença. Frente a esse cenário, a OMS (e diversas outras organizações e 

governos) tem recomendado o isolamento total da população como a única medida eficaz no 

momento para o combate à Covid-19.

No Brasil, além das dificuldades políticas e econômicas, apresenta-se uma dificuldade 

adicional do Ministério da Saúde e estados em conseguir equipamentos de proteção individual 

e ventiladores/respiradores mecânicos, insumos de grande importância para o combate ao novo 

coronavírus (O GLOBO, 2020). Esse cenário, somado às desigualdades regionais históricas no 

Brasil, traz consigo grandes desafios para a superação da pandemia.

No contexto dessas desigualdades, a região Nordeste enfrenta grandes desafios devido 

à vulnerabilidade não apenas de sua população, mas dos escassos serviços de infraestrutura de 

saúde disponíveis em boa parte dos municípios. Com uma população de mais de 57 milhões 

(IBGE, 2019) na região, encontramos cerca de 29% (16,8 milhões) de habitantes vivendo em 

municípios considerados extremamente pobres. Em relação à infraestrutura de saúde, a região 

possui em média apenas 1,3 médicos por cada mil habitantes. São apenas 74,4 mil médicos para 

os nove estados da região (cerca de 82% vinculados ao SUS). Embora esteja dentro dos parâmetros 

recomendados pela OMS, essa distribuição é extremamente desigual e favorece as Regiões 

Metropolitanas (RMs) em detrimento aos municípios do interior. Excluídas as RMs, a média 

cai para 0,5 médico por mil habitantes.

Em relação ao número de leitos de UTI, dados do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde 

(CEBES), apresentados na Figura 1, apontam no Brasil uma média de 15,6 leitos de UTI para 

cada 100.000 habitantes; sendo no SUS apenas 7,1 leitos (abaixo do recomendado, que seriam 

10 leitos por 100.000 habitantes). Apenas os estados da Bahia, Paraíba e Pernambuco estão 

acima da média nacional. Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/

DATASUS) para o ano de 2019 mostram que cerca de um terço dos municípios nordestinos 

(588) possuem respiradores/ventiladores, o que representa uma média de apenas 6,8 aparelhos 
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por município. No caso das UTI’s adultas, a situação é ainda mais grave: apenas 5% dos municí-

pios (94) possuem ao menos um (01) leito de UTI adulta. Uma média geral de apenas 3,3 leitos 

por município, ou 62,3 leitos por município entre os que dispõem do equipamento.

Taxa de disponibilidade de leitos de UTI a cada 
100.000 habitantes por estados do Nordeste.

Fonte: CNE/DataSUS, 2020.

O mapa apresenta a distribuição espacial de alguns serviços de saúde, com foco na 

ausência dos principais equipamentos necessários para o tratamento dos casos graves da Co-

vid-19. Nota-se uma concentração importante de municípios no interior do Piauí e da Paraíba 

sem a presença de médicos. No caso do Piauí, a situação é ainda mais grave. Na Paraíba, os 

municípios sem médicos são vizinhos a municípios que possuem médicos e leitos de UTI, mas 

no sul do Piauí (e na divisa com a região noroeste da Bahia) se observa um bolsão de municípios 

sem médicos (ou com poucos médicos), sem aparelhos respiradores/ventiladores e sem unidades 

de tratamento intensivo razoavelmente próximas.

Figura 1
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Infraestrutura de saúde e 
casos confirmados da Covid-19. 

Fonte: CNES/Datasus; Ministério da Saúde.

Além dessas áreas, observa-se no interior do Rio Grande do Norte, no sul do Maranhão, 

e em regiões dos estados da Bahia e Ceará, grandes extensões de área com municípios que não 

possuem respiradores e leitos de UTI adulta, sem falar que mesmo nas regiões em que esses 

equipamentos existem, a situação já é insuficiente para atender a população destes respectivos 

municípios, confirmando os achados do CEBES que mostram que dos 30,5% da população 

unicamente dependente do SUS no Nordeste, 22,6% residem em regiões de saúde sem leitos de UTI.

O mapa ainda permite observar a distribuição espacial das ocorrências de infectados, 

segundo dados oficiais do Ministério da Saúde (até o dia 31 de março de 2020). Até o presente 

Figura 2
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momento, há relativa concentração dos casos nas capitais e Regiões Metropolitanas. Mas já há 

indícios de um processo de interiorização das contaminações com significativos testes positivos em 

municípios do interior nordestino. Nesse sentido, faz-se fundamental dedicar profunda atenção 

à região Nordeste, em especial aos municípios menores do interior.

Dada a grande mobilidade da população e as intensas relações sociais e econômicas que 

os municípios do interior nordestino guardam com as respectivas capitais, a disseminação da 

Covid-19 deverá afetar fortemente a infraestrutura no interior. Diferentemente de outras 

enfermidades e outros momentos, onde a transferência para as capitais é comum, dessa vez 

talvez não haja tempo hábil ou capacidade para trazer todos os pacientes graves para as capitais. 

Mais do que nunca, precisamos investir numa emergencial redução das desigualdades regionais.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :
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Covid-19 no interior nordestino: saúde, 
agências bancárias e silêncios

Carla Craice da Silva
Silvana Nunes de Queiroz

Estamos sendo informados a cada momento sobre a pandemia da Covid-19. A imprensa 

tem feito o seu papel de apurar e divulgar, apresentando a diversidade de realidades e 

de enfrentamento à pandemia. Entretanto, na maioria das vezes, acompanha-se a evolução da 

doença com foco nas capitais e regiões metropolitanas. Há um relativo silêncio sobre o impacto 

sobre algumas regiões que já sofrem com ausências de serviços. Pouco se discute sobre o que 

se passa nas demais regiões do país. A ausência de notícias sobre localidades no interior não 

significa que a ocorrência de casos seja baixa, ou que a situação não seja preocupante. Ao mes-

mo tempo, pouco se discute sobre quais são as particularidades vividas nestes lugares, como a 

maior dificuldade em acessar os testes para o novo coronavírus (SARS-Cov-2) ou informações 

sobre a capacidade de atendimento da rede hospitalar.

É fato que os municípios no interior abrigam uma população considerável no Brasil. 

Somente na região Nordeste, 37 milhões de pessoas viviam fora das capitais ou de suas regiões 

metropolitanas, o que representa cerca de 65% da população da região, segundo as estimativas 

do IBGE para 2019. Diante desse cenário, questionamos: quais particularidades populacionais 

se apresentam como desafios ao enfrentamento da disseminação da Covid-19 nos municípios 

do interior nordestino?

Se inicialmente os casos da Covid-19 se concentravam nas capitais, já é possível perce-

ber uma transmissão da Covid-19 em direção aos municípios localizados no interior. Assim, 

somente medidas conjuntas de isolamento social, acompanhamento da entrada de indivíduos 

de outras localidades, ou barreira sanitária que diminua o f luxo intermunicipal poderão 

postergar a proliferação de casos e do contágio nessa direção. Sobre esse ponto, é relevante que 

os municípios se atentem às principais formas de chegada de indivíduos, como visitas de fami-

liares, caminhoneiros, ou médicos que atendem em hospitais e Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs) em mais de um município (haja vista a ausência de médicos em diversos municípios do 

interior).

Se nas capitais a entrada da Covid-19 se deu inicialmente através dos voos internacionais, 

infectando primeiramente as camadas socioeconômicas de mais alta renda, é provável que nos 

municípios do interior o contágio e a proliferação possam acontecer pelas agências bancárias 

2.4
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e casas lotéricas. Dessa vez, passando a atingir as populações de menor poder aquisitivo. Isso 

porque no final e início de cada mês, épocas de pagamento de salários, aposentadorias, pensões, 

Bolsa Família, entre outros benefícios sociais, formam-se gigantescas filas e aglomerações de 

pessoas nos bancos e lotéricas. Sobretudo no caso das aposentadorias e do benefício de prestação 

continuada, é grande o contingente de idosos que se deslocam da zona rural ou municípios 

menores para os maiores devido à ausência de agências bancárias. Esta é uma forma de 

mobilidade que potencializa o contágio, já que o porte dessas agências inviabiliza o distanciamento 

social recomendado de 1 a 2 metros.

Outra preocupação diz respeito à subnotificação de casos devido à falta de testes, realizados 

notadamente nas capitais e regiões metropolitanas focos da disseminação da Covid-19 no país, 

como é o caso dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, e Fortaleza na região Nordeste. 

Ademais, quando os exames são realizados nos municípios do interior, é longa a espera para 

receber o resultado, pois grande parte dos laboratórios estão localizados nas capitais.

Caso não sejam tomadas as medidas de distanciamento social e redução de deslocamentos 

das pessoas entre municípios, o tratamento da população residente no interior nordestino 

torna-se preocupante pois, em geral, são desprovidas de leitos de internação, tal como ser 

observa nos dados apresentados no Quadro 1. Para realizar os atendimentos/consultas, a 

população normalmente já se desloca para os municípios polos da região que, por sua vez, 

não suportam a demanda local. Em muitos casos não possuem leitos de UTIs. No Nordeste, o 

número de leitos por mil habitantes é de 1,7 em municípios do interior, e 2,5 nas capitais e suas 

respectivas RMs, demonstrando a desigualdade da rede hospitalar dentro da região. Em alguns 

casos, como Sergipe, o número de leitos disponíveis na RM chega a ser 3 vezes maior quando 

comparado com os municípios do interior. Essa diferença é observada em todos os estados da 

região Nordeste, sendo que tais disparidades são mais intensas no Piauí, em Pernambuco, em 

Alagoas e no Maranhão, além do estado do Sergipe. Cabe salientar que essa análise não envolve 

os leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), que se encontram fundamentalmente nas 

capitais.

Portanto, o foco das ações neste momento deve se centrar na prevenção da disseminação. No 

caso dos municípios do interior do Nordeste, isso significa acompanhar as possíveis formas de 

entrada da Covid-19 através do deslocamento de pessoas de lugares com casos diagnosticados, 

como é o caso das capitais. Vale tomar precauções também em relação aos visitantes, familiares, 

médicos, caminhoneiros ou outras pessoas que cheguem nesses pequenos municípios. Além 

disso, é fundamental evitar ou arrefecer a disseminação interna, diminuindo o tempo de exposição 

das pessoas em filas de bancos e lotéricas que guardam um grande potencial de contágio 

e irradiação para os municípios vizinhos.
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População, número de leitos total e por mil habitantes nos municípios do 
interior e Regiões Metropolitanas das capitais dos estados da região Nordeste

Fonte: IBGE (2020).

As precauções são essenciais, principalmente quando se considera que a capacidade de 

tratamento nos municípios do interior nordestino é menor quando comparado às RMs, podendo 

ocorrer que os seus leitos hospitalares fiquem exauridos em um menor espaço de tempo caso 

não se tomem as medidas preventivas recomendadas. Nesse contexto, o poder público nas três 

esferas de poder (União, Estados e Municípios) precisa estar preparado e articulado para o que 

pode vir a acontecer, e construir hospitais temporários/de campanha, reequipar hospitais fechados, 

e ampliar o monitoramento através de postos de saúde e UPAs. Enfim, preparar também as 

regiões mais carentes do país em termos de serviços essenciais.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES). Disponível 

em: < http://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em 03/04/2020.

IBGE. Estimativas de População 2019/Ministério da Saúde. Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde no Brasil (MS/CNES), Fevereiro 2020.

Quadro 1



130 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

O apagão da rede bancária no interior do 
Nordeste e a pandemia da Covid-19

Silvana Nunes de Queiroz
Ricardo Ojima
Jarvis Campos

Na semana de sete de abril de 2020 o governo federal divulgou a forma de operacionali-

zação do pagamento do auxílio emergencial para a população mais vulnerável economicamente 

aos efeitos do isolamento necessário para o enfrentamento da Covid-19. Serão três parcelas 

de R$600 por mês, podendo chegar a até 1.200 reais por família (PORTAL UOL, 2020). Serão 

alvo dessa política os trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais 

(MEI), desempregados e contribuintes individuais da previdência, desde que respeitados alguns 

critérios de faixas de renda. Para proceder aos pagamentos será usado o Cadastro Único do 

governo federal e, para os não cadastrados no CadÚnico, o cidadão deverá realizar o cadastro 

no aplicativo desenvolvido para este fim pela Caixa Econômica Federal.

A aglomeração de pessoas nos bancos é uma realidade comum, especialmente nos 

municípios de médio porte no interior do Nordeste, entre os dias 25 de um mês e 10 do mês 

seguinte. Isso ocorre por várias razões, como o saque de salários, programas de transferência de 

renda, Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentadorias e pensões. E com o pagamento 

do auxílio emergencial, deverá aumentar a circulação de pessoas nos municípios/bancos, o que 

poderá colocar em risco a saúde e a vida dos bancários e dos usuários, através do contágio e 

proliferação da Covid-19, o que seria contraditório com as medidas de isolamento social.

Atento à alta demanda pelos serviços bancários, a proposta do governo federal é escalonar 

os depósitos do benefício ao longo dos dias do mês de acordo com as datas de aniversário do 

beneficiário. Mais que isso, se todos os beneficiários tentassem sacar o valor em espécie ao mesmo 

tempo, não haveria disponibilidade dessas quantias nas agências bancárias. Aparentemente são 

medidas cautelosas para evitar aglomerações nas agências e postos bancários. Entretanto, essa 

situação somente faz sentido quando há uma rede bancária bem distribuída pelo Brasil. O que, 

de fato, não ocorre.

2.5
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Evolução do número de agências e/ou 
postos bancários no Braisl e no Nordeste, 

de fev/2010 a fev/2020.

Fonte: Banco Central do Brasil.

Segundo algumas estimativas, na região Nordeste, cerca de 8 milhões de pessoas poderão 

receber o benefício. Contudo, esses beneficiários já enfrentam cotidianamente dificuldades em 

relação à capacidade de oferta da rede bancária, sobretudo no interior. Tal situação vem se 

agravando nos últimos anos, devido à reorganização dos bancos (tanto públicos como privados), 

no sentido de reduzir o número de agências e/ou postos bancários. Os municípios do Nordeste, 

entre 2010 e 2020, superam a média nacional no número de perdas de agências e/ou postos 

bancários e, por outro lado, os ganhos desse tipo de estabelecimento são bem inferiores à média 

nacional, conforme informações do Banco Central do Brasil.

Além disso, com o aumento dos episódios de assaltos a bancos no interior, agências ou 

postos bancários foram desativados ou estão em processo de encerramento. Nos últimos anos, 

40,7 milhões de pessoas em todo o Nordeste vivem em municípios que perderam agências ou 

postos bancários, sendo que mais de 1,2 milhões de pessoas vivem em municípios sem nenhum 

desses serviços (dados de fevereiro de 2020, Banco Central do Brasil).

Figura 1
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Distribuição dos municípios segundo existência de 
agência ou posto bancário para o Brasil e Nordeste,

 comparação 2010/2020.

Fonte: Banco Central do Brasil.

Pela densidade dos municípios no interior dos estados do Nordeste, encontramos aqui 

as maiores dificuldades na cobertura de atendidos por agências ou postos bancários. Foi a 

região com maior proporção de municípios com fechamento desse serviço quando comparado 

a média do Brasil, entre 2010 e 2020. Mais grave é a situação de cerca de 14% dos municípios 

nordestinos, que não possuem agências ou postos bancários. Além disso, parte desses municípios 

possuem apenas postos bancários, sendo 43% os que não dispõem de agência bancária. O Piauí, 

a Paraíba e o Rio Grande do Norte são exemplos de estados com inúmeros municípios sem 

agências e/ou postos bancários. Por sua vez, no Ceará e praticamente em todo o Pernambuco, 

os municípios possuem atendimento ao usuário através de bancos ou postos bancários. Mas são 

justamente esses estados que, até a data de hoje (07.04.2020), apresentam mais casos de pessoas 

contaminados pela Covid-19 (Ceará), bem como maior número de mortes (Pernambuco) na 

região Nordeste. Se a transmissão da Covid-19 é preocupante nessas Unidades da Federação, 

imagine nos estados/municípios com pouco ou sem acesso aos serviços bancários.

Parte da redução das agências e postos bancários é justificada pelo setor bancário como 

resultado da crise econômica vivenciada no país desde 2016, bem como a maior informatização da 

Figura 2
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rede e dos serviços disponíveis online e outras formas de autoatendimento. Entretanto, cabe 

ressaltar que a parcela da população mais vulnerável pouco utiliza esse tipo de canal, pois 

precisa dos valores em espécie para suas transações cotidianas, sobretudo em municípios menores, 

onde os estabelecimentos comerciais muitas vezes não utilizam serviços de pagamento por 

cartões devido aos elevados custos proporcionais. Ademais, para boa parte dos idosos essas 

tecnologias ainda são distantes de suas realidades (econômica e educacional) e experiências 

passadas. Outro agravante é que as agências bancárias e postos bancários, nesse momento de 

pandemia, para proteger os seus funcionários, reduziram o quadro de trabalhadores através de 

férias ou trabalho home office.

Distribuição das agências e postos bancários
 por municípios da região Nordeste. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Figura 3
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Enfim, fica o alerta para a situação precária da rede de serviços bancários com o aumento 

da pressão de usuários, principalmente aqueles que precisarão efetuar saques em espécie nas 

regiões mais remotas do país e terão que se deslocar por longas distâncias para serem atendi-

dos. Mesmo havendo uma preocupação pelo governo em escalonar os pagamentos e evitar a 

aglomeração de cidadãos nos bancos, esquecem que o Brasil contém desigualdades regionais e 

intraestaduais. Além dessas medidas, se não houver a organização de filas com certo distanciamento, 

os municípios que polarizam os serviços bancários no interior do Nordeste correm o risco de 

ampliarem o contágio ‘em efeito cascata’ da Covid-19.

Se até então o contágio estava concentrado nas capitais e grandes cidades, já podemos 

verificar um processo de interiorização em marcha. Nesse sentido, fica o alerta: para o auxílio 

emergencial não contribuir para aumentar o potencial de contágio nas regiões do interior 

nordestino, é necessário ter em mente o apagão do sistema bancário e adotar medidas emergenciais 

para compensar essa carência. Além disso, é preciso organizar o sistema e os municípios para 

receber um volume maior de pessoas do que já recebe nos períodos de pagamentos.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

PORTAL UOL. Veja as datas para receber auxílio emergencial de R$ 600, que vai até 

29/5. Disponível em: < https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/07/auxilio-emer-

gencial-informal-autonomo-mei-caixa-pagamentos-calendario.htm >. Acesso em: 07/04/2020.
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Na frente de combate à Covid-19: quem e quantos 
são os profissionais de saúde no Nordeste?

Jordana Cristina de Jesus
Karina Cardoso Meira

Luana Junqueira Dias Myrrha

Em meio à pandemia da Covid-19, em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil, 

estão sendo feitas várias demonstrações de agradecimento aos profissionais que estão na 

chamada “linha de frente” do combate ao vírus. Apesar desse reconhecimento, ganhou repercussão, 

também no Brasil, o caso de um técnico de enfermagem que afirmou dormir no terraço para 

não infectar a mãe. Ele atua em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Campina 

Grande, na Paraíba e recebe R$80 por um plantão de 12 horas.

Na linha de frente estão os profissionais de saúde, cuidando dos casos suspeitos e 

confirmados de Covid-19. A linha é composta por médicos, profissionais de enfermagem, 

fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, técnicos de radiologia, técnicos de laboratório, 

técnicos de farmácia, entre outros. A atuação desses profissionais nos serviços de saúde, portanto, 

coloca-os em risco diariamente. Há que se considerar, também, que os serviços de atenção à 

saúde humana não são compostos apenas por esses profissionais, mas também por uma série de 

outras ocupações essenciais: recepcionistas, auxiliares de serviços gerais, copeiros de hospital, 

almoxarifes, auxiliares de lavanderia e limpeza, cozinheiros, coletores de resíduos, arquivistas, 

técnicos em nutrição e agentes funerários, para citar alguns.

Tais ocupações também apresentam riscos de contaminação, devido à especificidade da 

atividade que realizam. Portanto, além da linha de frente formada pelos profissionais de saúde, 

existem muitos outros brasileiros que se colocam em risco diariamente no combate a essa 

pandemia e que, muitas vezes, são invisibilizados.

Mas, afinal, quem está em exposição à Covid-19 diariamente na região do Nordeste? 

Qual o tamanho desse grupo? Quem está em maior risco? Para responder essas e outras 

perguntas, recorremos aos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2017 

(RAIS). Assim, identificaram-se os trabalhadores vinculados a estabelecimentos de atividades 

de atenção à saúde humana, que compreendem “as atividades de hospitais gerais ou especializados, 

hospitais psiquiátricos, centros de medicina preventiva, consultórios médicos e dentários, clínicas 

médicas e outras atividades ambulatoriais”.

Havia no Nordeste 350 mil trabalhadores com vínculo ativo a algum estabelecimento de 

2.6
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atenção à saúde humana, tanto público como privado. O mapa 1 mostra a distribuição desses 

trabalhadores para cada 100 mil habitantes, em cada estado do Nordeste. A maior oferta desses 

trabalhadores está em Sergipe, onde há 998 trabalhadores no setor de saúde para cada 100 mil 

moradores. A menor disponibilidade está no Maranhão, com apenas 359 trabalhadores para o 

mesmo montante populacional.

Número de trabalhadores com vínculo ativo a algum estabelecimento de 
atenção à saúde humana a cada 100 mil habitantes, Nordeste, 2017 (350 mil 
trabalhadores). 

Fonte: RAIS, 2017.

Esses trabalhadores estavam distribuídos por 852 municípios distintos, sendo que cerca 

de metade deles (171 mil) estavam concentrados em apenas 5 municípios: Salvador (BA), Recife 

(PE), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Aracaju (SE), evidenciando o maior quantitativo de profis-

sionais de saúde e rede de atenção à saúde nas capitais. Além disso, a grande maioria deles, 93%, 

eram trabalhadores com carteira assinada, e apenas 5% eram servidores públicos.

Considerando que nos últimos dois anos anteriores à pandemia da Covid-19 não tivemos 

transformações significativas no sistema de saúde do Nordeste, 63,7% (221 mil profissionais 

do total de 350 mil) estariam realizando atividades que os expõem diretamente ao risco 

de contaminação. Esses profissionais possuem diversas ocupações, que são apresentadas no 

Gráfico 1.

Mapa 1
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Distribuição dos trabalhadores em exposição direta à possibilidade de 
contágio pela Covid-19 por tipo de ocupação (221 mil trabalhadores). 

Fonte: RAIS, 2017.

Nos serviços de apoio estão alocados 30 mil trabalhadores, entre profissionais de 

limpeza, copa/cozinha, lavanderia e almoxarifado. Os profissionais de enfermagem (enfermeiros, 

técnicos e auxiliares) somam 105 mil trabalhadores, representando 47% da força de trabalho em 

risco de contágio pela Covid-19. Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

essa situação não é exclusiva do Nordeste, pois esses profissionais representam mais da metade 

de todos os profissionais de saúde do mundo. O relatório aponta, ainda, que existe um déficit 

global de 5,9 milhões de profissionais de enfermagem – com as maiores lacunas encontradas 

em países da África, Sudeste Asiático e da região do Mediterrâneo Oriental (da OMS), além de 

algumas partes da América Latina.

Apesar de representarem o maior quantitativo de profissionais de saúde, os profissionais 

de enfermagem vivenciam diariamente a precarização do seu processo de trabalho, com baixos 

salários, falta de equipamentos de proteção individual (EPI) e alta prevalência de violência 

laboral.  Além dos profissionais de enfermagem e dos médicos, deve-se ressaltar também a 

importância de fisioterapeutas. Essa é uma área crucial no tratamento de pacientes diagnosticados 

com Covid-19, pois uma das principais complicações é a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), e estes profissionais são de extrema importância na assistência respiratória dos pacientes 

Gráfico 1
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internados em enfermarias e UTIs. Para todo o Nordeste, teríamos envolvidos com os serviços 

de saúde cerca de 5 mil fisioterapeutas.

Vemos, portanto, que o grupo em exposição se diferencia no que se refere às formas de 

atuação, já que há uma ampla gama de atividades realizadas nos serviços de saúde para 

atendimentos aos pacientes, que vão desde a chegada para o atendimento, passando pela triagem, 

consulta médica, realização de exames laboratoriais e de imagem, alimentação, higienização, 

dispensação de medicamentos entre outras.

De acordo com a pirâmide etária apresentada no Gráfico 2, as mulheres representam 

78% dos trabalhadores em exposição e metade delas se concentra no intervalo etário de 30 a 42 

anos. Chama atenção a presença de profissionais com mais de 60 anos, grupo considerado de 

alto risco para o Covid-19. Apesar de representar apenas 2,3% dos 221 mil profissionais, em termos 

absolutos isso representa 5.033 profissionais, quase o mesmo montante de fisioterapeutas 

formalizados em todo o Nordeste.

 Distribuição etária dos trabalhadores em exposição 
direta à possibilidade de contágio pela 

Covid-19 (221 mil trabalhadores). 

Fonte: RAIS, 2017.

Gráfico 2
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O gráfico 3 demonstra que dentre os profissionais com mais de 60 anos, 30% são médicos, 

15% são auxiliares de enfermagem e 15% técnicos. Nos serviços de apoio estão 13% desses 

profissionais. Diante do alto risco de contágio e do agravamento das doenças nesse grupo etário, 

seria de grande importância que fossem afastados de suas atividades laborais, para evitar mais 

contágio desses profissionais.

Os dados apresentados neste texto evidenciam quantos e quem são os profissionais 

diretamente ligados ao combate do coronavírus na Região Nordeste. Trata-se de um grupo 

heterogêneo em termos de formação e atuação, mas destaca-se o fato de que é majoritariamente 

feminino. Um grupo que vivencia os problemas cotidianos de combate a uma nova doença e 

a precariedade do sistema de saúde (principalmente no que diz respeito aos equipamentos de 

segurança).

 Distribuição dos trabalhadores do grupo de risco e em 
exposição direta à possibilidade de contágio pela 

Covid-19 por tipo de ocupação (5 mil trabalhadores). 

Fonte: RAIS, 2017.

Adiciona-se a isso o fato de que, sendo mulheres, tendem a ser também responsáveis 

pelo cuidado dos afazeres domésticos. Assim, agrava-se o risco de contrair o vírus e contaminar 

também sua família. São profissionais que arriscam suas vidas em prol de outras (com pelo menos 

24 mortes por Covid-19 entre profissionais de enfermagem) e, por isso, é urgente melhorar as 

suas condições de trabalho, garantir níveis seguros de profissionais, salários dignos, e que sejam 

assegurados seus direitos à saúde e à segurança ocupacional.

Gráfico 3
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O descumprimento do distanciamento social 
e a expansão dos casos de Covid-19 em Natal:

 pressões na capital e o que vem do interior

Jarvis Campos
Joselito da Silveira Junior

Pedro Henrique Oliveira de Freitas
Ivenio Hermes Junior

Estudo divulgado no início de abril por especialistas da Universidade de Harvard apresenta 

cenários com sugestões de medidas a serem adotadas pelo governo brasileiro para o combate 

ao coronavírus (CASTRO et al, 2020). O artigo alerta sobre a possibilidade de colapso na 

infraestrutura de saúde pública do país já para as próximas semanas, especialmente em relação 

aos leitos de UTIs nas capitais.

No capítulo 2.3 mostramos dados do CEBES para a Região Nordeste, que apontam para 

uma média de 15,6 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, dos quais apenas 7,1 leitos a cada 

100 mil são pertencentes ao SUS (abaixo do recomendado). Em relação às UTIs adultas, em 

2019 apenas 5% dos municípios nordestinos possuíam ao menos um leito, sendo uma média de 

3,3 leitos por municípios do Nordeste.

Por outro lado, as capitais nordestinas dispõem de melhor infraestrutura, mas já sofrem 

com a disseminação em ritmo acelerado da Covid-19. Em 14 de abril, Fortaleza já era a 2ª capital 

do país com a maior taxa de mortalidade pela Covid-19 (PORTAL G1, 2020), e a ocupação 

de leitos de UTI chegou ao limite em Fortaleza e no Ceará. Em Pernambuco, 80% dos novos 

leitos de UTI’s já estão ocupados. Dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

(CNES, de dezembro de 2019), mostram que 37,5% dos leitos de internação dos municípios 

do Nordeste se concentram nas noves capitais da região. Como resultado, já havia uma grande 

mobilidade de pessoas do interior para as capitais (CNES, 2020).

Essa situação foi agravada pelo encolhimento significativo do número de leitos observado 

nesta última década no país. A Figura 1 apresenta os fluxos de pessoas para internação por 

municípios, considerando as pessoas que possuem doenças pré-existentes que aumentariam o 

risco de morte pela Covid-19 (doenças cardiovasculares, diabetes, doença respiratória crônica, 

hipertensão e câncer) apenas durante o mês de julho de 2019 (CNES, 2020). Foram representados 

apenas os fluxos com no mínimo 100 pessoas.

2.7
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Fluxo de pessoas para internação com condição 
de saúde pré-existente que aumenta o risco 

de morte ao Covid-19, Nordeste, Brasil

Fonte: DataSus/MS.

Figura 1
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É possível observar o reduzido fluxo entre municípios interioranos, em face ao grande 

volume de pessoas que se deslocam para as capitais para internação, inclusive fluxos de pessoas 

de municípios interioranos bem distantes das capitais. O volume dos fluxos de pacientes 

observado na figura abaixo é significativo se considerarmos, por exemplo, que em julho de 2019 

as nove capitais nordestinas contavam com 3.699 leitos de UTI adulta (CNES/DataSUS). Dito 

isso, corre-se o risco de que os pacientes da Covid-19 reproduzam a tendência do deslocamento 

rumo às capitais.

Assim, se a situação das capitais pode se agravar pela pressão recebida (e parte dela não 

contabilizada) dos municípios do interior, perguntamos: qual o cenário atual da disseminação 

do coronavírus no município de Natal/RN? Natal, como outros municípios, vem enfrentando 

dificuldades na efetivação das medidas de isolamento social. A despeito dos esforços, das 

campanhas de divulgação e dos decretos para reduzir a aglomeração de pessoas em diversos es-

tados e no RN, há uma tendência de aumento da circulação para algumas atividades específicas.

Dados fornecidos pela Rede e Instituto Observatório da Violência (OBVIO) permitiram 

analisar espacialmente a relação entre a evolução dos casos de Covid-19 e as ocorrências 

policiais relativas ao descumprimento dos decretos de distanciamento social durante o período, 

infrações essas cometidas por estabelecimentos comerciais, turistas, pequenos estabelecimentos e 

aglomerados de pessoas que se reúnem em pequenas festas e comemorações.

A localização das ocorrências registradas por descumprimento do decreto de isolamento 

social é um indicativo de onde estão ocorrendo aglomerações que podem potencializar a 

velocidade de contágio da Covid-19. Pelo vídeo, é possível perceber uma relação espacial entre 

as aglomerações de ocorrências registradas por descumprimento ao distanciamento e os casos 

confirmados de Covid-19, em Natal. O epicentro dos casos confirmados do coronavírus está 

localizado na Zona Leste do município, enquanto as ocorrências policiais relativas ao descum-

primento do decreto de isolamento estão mais dispersas nos municípios, de modo que o 

aumento e a expansão dos casos em Natal seguem a direção da concentração dessas ocorrências 

policiais, especialmente na Zona Sul (em Capim Macio e Ponta Negra, e em menor medida em 

Neópolis), além do Alecrim e da Cidade Alta.

Na Zona Norte, destacam-se os bairros de Pajuçara, Potengi, Nossa Senhora da 

Apresentação e Igapó, que também registraram um crescimento dos casos de Covid-19, ainda 

que num ritmo menor em relação à Zona Sul. Na Zona Oeste, Quintas, Bom Pastor e Cidade da 

Esperança são os bairros onde se verifica um aumento dos casos de coronavírus, acompanhado 

do aumento das aglomerações e ocorrências por descumprimento do distanciamento social. 
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Devido ao fato de que a Covid-19 chegou à região através de pessoas que estiveram fora do país, 

inicialmente o perfil socioeconômico dos casos confirmados se remete aos bairros de maior 

poder aquisitivo. Entretanto, quando a disseminação da doença passou ao seu estágio comunitário 

(transmissão entre pessoas que não estiveram fora do país), o vírus já passa a ampliar seu perfil 

seletivo e já pode ser encontrado na Zona Norte e em bairros mais pobres.

A tendência agora é que a Covid-19 se espalhe por todo o município, sobretudo nos 

bairros mais vulneráveis, pois tendem a ter uma capacidade muito mais limitada de cumprir 

o isolamento social. Além da relação espacial entre a expansão dos casos confirmados de 

coronavírus e as ocorrências policiais por descumprimento de distanciamento, os dados do 

OBVIO mostram um aumento no número médio de ocorrências diárias entre os dias 1° e 13 de 

abril (30), se comparado à última semana de março (17). Diante deste cenário de crescimento 

do número de casos confirmados em Natal e também das dificuldades de implementação mais 

ampla da restrição à mobilidade e circulação de pessoas, torna-se mais relevante ainda que o 

monitoramento e fiscalização das medidas de distanciamento social sejam efetivos.

Encontramo-nos agora no momento mais crítico da curva de crescimento dos casos de 

contaminação da Covid-19. Se conseguimos atrasar um pouco esse pico, isso se deu pelas 

medidas de isolamento social. Relaxar essas medidas nesse momento é muito arriscado, pois 

antecipará o pico de casos no município de Natal. Com a pressão que certamente virá do interior, 

o sistema de saúde não terá capacidade de absorver a demanda, independentemente do uso do 

sistema público ou de planos de saúde privados por cada indivíduo.
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A linha de frente do combate à Covid-19 no 
NE é feminina e tem baixos salários

Luana Junqueira Dias Myrrha
Jordana Cristina de Jesus

Karina Cardoso Meira

Cada vez mais, as mulheres vêm se inserindo no mercado de trabalho em diferentes 

ocupações e investindo em capacitação por meio do aumento da escolaridade. Em média, elas 

já são mais escolarizadas do que os homens, mas ainda recebem menores salários. Historicamente, 

elas ocupam com maior frequência postos de trabalho que, de alguma maneira, reproduzem o 

trabalho realizado dentro de casa, como cuidado de crianças, idosos e com os domicílios. Dessa 

forma, elas são maioria no emprego doméstico e nas ocupações das áreas de serviços, educação 

e saúde.

No capítulo 2.6 já se demonstrou que o grupo de profissionais expostos diretamente à 

Covid-19 na região agrega 221 mil trabalhadores e é composto majoritariamente por mulheres 

(elas correspondem a quase 80% dessa força de trabalho). Outro resultado apresentado foi a 

distribuição desses profissionais por tipo de ocupação, sendo as mais frequentes as de técnicos(as) 

de enfermagem, recepcionistas, trabalhadores(as) de serviços de apoio, enfermeiros(as), 

auxiliares de enfermagem e médicos(as). Juntas, essas categorias representam 78% de todos 

profissionais que realizam atividades com maior exposição ao risco de contaminação por Covid-19.

A Figura 1 apresenta a pirâmide etária de cada uma das ocupações mencionadas 

anteriormente. Exceto no caso dos médicos, a maior frequência das faixas roxas em todas as 

ocupações evidencia quão expressiva é a mão-de-obra feminina na área de saúde. Interessante 

notar que entre os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, o percentual de mulheres 

é ainda mais elevado do que a média, contabilizando cerca de 85%. Apenas entre os médicos, os 

homens são ligeiramente mais frequentes (55%).

As mulheres são maioria nas ocupações das áreas de enfermagem, recepção e apoio. 

Áreas que no setor de saúde são as mais precarizadas, pois estão associadas às atividades de 

cuidado aos usuários dos serviços de saúde, de limpeza, de transporte dos pacientes, de organização 

do fluxo de atendimento, entre outras. Ademais, os profissionais de enfermagem constituem a 

maior força de trabalho em saúde e, no entanto, são historicamente desvalorizados, com baixos 

salários e alta carga horária de trabalho.

2.8
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Distribuição etária e por sexo de trabalhadores com vínculo 
ativo a algum estabelecimento de atenção à saúde 

humana segundo o tipo de ocupação, Nordeste.

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, 2017.

Figura 1
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Historicamente, antes do surgimento do hospital moderno (tal como se conhece atual-

mente), as atividades de cuidado dos doentes eram relegadas às pessoas que buscavam algum 

tipo de redenção. No contexto da época, por exemplo, para se redimir de pecados como a 

prostituição, a penitência seria cuidar dos enfermos. Com isso, até hoje existe uma dualidade na 

forma como a profissão é percebida pelas pessoas. Ora com erotização, ora como atividade de 

devoção, as percepções prejudicam a carreira. A concepção que associa a atividade profissional 

da enfermagem como devoção se torna um complicador, pois contribui para que os profissionais da 

área se vejam obrigados a naturalizar e aceitar as más condições de trabalho, além de dificultar 

a luta por melhores salários, infraestrutura, equipamentos de proteção individual, local para 

repouso e alimentação.

Outra informação importante que se depreende da Figura 1 é a estrutura etária mais 

envelhecida dos auxiliares de enfermagem e dos serviços de apoio em relação às demais 

ocupações. Ambas as categorias apresentam um grande contingente de profissionais com mais 

de 40 anos: entre os auxiliares de enfermagem, esse montante corresponde a 60%, e entre os 

ocupados nos serviços de apoio, a frequência é de 46%. Considerando que as pessoas com mais 

de 40 anos já apresentam tendência maior de desenvolver comorbidades que podem agravar o 

adoecimento pela Covid-19 (doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças do aparelho 

respiratório, etc), pode-se inferir que na região Nordeste essas categorias estão em maior risco 

de adoecimento e de morte. Esses indivíduos deveriam ser afastados do contato direto com os 

pacientes com Covid-19. As demais categorias, por sua vez, apresentam um estrutura etária 

adulta-jovem, com concentração de pessoas nas idades entre 30 e 39 anos. Os recepcionistas e 

os médicos são os que apresentam a estrutura etária mais jovem.

As estatísticas recentes dos profissionais de saúde contaminados pela Covid-19 são 

assustadoras. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), até 17 de abril de 

2020 somavam-se 4 mil profissionais afastados pela doença, sendo 552 deles com diagnóstico 

confirmado (14%) e mais de 3,5 mil suspeitos. Até o dia 10 de abril foram notificadas 16 mortes 

decorrentes da Covid-19 em profissionais de enfermagem que, como reflexo da maior participação 

feminina nesse tipo de atividade, eram em sua maioria mulheres. Além disso, metade delas 

tinha pelo menos 40 anos. Em uma semana houve aumento de 87,5% dos óbitos, que atingiram 

a marca de 30 mortes. Esses dados escancaram o risco ao qual esses profissionais estão submetidos. 

Ainda segundo o COFEN, até 17 de abril de 2020 já havia mais de 4 mil denúncias de falta de 

equipamentos de proteção individual no país todo. Além das diferenças na composição por 

sexo (Figura 1), nota-se diferenciais expressivos entre os salários pagos nessas categorias. Pelo 

Gráfico 1, podemos perceber a significativa distância dos salários dos médicos em relação aos 
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demais trabalhadores. Enquanto os médicos percebem a remuneração de R$109,66 por hora de 

trabalho, os enfermeiros recebem R$27,11, os técnicos/auxiliares de enfermagem recebem R$10,73, 

os ocupados nos serviços de apoio recebem R$7,85, e os recepcionistas recebem R$7,18. A hora 

de trabalho de médicos é remunerada em valores 15 vezes maiores do que a de profissionais 

com as piores remunerações.

Remuneração média por hora de trabalhadores
 com vínculo ativo a algum estabelecimento de 

atenção à saúde humana segundo o tipo de 
ocupação, Nordeste

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2017)

Apesar dos salários geralmente serem tabelados em algumas ocupações na área da saúde, 

ainda há diferença por gênero nas remunerações. No Gráfico 2, é possível visualizar que em 

todas as categorias (exceto para os enfermeiros) as mulheres recebem em média remunerações 

menores que a dos homens. Entre os médicos da região Nordeste, percebe-se a maior diferença 

no salário médio: homens recebem R$9.767,03 e as mulheres R$8.951,57. Ou seja, em média 

as médicas recebem 8% a menos do que os seus colegas homens. Essa diferença no salário tem 

relação com algumas variáveis, como a quantidade de plantões que cada um assume e o valor 

da hora de trabalho de cada um deles. As mulheres, por serem responsáveis pelo cuidado da 

família e do domicílio, vivenciam uma carga horária de trabalho total bastante elevada, o que as 

dificultam a assumir plantões com a mesma frequência que os homens. Por isso, elas tendem a 

dedicar ao trabalho remunerado menos tempo do que os homens, cerca de uma hora a menos 

por semana. Além disso, a hora de trabalho de uma médica (R$108,00) é menos remunerada 

Gráfico 1
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do que a hora de trabalho de um médico (R$113,56) em quase 5%. Mesmo nos contratos de 

40 horas para ambos, as médicas recebem cerca de 10% a menos que os médicos. Portanto, a 

discriminação de gênero na remuneração para a maioria das categorias é evidente.

Remuneração média de trabalhadores com vínculo 
ativo a algum estabelecimento de atenção à saúde 

humana segundo tipo de ocupação e sexo, Nordeste.

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, 2017.

Os dados aqui apresentados evidenciam que na região Nordeste, assim como no 

restante do Brasil, as mulheres são o grande contingente de trabalhadores dos cuidados e são as 

mais frequentes nas ocupações com remunerações mais precárias. Mesmo entre aqueles mais 

bem remunerados, são elas que apresentam salários mais baixos, como é o caso das médicas. 

Além disso, o grupo de auxiliares de enfermagem e aqueles empregados nos serviços de apoio 

apresentam uma estrutura etária mais envelhecida, o que pode ser considerado como um fator 

agravante ao risco de adoecimento e morte para esses trabalhadores. Portanto, seguindo uma 

tendência mundial, pode-se concluir que a linha de frente do combate à Covid-19 no Nordeste 

é predominantemente feminina e recebe baixos salários. Essas mulheres, além de cuidarem das 

pessoas durante seu trabalho, precisam também cuidar de suas famílias, expondo-se não 

somente de forma individual, mas também seus familiares (crianças, adultos e idosos que 

Gráfico 2
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convivem e, muitas vezes, são cuidados por elas). Cerca de 172 mil mulheres no Nordeste se 

colocam em risco diariamente, assim como suas famílias, e grande parte delas são mal remu-

neradas. Essa realidade ressalta a necessidade de valorização desses profissionais não apenas do 

ponto de vista salarial, mas também das condições de trabalho.
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Sem internet em casa e sem bancos milhões 
de pessoas no Nordeste são invisíveis para o 

auxílio emergencial

Jordana Cristina de Jesus

Para amenizar parte dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, na linha 

do que outros países também vêm adotando, o governo brasileiro aprovou um auxílio financeiro 

emergencial para a população em condições vulneráveis. O auxílio tem o valor de R$ 600 e será 

pago durante três meses. Em um primeiro momento, o auxílio é direcionado aos trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. Na semana 

passada, contudo, o Senado aprovou a ampliação da lista de modo a incluir agricultores fami-

liares, pescadores artesanais que não recebam seguro-defeso, motoristas de aplicativo, taxistas, 

esteticistas, vendedores porta a porta, entre outros. O projeto precisa agora ser sancionado pelo 

presidente da República.

O pagamento do benefício para quem já estava no Cadastro Único (CadÚnico) ou 

recebia o benefício Bolsa Família foi feito de maneira automática. Para os demais trabalhadores, 

entretanto, faz-se necessário um cadastro, que pode ser feito por aplicativo ou pelo site do Auxílio 

Emergencial, ligado à Caixa Econômica Federal. Do ponto de vista da administração federal, 

essa operação envolve a avaliação de informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS), da Receita Federal e do próprio Cadastro Único. Os cruzamentos das informações são 

feitos para verificar se a pessoa que está pleiteando o auxílio se enquadra nas regras definidas.

Todo o processo do pedido do auxílio emergencial foi estabelecido para ser online, o 

que determina, portanto, a necessidade de acesso à internet. Do ponto de vista dos trabalhadores, 

dadas as marcadas desigualdades de acesso e de renda no Brasil, esse pode se tornar um grande 

desafio. Nesse sentido, milhões são os brasileiros invisíveis por não possuírem acesso à internet. 

A falta de acesso à internet cresce na medida em que caminhamos para regiões mais pobres do 

Brasil. Segundo dados da PNAD de 2018, enquanto no Brasil o percentual de domicílios em que 

nenhum morador tem acesso à internet é de 24%, no Nordeste esse percentual se amplia para 

35%. Em outras palavras, um a cada três domicílios no Nordeste não possui internet.  Nesses 

domicílios sem acesso à internet, na região, encontram-se 12,8 milhões de adultos.  Mesmo 

dentro da região, diferenças significativas existem entre os estados. No Maranhão, onde se 

observa o pior nível de acesso, quase metade dos domicílios não tem internet. Em seguida, 

encontra-se o estado do Piauí, onde em 42% dos domicílios os moradores não têm acesso.

2.9
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Percentual de domicílios em que 
nenhum morador tem acesso à internet.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2018)

O acesso à internet está intimamente ligado ao nível de renda das famílias, o que, por 

sua vez, é fortemente determinado pela ocupação dos adultos que as compõem. No Gráfico 1 é 

apresentado o percentual de adultos sem acesso à internet em casa segundo o tipo de ocupação 

que possuem. Quando analisamos os militares, servidores públicos, empregadores e trabalhadores 

com carteira assinada, notamos que o percentual deles em casas sem internet é mínimo, apenas 

10%, frente às demais formas de trabalho ou à falta de trabalho. Entre os adultos desempregados 

no Nordeste, 25% não tinham acesso à internet em casa. Trabalhadores sem carteira assinada, 

por conta própria, ou auxiliando suas famílias são também atingidos pela falta de acesso à 

internet em casa. Os que atuam como auxiliares junto a suas famílias são os que se encontram, 

do ponto de vista do acesso ao benefício, em pior condição: 4 a cada 10 não teriam internet em 

casa para fazer a solicitação.

No Nordeste, somados os trabalhadores desempregados, informais, por conta-própria 

e/ou que auxiliam suas famílias, têm-se 4,3 milhões de pessoas que não têm internet em casa 

para requerer o auxílio, acompanhar a solicitação ou realizar transações pela poupança social 

digital criada para aqueles que não possuem conta no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal.

Mapa 1
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Percentual de pessoas sem acesso à internet em casa 
segundo o tipo de atividade econômica, Nordeste.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2018)

A marcada desigualdade socioeconômica no Brasil, nessa situação, levará a pelo menos 

três efeitos relevantes a se considerar durante a pandemia. O primeiro deles é que para efetivarem 

seu direito ao benefício emergencial, milhares de trabalhadores tiveram e ainda têm que sair 

de suas casas para conseguir alguma forma de acesso à internet. Essa saída não se dá uma 

única vez, já que podem ser necessárias várias tentativas de acesso, além do tempo de espera 

para verificar se a solicitação foi atendida. Isso colocou em exposição muitas pessoas que, em 

decorrência das necessidades financeiras que estavam enfrentando, não viram saída além de se 

arriscar. Outros milhares de trabalhadores recorreram à busca de informação pessoalmente nas 

agências da Caixa para terem seu direito garantido, também se colocando em risco em nome da 

manutenção de suas famílias e afetando as medidas de isolamento. O terceiro efeito, por fim, é 

que milhares de pessoas podem ficar totalmente desamparadas, mesmo tendo direito ao auxílio 

emergencial, pelo fato de não possuírem recursos mínimos para fazer o pedido e/ou não pos-

suírem condições de resolver todas as burocracias envolvidas.

Soma-se a essa situação o fato de que há uma má distribuição de infraestrutura bancária 

no país. No capítulo 2.5 mostramos que existe um efetivo apagão da rede bancária na região 

Nordeste. Nos últimos 10 anos, 52% dos municípios nordestinos perderam agências bancárias, 

sendo que mais de 1,2 milhões de pessoas no Nordeste vivem em municípios sem nenhuma 

Gráfico 1
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agência ou posto bancário, representando cerca de 14% dos municípios nordestinos. Sem acesso 

à internet e sem locais de atendimento presencial, muitos dos mais vulneráveis estarão sem 

condições de efetivar seu direito ao benefício. Ou seja, diante da pandemia da Covid-19, ficou 

mais evidente a invisibilidade de grande parte da sociedade brasileira e, particularmente, na 

região Nordeste.

Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o governo prevê avaliar alternativas 

de como levar o auxílio emergencial para pessoas sem acesso à internet a partir de maio. Essa 

medida, caso se concretize, chegará já em atraso, pois já era evidente a necessidade de adequação 

na forma de acesso ao benefício emergencial, uma vez que o acesso à Internet não reflete a 

realidade de todos os trabalhadores que dele podem estar necessitando. Como os dados 

demonstram, a situação é ainda mais delicada na Região Nordeste. Em uma pandemia, que está 

afetando a vida de milhões de brasileiras e brasileiros sem garantia de renda, os erros e a demora 

para fazer chegar o auxílio emergencial precisam ser mínimos, com vistas a não agravar o quadro 

de vulnerabilidade socioeconômica em que já se encontram incontáveis famílias.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :
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O perfil e a sobrecarga na jornada de trabalho
 de profissionais da linha de frente ao combate 

à pandemia da Covid-19

Karina Cardoso Meira
Luana Junqueira Dias Myrrha

Jordana Cristina de Jesus
Jonas Sâmi Albuquerque de Oliveira

Priscila de Souza Silva

Até o dia 16 de abril de 2020, mais de 8 mil profissionais da saúde foram afastados de 

suas atividades no Brasil por apresentarem sintomas da Covid-19 ou por fazerem parte de algum 

grupo de risco (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020). Contudo, não são apenas os profissionais di-

retamente ligados a assistência à saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, 

fisioterapeutas, nutricionistas e etc., que estão na linha de frente ao combate da nova doença. O 

grupo em exposição refere-se a uma ampla gama de atividades realizadas nos serviços de saúde 

para atendimentos aos pacientes, que vão desde a chegada para o atendimento, passando pela 

triagem, consulta médica, realização de exames laboratoriais e de imagem, alimentação, 

higienização, dispensação de medicamentos entre outras. Portanto, é importante considerar 

também os profissionais que estão na invisibilidade, mas que são essenciais para o funcionamento 

das atividades realizadas nos serviços de saúde. São os recepcionistas, auxiliares de serviços 

gerais, copeiros de hospital, almoxarifes, auxiliares de lavanderia e limpeza, cozinheiros, coletores 

de resíduos, arquivistas, técnicos em nutrição e até os agentes funerários, entre outros.

Recorremos a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, Acesso em 10 maio de 

2020) que contabiliza e divulga os vínculos empregatícios formais ativos e inativos até o último 

dia de cada ano. Os dados da RAIS cobrem aproximadamente 97,0% do mercado de trabalho 

formal brasileiro, sendo na prática um censo sobre essa população. A opção pelo uso dessa base 

de dados em detrimento do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) se dá 

pelo fato do CNES não retratar o quantitativo efetivo da força de trabalho que atua nos serviços 

de saúde, pois prioriza a alimentação de dados obrigatórios exigidos pelo DataSUS. Ou seja, 

trata-se dos profissionais que efetuaram procedimentos geradores de pagamento na rede de 

serviços de saúde. Dito isso, no CNES um mesmo profissional pode ser contabilizado em mais 

de um estabelecimento de saúde, pois atua em mais de um local e essa informação não 

necessariamente explicita a pressão sobre a jornada de trabalho que estes profissionais 

relacionados a área de atendimento em saúde enfrentam com a pandemia da Covid-19.

2.10



156 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Embora os dados da RAIS mais recentes disponíveis sejam de 2018, a análise dos perfis 

e caracterização dessa força de trabalho não sofrem tanta alteração, haja visto que mesmo com a 

contratação emergencial de profissionais, isso não seria suficiente para modificar as tendências 

que pretendemos analisar aqui. De acordo com essas informações, no Brasil haveria pelo menos 

1,4 milhões de profissionais expostos diariamente ao risco de contrair a Covid-19.

O Gráfico 1 apresenta a distribuição desses profissionais, considerando as ocupações 

diretamente ligadas à assistência à saúde (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, 

auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, 

farmacêuticos e outros profissionais da saúde) e aqueles que dão suporte a essa assistência, 

como os recepcionistas e os serviços de apoio (profissionais de limpeza, copa/cozinha, lavanderia e 

almoxarifado). Importante destacar que quase 23% deles estão alocados em serviços de apoio 

e recepcionistas, percentual próximo do montante que agrega médicos, fisioterapeutas, nutri-

cionistas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e outros profissionais da saúde. Como 

ocorre para o Nordeste, os profissionais na linha de frente mais frequentes no país são os de 

enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), correspondendo a 50% do total de trabalhadores.

Distribuição dos trabalhadores formais em exposição 
direta à possibilidade de contágio pela Covid-19 

por tipo de ocupação – Brasil, 2018

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2018).

Gráfico 1
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Nota: A categoria ‘serviços de apoio’ abrange as ocupações de: auxiliar de lavanderia, auxiliar de farmácia de 
manipulação, almoxarife, agente funerário, arquivista, arquivista de documentos, copeiro, copeiro de hospital, 
cozinheiro de hospital, cozinheiro geral, coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde, cuidador de idosos, 
faxineiro, técnico em nutrição e dietética. A categoria ‘outros profissionais de saúde’ é formada por: agente 
comunitário de saúde, agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento, auxiliar de banco de sangue, auxiliar 
de laboratório de análises clínicas, auxiliar técnico em laboratório de farmácia, auxiliar de radiologia, atendente de 
enfermagem, atendente de farmácia (balconista), biomédico, biólogo, cirurgião dentista (dentística), fonoaudió-
logo, instrumentador cirúrgico, técnico em farmácia, técnico em laboratório de farmácia, técnico em patologia 
clínica, técnico em radiologia e imagenologia, tecnólogo em radiologia, terapeuta ocupacional, trabalhador de serviços 
de limpeza e conservação de áreas públicas, socorrista (exceto médicos e enfermeiros).

No Brasil, 42 mil trabalhadores da linha de frente têm mais de 60 anos de idade, o que 

corresponde a 3,1% do total desses profissionais; grupo que deveria estar afastado por fazerem 

parte do grupo de maior risco para as complicações da Covid-19. Outro dado importante é 

que quase 40% deles tem mais de 40 anos, idades em que as comorbidades (por exemplo, 

diabetes, hipertensão e afins) associadas ao maior risco de óbito pelo novo coronavírus tendem 

a estar mais presentes. Contudo, conforme demonstra a Figura 1, a composição etária difere de 

acordo com a ocupação, os auxiliares de enfermagem e os trabalhadores dos serviços de apoio 

apresentam uma estrutura mais envelhecida, com 54,3% e 56% de pessoas com mais de 40 anos, 

respectivamente.

É importante destacar que atualmente não existe mais a formação em auxiliar de 

enfermagem, que consistia em curso de capacitação para pessoas com até o ensino fundamental 

completo. No início dos anos 2000, ocorreu o Projeto de Profissionalização dos Profissionais de 

Enfermagem (PROFAE), levando à profissionalização de cerca de 230 mil auxiliares e atendentes 

de enfermagem que atuavam no sistema de saúde. Portanto, não há mais pessoas jovens sendo 

contratadas com essa formação. Por outro lado, os serviços de apoio (profissionais de limpeza, 

copa/cozinha, lavanderia e almoxarifado) provavelmente são mais envelhecidos porque são 

ocupações que exigem baixa qualificação e que tem absorvido cada vez menos jovens, que têm 

tido mais oportunidade de qualificação ao longo do tempo, possibilitando-os a inserção em 

outras ocupações.

Outra importante informação da Figura 1 é que a linha de frente tem o rosto feminino 

em todas as ocupações, com exceção dos médicos, o que pode ser constatado pelas barras do 

lado direito (em roxo). Entre os médicos há um certo equilíbrio, na medida em que os homens 

correspondem a 51,3% e as mulheres 48,7%. Diante disso, diariamente, mais de 1 milhão de 

mulheres no país expõem-se não somente de forma individual, mas também os seus familiares, pois 

são as mulheres que carregam a carga do cuidado doméstico. Entretanto, o acesso aos serviços de 

saúde apresenta diferenciais entre esses trabalhadores, pois decorre da renda a maior chance de 

uma médica e sua família terem acesso a um leito em UTI com respirador na rede privada, do 

que de uma recepcionista ou profissional de limpeza e seus filhos serem atendidos na rede pública.
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Distribuição etária dos trabalhadores formais em 
exposição direta à possibilidade de contágio pela 

Covid-19 por tipo de ocupação – Brasil, 2018

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2018).

Em termos regionais, a oferta desses trabalhadores por 100 mil habitantes é bastante 

desigual, conforme apresentado no Mapa 1. Acompanhando outras desigualdades, verifica-se 

maior contratação desses profissionais nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, nesta ordem, 

o que reflete uma maior oferta de serviços de saúde. A situação mais precária está no Norte e 

Nordeste, que chegam a contar com uma taxa de oferta de trabalhadores de saúde por 100 mil 

habitantes que é a metade das demais grandes regiões brasileiras. Isso ocorre pois a contratação 

de profissionais em estabelecimentos de atenção à saúde humana está diretamente associada à 

infraestrutura de saúde que cada região pode oferecer à sua população. Não por acaso, as regiões 

Norte e Nordeste também são as mais carentes no que diz respeito à oferta de leitos e respiradores.

No Nordeste, por exemplo, há áreas com mais de 200 mil habitantes sem leitos de UTI, 

sobretudo em municípios que se encontram no semiárido nordestino, já muito carentes de 

Figura 1
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diversos outros serviços básicos. Também não surpreende o fato de que estados dessas regiões 

tenham sido os primeiros do país a atingirem o colapso do sistema de saúde, como aconteceu 

no Ceará (Nordeste) e o Amazonas (Norte), em meados de abril. Até o dia 7 de maio, cinco dos 

seis estados que já estavam com seu sistema de saúde saturado eram dessas regiões: Amazonas, 

Pará, Ceará, Pernambuco e Maranhão.

 Número de trabalhadores formais em exposição direta 
à possibilidade de contágio pela Covid-19 a cada 100 mil 

habitantes, segundo Grandes Regiões – Brasil, 2018

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2018).

Nota: Ressalta-se que entre os estabelecimentos, estão sendo considerados desde os que fazem atendimento 
primário (como clínicas e unidades básicas de saúde), até estabelecimentos de maior complexidade, como os 
próprios hospitais.

Essas desigualdades suscitam uma série de preocupações. A primeira delas é que todas as 

regiões do Brasil estão enfrentando demandas relacionadas à Covid-19 e, como bem mostra o mapa 

1, a estrutura com que cada região pode contar varia consideravelmente. A situação de sobrecarga 

dos trabalhadores em serviços de saúde deve estar agravada nas regiões Norte e Nordeste, onde 

o quantitativo de profissionais é menor frente à população que os demanda. Isso nos leva a uma 

questão urgente: como os profissionais nesses locais tem conseguido se revezar? É razoável supor 

que nas regiões com menor infraestrutura e menor quantitativo de profissionais, o revezamento 

seja severamente comprometido, o que aumenta o risco para esses profissionais, não apenas de 

Mapa 1
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adoecimento pela Covid-19, mas também por questões emocionais e a própria exaustão física.

A ampliação da jornada de trabalho dos profissionais de saúde estabelecida pela Medida 

Provisória 927 altera o regime de trabalho. Os turnos de plantão de 24h de trabalho que antes 

contavam com 24h de descanso, agora passam a prever tempo de descanso de apenas 12h. 

Essa medida deixa clara a sobrecarga do sistema de saúde frente à pandemia da Covid-19 e é 

preocupante pois aumenta o tempo de exposição dos trabalhadores a um ambiente de trabalho 

insalubre, devido à falta de infraestrutura, e à insuficiência de profissionais e equipamentos de 

proteção individual. Além disso, essa situação não se resume apenas a esses profissionais, mas 

aumenta também o risco de contaminação do seu núcleo familiar e, em um efeito em cadeia, 

toda a sociedade.

Diante disso, é urgente que o Ministério Público do Trabalho, Sindicatos e outros órgãos 

de fiscalização estejam vigilantes na exigência de melhores condições de trabalho dos trabalhadores 

da saúde, tendo em vista que o Brasil figura entre os países com alta mortalidade por Covid-19 

entre os trabalhadores do setor saúde, tendo pelo menos 98 óbitos apenas de profissionais de 

enfermagem.
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A vulnerabilidade à Covid-19 no semiárido 
nordestino: metade dos municípios já tem 

casos confirmados

Paulo Victor Maciel da Costa
Ricardo Ojima

Entre as situações de grupos mais vulneráveis aos riscos de desenvolverem condições 

graves da Covid-19 está a estrutura etária da população, pois os grupos com mais de 60 anos são 

aqueles sobre os quais incidem as maiores taxas de letalidade da doença. Além disso, aumentam 

os riscos também as condições socioeconômicas a que a população estaria exposta. Dessa ma-

neira, pensar vulnerabilidades socioespaciais pré-existentes à pandemia é uma análise relevante 

a ser feita, sobretudo quando consideramos a distribuição de casos confirmados de Covid-19 

no semiárido nordestino. A região é marcada por desigualdades sociais, carências de serviços 

básicos e diversas sobreposições de vulnerabilidades.

No final de abril, uma carta organizada pela Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) 

pede que ações governamentais efetivas sejam direcionadas para a região. Afinal, até o dia 27 de 

abril, 34 municípios da região do semiárido já haviam registrado mortes pela Covid-19 antes 

mesmo de terem registrado casos confirmados da doença; ou seja, diante da pequena infraes-

trutura de serviços de saúde, antes mesmo desses municípios terem conseguido testar os casos 

suspeitos, as pessoas morreram. Se a baixa testagem para Covid-19 dificulta a vigilância em 

saúde em um contexto mais amplo, a situação se torna impossível nos casos em que o óbito 

antecede a informação de casos confirmados.

A Figura 1 mostra o número de casos confirmados por município dentro dos limites do 

semiárido (dados atualizados até 10 de maio de 2020). Quase metade (500) dos 1.048 municí-

pios do semiárido nordestino apresentam pelo menos um caso de Covid-19. No total de casos 

confirmados, já são mais de 5,4 mil sertanejos infectados, o que representa cerca de 15% dos 

casos do Nordeste. Os dados confirmam, portanto, a tendência de interiorização da pandemia 

da Covid-19, sobre a qual recaem grandes preocupações, pois em muitos destes municípios as 

condições de enfrentamento serão mais frágeis. Somado a isso, sem testagem abrangente, para 

muitos dos municípios que ainda não apresentaram casos, pode ser uma questão de tempo até 

que ocorram os primeiros óbitos. Um exemplo dessa situação de grande preocupação foi o 

recente caso do município de Itaú (no semiárido potiguar) que decretou bloqueio total na cidade 

(em 11 de maio) após identificar 11 casos positivos de uma única vez, quando um morador de 

cidade vizinha informou que esteve na cidade e que ele havia testado positivo para Covid-19.

2.11
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 Casos confirmados de Covid-19 por 
município no semiárido nordestino

Fonte: https://Covid19br.wcota.me (acesso em 10 de maio de 2020).

Considerando tanto o número de municípios dessa região infectados em cada estado 

quanto o número de casos confirmados, destaca-se o estado do Ceará com 135 municípios com 

casos confirmados, somando um total de 3.134 casos totais (Tabela 1). Aproximadamente 90% 

dos municípios do semiárido cearense já possuem casos confirmados de Covid-19. Em seguida 

vêm os estados de Pernambuco e Sergipe com maior propagação do vírus, com 70,5% e 62% 

dos municípios afetados, respectivamente. Em termos do número total de casos confirmados na 

Figura 1
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porção semiárida desses estados, depois do estado do Ceará vem o Rio Grande do Norte, com 

611 casos. Apesar disso, possui uma menor disseminação espacial, pois apenas 48,3% dos mu-

nicípios da região semiárida do RN confirmaram casos, indicando que os mesmos ainda estão 

concentrados em menos municípios.
 

Percentual de municípios infectados e número 
de casos confirmados no semiárido nordestino, 

segundo Unidade da Federação.

Fonte: https://Covid19br.wcota.me (acesso em 10 de maio de 2020). 

Nota: A classificação dos municípios que compreendem o semiárido procede do Ministério da Integração Nacio-
nal, estando prevista na portaria nº 89 de 2005.

No semiárido do estado do Ceará é onde se destaca o maior número de casos, especialmente 

nos municípios mais próximos à capital cearense (Fortaleza), como o município de Caucaia, 

que já registra 653 casos de Covid-19. Mais ao interior, destacam-se os municípios de Sobral 

(261) e Quixadá (91). No semiárido do estado do Rio Grande do Norte, o destaque fica por 

conta de Mossoró, com 281, e Açu, com 49 casos confirmados. Campina Grande e Patos na 

Paraíba também se destacam com 100 e 74 casos, respectivamente. Além desses, destacam-se 

os municípios de Feira de Santana (Bahia) e Caruaru (Pernambuco), com 112 e 53 casos, res-

pectivamente. Por fim, o município de Picos, no Piauí, com 57 casos. Por outro lado, quando se 

verifica a incidência do Covid-19 por 1.000 habitantes é possível perceber que os casos se con-

centram no semiárido do estado cearense e na porção oeste do Rio Grande do Norte (Figura 2), 

confirmando uma relação de dinâmicas socioeconômicas e demográficas entre os dois estados.

Tabela 1
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 Taxa de Incidência de Covid-19 por 
1.000 habitantes no semiárido nordestino.

Fonte: https://Covid19br.wcota.me (acesso em 10 de maio de 2020). 

Nota: O cálculo da Taxa de Incidência consiste apenas em uma aproximação, visto que o número de casos confirmados se 
refere ao dia 10 de maio de 2020 e a população refere-se a estimativa feita para o ano de 2019.

Segundo a OMS, ainda não existe uma vacina ou tratamento específico para a Covid-19. 

Dessa maneira, as ações para controlá-lo consistem em estratégias de desaceleração da transmissão 

da doença, através de medidas de isolamento e distanciamento social, higienização das mãos e 

uso de máscaras. Embora o vírus possa infectar de forma indiscriminada as diferentes camadas 

sociais, é preciso lembrar que a capacidade de enfrentamento e de recuperação ao vírus não 

Figura 2
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se dá de maneira igualitária. Em outras palavras, a população com maior desvantagem social 

tende a ter maior dificuldade de lidar com a pandemia e a convivência com idosos nos mesmos 

domicílios demanda ainda maior atenção.

É preciso ressaltar que as medidas de isolamento social tomadas para conter o avanço 

da pandemia também podem intensificar questões relacionadas ao agravamento de casos 

de agressões e violência doméstica contra o idoso. Dados da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos (SJDH) de Pernambuco mostraram que a violência contra a população idosa registrou 

aumento após o início da quarentena. O aumento foi de aproximadamente 69%, sendo que 

boa parte dos agressores são do próprio ambiente familiar, e as vítimas, em sua maioria, são 

mulheres. Essa é uma questão preocupante, pois ainda não temos previsão de quando a situação 

da pandemia será controlada no país, e a situação do aumento das contaminações nas regiões 

interioranas só tende a demandar mais restrições ao confinamento necessário.

O envelhecimento populacional é uma das tendências demográficas que vêm se mostrando 

mais evidente até mesmo nos menores municípios do interior do semiárido. Considerando 

os mesmos municípios onde foram contabilizados os casos de Covid-19 até o dia 10 de maio, 

a Figura 3 expõe a Taxa de Envelhecimento (razão entre a população com 65 anos ou mais 

de idade e a população total multiplicada por 100). A partir deste indicador, podemos avaliar 

comparativamente o grau em que o município está dentro do processo de envelhecimento. A 

medida permite analisar a proporção de idosos sobre a população total, e podemos perceber 

que para muitos municípios do semiárido que apresentam casos confirmados de Covid-19 o 

nível de envelhecimento não é tão diferente de capitais nordestinas. Natal, por exemplo, tem 

uma proporção de idosos de 18% enquanto pelo menos 5 municípios do semiárido apresentam 

proporção de idosos próximo a 15%.

É no estado do Ceará onde se observa uma predominância de municípios com maior taxa 

de envelhecimento. Apesar dessa informação ser referente ao ano de 2010, é possível presumir 

que esse índice tenha se intensificado, haja vista as tendências de envelhecimento observadas 

na estrutura etária brasileira nas últimas décadas. Coincidentemente, é no semiárido do estado 

cearense que se verifica a maior expansão dos casos de Covid-19. Assim, é preciso atenção 

redobrada para essa população, dando a ela melhores condições de segurança, tanto para a 

saúde como para conter a violência doméstica, especialmente de um grupo populacional já tão 

vulnerável.
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Taxa de Envelhecimento (em %) nos municípios 
com casos confirmados no semiárido nordestino.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/Censo Demográfico 2010.

A Figura 4, por sua vez, apresenta a distribuição espacial da população em domicílio 

vulnerável (com rendimento per capita inferior a ½ salário mínimo) e com idoso (com 65 anos 

ou mais de idade). Essa informação nos dá a possibilidade de mapear espaços prioritários, pois 

além da presença do idoso no domicílio, também há fragilidade financeira. Contrapondo 

essas informações com os casos de Covid-19, pode-se identificar possíveis locais onde haja uma 

gravidade maior nos riscos de contágio pelo vírus. Ou seja, é preciso atenção especial para os 

municípios onde os casos de contaminação da Covid-19 encontram os domicílios vulneráveis.

Figura 3
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 População em Domicílio Vulnerável e com idoso 
nos municípios com casos confirmados 

no semiárido nordestino.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/Censo Demográfico 2010.

Nos municípios onde foram registrados casos de Covid-19, é notável o volume populacional 

em domicílio vulnerável e com idoso. Supondo que este número é bem superior hoje, devido 

ao maior envelhecimento desde 2010, e levando em conta que a pobreza tende a se agravar no 

cenário da pandemia, é necessário o amparo prioritário da população nessas localidades. Nesse 

sentido, seria possível minimizar os problemas financeiros viabilizando com maior agilidade o 

acesso ao auxílio emergencial, fato que encontrou outro entrave devido à ausência de agências e 

postos bancários em muitos municípios do interior e, ainda, ao baixo acesso a redes de internet 

para o uso do aplicativo desenvolvido para o acesso ao benefício.

Além disso, se os casos de contaminação evoluem para quadros mais graves, outro gargalo 

Figura 4
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é a infraestrutura de atendimento em saúde. O número de leitos complementares do SUS (UTIs 

– Adulto I, Adulto II, Adulto III e Unidade de Isolamento) nos municípios com casos con-

firmados de Covid-19 no semiárido nordestino é preocupante. Em termos de infraestrutura de 

saúde onde foram confirmados os casos de Covid-19, o número de UTIs, somado às unidades 

de isolamento disponíveis pelo SUS no semiárido, pode ser visualizado na Figura 5. Essas são 

informações contabilizadas até o mês de março de 2020.

Foram 500 municípios que registraram algum caso confirmado, e 398 destes não possuem 

leitos complementares. Isso indica uma precariedade na situação do sistema de saúde no semiárido, 

influenciando diretamente na letalidade do vírus. E isso não se aplica apenas aos municípios 

do semiárido, pois pode acelerar o colapso no sistema de saúde como um todo na medida em 

que os pacientes dessa região tendem a se direcionar para as capitais ou polos regionais. Assim, 

tornam-se mais críticas as situações desses polos, que já se encontram em iminente colapso. 

Nas áreas rurais, muitos ainda têm dificuldades de acesso à informação e aos itens básicos de 

segurança frente à Covid-19, como, por exemplo, a água limpa e suficiente para lavar as mãos 

com maior frequência. A densidade populacional baixa é uma falácia ecológica no sentido de 

que a escala de análise pode mascarar a distância média entre as pessoas e, portanto, isso não 

protegerá as pessoas se tiverem que se deslocar para os centros urbanos para, por exemplo, 

acessar os benefícios sociais.
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Número de Leitos Complementares do SUS (UTIs – Adulto I,
 Adulto II, Adulto III e Unidade de Isolamento) nos 
municípios com casos confirmados no semiárido 

nordestino – 03/2020.

Fonte: DATASUS – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES)

Aproximadamente 32% dos municípios com casos confirmados de Covid-19 já registraram 

pelo menos um óbito (Figura 6). Coincidentemente, em boa parte das localidades onde se registrou 

algum óbito, foi também onde se verificou a falta de leitos do SUS. Essa é uma informação 

preocupante, visto que também coincide com os locais onde se observou uma parcela substancial 

da população em domicílios vulneráveis com idoso.

Figura 5
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Óbitos por Covid-19 nos municípios com casos 
confirmados no semiárido nordestino.

Fonte: https://Covid19br.wcota.me (acesso em 10 de maio de 2020).

Assim, vimos que a Covid-19 está se espalhando rapidamente pelo sertão, inicialmente 

pelos municípios que têm grande influência na rede urbana no semiárido, mas de forma acelerada 

o vírus toma dimensões preocupantes nos municípios do semiárido. Os idosos em domicílios 

vulneráveis aumentam a carga de risco sobre suas condições de saúde e a potencial letalidade 

da doença. O efeito da idade agravará as taxas de mortalidade, como podemos perceber pela 

análise do capítulo 3.3 adiante. A gravidade ainda aumenta quando a disponibilidade de leitos 

Figura 6
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complementares pelo SUS é escassa no semiárido nordestino. Isso tudo indica um potencial de 

maior letalidade do Covid-19 na região, talvez o número de casos poderá ser muito próximo ao 

número de óbitos por duas razões: baixa infraestrutura de saúde (que contribui também para 

poucos testes) e vulnerabilidades crônicas da sua população.

Trata-se de uma região com uma dependência muito grande de transferências de 

recursos públicos, pois cerca de 80% dos municípios apresentam uma participação de mais de 

1/3 do PIB municipal em receitas da administração pública e transferências governamentais. É 

uma região de grandes carências de serviços, onde devemos resguardar ainda mais os idosos 

em meio ao avanço da pandemia. Entretanto, se ainda não temos medidas mais rígidas de 

isolamento social sendo praticadas nessas regiões, precisamos urgentemente de medidas mais 

eficazes. Ao mesmo tempo, não se pode esquecer de uma atenção especial com a integridade 

física e mental dessa população. As preocupações com seus familiares (que muitas vezes residem em 

municípios distantes), consigo mesmos ou com as informações que lhes chegam pelos meios de 

comunicação podem gerar mais ansiedade, estresse, tristeza, depressão, agravando quadros de 

comorbidades que, por sua vez, agravam a evolução da Covid-19, como hipertensão, diabetes e 

doenças cardiorrespiratórias.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Disponível em: <http://

www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/>. Acesso em 13/05/2020.

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES). Disponível 

em: < http://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em 13/05/2020.
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Covid-19 no Semiárido Nordestino: o ritmo 
da interiorização do contágio no Ceará

Paulo Victor Maciel da Costa

A análise do texto anterior (capítulo 2.11) discutiu o avanço dos casos e óbitos pela 

Covid-19 no semiárido nordestino. Como foi dito, trata-se de uma região marcada por desi-

gualdades sociais, carências de serviços básicos e diversas sobreposições de vulnerabilidades. 

Foram analisados alguns indicadores que apontavam para esse grau de vulnerabilidade, selecionando 

alguns dados que permitiam explicitar as relações sociodemográficas com a dinâmica da evolução 

dos casos da Covid-19 nessa região.

Foi utilizada a atualização de casos registrados até o dia 10 de maio e, até então, quase 

metade dos 1.048 municípios do semiárido nordestino (que abrange todos os estados no 

Nordeste, com exceção do Maranhão) apresentavam casos. Passados 20 dias, com base nos dados 

atualizados até 30 de maio, a situação já atinge 79,7% dos municípios do semiárido nordestino. 

Diante das carências do sistema de saúde e do acúmulo de vulnerabilidades diversas, essa 

situação não apenas preocupa a condição de saúde desses municípios, mas, principalmente, a 

situação das capitais e polos regionais de saúde. Afinal, diante da ausência de serviços de saúde 

de média e alta complexidade nesses pequenos municípios, a tendência é de que os pacientes 

de casos médios e graves pela Covid-19 (e também de outras causas) precisem se deslocar para 

municípios mais estruturados em termos de saúde.

A animação disponível em < https://demografiaufrn.net/2020/06/03/anima-casos-Covid-

-semiarido/>  explicita a evolução dos casos notificados pela Covid-19 desde a data do primeiro 

caso registrado (06/03) em um município do semiárido nordestino até o dia 30 de maio. O que 

vemos é que em pouco menos de três meses a doença se espalhou de modo acelerado, particu-

larmente no caso do Ceará, cobrindo quase todo o território com pelo menos um caso. As cores 

mais escuras no mapa da animação mostram os municípios onde a quantidade de casos é mais 

intensa e há alguma concentração.

O número total de sertanejos infectados contabilizava 30.154. Cerca de 25 dias depois, 

constata-se que o vírus já chegou a 92% dos municípios do semiárido (Tabela 1). Nesta nova 

data, o total de sertanejos infectados pelo novo coronavírus é de 90.664, indicando uma média 

de 2,4 mil novos casos a cada dia nesse período.

2.12
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Percentual de municípios infectados e número de casos 
confirmados e de óbitos no semiárido nordestino,

segundo Unidade da Federação.

Fonte: https://Covid19br.wcota.me (acesso em 25 de junho de 2020).

Nota: A classificação dos municípios que compreendem o semiárido procede do Ministério da Integração Nacio-
nal, estando prevista na portaria nº 89 de 2005.

Os óbitos, por sua vez, já ultrapassam a marca dos 3 mil no semiárido. Como era de se 

esperar, já por ter um maior número de casos confirmados, os sertanejos cearenses também são 

os que mais morrem. A cifra é de 1.753 pessoas acometidas pelo novo coronavírus. Atrás dos 

cearenses estão os pernambucanos, com 501 mortes. 

A partir da análise espacial é notável a predominância de casos nos municípios do 

semiárido cearense (Figura 1), onde quase todos eles já registram (até 24/06) pelo menos 40 

casos. Neste espaço, foram confirmados 42.508 casos (Tabela 1), conferindo ao Ceará uma 

participação de 47% no total de casos do semiárido nordestino.

Em relação ao total do estado, onde foram registradas 96.231 pessoas com casos confirmados 

da doença, os infectados residentes no semiárido representam 44,17%. Sabendo que o foco 

inicial da disseminação da doença se deu nas regiões metropolitanas, as informações anteriormente 

expostas evidenciam uma rápida tendência de interiorização do contágio do novo coronavírus 

no estado.

Tabela 1
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Casos confirmados de Covid-19 por
município no semiárido nordestino.

Fonte: https://Covid19br.wcota.me (baseado nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e das 

Secretarias Estaduais de Saúde).

As características básicas das pessoas infectadas (idade e sexo), mostra que o maior 

número delas são do sexo feminino com maior concentração nas idades entre 30 e 34 anos 

(Figura 2). Todavia, a maioria dos casos, tanto do sexo feminino quanto do masculino, concentram-

-se dentro do grupo populacional em idade ativa (15 a 64 anos). Nas idades mais avançadas, 

onde também há uma proporção significativa de casos positivos, grupos etários de maior risco 

ao vírus, tem-se uma distribuição equilibrada entre os sexos.

Figura 1
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Casos Positivos para Covid-19, segundo sexo 
e idade, para o semiárido cearense

Fonte: SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Ceará.

Embora o vírus esteja tomando dimensões cada vez maiores e se dirigindo para os 

municípios interioranos no estado, parece que a curva epidemiológica de início dos sintomas, 

daquelas pessoas com resultados positivos, esteja diminuindo. A Figura 3 apresenta uma redução 

significativa do contágio do novo coronavírus no semiárido cearense. Mas, como podemos ter 

um encolhimento da curva de contaminação, se verificamos anteriormente um aumento do 

número de casos confirmados no semiárido cearense? Em quais curvas devemos confiar?

A data dos sintomas é a mais próxima do momento do contágio, por isso esse é um 

indicador extremamente importante para mostrar o que está realmente acontecendo, haja vista 

também a menor perda de informação. Quando atentamos para as curvas da data de notificação 

e de resultado do exame, é notória a perda de informações, com destaque para os finais de 

semana. Enquanto a curva do início dos sintomas apresenta tendência decrescente, as demais 

continuam em ascensão.  Ao comparar as datas medianas, vimos que o tempo decorrido entre 

o início dos sintomas e a notificação foi de 10 dias; e o do início dos sintomas ao resultado do 

exame foi de 15 dias. Isso, portanto, dá o indicativo de que estamos trabalhando com informações 

sempre defasadas no que diz respeito ao comportamento do novo coronavírus.

 

Figura 2
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Casos Positivos para Covid-19, segundo data de início 
dos sintomas, de notificação e de resultado do exame, 

no semiárido cearense.

Fonte: SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Ceará.

Figura 3
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Dito isso, o declínio observado na curva do início dos sintomas, pensando nos dias de 

quarentena (14 dias), é uma ótima notícia. Quando olhamos para o acumulado dos casos con-

firmados por data de início dos sintomas, é observada uma estabilidade no contágio da doença 

no final da curva (Figura 4).
 

Acumulados dos casos positivos para Covid-19, 
segundo data de início dos sintomas, 

no semiárido cearense.

Fonte: SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Ceará.

A atenção dada à população com maior dificuldade de aderir ao isolamento social por 

um longo período de tempo, dadas as condições socioeconômicas desfavoráveis, pode 

ter contribuído na lida com novo coronavírus pelos sertanejos. Assim, as medidas rígidas de 

isolamento social, estabelecida pelo governo estadual, puderam ter maior chance de sucesso na 

contenção do contágio. As ações de destaque são o Vale-gás, o pagamento da conta de energia 

elétrica e o auxílio emergencial, que teriam amenizado os impactos sociais decorrentes da 

pandemia do novo coronavírus sobre as famílias de baixa renda.

É importante destacar que o isolamento social não é o mesmo para todos, especialmente 

para aqueles que residem no meio rural. Estes possuem uma defesa que pouco se tem no meio 

urbano, espaços abertos. Estudos que avaliaram os surtos reais dos riscos de deixar a quarentena/

isolamento social tinham em comum os espaços fechados (um escritório, um restaurante e um 

Figura 4
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ônibus). Assim, pode-se dizer que o isolamento social do sertanejo que mora no campo seria 

praticamente permanecer no campo, evitar os espaços urbanos e, não sendo possível, tomar 

todos os cuidados necessários ao visitá-los. 

Pensando no timing por município do semiárido cearense, quais são as datas medianas 

de início dos sintomas de cada um deles? Para responder a essa questão temos a Figura 5. A 

partir do mapa, pode-se afirmar que existe uma tendência espacial no que diz respeito a data de 

início dos sintomas, com concentração maior em direção ao interior da região semiárida. Em 

outras palavras, à medida que o tempo passa, o coronavírus alcança os lugares mais interioriza-

dos do estado cearense.

Data mediana do início dos sintomas, apenas para 
casos positivos de Covid-19, por município 

de residência no Ceará.

Fonte: SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Ceará

Figura 5
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Em geral, a disseminação do vírus está intimamente ligada aos aglomerados urbanos, 

em especial àqueles de maior dinamismo econômico. Assim, ao considerar os dados da Região 

de Influência das Cidades (REGIC), neste caso a influência de Fortaleza, é visível uma certa 

associação entre as datas de início dos sintomas com os espaços urbanos de maior influência 

econômica no estado, com maior atraso para os espaços mais interiorizados. É na região do 

Cariri Cearense, no semiárido, onde o vírus vem produzindo vítimas mais recentemente. A 

rede urbana nessa região de influência corresponde ao município de Iguatu e ao conhecido 

triângulo CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), os quais desempenham papel 

importante na dinâmica estadual e regional.

Portanto, foi possível notar que, embora haja um crescimento no número de casos 

confirmados dia após dia no semiárido cearense, indo em direção àqueles municípios mais 

interiorizados, o contágio do novo coronavírus vem se arrefecendo nesses espaços. Isso pode 

ser reflexo das estratégias sinérgicas adotadas pelo governo estadual e federal, além das medidas 

de prevenção divulgadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), ao dar a devida atenção 

a população em situação de vulnerabilidade social. Assim, quando há uma ação conjunta entre 

sociedade e instituições públicas e privadas, tende a haver um desempenho mais igualitário.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

SECRETARIA DA SÁUDE DO CEARÁ. Disponível em: < https://www.saude.ce.gov.

br/>. Acesso em 29/06/2020.
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Se somente os idosos ficarem em casa, eles 
estarão protegidos do coronavírus?

Ricardo Ojima
Victor Hugo Dias Diógenes

Ao longo desta pandemia houve um debate acalorado sobre as ações divergentes na 

gestão das ações de contingenciamento para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 (novo 

coronavírus). O pronunciamento do presidente da República na última terça-feira, dia 24 de 

março, colocou em xeque as ações de diversos governadores de Estado acerca das medidas de 

isolamento social e suspensão das atividades econômicas não essenciais. Vem sendo chamado 

de isolamento horizontal este modelo no qual se busca reduzir a circulação da maior parte da 

população possível sem selecionar grupos de risco. Por outro lado, a defesa do governo federal 

vai na direção de um isolamento vertical, no qual se manteriam isolados apenas os grupos de 

risco, sobretudo idosos. Os dados de outros países indicam que a maior taxa de letalidade da 

Covid-19 recai sobre a população com mais de 60 anos, principalmente entre aqueles que já 

possuíam alguma condição de saúde mais frágil.

Mas vamos entender um pouco mais sobre a demografia das famílias do Rio Grande do 

Norte para avaliar se o isolamento vertical efetivamente protegeria os nossos idosos. Com base 

nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015 (PNAD/IBGE), quando 

consideramos o número médio de pessoas por domicílio, temos uma média baixa, pois temos 

2,5 moradores na média de todos os domicílios do RN. Esses valores são diferentes quando se 

faz um recorte de renda, pois essa média é de 4 moradores por domicílio quando se considera 

a faixa de renda de até ¼ de salário mínimo per capita. Isso significa dizer que aumentam os 

riscos de contaminação nos domicílios que possuem mais moradores, pois mais pessoas 

estariam expostas a se contaminar e ao retornar para suas casas contaminar os demais. Isso 

ocorre, principalmente, pelo fato de que para muitas pessoas os sintomas da Covid-19 são leves 

(ou até mesmo inexistentes, os chamados assintomáticos) e a contaminação já pode ocorrer 

antes da fase em que aparecem os sintomas. Vale ressaltar ainda que, conforme o dado 

evidenciado, as famílias mais numerosas são, em média, as que apresentam as menores faixas 

de renda, o que pode comprometer a aquisição de suprimentos e a adoção de ações de higienização 

recomendadas pelas entidades de saúde, aumentando ainda mais o risco de contaminação.

Mas o que mais preocupa é quando essa contaminação ocorre entre os maiores de 60 anos, 

pois eles possuem maior chance de desenvolver sintomas graves e até o risco de morte, sobretudo 

3.1
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quando há combinação com outras doenças crônicas (principalmente problemas respiratórios, 

diabetes e hipertensão). Se utilizamos um isolamento apenas dos grupos de risco, essas pessoas 

deixariam de sair e, portanto, de se expor ao risco de contaminação? Diretamente, sim, mas 

os demais membros do domicílio, retornando às suas vidas “normais”, podem trazer a doença 

para as casas onde vivem idosos. No RN, segundo os mesmos dados da PNAD, apresentados no 

Gráfico 1, dentre os cerca de 1 milhão de domicílios em 2015, quase 325 mil tinham pelo menos 

um idoso. Isso significa dizer que quase 30% dos domicílios do RN apresentam uma situação de 

convivência domiciliar que favorece a contaminação doméstica dos idosos pelo novo coronavírus, 

mesmo que estes permanecessem sem sair de casa.

Número de pessoas em domicílios com pelo menos 
um idoso, classificados pelo número de cômodos 

servindo como dormitórios.

Fonte: PNAD, 2015.

Assim, podemos perceber que ao decidirmos por um isolamento vertical, uma parcela 

significativa desse grupo de idosos permaneceria exposto ao contágio de modo indireto. Ou 

seja, um terço dos domicílios do Estado estariam correndo sérios riscos de contaminar quem 

mora neles. No Estado, apenas 4,5% dos domicílios são de idosos que vivem sozinhos. Esses 

sim, potencialmente estariam protegidos em um isolamento vertical. Mas representam uma 

parcela muito pequena. Mais grave se torna essa análise quando verificamos que quase 170 

mil pessoas residem em domicílios com pelo menos um idoso, e que têm apenas um cômodo 

servindo como dormitório. Nessa condição de moradia, mesmo que uma pessoa jovem tenha 

Gráfico 1
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testado positivo para a Covid-19, seria impossível manter-se isolado dos demais membros do 

domicílio.

Com base nesses indicadores demográficos, podemos ter uma ideia de como é importante 

um isolamento mais abrangente e que não seja apenas dos grupos de risco, pois dada a estrutura 

dos arranjos domiciliares no Rio Grande do Norte (e em boa parte do país), essa decisão não 

surtiria grande efeito. E alerta-se que aqui estamos considerando apenas o grupo de idosos 

como parte do grupo de risco. Ainda existem pessoas em idades mais jovens que possuem 

condições de saúde que as colocam nesse grupo, que, se consideradas nas análises, apenas 

corroborariam com a conclusão trazida nesse texto e com as recomendações técnicas das 

autoridades de saúde acerca da importância do isolamento horizontal.
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Pelo menos 60% dos idosos do Nordeste 
possuem fatores de risco associados à Covid-19

José Vilton Costa

À medida que o surto do novo coronavírus (Covid-19) avança, os pesquisadores estão 

aprendendo mais sobre quais indivíduos correm maior risco de adoecerem gravemente – e até 

morrerem – da doença. Dados da Universidade Johns Hopkins (2020), deste sábado (04.04.2020) 

indicam que a Covid-19 foi confirmada em mais de 1,1 milhão de pessoas, com cerca de 64 mil 

óbitos em todo o mundo, e, no Brasil, já são mais de 10 mil casos confirmados e 432 mortes.

A Covid-19 é uma doença nova e as informações sobre fatores de risco para evoluções 

graves dela são limitadas. Com base nas informações disponíveis no momento e nos conhecimentos 

clínicos, idosos e pessoas de qualquer idade com condições médicas subjacentes podem estar 

em maior risco por causa da Covid-19. Um estudo publicado na semana passada na revista The 

Lancet Infectious Diseases examinou dados de indivíduos que testaram positivo para Covid-19 

em 38 países, e descobriu que o risco de morte pela doença aumentava a cada década de idade 

e para aquelas pessoas que apresentavam alguma condição clínica (morbidade) associada, tais 

como: hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 

crônicas e câncer (VERITY et al., 2020).

No Brasil, o cenário não é diferente. Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde 

(2020), observa-se ao menos um fator de risco associado em 79% dos óbitos ocorridos até o 

momento. Destes, cerca de 90% tinham idade igual ou superior a 60 anos. Segundo as estimativas 

populacionais do IBGE para 2019, no Nordeste a população idosa (com 60 ou mais anos) 

correspondia a cerca de 11,4% da população total. Neste cenário, destacam-se a Paraíba (12%) 

e Bahia (12%), e, em direção oposta, Maranhão (10%) e Sergipe (9%).

Em relação às condições de saúde da população, estimativas da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS, 2013) apontavam que ao menos 61% dos idosos da região relataram terem algum 

diagnóstico médico para hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares ou 

câncer. Entre esses fatores, destaca-se a hipertensão arterial e diabetes mellitus. Conforme o 

gráfico da Figura 1, essas duas comorbidades são as mais comuns entre os idosos de todos os 

estados da região Nordeste, com maior ocorrência de hipertensão arterial na Paraíba (53%) e 

diabetes mellitus em Alagoas (24%).

3.2
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Distribuição dos principais fatores de risco, segundo UF, 
para agravamento e óbito da COVID-19, na população 

com 60 anos ou mais. Nordeste, Brasil.

Fonte: IBGE/MS, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013).

É importante notar que a presença de condições de saúde favoráveis ao agravamento e 

mortalidade da Covid-19 varia também de acordo com as diferentes faixas etárias dos idosos, 

conforme se observa na Figura 2. Mas a presença de condições crônicas explica apenas parcial-

mente a alta taxa de mortalidade em pessoas mais idosas. À medida que envelhecemos, nosso 

sistema imunológico enfraquece. Isso nos torna mais vulneráveis a infecções de todos os tipos.

Quando o sistema imunológico se desenvolve em pessoas mais velhas, há também uma 

maior probabilidade de um fenômeno chamado síndrome de tempestade de citocinas (hiper-

citocinemia). Uma tempestade de citocinas é uma reação imune grave na qual o corpo produz 

células e proteínas imunes que podem destruir outros órgãos. Para muitos pacientes que morrem 

com a Covid-19 pode ser que a resposta de seu próprio sistema imunológico, e não o vírus em 

si, seja o golpe fatal.

As citocinas são pequenas proteínas liberadas por muitas células diferentes do corpo, 

incluindo as do sistema imunológico, que coordenam a resposta do corpo contra infecções e 

desencadeiam inflamações. O nome ‘citocina’ é derivado das palavras gregas para célula (cito) 

e movimento (kinos).

Figura 1
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Fatores de risco, por faixa etária e estado. 
Nordeste, Brasil.

Fonte: IBGE/MS, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013)

Tempestades de citocinas podem explicar por que algumas pessoas têm uma reação 

grave aos coronavírus, enquanto outras experimentam apenas sintomas leves (Estado de Minas, 

2020). Elas também podem ser a razão pela qual as pessoas mais jovens são menos afetadas, 

uma vez que seus sistemas imunológicos são menos desenvolvidos e produzem níveis mais baixos 

de citocinas causadoras de inflamação (NEWSCIENTIST, 2020).

Nas últimas duas décadas, muito se aprendeu sobre o diagnóstico e o tratamento das 

síndromes de tempestades de citocinas. Nas linhas de frente da resposta à Covid-19, é 

fundamental que os profissionais médicos estejam cientes da síndrome e preparados para 

identificá-la e tratá-la.

Figura 2
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O risco de mortalidade por microrregiões e o
 efeito da composição etária no contexto da 

Covid-19

Bernardo Lanza Queiroz
Flávio Henrique Miranda de Araujo Freire

Everton Emanuel Campos de Lima
Marcos Roberto Gonzaga

A distribuição das mortes por Covid-19 por idade mostra um gradiente considerável e 

bastante similar ao observado nas idades e nas taxas de mortalidade geral. Em outras palavras, 

é importante reconhecer que a taxa de mortalidade da Covid-19 aumenta com a idade das 

pessoas, e o número de óbitos pode ser mais elevado em localidades onde a população seja mais 

idosa (Goldstein, 2020). Além disso, a Covid-19 parece ser mais perigosa para pessoas com 

piores condições de saúde. Dessa forma, é importante analisar, no Brasil e regiões, a distribuição 

espacial da mortalidade geral, e avaliar os efeitos da estrutura etária e das taxas de mortalidade.

Nos primeiros momentos da epidemia a mortalidade esteve concentrada nos locais onde 

foram registradas as primeiras infecções. Entretanto, ao longo do processo, entender o padrão 

espacial de mortalidade no Brasil pode ajudar a mitigar possíveis cenários sobre os diferenciais 

regionais de mortalidade por Covid-19 nos próximos meses.

Os riscos de morte estão relacionados, em grande parte, à estrutura etária da população, 

às condições gerais de saúde, e à situação socioeconômica a que a população está exposta. Essa 

análise é fundamental no caso do Brasil, um país marcado por grandes diferenças socioeconômicas 

até mesmo entre áreas menores de uma mesma região ou estado.

As regiões do Brasil apresentam grandes diferenças na composição etária. Em 2018, 

cerca de 10% da população brasileira tinha acima de 65 anos de idade, mas a variação entre 

Unidades da Federação pode ir de 13% no Rio Grande do Sul até 7% no Mato Grosso. Diante 

dessa heterogeneidade na distribuição etária entre populações, a taxa bruta de mortalidade em 

uma região “A” pode ser maior que em região “B” só porque a estrutura etária na região “A” é 

mais envelhecida, já que o risco de morte aumenta com a idade. Nestes casos, a comparação das 

taxas entre “A” e “B” só é possível se eliminarmos os efeitos dos diferenciais de estrutura etária 

entre as duas populações antes de calcularmos as taxas brutas de mortalidade. Isso significa 

dizer que comparar diretamente as taxas de mortalidade de um estado com o outro pode conter 
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um efeito que não é somente da mortalidade relacionada ao vírus, mas principalmente do quão 

envelhecida essa população é.

Apresentamos, em primeiro lugar, uma análise do padrão espacial da mortalidade no 

Brasil com base nos dados de 2018. Isto é importante, pois há diferentes intensidades de avanços 

e graus de transmissão por Covid-19 entre estados. E as regiões com maiores riscos de mortalidade 

geral são mais prováveis de experimentarem também as mortes por Covid-19 e, portanto, isso 

nos servirá como um parâmetro de comparação. Para isso, calculamos as Taxas Brutas de 

Mortalidade (TBM) para cada microrregião do Brasil de duas formas: uma TBM considerando 

a estrutura etária populacional da microrregião e outra TBM eliminando o efeito da estrutura 

etária da população. A subtração da TBM com efeito da estrutura etária pela TBM sem o efeito 

da estrutura etária resulta no que chamamos de “efeito idade” nos diferenciais de mortalidade 

entre as microrregiões. Ou seja, seria uma medida que ajudaria a entender o quanto o perfil de 

envelhecimento de uma região afeta os níveis de mortalidade.

A Figura 1 mostra o efeito idade no eixo-y e o percentual da população idosa (acima 

de 65 anos) no eixo-x para as microrregiões do Brasil (cada pontinho colorido considerando 

a sua localização por grande região). As microrregiões acima da linha vermelha, com valores 

positivos para o efeito idade, tem estrutura etária mais envelhecida do que a média do Brasil. O 

efeito positivo indica que a Taxa Bruta de Mortalidade dessas microrregiões seria menor se sua 

estrutura etária populacional fosse igual à do Brasil como um todo. Estas microrregiões estão 

concentradas nas regiões Sudeste e Sul e uma boa parte na região Nordeste. As microrregiões 

abaixo da linha tracejada apresentam estruturas etárias mais jovens que a média do Brasil e, 

portanto, apresentam um efeito negativo de idade. Ou seja, essas localidades que parecem ter 

um número menor de óbitos, pela TBM, na verdade podem ter níveis mais elevados, se isolarmos o 

efeito de composição etária.
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 Comparativo da Estrutura Etária e 
Taxas de Mortalidade nas Microrregiões Brasileiras, 2018.

Fonte: DataSUS/MS-2018; Freire et al (2019).

No Mapa 1, apresentamos as taxas brutas de mortalidade por microrregião sem a eliminação 

do efeito da estrutura etária. Como essa taxa bruta é uma taxa geral, a soma dos óbitos em 2018 

dividida pela população total no meio do ano, ela carrega o efeito de estrutura etária que interfere 

nos resultados para fins de comparação direta. Afinal, uma região com população mais jovem 

pode ter, no total, menos óbitos, justamente porque um contingente significativo da população 

dessa região ainda não chegou nas idades mais expostas ao risco de mortalidade. Isso fica 

evidenciado no Mapa 1, onde boa parte do Nordeste, Norte e Centro-Oeste tem taxas brutas de 

mortalidade menores do que o restante do país. 

Figura 1
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Taxas Brutas de Mortalidade com efeito da 
estrutura etária nas Microrregiões brasileiras, 2018.

Fonte: Datasus/MS-2018; Freire et al (2019) 

O Mapa 2 apresenta as taxas brutas de mortalidade por microrregiões com a eliminação 

do efeito da estrutura etária. No Norte e Nordeste, os níveis de mortalidade geral são mais elevados 

e são essas as taxas que deveriam ser consideradas para uma análise e comparação do nível de 

mortalidade. Cabe ressaltar que tantos as taxas brutas de mortalidade com efeito da estrutura 

etária (mapa 1), quanto as taxas padronizadas sem efeito da estrutura etária (mapa 2), passaram 

por tratamento metodológico para correção do sub-registro de mortes. Isso porque não é uma 

exclusividade da Covid-19 a existência de subnotificação de casos, e a literatura científica não só 

reconhece níveis de dificuldades de se registrar todos os casos de óbitos ocorridos, mas também 

existem métodos e técnicas que permitem corrigir esse problema.

Mapa 1
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Taxas Brutas de Mortalidade sem efeito da estrutura 
etária nas Microrregiões brasileiras, 2018.

Fonte: DataSUS/MS-2018; Freire et al (2019) 

Os resultados apresentados no Mapa 2 indicam as regiões com potencial aumento no 

número de óbitos por Covid-19 quando eliminamos efeito de uma estrutura etária mais envelhecida. 

Observa-se que a quase totalidade das microrregiões do Norte e uma boa parte das microrregiões do 

Nordeste aparecem, agora, em desvantagem quanto ao risco geral de mortalidade em comparação 

com as microrregiões do Sudeste e Sul do País. Esses são pontos importantes a serem considerados 

no enfrentamento da Covid-19, doença que tem maior gravidade em população mais idosa. 

Mesmo com uma estrutura etária menos envelhecida, muitas localidades do Norte e Nordeste 

apresentam maiores taxas de mortalidade geral.

Este cenário, aliado com o enfraquecimento das medidas de enfretamento da pandemia, 

tal como aquelas indicadas pela OMS, são elementos que precisam ser considerados na 

mitigação de possíveis cenários futuros, de curto e médio prazo, para os impactos regionais 

desta pandemia. Áreas que mesmo antes da pandemia já apresentavam maiores riscos de 

mortalidade geral, que não contavam com uma boa infraestrutura de saúde, em que boa parte 

da população necessita do auxílio emergencial do governo, onde há proporção considerável de 

idosos com alguma comorbidade e que estão flexibilizando as medidas de isolamentos social, 

sobretudo no momento de maior velocidade de espraiamento da pandemia, estão expostas a 

maiores riscos de colapso no sistema de saúde, e podem apresentar um aumento considerável 

no número de mortes pelo Covid-19.

Mapa 2
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Como medir o impacto da Covid-19 na 
mortalidade? Uma análise do excesso de 
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A subnotificação no número de óbito por Covid-19 parece ser um problema global. 

Duas das principais causas podem estar relacionadas à quantidade insuficiente de testes que 

vêm sendo realizados e à demora entre a realização do teste e a divulgação dos resultados. O 

Brasil tem uma das menores taxas de testagem do mundo, cerca de 63 testes para cada 100.000 

habitantes (BBC/Brasil, 2020).

Um olhar sobre os dados divulgados recentemente nos permite uma análise preliminar 

da magnitude da subnotificação nas diversas regiões do Brasil. Uma forma direta é ver o excesso 

de mortalidade geral, ou da mortalidade por idade, com base no número de óbitos de anos ante-

riores. Existem métodos adequados para lidar com isso, sendo possível ter uma ideia de como a 

mortalidade aumentou em determinado ponto do tempo, e quais idades foram as mais afetadas. 

Há uma série de estudos similares para outros países do mundo (The New York Times, 2020).

O excesso de mortalidade é geralmente entendido como o número de mortes (por qualquer 

causa de morte) que estamos vendo agora (por exemplo, neste mês), subtraindo ou dividindo 

pelo número de mortes que teríamos observado na ausência da pandemia de Covid-19. A questão 

central é como medir esse contrafactual, ou seja, “qual o número de mortes que teríamos visto 

na ausência de Covid19”? Uma maneira relativamente simples de fazermos este exercício para 

uma localidade específica é calculamos o número médio de mortes nesta localidade por um 

determinado período de tempo nos últimos n anos anteriores, ou seja, quando o Covid-19 não 

havia emergido como causa de morte, e subtrairmos do número médio de óbitos nos meses 

recentes, depois do surgimento da pandemia.

É importante ressaltar que nem todo o excesso de mortalidade pode ser atribuído à 

Covid-19, mas olhar para o excesso de mortes recentes em comparação com anos anteriores 

pode servir como boa estimativa de tendência sobre a letalidade da doença. Conforme apontou 

Noymer (2020), temos que considerar o efeito da epidemia em três tipos de mortalidade:

3.4
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•	 A mortalidade direta: mortes mensuradas atualmente e registradas como 

Covid-19;

•	 A mortalidade direta-indireta: mortes precoces de Covid-19 que foram confundidas 

com outras doenças respiratórias, e mortes posteriores de Covid-19 que, de alguma 

forma, não são registradas como tal;

•	 A mortalidade indireta: mortes por qualquer outro problema de saúde que só 

ocorreram devido à sobrecarga que a Covid-19 causou no sistema de saúde.

Mas nem todas as mudanças são integralmente negativas. Nesse primeiro momento de 

isolamento social é esperado que as taxas de morte por causas externas (principalmente 

acidentes de transporte e mortes violentas) diminuam devido à redução de circulação de 

pessoas e, portanto, do tráfego nas cidades e rodovias e do número de homicídios. Pontualmente, 

para o Estado do Rio Grande do Norte, já há evidência que esse declínio ocorreu a partir da 

base de dados do Observatório da Violência. Contudo, na base de dados atual do Registro Civil, 

ainda não é possível observar essa hipótese em âmbito nacional, uma vez que a atualização atual 

ainda não dispõe das informações de causas de morte com esse nível de detalhe.

Nesta análise, usamos os dados dos registros administrativos de óbitos, por meio de 

atestados de óbito. Esses dados são fornecidos pelos Escritórios de Registro Civil Brasileiro no 

Portal da Transparência – Registro Civil (2020). São dados são desagregados por sexo, faixas 

etárias, estados, e cidades com pelo menos 100 óbitos registrados. Análises recentes realizadas 

pelo professor e pesquisador Paulo Lotufo evidenciaram o excesso de mortalidade em algumas 

localidades do país (Portal G1, 2020).

Conforme apontado pelo sistema de registro civil, os dados sobre datas de óbitos mais 

recentes podem sofrer algumas alterações, devido à entrada dos novos registros e às correções 

feitas nos óbitos já registrados. O tempo entre a ocorrência do óbito e a disponibilização da 

informação no sistema depende do caminho que a declaração de óbito precisa fazer, desde a sua 

emissão e registro em cartório até a sua inclusão na base de dados do sistema. Ou seja, a análise 

deve ser atualizada e ajustada regularmente. Em que pese essa limitação da base de dados, o 

objetivo de aferir excesso de mortes no atual período não fica prejudicado, uma vez que 

a possibilidade de atualização dos dados só poderia acusar aumento da sobremortalidade de 

2020 com relação ao período anterior. Neste sentido, o excesso de morte analisado neste texto 

pode estar subnotificado. O problema maior para a análise do excesso de mortes seria se os 

dados estivem registrando mortes a mais do que efetivamente ocorrem, e não há evidências de 

que isso esteja acontecendo.
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A Figura 1 apresenta, para seis cidades selecionadas, a evolução mensal da mortalidade 

geral (todas as causas) entre os anos de 2019 e 2020, nos primeiros meses de cada ano. Em 

todas as cidades destacadas na Figura 1, é possível perceber o efeito da pandemia da Covid-19 

em março-abril de 2020, pois observa-se um número elevado de óbitos, bastante superior na 

comparação com o ano anterior. Destaca-se o caso de Manaus, onde observamos um aumento 

substancial do número de óbitos a partir de março de 2020, em relação ao mesmo período em 

2019; aumento já noticiado anteriormente (G1 AM, 2020).

Número de mortes nos quatro primeiros meses 
de 2019 e 2020, para seis cidades selecionadas

Fonte: Registro Civil, Portal da Transparência.

A comparação na variação de números absolutos de óbitos fica comprometida na 

medida em que sua magnitude depende dos diferentes tamanhos populacionais. Nesse caso, 

é importante olhar para a variação percentual do número de óbitos em cada uma das cidades 

apresentadas na Figura 1, entre os quatro primeiros de meses de cada ano, tal como apresentamos 

na Figura 2. Os resultados indicam que a variação percentual no número de óbitos em janeiro e 

fevereiro é baixa, chegando a ser até negativa em algumas cidades. No mês de março, observa-

mos um tímido aumento na variação percentual dos óbitos em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Já no mês de abril, que já contava com aumento de casos e óbitos notificados de Covid-19, 

observamos aumentos na variação percentual dos óbitos em todas cidades, especialmente em 

Recife, São Luís e, principalmente, Manaus, com aumentos de óbitos de 47%, 54,5% e 151,7%, 

respectivamente.

Figura 1
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Apesar da grande variação no número de óbitos nos quatro primeiros meses em 2019 

e 2020, os resultados apresentados nas Figuras 1 e 2 evidenciam um excesso de mortes em 

cidades que, atualmente, estão sendo mais afetadas pelo Covid-19, em especial aquelas que 

apresentam um cenário de iminência de total colapso no sistema de saúde pública, como são 

os casos de Manaus, São Luís e Recife. Esse excesso de mortes pode indicar dois cenários alarmantes. 

Em primeiro lugar, pode revelar um grau elevado de subnotificações, caso uma parcela 

considerável do excesso seja de mortes efetivamente pela Covid-19, mas não registradas como 

tal. E, em segundo lugar, pode indicar um aumento na letalidade por outros tipos de doenças, 

cujo tratamento ou intervenção não foi realizado adequadamente devido à sobreutilização dos 

hospitais e atendimentos de emergência.

Variação percentual do número de mortes entre 
2019 e 2020 (quatro primeiros meses de cada ano)

Fonte: Registro Civil, Portal da Transparência.

Dentre as seis capitais analisadas e com situação muito preocupante no que se refere ao 

aumento de mortes, Manaus, São Luís, Recife e Fortaleza estão em regiões com maior precariedade 

socioeconômica, com maior contingente de população pobre e, portanto, em estágio de 

vulnerabilidade acima da média nacional. Isso torna ainda mais urgente tomar ações integradas 

entre os entes federados (União, Estados e Municípios). É fundamental, contudo, que essa 

Figura 2
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análise seja atualizada constantemente e que os dados continuem sendo avaliados e analisados 

com cuidado.

As análises apresentadas aqui têm uma importante limitação: essas estimativas são 

baseadas em dados preliminares (de 03/05/2020). Mas, como ressaltamos, essa condição só 

torna a análise mais enfática, pois a correção e completude dos dados tornará o excesso de 

mortes ainda mais evidente. É importante ainda que as agências liberem os dados com o maior 

detalhamento possível, como sexo, idade e causas de morte, de modo que os gestores de saúde 

possam acompanhar o potencial efeito da epidemia na saúde geral da população.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

BBC NEWS BRASIL. Brasil é um dos países que menos realiza testes para Covid-19, 

abaixo de Cuba e Chile. Disponível em: <  https://www.bbc.com/portuguese/internacio-

nal-52383539>. Acesso em: 09/05/2020.

G1. Com pandemia, mortes em Manaus estão 108% acima da média histórica. 

Portal G1, Manaus, 05 mai. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2020/05/05/com-pandemia-mortes-em-manaus-estao-108percent-acima-da-media-histori-

ca.ghtml>. Acesso em: 10/05/2020.

THE NEW YORK TIMES. 338,000 Missing Deaths: Tracking the True Toll of the 

Coronavirus Outbreak. Disponível em: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/

world/coronavirus-missing-deaths.html>. Acesso em: 09/05/2020.

NOYMER, ANDREW (2020). At the population level, there will be FOUR 

TYPES of COVID19 mortality. Disponível em: https://threadreaderapp.com/

thread/1241620288825167874.html. Accessed 17 June 2020. Acesso em: 09/05/2020

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – Registro Civil. Especial COVID-19. Disponível 

em: <https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-Covid >. Acesso em: 06/05/2020.

PORTAL G1 MUNDO. Mortes subiram 30% em 5 cidades. Disponível em: < https://

g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/05/04/mortes-subiram-30percent-em-

-5-cidades.ghtml>. Acesso em: 06/05/2020.



199 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Distanciamento social, saúde mental e suicídios:
 breve análise para o Nordeste e os efeitos 

indiretos da pandemia

Denise Evelyn Mendonça Pimentel
José Vilton Costa

Em um momento em que o número de casos confirmados de Covid-19 no mundo se 

aproxima da cifra de 5 milhões, observa-se, simultaneamente, uma escalada no número de óbitos. 

Em todo o mundo, já são mais 320 mil mortes pela Covid-19 e, no Brasil, mais de 16,7 mil casos 

fatais. O estabelecimento da Covid-19 como uma emergência de saúde pública pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) levou os governantes a adotarem várias medidas preventivas e de 

mitigação, como quarentenas, distanciamento social ou, em alguns casos, bloqueio total em 

regiões ou países ao redor do mundo. Todas essas medidas são baseadas em diferentes níveis de 

isolamento das pessoas. Medidas que poderão, em curto e longo prazo, gerar sérios efeitos sobre 

a saúde mental da população (CORREIO BRASILIENSE, 2020).

Diante desse contexto, a saúde mental dos indivíduos tem sido um tema que desperta 

a preocupação da OMS. Os efeitos na saúde mental já foram associados a outros surtos de doen-

ças infecciosas, incluindo a epidemia de síndrome respiratória aguda grave (em inglês: SARS 

– severe acute respiratory syndrome), em 2003, e a influenza A (H1N1), em 2009. No caso 

da Covid-19, principalmente no Brasil, manter o emprego e ganhar a vida tornam-se grandes 

agravantes, especialmente para aqueles que já estão em uma situação de maior vulnerabilidade, 

potencializando maiores níveis de estresse e ansiedade. Além disso, a limitação do acesso a 

atividades diárias normais, não apenas quanto ao trabalho, mas também na ausência de interações 

sociais costumeiras com outras pessoas, pode provocar problemas de saúde mental e enfraquecer 

a saúde física para aqueles que já lutam para manter uma boa saúde e bem-estar.

Assim, discute-se que a pandemia não é apenas de uma doença que afeta a saúde individual, 

mas também o sistema de saúde, a economia e as relações sociais (PIRES, 2020). Um efeito 

colateral adicional e que pode persistir por muito mais tempo do que a própria pandemia da 

Covid-19 são os problemas de saúde mental decorrentes dela (LIMA, 2020). Podemos ter um 

aumento no número de pessoas com problemas de depressão, transtorno de ansiedade e dependên-

cia de substâncias químicas, devido às reações emocionais nesse contexto de pandemia, que se 

dão por diversos motivos, tais como medo de perder alguma pessoa da família, de adoecer, de 

infectar alguém próximo, de perder o emprego (MELO et al, 2020).  

3.5
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Parte dos trabalhadores têm que conciliar as demandas do trabalho em casa com a 

sobrecarga dos afazeres domésticos (principalmente as mulheres). Assim, os trabalhadores são 

responsáveis pela manutenção de uma estrutura de trabalho no próprio domicílio, exigindo 

espaço adequado para realizar atividade laboral por longas horas, além de compartilhar essa 

situação com outros moradores e outras atividades cotidianas. 

Um outro grupo é o dos profissionais que estão se expondo ao risco de contágio por 

trabalhar em serviços essenciais (profissionais da saúde, entregadores, atendentes, trabalhadores 

domésticos) exigindo um maior esforço no cuidado de si e dos familiares, considerando ainda 

que nem sempre é possível manter um distanciamento social devido às condições de moradia.

Essa situação também pode elevar o nível de estresse relacionado à convivência familiar. 

Além desses, temos uma outra parcela da população que está desempregada, sem renda, ou que 

tiveram perdas significativas em seus rendimentos, que sofrerão uma maior pressão para manter 

a sua sobrevivência numa situação de maior vulnerabilidade.

Para Byung-Chul Han (2017), as doenças mentais como a depressão, a ansiedade, e a 

síndrome de Burnout são consequências dos valores da sociedade atual, que ele caracteriza 

como “sociedade do cansaço ou do desempenho”. Expondo de forma muito sucinta a ideia desse 

autor: seria uma sociedade com excesso de positividade, onde predomina a concepção de que 

o indivíduo é responsável pelo seu próprio sucesso e produtividade. Porém, ao sofrer a pressão 

para atingir as expectativas desse desempenho, e estimulado a superar a si mesmo, ele é levado 

também ao esgotamento.

Nesse sentido, trazendo-os para o contexto atual da pandemia da Covid-19, esses valores 

poderão ser acentuados em razão do confinamento, exigindo um desempenho ainda maior 

entre os profissionais que estão em home office, entre os que estão na linha de frente no combate 

a pandemia, e os que estão em situação de vulnerabilidade, porque sofrerão uma maior pressão 

para elevarem o seu desempenho, e pela responsabilidade da sua própria sobrevivência, conduzindo 

a esse esgotamento mental diante de um contexto de tantas incertezas.

De acordo com relatório de 2018 da OMS (2018), os transtornos mentais têm contribuindo 

de forma significativa pela incapacidade total e mortalidade na Região das Américas. A depressão 

e a ansiedade aparecem como responsáveis pela maior carga da incapacidade total referente ao 

subgrupo de transtornos mentais, sendo mais prevalente em pessoas com idade entre 15 e 49 anos.

Dentre os países das Américas, o Brasil aparece em primeiro lugar em relação à 

presença de carga de incapacidade total por transtornos de ansiedade (7,5%) e em segundo 

lugar por depressão (9,3%) (OMS, 2018). Pesquisas sobre o uso de psicofármacos no Brasil 
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também apontam para um consumo indiscriminado de psicotrópicos na rede de saúde pública, 

principalmente por mulheres, pessoas com baixa escolaridade e desempregados. Chama atenção 

que a maior prevalência no uso desses medicamentos tem sido por pessoas que não são portadoras 

de transtornos mentais (MOURA, et al 2016).

A Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS (2020) relata que a depressão é uma 

das principais causas de suicídio. São considerados fatores de risco os momentos de crise, 

problemas financeiros, violência, conflitos no relacionamento, doenças, uso abusivo de álcool, 

entre outras situações que afetam o indivíduo e sua dificuldade em lidar com os problemas.

Segundo os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério 

da Saúde, entre os anos de 2015 e 2018, registrou-se no Nordeste 11.056 mortes por suicídio. 

Mas uma informação relevante, e que converge com as medidas de distanciamento social 

necessárias para o combate à pandemia da Covid-19, é o fato de que a maior parte destes 

suicídios ocorrem dentro do domicílio. Considerando-se os diferenciais por sexo para 

as pessoas com mais de 15 anos de idade, a maior parcela dos óbitos foi de homens, com uma 

variação entre 78% e 83% entre as Unidades da Federação (ver Figura 1).

A sobremortalidade masculina ocorre principalmente em função do maior cuidado que 

as mulheres têm com a sua saúde, bem como por buscarem mais frequentemente ajuda para 

resolver e compartilhar os seus problemas. As questões de saúde mental ainda são um tabu 

para a sociedade brasileira e é mais fortemente disseminada entre a parcela masculina. Estudos 

apontam (FERREIRA et al., 2013; MUNHOZ et al., 2017) que o consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas, que é considerado como uma das principais causa de risco, é mais comum entre homens. 
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Distribuição percentual (%) e número total de suicídios
 por sexo, local de ocorrência e Unidade da Federação 

do Nordeste, 2015 a 2018.

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Ao considerar a distribuição etária dos óbitos, nota-se que a maior parte ocorre nas 

idades entre 15 e 49 anos (Figura 2). A despeito das diferenças nos níveis das curvas ao longo 

das idades, observa-se que o suicídio ocorre nas idades onde as pessoas estão mais ativas eco-

nomicamente, momento da vida em que é preciso lidar com diferentes problemas relacionados 

ao trabalho, à família e aos relacionamentos. Diante disto, se faz necessário obter informações 

sobre os efeitos do distanciamento social motivado pela pandemia e sua relação com a saúde 

mental da população, não apenas durante, mas também após o período de maior confinamento.

Embora as doenças mentais representem ações de caráter individual, os fatores externos 

têm impactos na vida dos indivíduos, e suas repercussões são de efeito coletivo e de longo 

prazo. Isso porque a maioria das pessoas terão que lidar com diferentes problemas e situações, 

devido às mudanças nas configurações de trabalho, pelo exercício de atividades laborais com 

maior exposição de risco ao vírus, por situações de desemprego, além dos conflitos no ambiente 

familiar decorrentes do confinamento. Além disso, mesmo sendo óbvio, é preciso lidar com o 

luto individual e coletivo que as mortes causadas pela Covid-19 adicionarão ao dia-a-dia da 

população por semanas e meses.

Figura 1
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Distribuição etária do número de óbitos por suicídios por 
Unidade da Federação do Nordeste de 2015 a 2018.

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Esse contexto tende a elevar as pessoas a um nível de exigência e estresse ainda maior 

em relação àquele com que já conviviam antes da pandemia. Lembrando que o grupo etário 

de maior risco são aqueles que estão em idade economicamente ativa. Portanto, as pessoas que 

estavam em processos de problemas de transtorno de ansiedade, depressão, e uso abusivo de 

substâncias químicas tendem a ter seus quadros agravados, contribuindo para um aumento dos 

casos de suicídio durante ou após a pandemia. Outros poderão desenvolver algum tipo de quadro 

de ansiedade ou depressão, podendo ficar afastados de suas atividades laborais. Por isso, é 

importante refletir sobre políticas públicas, sobretudo entre os homens, para dar suporte a essas 

pessoas e auxiliar no enfrentamento destes efeitos colaterais pouco visibilizados da pandemia.

Por fim, o impacto do isolamento e da solidão não deve ser subestimado ou cair no final 

das listas de prioridades das ações políticas, pois a inação agora levará a altos custos humanos 

e financeiros mais tarde. Os fortes argumentos sociais e econômicos devem ser suficientes para 

convencer os tomadores de decisão de que eles também precisam tomar medidas urgentes para 

minimizar os efeitos das medidas de distanciamento social, especialmente aquelas em situação 

de vulnerabilidade. Desenvolver intervenções eficazes, incluindo medidas de prevenção, não é 

uma tarefa fácil durante uma emergência de saúde pública, quando as prioridades precisam ser 

redefinidas e os gastos públicos precisam ser realocados com urgência.

Figura 2
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Embora seja compreensível diante da emergência ao combate da Covid-19, não podemos 

deixar de ter um planejamento de médio e longo prazo para os inúmeros efeitos indiretos que 

ocorrerão no contexto pós-pandêmico. Como vimos, a maioria dos suicídios ocorre dentro dos 

domicílios. O contexto geral da pandemia agrava as condições pré-existentes de saúde mental e 

pode haver, ainda, uma ampliação dos casos. Se o poder público orienta para o distanciamento 

social e que as pessoas fiquem em casa, criar ações de tratamento e acompanhamento da saúde 

mental em decorrência dessas medidas não é apenas recomendável, mas é obrigação do Estado.
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Tempo de vida perdido: o impacto da SRAG na
 expectativa de vida no Nordeste e suas UFs

Victor Hugo Dias Diógenes
Ricardo Ojima

José Vilton Costa

A expectativa de vida de uma população é um indicador demográfico que avalia a 

incidência da mortalidade de uma determinada região sobre o ciclo de vida da população. A 

sua expressão mais conhecida é a expectativa de vida ao nascer. Trata-se, grosso modo, da média 

de anos esperados de vida que uma criança nascida em determinada localidade terá caso as 

taxas de mortalidade presentes se mantenham as mesmas no futuro. Mas essa medida também 

é calculada para toda as idades da mesma população e temos, assim, que a expectativa de vida 

pode ser obtida para cada idade exata. Ou seja, obtemos a expectativa de vida ao nascer, mas 

também aos 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim por diante até o grupo de idade final aberto, nesse 

caso, 90 anos e mais. Esta análise realiza uma metodologia em que se estima as diferenças na 

expectativa de vida da população considerando duas situações: total de mortes e a eliminação 

das mortes decorrentes de uma causa básica de morte específica. Assim, usamos a Teoria de 

Múltiplos Decrementos, como é chamada essa abordagem, para saber as diferenças da expectativa de 

vida da população considerando todas as mortes, e a expectativa de vida excluindo as mortes 

decorrentes de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Com base nos dados preliminares de mortes obtidas pela Central de Informações do 

Registro Civil (CRC), que são atualizados diariamente no Portal da Transparência (2020). e 

mantidos pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), analisamos 

as mortes ocorridas desde o início de 2020 até o dia 10/05/2020 (data da última atualização 

disponível até o momento dessa análise). E por que usamos as mortes decorrentes de SRAG? 

Como pode ser visto nos capítulos da seção 4, existe um elevado grau de subnotificação nos 

casos e mortes por Covid-19 no Brasil (e também no mundo), decorrente da ausência de testes e 

da pressão sobre o sistema de saúde. A SRAG é a doença respiratória causada por vírus gripais, 

entre eles o novo coronavírus (Sars-CoV-2), que é a principal virose registrada entre as in-

ternações e os óbitos no ano de 2020. A SRAG segue uma definição padronizada, inclusive em 

registros internacionais, estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e considera 

os casos de mortes onde são identificados os sintomas: Febre, Tosse e Dificuldade Respiratória. 

Por isso, analisar os casos de SRAG nos permite ter uma clareza maior dos casos de Covid-19 

não registrados.

3.6
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A análise privilegiou, nesse momento, o Brasil, a região Nordeste e as Unidades da 

Federação nordestinas. De acordo com o Figura 1, as Unidades da Federação que apresentaram 

os maiores ganhos na expectativa de vida ao nascer foram Maranhão, Ceará e Pernambuco, 

com ganhos de 534, 485 e 408 dias de vida (1,46, 1,33 e 1,12 anos), respectivamente. Isso quer 

dizer que se fossem excluídos os óbitos por SRAG em 2020 no Pernambuco, por exemplo, uma 

criança nascida nesses primeiros meses do ano nesse estado, poderia viver 485 dias a mais. Para 

o Nordeste, esse ganho corresponde a 0,7 anos (255 dias); e para o Brasil, 217 dias.

 Ganhos na expectativa de vida ao nascer (em dias) 
excluídos os óbitos por Síndrome Respiratória Aguda 

Grade (SRAG), Brasil, Nordeste e Unidades
 da Federação do Nordeste, 2020.

Fonte: Painel Covid Registral, atualização até 10.05.2020.

Se verificarmos esse ganho na expectativa de vida em cada idade (Figura 2), nota-se que 

ele é decrescente. O que é esperado, pois conforme sobrevivemos a cada ano de vida, reduz-se o 

tempo médio esperado de vida que temos pela frente. No entanto, se consideramos o ganho 

relativo na expectativa de vida em cada idade, verifica-se que os maiores ganhos percentuais 

ocorrem nas idades mais avançadas, conforme Figura 3. Percebe-se, por exemplo, que seria de 

quase 7% o ganho na expectativa de sobrevida de um idoso de 90 anos ou mais no Ceará ou 

Pernambuco se excluídos os óbitos por SRAG. Ou seja, embora o ganho de tempo médio de 

Figura 1
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vida seja menor conforme avançam as idades, esse ganho representa uma maior proporção na 

comparação entre a mortalidade total e a mortalidade excluindo-se as mortes por SRAG.

Ganhos na expectativa de vida em todas as idades (em dias) excluindo 
os óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grade (SRAG), Brasil, Nordeste e 
Unidades da Federação do Nordeste, 2020.

Fonte: Painel Covid Registral, atualização até 10.05.2020. 

Ganhos na expectativa de vida em todas as idades (em %) excluindo os 
óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grade (SRAG), Brasil, Nordeste e 
Unidades da Federação do Nordeste, 2020.

Fonte: Painel Covid Registral, atualização até 10.05.2020.

Figura 2

Figura 3
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Trata-se de um exercício teórico que permite refletir sobre o impacto de uma causa de 

mortalidade sobre uma determinada população. Portanto, permite avaliar o peso que tem as 

mortes por SRAG no conjunto da mortalidade total dessas regiões e UFs. Considerando que 

as hospitalizações e mortes por SRAG entre os primeiros meses de 2019 e 2020 apresentaram 

uma diferença expressiva, pode-se supor que a Covid-19 seja um fenômeno que alterou 

significativamente as condições de saúde da população no país, no Nordeste e em suas UFs. De 

certa maneira, se não ocorressem mudanças no perfil da mortalidade geral entre 2019 e 2020, 

a aplicação desse exercício teórico nos permitiria supor, também, as mudanças potenciais na 

expectativa de vida do ano passado para esse ano, com a incorporação da Covid-19 como nova 

causa de mortalidade.

 Número de óbitos diários registrados 
por Covid-19 na Itália.

Fonte: Worldometers (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy)

Por fim, vale ressaltar que esses dados são ainda parciais de todo o impacto que a 

Covid-19 poderá causar na mortalidade geral da população brasileira ao longo do ano de 2020. 

Há uma subnotificação, inclusive nos casos de SRAG (e decerto nas demais causas também, que 

precisariam ser corrigidas), e ainda temos mais de metade do ano pela frente, com a tendência 

do aumento do número de óbitos por SRAG e por Covid-19 no Brasil. Mesmo que o número de 

mortes diárias pare de crescer, ao longo dos próximos meses a tendência de queda tende a ser 

mais lenta do que foi (ou está sendo) a curva de subida. Como podemos ver pela experiência do 

Figura 4
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caso italiano (Figura 4, acima), que já passou pelo pico da pandemia próximo ao final de março, 

e quase um mês e meio depois ainda se mantém estável um número de mortes por Covid-19 da 

ordem de 100 por dia. Ou seja, a pandemia da Covid-19 deverá causar uma perda significativa 

na expectativa de vida ao nascer e o ano de 2020 apresentará uma ruptura nas tendências 

crescentes que vínhamos experimentando ao longo dos últimos anos, principalmente em 

termos proporcionais entre os idosos.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s
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Uma análise do padrão de mortalidade por 
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Flávio Henrique Miranda de Araujo Freire

Everton Emanuel Campos de Lima
Marcos Roberto Gonzaga

Ao analisarmos a estrutura etária das mortes por Covid-19, nós verificamos um 

gradiente considerável, bastante semelhante ao observado nas taxas de mortalidade geral. A 

doença parece ser mais perigosa para as pessoas com pior saúde, e o surto na Europa e na 

América do Norte mostrou que doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade aumentam o 

risco de complicações e morte para as pessoas infectadas (JORDAN et al., 2020). Nos países 

em desenvolvimento, portanto, o nível de morbidade da população mais jovem pode atuar 

como um risco adicional da mortalidade por Covid-19. Se, por um lado, uma estrutura etária 

mais jovem pode ter fator protetor, os níveis gerais de morbidade podem ter efeito contrário 

(SHUMMAN, 2020).

No capítulo 3.3 identificamos que a totalidade das microrregiões do Norte, e uma boa 

parte das microrregiões do Nordeste, aparecem em desvantagem quanto ao risco geral 

de mortalidade em comparação com as microrregiões do Sudeste e Sul do país, apesar destas 

últimas serem mais envelhecidas.

Nesta nota, avaliamos a distribuição espacial das principais causas de morte observadas 

entre as microrregiões brasileiras. Nos primeiros momentos da epidemia, é de se esperar que a 

mortalidade fique concentrada nos locais onde foram registradas as primeiras infecções, mas a 

partir do momento em que a Covid-19 avança sobre todo o território brasileiro, é importante 

entender o padrão de mortalidade por causas, para elucidar o que pode vir a acontecer com a 

mortalidade e os sistemas de saúde nas próximas semanas e meses da epidemia. Há bastante 

evidência de que os riscos de morte estão relacionados a aspectos como estrutura etária da 

população, condições gerais de saúde, fatores institucionais, infraestrutura de saúde na região 

e a situação socioeconômica a que a população está exposta. No caso da Covid-19, como já foi 

exposto, as comorbidades podem ter um efeito bastante negativo no risco de mortalidade pela 

epidemia e merecem ser analisadas.

3.7
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Nessa análise, usamos os dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

disponibilizados pelo DataSUS do Ministério da Saúde. O SIM fornece informações sobre o 

número total de mortes e causas de morte por idade e sexo, com dados de mortalidade organizados 

pelo código da Classificação Internacional de Doenças – CID (9ª revisão para 1980-1995 e 10º 

para 1996 em diante). Para facilitar esta análise, usamos a definição de microrregião do IBGE, 

que agrega municípios em pequenas áreas comparáveis. Os dados de mortalidade são de 2017.

As taxas de mortalidade por idade e causas de morte mostram um padrão bastante 

característico, refletindo fatores associados ao ciclo de vida. A Figura 1 apresenta as taxas de 

mortalidade por idade das principais causas de morte. Observamos um nível muito alto de 

mortalidade por causas externas em adultos jovens, que é bastante discutido na literatura. As 

doenças cardiovasculares aumentam rapidamente com a idade, como observado em outros países, 

e se tornarão, em breve, a principal causa de morte no Brasil. A mortalidade por neoplasias e 

doenças respiratórias também aumentam seus riscos nas idades mais avançadas. No Brasil, elas 

também são altas entre os mais jovens, quando comparado com outros países mais desenvolvidos.

Taxas Especificas de Mortalidade, Homens, Brasil, 2017.

=Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus)

Diversos trabalhos apontam a importância de se avaliar as comorbidades nos países em 

desenvolvimento. Todavia, a distribuição dessas entre as localidades não é uniforme. As Figuras 

2 e 3 mostram as taxas brutas de mortalidade padronizadas pela estrutura etária da população 

Figura 1
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brasileira em 2017, para homens e mulheres, respectivamente. Dada a magnitude da diferença 

nas taxas de mortalidade por causas externas entre homens e mulheres, decidimos deixar os 

mapas que mostram essas taxas para homens (Figura 2) numa escala diferente daquele para 

mulheres (Figura 3). Em todos os mapas das figuras 2 e 3 as cores azuis mostram áreas com 

menores taxas e as cores vermelhas mostram as áreas com taxas mais elevadas.

No que diz respeito às causas externas, as taxas de mortalidade são mais altas para os 

homens em todas as 558 microrregiões, com destaque para as regiões Norte, Nordeste e Centro-

-Oeste. Além disso, aproximadamente 58% das mortes registradas por causas externas no sexo 

masculino estão entre as idades de 15 a 39 anos.

Em relação às doenças cardiovasculares, observamos que, em aproximadamente 75% 

das microrregiões brasileiras, os homens apresentam taxas de mortalidade mais altas que as 

mulheres. As regiões Norte e Nordeste são as regiões socioeconomicamente menos desenvolvidas do 

país, e apresentam taxas de mortalidade maiores que as demais. Estudos anteriores mostram 

que locais menos desenvolvidos observaram o ritmo mais acelerado de aumento da mortalidade 

por doenças cardiovasculares nos últimos anos (Baptista e Queiroz, 2019a, 2019b).

No caso das doenças respiratórias, existe um equilíbrio entre homens e mulheres. Em 

aproximadamente 53% das microrregiões, as taxas são maiores entre os homens. Para essa causa 

de morte, observamos uma maior homogeneidade em todo o País no ano de 2017.

Em relação às neoplasias as taxas mais altas de mortalidade, em 2017, estavam concentradas 

na região sul do país (Figuras 2 e 3). No que tange ao diferencial por sexo, em 79% das 

microrregiões brasileiras as taxas de mortalidade por esta causa são maiores entre os homens.
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Taxas brutas de mortalidade (por 100.000) por causas: 
cardiovascular, neoplasia, respiratória, causas externas

 e diabetes – microrregiões, homens, 2017.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus)

Figura 2
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Taxas brutas de mortalidade (por 100.000) por causas: 
cardiovascular, neoplasia, respiratória, causas externas 

e diabetes – microrregiões, mulheres, 2017.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus)

Figura 3
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Por fim, a diabetes mellitus atinge, principalmente, as mulheres. Em aproximadamente 

78% das microrregiões brasileiras as taxas de mortalidade são maiores para elas, se comparadas 

aos homens. Entretanto, a distribuição espacial sugere que, para os homens, essa causa é mais 

heterogênea ao analisarmos o país como um todo. A análise espacial também mostra que, tanto 

para homens como para mulheres, há uma concentração de altas taxas de mortalidade por 

diabetes em regiões do Norte e Nordeste do país. 

Os resultados acentuam as conclusões do capítulo 3.3 e indicam que apesar do fator 

protetor de uma estrutura etária mais jovem, as microrregiões do Norte e Nordeste do 

país apresentam taxas de mortalidade por idade mais elevadas para certas causas de morte, 

que podem acentuar os riscos de complicação por Covid-19. Isso fica evidente com os mapas 

para doenças do aparelho circulatório e diabetes mellitus (Figuras 2 e 3). Como discutimos 

anteriormente, essas localidades concentram a maior parte da população dependente de 

programas de Auxílio Emergencial, maior concentração de trabalhadores no setor informal e 

uma pior estrutura do sistema de saúde. Essas características, somadas ao perfil de mortalidade 

por causas observado – com concentração de casos de mortalidade por doenças cardiovasculares 

e diabetes – apontam para uma população com uma pior condição de saúde geral, indicando 

uma possibilidade de maior vulnerabilidade aos efeitos da Covid-19.
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O “primo do porteiro” e o registro de causa 
básica de morte

Ricardo Ojima

Circulou pelas redes sociais, no mês de março de 2020, uma publicação sugerindo que 

os registros de mortes relacionados à Covid-19 são sobre-estimados, em uma tentativa de 

minimizar a gravidade da situação e, com isso, justificar que há uma histeria construída pela 

mídia e governos acerca da letalidade da doença causada pelo novo coronavírus. É verdade 

que sempre há uma dificuldade em se registrar adequadamente as causas de mortalidade em 

qualquer população, mas, via de regra, os problemas tendem a ser na direção do sub-registro. 

Principalmente em relação a uma doença nova, a chance de se ter registros menores do que o 

número de casos que efetivamente ocorre é maior.

Gente! O primo do porteiro aqui do prédio morreu porque foi trocar o 

pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. Receberam o atestado 

de óbito como se fosse a Covid-19 [doença causada pelo coronavírus]. 

Eles estão indignados. [texto encontrado nas redes sociais]

Isso ocorre porque na ausência de testagem para todos, e pela velocidade com que a 

doença tem acometido os casos graves, corre-se o risco de não haver tempo hábil de se fazer o 

teste para a Covid-19 durante o tratamento dos casos em que os pacientes chegam com 

síndrome respiratória aguda grave nos hospitais e prontos-socorros. Embora sejam considerados 

casos suspeitos, nem sempre são testados. Portanto, justifica-se o sub-registro.

Mas vale destacar que o registro das causas de óbito é feito sempre por um médico. 

Existe um protocolo que segue instruções da Organização Mundial da Saúde para orientar e 

padronizar os dados de forma que sejam comparáveis entre países, inclusive. No formulário 

da Declaração de Óbito emitida pelo hospital existem campos dedicados ao registro da causa 

básica e das causas associadas. A causa básica é “a doença ou lesão que iniciou a cadeia 

de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do 

acidente ou violência que produziram a lesão fatal” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Sendo assim, mesmo que o indivíduo que veio a óbito decorrente do acidente com o 

estouro do pneu do caminhão tivesse sido testado positivo para Covid-19, a causa básica de 

morte seria registrada como essa causa externa. Afinal, o agravo de saúde que levou à morte do 

4.1
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suposto porteiro foi o acidente e não teve relação com o novo coronavírus. Portanto, não é crível 

que um médico, mesmo em meio a um momento de pressão sobre o sistema de saúde, viesse a 

fazer um registro equivocado dessa natureza, pois são qualificados, recebem treinamento para 

isso e sabem da grande responsabilidade que têm no registro das informações para fins de 

planejamento das ações de saúde pública.
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Por que precisamos pensar na subnotificação 
dos casos de Covid-19

Flávio Henrique Miranda de Araujo Freire
José Vilton Costa

Marcos Roberto Gonzaga

Desde o primeiro caso suspeito de Covid-19 em 1 de dezembro de 2019 em Wuhan 

(província de Hubei, China) já são mais de 1,6 milhões de casos confirmados e 101.732 mortes 

relatadas em 185 países (dados desse sábado, 10/04/2020, às 17h de Brasília). Um ponto 

importante para o acompanhamento de epidemias e pandemias é conhecer a sua extensão e 

qual a confiabilidade da notificação dos casos confirmados e do número de óbitos (CALBA 

et al., 2015). No caso da Covid-19, ter clareza nesses dados é importante para responder 

diariamente às seguintes questões:

Experiências anteriores demonstram que a qualidade dos dados nos sistemas de 

vigilância em saúde pode ser afetada, principalmente em situações de grandes epidemias ou 

pandemias de doenças novas, e apresentar algum grau de subnotificação, ocasionando incerteza 

acerca da real incidência da doença.

De uma forma geral, os sistemas de vigilância falham em capturar os casos em dois 

níveis distintos da pirâmide de vigilância: 1) da comunidade, pois nem todos os casos procuram 

4.2
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assistência médica (subavaliação); e 2) no nível da assistência médica, representando uma falha 

em relatar adequadamente os casos sintomáticos que procuraram orientação médica. Isso é 

uma realidade geral para qualquer registro de informação populacional, e não se trata de uma 

questão política. Ou seja, sempre existe um grau maior ou menor de subnotificação de qualquer 

dado deste tipo, mas existem técnicas e metodologias capazes de avaliar qual a dimensão dessa 

situação.

A dimensão de uma epidemia pode ser seriamente subnotificada devido à etiologia 

desconhecida da doença e à falta de protocolo de diagnóstico no seu estágio inicial (ZHAO et 

al., 2020). Nesse sentido, quando uma nova doença infecciosa surge, definições apropriadas 

de casos são importantes para o diagnóstico clínico e para a vigilância da saúde pública. Por 

exemplo, alterar as definições de caso durante uma epidemia pode afetar as inferências. Outros 

fatores que contribuem para a subnotificação incluem os altos custos de testes e a falta de 

infraestrutura de saúde, que podem levar à falta deles.

No Brasil, o Ministério da Saúde tem chamado a atenção para a possibilidade de 

subenumeração dos casos registrados. Há atraso nos resultados dos exames por falta de insumos, 

como reagentes necessários para a realização dos testes, ou falta dos kits na quantidade necessária 

para testar a população, de maneira que os testes para Covid-19 estão restritos a pacientes com 

sintomas mais evidentes e profissionais de saúde.

Nesse cenário, os registros de casos de Covid-19 no Brasil são afetados por subnotificação 

(para o caso de infectados assintomáticos) ou classificação equivocada, como quando, por 

exemplo, é classificada como outra síndrome respiratória. Neste sentido, um indício importante 

para avaliar se há baixa cobertura de diagnósticos da Covid-19 no Brasil, e, mais especificamente, 

no Nordeste, é verificar o aumento nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) quando comparamos 2019 com 2020. Isso se dá devido ao fato de que a Covid-19 é 

uma das causas que podem evoluir para uma SRAG, juntamente com doenças como H1N1, 

Influenza, etc. Na figura 2 apresentamos o número de internações por SRAG por estado da 

região Nordeste nas 14 primeiras semanas epidemiológicas desses dois anos.

No Nordeste, como um todo, foram 1.782 internações por SRAG em 2019 até a 14a 

semana epidemiológica. Em 2020, esse número foi de 4.028, ou seja, 2,3 vezes o número de 

internações do ano anterior. Analisando por Unidade da Federação, a figura 2 reflete forte 

aumento no número de internações em todos os estados. No Estado do Maranhão, por exemplo, 

as internações por SRAG em 2020 equivalem a 9,4 vezes as internações registradas no mesmo 

período em 2019, representando uma variação de 839,7%. Depois temos Bahia, Ceará e 
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Paraíba, com internações em 2020 representando mais que 3 vezes a quantidade registrada no 

mesmo período do ano anterior.

Hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2019 e 
2020 no Nordeste, nas 14 primeiras semanas epidemiológicas de cada ano

Fonte: Infogipe. Fiocruz, Ministério da Saúde.

Os resultados apresentados servem como alerta para a magnitude da subnotificação de 

registros de Covid-19 no Nordeste. Alguns estudos em curso já buscam estimar a subnotificação 

do número de casos confirmados e de óbitos. Um estudo da London School of Hygiene & 

Tropical Medicine usa a distribuição dos atrasos da hospitalização até a morte para ajustar a 

taxa de letalidade por Covid-19 mais próxima à real em vários países do mundo. O estudo 

Figura 2
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inicial foi publicado em 22 de março de 2020, e já foi atualizado algumas vezes. As estimativas 

de cobertura dos registros por Covid-19 só pioram, segundo os autores. Em 22 de março de 

2020 estimaram uma cobertura de 12% para o Brasil.

Alguns dias depois (02/04/2020), estimaram em 11% o percentual de casos registrados, 

podendo variar entre 8,9% e 14%. A atualização do estudo para 9 de abril de 2020 aponta que 

a cobertura do registro de Covid-19 no Brasil baixou para 7,3% (variando entre 5,8% e 18%). 

Isso significa que, tomando a estimativa pontual, para cada 100 casos de infecção apenas 7 são 

realmente notificados no País. Portanto, baseando-se nessa última estimativa mais recente, 

poderíamos multiplicar por 13,7 o número de casos de Covid-19 oficiais notificados.

Assim, se no dia 11/04/2020 tínhamos, oficialmente registrados, 19.638 casos, dada 

a estimativa, teríamos cerca de 250 mil casos que não teriam sido notificados. Esta incerteza 

sobre a real cobertura das notificações e, consequentemente, dos óbitos, impõe grandes desafios 

para o sistema de saúde, seja pela baixa oferta de recursos físicos e humanos ou pela dificuldade 

em se prever, no curto e médio prazo, a real demanda por estes recursos. Diante disso, é funda-

mental que se amplie a capacidade de testagem para a Covid-19 para que não apenas os casos 

graves sejam avaliados. Com isso, poderíamos ter maior clareza dos desafios para enfrentamento da 

pandemia em cada caso e em cada região, pois, como vimos, há indícios de que a subnotificação 

guarde diferenciais importantes entre os estados do Nordeste.
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O perfil demográfico da Síndrome Respiratória
 Aguda Grave (SRAG) no Nordeste

Ricardo Ojima

No capítulo anterior (4.2), foram apresentados os dados de hospitalizações por Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) para nos ajudar a entender o nível de subnotificação dos 

casos graves de Covid-19. Quando o quadro da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-

-CoV-2) evolui, ele leva a uma hospitalização que é classificada como SRAG, e a FioCruz dispõe 

de um sistema de dados específicos para ela21, disponibilizando para download os dados agrega-

dos segundo algumas variáveis, como sexo, idade, testagem, etc. A análise do capítulo anterior 

detalhou a comparação entre os casos notificados de SRAG nas primeiras semanas epidemio-

lógicas de 2019 e 2020 para avaliar, por Unidades da Federação do Nordeste, como houve um 

aumento expressivo nas internações por SRAG no ano de 2020 em relação a 2019.

É reconhecida a dificuldade que os países vêm enfrentando para realizar os testes para a 

Covid-19 de maneira massiva (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020). O que vem ocorrendo no Brasil 

é a testagem dos casos mais graves, e entre os profissionais de saúde diretamente em contato 

com pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Mesmo nos casos suspeitos que vieram 

a óbito, os testes são insuficientes, e fica em aberto se as mortes decorrentes das hospitalizações 

por SRAG foram motivadas pela ocorrência do SARS-CoV-2. 

Outra dificuldade diz respeito ao próprio registro das informações no sistema do 

InfoGripe, pois diante do aumento da demanda por atendimentos no contexto da Covid-19, 

a capacidade dos profissionais de saúde em alimentar o sistema torna-se reduzida. Com isso, 

pode haver um atraso maior do que o normal na atualização dos dados mais recentes.

1  Ver http://info.gripe.fiocruz.br/.

4.3
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Casos notificados de SRAG nas primeiras 15 semanas 
epidemiológicas no Nordeste, nos anos de 2010 e 2020.

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e 
GT-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, 

http://info.gripe.fiocruz.br

Casos notificados de SRAG nas primeiras 15 semanas 
epidemiológicas no Rio Grande no Norte, 

em 2010 e 2020.

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e 
GT-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, 

http://info.gripe.fiocruz.br

Gráfico 1

Gráfico 2
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Analisando os dados históricos de hospitalizações por SRAG, percebemos que há uma 

descontinuidade significativa no ano de 2020. Comparando os dados apenas das primeiras 15 

semanas epidemiológicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) de cada ano, os Gráficos 1 e 2 

deixam evidente que na região Nordeste o número de casos notificados de hospitalizações por 

SRAG é muito maior em 2020. Para o Rio Grande do Norte, apesar da diferença de níveis, as 

tendências são muito próximas. Para o NE, o total de casos registrados em 2020 até agora é 

equivalente ao acumulado de casos entre 2015 e 2019. Ou seja, somando-se os casos de hospi-

talização por SRAG nas 15 primeiras semanas epidemiológicas dos anos de 2015 a 2019, temos 

o equivalente ao total de casos registrados nesse mesmo período apenas em 2020. Segundo 

outras análises (PORTAL G1, 2020), é muito provável que esses casos de SRAG que não 

obtiveram confirmação de teste para qualquer outro vírus sejam, essencialmente, decorrentes 

da Covid-19. Mas vale, ainda, destacar a mudança no perfil demográfico das hospitalizações 

por SRAG. A Figura 1 ilustra as pirâmides etárias das hospitalizações por SRAG no Nordeste 

nas primeiras 15 semanas epidemiológicas de cada ano entre 2012 e 2020.

Estrutura etária por sexo das hospitalizações por SRAG 
nas primeiras 15 semanas epidemiológicas, 

Nordeste 2012 a 2020

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e GT-
-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, http://
info.gripe.fiocruz.br.

Gráfico 1
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O que se percebe, pela distribuição percentual dos casos de SRAG segundo sexo e idade 

dos pacientes, é que nos anos anteriores havia uma predominância entre as crianças, especial-

mente abaixo de 2 anos de idade. Em quase todos os anos, é esse o grupo de idade com maior 

contribuição, e também é possível perceber maior concentração de casos entre meninos (barras 

à esquerda das pirâmides). O que se percebe em 2020 é uma mudança nesse perfil demográfico, 

pois o grupo de idade com maior proporção de casos passa a ser o de maiores de 60 anos de 

idade. Ou seja, muda-se o grupo populacional mais afetado por quadros graves. O grupo de 60 

anos e mais apresentava uma média de hospitalizações (sempre considerando as primeiras 15 

semanas epidemiológicas), nos últimos 10 anos, da ordem de 12%, mas em 2020 essa proporção 

foi de 36%.

Distribuição dos casos de SRAG segundo situação do 
exame laboratorial, em %, e distribuição dos testes 

positivos segundo vírus, em %, para o Nordeste em 2020.

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e 
GT-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, 

http://info.gripe.fiocruz.br

Cerca de 58% dos casos de hospitalização com resultado de testes em 2020 para o 

Nordeste deram positivo para SARS-CoV-2, enquanto no Rio Grande do Norte são 71%. Mas 

essa distribuição é resultado de uma cobertura de apenas 36,3% dos casos que testaram positivo 

para alguma virose. Outros 29,2% dos casos ainda aguardam resultado, e 23,9% dos casos foram 

negativos para quaisquer vírus. Se os casos ainda aguardando resultado tiverem a mesma 

distribuição dos positivos, teríamos uma proporção mais expressiva de confirmações de 

Covid-19. Considerando as informações de óbitos relacionados à SRAG, 19% dos casos no Nordeste 

Figura 2
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constam como aguardando resultado ou sem teste. Daqueles testados positivamente para 

algum vírus, 85% foram confirmados para Covid-19, sendo 14% confirmados para Influenza A 

e B. No Rio Grande do Norte, 80% dos testes positivos foram confirmados pela SARS-CoV-2, e 

6% aguardavam resultado ou não foram testados.

É muito possível que não sejamos capazes de realizar uma ampla testagem para o novo 

coronavírus a tempo de realizar diagnósticos para a tomada de decisões. Isso seria muito 

importante, por exemplo, para decidir sobre a manutenção ou não de medidas de isolamento 

social e abertura e fechamento de atividades produtivas. Afinal, diante da subnotificação muito 

elevada (que segundo estimativas pode ser da ordem de 90%), como saber em que estágio da 

evolução da curva de infecção estamos, para decidir relaxar medidas de isolamento? Portanto, 

avaliar com maiores detalhes a evolução e o perfil da SRAG seria uma boa aproximação para 

entender a complexidade das ações de combate à Covid-19.
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Divergências e convergências nos dados de 
mortalidade: podemos confiar?

José Vilton Costa
Ricardo Ojima

Nas últimas semanas, devido à pandemia da Covid-19 no Brasil, a sociedade vem 

recebendo uma avalanche de informações sobre casos da doença e óbitos por ela. Os sistemas 

de informação sobre saúde no Brasil, particularmente de registro de óbitos, vêm sendo alvos 

de políticas de melhoria de qualidade há algumas décadas, mas ainda assim há disparidades 

regionais e locais que poderiam avançar. O fato é que, nesse contexto de pandemia, a urgência 

da informação de dados de saúde, a velocidade dos novos números, e a pouca familiaridade 

com os dados tendem a deixar a sociedade confusa e mais sujeita a descreditar os números que 

lhes são apresentados.

Não por acaso, as notícias falsas (fake news) que exploram a percepção pública de que 

haja distorção deliberada dos números de casos de Covid-19 ganham espaço nesse contexto. Foi 

o caso da informação falsa que circulou nas redes sociais há algumas semanas atrás atribuindo 

ao governador do Estado de São Paulo um decreto que obrigava ao SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência) registrar como Covid-19 qualquer morte, independente da 

causa (ESTADÃO, 2020). Pesquisa recente da Avaaz avaliou que sete em cada 10 internautas 

brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia da Covid-19 (UOL, 2020).

Diante desse contexto, discutiremos nesta análise novos dados que foram recentemente 

divulgados sobre a mortalidade relacionada à Covid-19. São os dados da Central de Informações do 

Registro Civil (CRC), que são atualizados diariamente no Portal da Transparência, painel Covid 

Registral, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). 

Lançado no início de abril, o portal reúne os dados relativos a óbitos causados por Covid-19, 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), pneumonia, septicemia, insuficiência respiratória 

e causas indeterminadas, possibilitando ainda a comparação com o total de óbitos por outras 

causas registradas pelos Cartórios em todo o Brasil. É possível desagregar os dados para recortes 

estaduais, municipais e por períodos determinados, sendo possível a comparação dos dados de 

óbitos nos anos de 2019 e 2020.

A SRAG é a doença respiratória viral causada por vírus gripais, entre eles o novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). Os sintomas são semelhantes aos da gripe, como febre, dores de 

4.4
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cabeça, calafrios e dores musculares. É considerado um caso de SRAG o paciente com síndrome 

gripal que apresente, além de dificuldade de respirar, um dos seguintes sintomas: redução 

de saturação de oxigênio no sangue a um nível menor que 95%, desconforto respiratório ou 

aumento da frequência respiratória, piora nas condições clínicas de doença inicial, hipotensão, 

ou outro quadro de insuficiência respiratória aguda.

No capítulo 4.3 havíamos discutido a grande variação de casos de SRAG nas primeiras 

15 semanas epidemiológicas de 2020 em comparação com os casos registrados nos últimos 10 

anos. Os dados dessa análise foram provenientes do InfoGripe/FioCruz, e se valem dos registros de 

hospitalização oriundos dos estabelecimentos de saúde públicos e privados. Além de mostrar 

essa variação, mostramos também que o perfil por sexo e idade dos casos muda de forma 

consistente com o perfil dos grupos de maior vulnerabilidade para Covid-19. Ou seja, se em 

anos anteriores os casos de SRAG se concentravam em crianças, em 2020 essa proporção se 

tornou maior entre os idosos. No caso das internações, 29% aguardavam confirmação do resultado 

laboratorial, e quase 11% não tinham sido testadas. Entender o perfil de casos da SRAG é 

relevante, pois a subnotificação dos casos confirmados de Covid-19 tem sido um dos problemas 

decorrentes da ausência de testes e da velocidade com que a doença evolui para quadros que 

acabam levando ao óbito.

Em relação aos óbitos, com base nos dados do Registro Civil, o número de mortes por 

SRAG no Nordeste aumentou em mais de 32 vezes em abril deste ano, comparativamente ao 

mesmo mês de 2019. Para o Brasil, no mesmo período, o aumento foi de 15 vezes. De acordo 

com esses dados (ver Figura 1), em abril deste ano os cartórios registraram 870 óbitos por SRAG 

na região Nordeste, contra apenas 26 no mesmo mês de 2019. No mesmo período, contabilizava-se 

989 mortes com suspeita ou confirmadas pela Covid-19. Entre os estados com maior crescimento 

no número de mortes por SRAG, Pernambuco foi o que registrou mais casos de mortes por 

Covid-19 no Nordeste. Apresentou uma variação de cerca de 159 vezes no número de óbitos em 

abril, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior. O segundo estado mais afetado foi o 

Maranhão, com 83 vezes mais mortes por SRAG na comparação do mesmo período.

Os prazos legais para os cartórios realizarem o registro e para seu posterior envio à Central 

de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) fazem com que os dados do mês de abril 

ainda sejam preliminares. Isto ocorre pois existem prazos legais para que os procedimentos 

sejam documentados. Quando ocorre um óbito, é emitida a Declaração de Óbito pelo hospital 

ou equivalente. Em posse deste documento, é previsto um prazo de até 24 horas para que seja 

lavrada em cartório a Certidão de Óbito, junto a um cartório de registro civil. Em alguns casos 

especiais, esse prazo pode ser estendido para até 15 dias. Por fim, os cartórios devem enviar 

estes registros à Central Nacional até 8 dias após a emissão da certidão.
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Óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
no mês de abril, segundo estados da região nordeste.

Fonte: Painel Covid Registral

Para o Brasil como um todo, tem-se observado que o número de óbitos confirmados 

ou suspeitos por Covid-19 registrados pelos Cartórios de Registro Civil é mais elevado em 

relação aos dados oficiais do Ministério da Saúde. Entretanto, na região Nordeste observa-se 

um cenário diferente (Figura 2). Até o dia 30 de abril, os cartórios contabilizaram 488 mortes 

a menos por Covid-19 do que as notificadas oficialmente pelo Ministério da Saúde no Painel 

Coronavírus Brasil. Os números do CRC Nacional apontam 1.048 mortes registradas como 

Covid-19 na região, enquanto os dados do Ministério da Saúde contabilizavam 1.536 casos 

fatais confirmados, uma diferença de 46,6%. No estado do Pernambuco, que registra o maior 

número de casos fatais na região, os dados apontam um diferencial de 80% entre as duas fontes 

de dados. O Ceará figura como único estado da região com maior número de óbitos registados 

pelos cartórios (500 mortes) comparativamente aos dados do Ministério da Saúde (482 mortes). 

Nesse caso, os dados do CRC são 3,7% mais altos. Para todos esses dados, sempre estão sendo 

considerados os registros para o mês de abril.

Figura 1
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Comparação entre óbitos por Covid-19 registrados em 
cartórios e pelo Ministério da Saúde, segundo 

estados da região Nordeste.

Fonte: Painel Coronavírus Brasil; Painel Covid Registral

Um estudo recente desenvolvido pelo IBGE mostra que há uma boa eficiência nos 

sistemas de coleta e qualidade de dados do Ministério da Saúde e do Registro Civil. O estudo 

pareou os dados dessas duas bases e verificou uma coincidência entre elas para mais de 90% 

dos registros. Em um país com dimensões continentais e desigualdades regionais enormes para, 

por exemplo, o acesso à internet, esse dado chega a ser surpreendente. É verdade que existem 

lacunas em algumas regiões, como podemos ver na Figura 3, e este estudo desenvolvido pelo 

IBGE contribui para que esforços sejam feitos de maneira focalizada sobre essas localidades, 

para atingir um nível ainda maior na qualidade da informação de óbitos no Brasil.

Figura 2
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 Percentual de registros de óbitos não pareados na base 
do Ministério da Saúde, segundo município de 

residência do falecido – Brasil – 2015

Fonte: IBGE.

Diante dessas informações, o que podemos concluir é que existe ainda um importante 

esforço de sistematização das informações. A urgência dos dados confiáveis para a análise da 

situação da pandemia extrapola a capacidade do sistema de dar respostas imediatas. Mas esse 

atraso é justificável, dada a velocidade com que a pandemia da Covid-19 avança no mundo, no 

país e no Nordeste, sem precedentes na história recente. O sistema de registros de óbitos que 

temos hoje, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Registro Civil, são de boa qualidade, mas 

a visualização dos dados em tempo real demandadas pela pandemia da Covid-19 não estava prevista 

pelo sistema. Normalmente, os dados são tratados, corrigidos e sistematizados ao longo do 

tempo, de acordo com as características do registro em cada fonte e as condições materiais e 

socioeconômicas de cada região.

Isso não significa que nada possa ser feito se não temos dados unificados e completa-

mente integrados em tempo real, mas precisamos ter uma visão mais ampla do problema, que 

não foque exclusivamente numa contagem de casos e óbitos. Boa parte das análises desenvolvidas 

Figura 3
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pelo ONAS-Covid19 se baseiam em dados pré-pandemia, pois há uma relativa inércia nas 

características sociodemográficas da população, que permitem avaliar condições pré-existentes 

para o enfrentamento de situações novas. Na análise do capítulo 3.3 desse livro, por exemplo, 

desenvolveu uma análise do padrão espacial da mortalidade no Brasil com base nos dados de 

2018, para discutir os riscos de mortalidade que devem ser reproduzidos pela Covid-19.

Enfim, é evidente que os dados oriundos do Ministério da Saúde ou do Registro Civil 

mostram um aumento expressivo dos casos de óbitos por doenças respiratórias na comparação 

de 2019 para 2020. Se todos os casos são decorrentes da Covid-19, não há como termos certeza 

absoluta, devido à carência de testes. Mas se considerarmos que quase 60% dos casos de 

hospitalização confirmados por testes para viroses foram positivos para o SARS-CoV-2 (novo 

coronavírus), podemos avaliar que a Covid-19 tem uma contribuição muito forte nesse aumento 

de óbitos entre o ano passado e agora. E, mesmo que os testes nunca cheguem a ser feitos 

na integralidade dos casos, não há como negar que existe um aumento nos óbitos nas últimas 

semanas. Neste caso, as fake news que mostram caixões sendo supostamente enterrados vazios 

não guardam nenhuma proximidade com os registros de óbitos. Mesmo que haja divergência 

entre os dados de uma fonte ou de outra, ou mesmo que não tivéssemos conhecimento da 

existência da Covid-19, os registros de óbito nos mostrariam que algo de muito grave está 

acontecendo, e mortes não previstas pelas tendências históricas estão ocorrendo.
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SRAG e Covid-19: por que precisamos pensar 
nos últimos 14 dias antes de mudar medidas 

de distanciamento?

Ricardo Ojima

No capítulo 4.3, desenvolvemos uma análise sobre o perfil demográfico da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Nordeste, e destacamos alguns dados sobre o Rio Grande 

do Norte. Os dados utilizados foram extraídos do portal InfoGripe, da FioCruz, que é dispo-

nibilizado abertamente para download e considerava, até aquele momento, o registro de casos 

das primeiras 15 semanas epidemiológicas de 2020 (de 29/12/2019 até 11/04/2020). As SRAG 

seguem uma definição padronizada, inclusive em registros internacionais, estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e os pacientes devem apresentar os seguintes sintomas: 

Febre + Tosse (ou dor de garganta) + Dispnéia (ou saturação de oxigênio menor que 95%, ou 

dificuldade respiratória) + Internação (ou óbito). Ou seja, toda internação ou óbito realizado 

pelo sistema de saúde que apresente simultaneamente Febre, Tosse e Dificuldade Respiratória 

são classificadas como SRAG.

Como alertamos na análise anterior, os dados são registrados pelo sistema da FioCruz 

continuamente e podem ser corrigidos e atualizados mesmo após o fechamento das semanas 

epidemiológicas anteriores. Os registros consideram a data de referência do aparecimento dos 

primeiros sintomas do paciente e podem ser realizados tardiamente no sistema após o encerramento 

da semana epidemiológica a que se refere. A Figura 1 mostra a diferença entre os dados 

constantes na base quando fizemos a análise publicada no dia 24/04 (que se referia a atualização 

da base do dia 21/04) e a versão atualizada no dia 11/05, para as mesmas primeiras 15 semanas 

epidemiológicas. Podemos perceber, portanto, que a partir da 12a semana epidemiológica 

encontramos um número maior de casos na atualização da base de 11/05 e que essa diferença 

vai aumentando conforme chegamos ao período mais recente.

Essa diferença não desqualifica a informação, pois essa defasagem temporal é explici-

tamente característica da base de dados. Além disso, todo e qualquer sistema de informação 

possui períodos de revisão, correção e atualização, que podem variar mais ou menos de acordo 

com as suas características. Vimos no capítulo 4.4 que outras bases também possuem essas 

variações e, mesmo assim, podem ser consideradas de excelente qualidade. Também discutimos 

que, sabendo dessa característica dos bancos de dados, poderíamos afirmar que os registros só 

poderiam apresentar subnotificação, e não sobrenotificação. Ou seja, diante do potencial de 

4.5
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inclusão de casos atrasados e revisões do banco de dados, era muito provável que os casos de 

SRAG fossem ainda maiores do que os apresentados nas análises anteriores. De fato, entre as 

duas datas de atualização do banco de dados que analisamos aqui, foram adicionados 992 casos 

de SRAG às primeiras 15 semanas epidemiológicas para o Nordeste, e 39 para o Rio Grande do 

Norte; uma variação percentual de 16,4% e 17,0%, respectivamente, em relação ao total de casos 

observados na consulta de dados de 21.04.

Registros dos números de casos de SRAG segundo data 
de atualização da base e semanas epidemiológicas, 

Nordeste e RN.

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e 
GT-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, 

http://info.gripe.fiocruz.br 

Nota: a atualização de 21/04/2020 foi utilizada para a análise publicada no ONAS-Covid19 no dia 24/04/2020 

considerando as primeiras 15 semanas epidemiológicas.

Mas será que essa atualização da base, com a adição de novos casos, afetou algumas 

das nossas interpretações ou conclusões da análise anterior? Faremos, portanto, uma análise 

a partir da atualização de 11/05, e sugerimos que o leitor acompanhe a análise anterior para 

comparar os resultados, caso deseje.

Com base nos dados do InfoGripe, de 11 de maio de 2020, podemos perceber (ver Figura 

2) que a evolução dos casos de SRAG nas primeiras 17 semanas epidemiológicas do ano de 2020 

são muito maiores do que a tendência histórica dos anos anteriores. Os casos registrados para 

Figura 1
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a região Nordeste no ano de 2020 é 6 vezes maior do que a média de casos registrados nos anos 

de 2017 a 2019. Para o Rio Grande do Norte, os casos em 2020 são 3,7 vezes maiores do que a 

média deste mesmo período. Confirmando, assim, a visível ruptura na tendência histórica em 

2020 e indicando que, mesmo se não soubéssemos da existência da Covid-19, haveria evidências 

de que alguma doença respiratória estaria em situação epidêmica na região.

 
Evolução dos casos de hospitalizações por SRAG nas 

primeiras 17 semanas epidemiológicas, 2020 e média 
dos anos de 2017 a 2019, Nordeste e Rio Grande do Norte.

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e 
GT-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, 

http://info.gripe.fiocruz.br

O padrão etário por sexo dos casos de SRAG confirmam a mudança na distribuição e, 

da mesma forma, apontam para uma mudança no causador da internação. As pirâmides etárias 

abaixo (Figura 3) demonstram que o perfil demográfico muda radicalmente de 2019 para 2020, 

considerando aqui as primeiras 17 semanas epidemiológicas de cada ano. Os dados apresenta-

dos se referem ao estado do Rio Grande do Norte, mas seguem a mesma tendência que pode ser 

identificada para a região Nordeste como um todo. Reduzem-se as hospitalizações de SRAG de 

crianças (predominantemente as de menos de 2 anos de idade) em 2019, e aumenta a participa-

ção de idosos (pessoas com mais de 60 anos de idade). É como se tivéssemos virado a pirâmide 

de cabeça para baixo, sendo que a participação de homens (lado esquerdo das pirâmides) tem 

quase o dobro da participação das mulheres do mesmo grupo de idade.

 

Figura 2



239 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Pirâmides etárias dos casos de SRAG 
no Rio Grande do Norte, 2019 e 2020.

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e 
GT-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, 

http://info.gripe.fiocruz.br

Considerando os casos de SRAG em 2020, e segundo os dados de realização de testes 

para o tipo de vírus (11/05) registrados no sistema InfoGripe para o estado do Rio Grande do 

Norte, percebe-se a proporção elevada de informação em aguardo de resultado. Isso resulta 

também na atualização posterior da base de dados, fazendo com que mudem os dados acumulados 

de outras semanas epidemiológicas já lançadas no sistema. 35% dos casos de hospitalizações 

estavam em aguardo e 10% dos óbitos estavam nessa mesma situação até 11/05 (ver Figura 4). 

Uma informação relevante, que confirma as mudanças observadas nas Figuras 2 e 3, é a quan-

tidade de casos confirmados por testes positivos. Tanto em termos de casos de hospitalizações 

como de óbitos que tiveram o teste positivo confirmado para algum tipo de vírus, o principal 

resultado é o SARS-CoV-2, nome do novo coronavírus causador da Covid-19. 86% e 98% das 

hospitalizações e óbitos, respectivamente, tiveram teste positivo para o novo coronavírus.

Figura 3
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Casos de hospitalizações e óbitos por SRAG segundo 
condição de testagem para vírus e resultado dos 

testes positivos, Rio Grande do Norte 2020.

Fonte: Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, e 
GT-Influenza da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, http://Covid-19.procc.fiocruz.br/, 

http://info.gripe.fiocruz.br

Os resultados dessa atualização da análise publicada originalmente em 24/04 permitem 

confirmar as observações realizadas anteriormente. Os dados da atualização mais recente 

(11/05) incorporaram mais casos às semanas epidemiológicas anteriores. Assim, reforçam-se 

os argumentos sobre o fato de que estamos analisando ocorrências passadas, e isso torna mais 

difícil ainda enfrentar a pandemia. Reiteramos que isso não é um defeito do dado que invalida 

a sua análise; ao contrário, é parte da metodologia de sistematização de informação de boa 

qualidade. Reconhecer e entender a sistemática da organização dos dados nos permite ter segurança 

do que estamos analisando.

Como vimos, dos 992 casos adicionados entre as atualizações de 21/04 e 11/05 para o 

ano de 2020 no Nordeste, 61% deles foram na semana epidemiológica 15, e 20% na semana 14. 

Para o Rio Grande do Norte, a mesma tendência é observada (com 51,3% e 30,8% dos casos 

Figura 4
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adicionados às semanas epidemiológicas 15 e 14, respectivamente). Assim, analisemos os dados 

com o cuidado de que as informações mais recentes estão subestimadas, mas a correção e incor-

poração de novos casos pode ser estimada. O Observatório Covid-19BR (2020)3 desenvolveu 

uma metodologia para estimar essa defasagem temporal na atualização da base de dados que 

ajuda na tomada de decisão. A Figura 5 permite verificar como os dados vão sendo incorporados ao 

longo dos processos de atualização da base e, com base nessas tendências, passa a ser possível 

realizar uma estimativa de quantos casos devem ser considerados na data presente, com base 

nas tendências de incremento encontradas nas atualizações passadas.

Enfim, mesmo quando o pico da pandemia for atingido no Brasil, e o ritmo de novos 

casos e mortes começarem a ter uma evolução negativa, só saberemos com segurança essas ten-

dências com uma defasagem temporal de aproximadamente de duas semanas. Portanto, alterar 

as medidas de distanciamento social deve ser uma ação baseada em estimativas bem estudadas 

e cuidadosas. Temos dois elementos importantes a serem considerados: 1) há uma defasagem 

temporal de cerca de 14 dias entre a contaminação pela Covid-19, o aparecimento dos primeiros 

sintomas e o potencial agravamento do quadro clínico; 2) há outra defasagem temporal na 

alimentação do banco de dados que, entre 10 a 14 dias, chega a complementar informações 

passadas em mais de 50% dos registros.
 

Evolução dos óbitos registrados segundo data do óbito.

3  Ver https://Covid19br.github.io/.

Figura 5
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Fonte: Boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, desenvolvido pelo Observatório Covid-19BR.

Não por acaso, o relaxamento das medidas de distanciamento nos Estados Unidos da 

América considera um prazo de 14 dias de observância de critérios de novos casos, incluindo 

testagem massiva para avaliar essa evolução e outros. No caso brasileiro, temos baixa testagem 

e as mesmas dificuldades enfrentadas em todo o mundo em relação ao atraso de notificações 

de casos e atualização de bases de dados. Mudar as orientações das medidas de enfrentamento 

por razões estritamente políticas e econômicas, sem considerar estes elementos, seria um risco 

sanitário muito elevado. Sem uma avaliação que considere, pelo menos, 14 dias de tendências 

sustentadas da evolução da doença, estaremos dando um salto no escuro muito perigoso.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

OBSERVATÓRIO COVID-19BR. Disponível em: <https://Covid19br.github.io/index.

html>. Acesso em: abril.2020.



243 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Quantos somos hoje nos municípios? Projeções
 populacionais por idades para políticas públicas

 e a avaliação do excesso de mortes pela 
Covid-19

Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire
Marcos Roberto Gonzaga

Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil41  (último acesso às 12h de 

21/05/2020), 73,3% das mortes ocorridas no Brasil por Covid-19 foram de pessoas com 60 anos 

ou mais de idade, seguindo a tendência mundial de maior mortalidade na população idosa. Na 

Itália, 95,3% das mortes por Covid-19 foram de pessoas nessa faixa etária. Na Espanha, 95,2% 

das vítimas fatais foram de idosos a partir dos 60 anos. Já nos Estados Unidos e Inglaterra, são 

mais de 80% das mortes entre pessoas com 65 anos e mais.

No Nordeste do Brasil a tendência não é muito diferente, com 71,7% dos óbitos 

ocorrendo na população com 60 anos ou mais, segundo informações da Fiocruz52 (último acesso 

em 21/05/2020). No capítulo 4.3, traçou-se um perfil demográfico das hospitalizações por 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Nordeste, demostrando claramente que em 

2020 a distribuição etária dos casos de hospitalização é muito concentrada na população idosa, 

diferente dos anos anteriores, onde a concentração era, sobretudo, na população de crianças 

com até 2 anos de idade.

No que se refere à distribuição espacial dos casos de Covid-19, os dados demonstram 

que está havendo uma interiorização da doença. O capítulo 2.12, alertou que metade dos municípios 

do semiárido nordestino já tinham casos confirmados da Covid-19.

Diante desse cenário, com uma doença nova que tem consequências graves, principal-

mente para a população idosa, e que avança para o interior dos estados nordestinos, é importante 

conhecer a estrutura etária atual e futura da população no nível municipal. Tendo como base o 

último censo populacional, que ocorreu há 10 anos, saber como está se alterando o perfil etário 

das populações dos municípios torna-se um importante insumo em qualquer modelo para se 

prever algum possível excesso de mortes pela Covid-19 em determinado município, considerando os 

óbitos que ocorrem de forma direta ou indireta.

1  Ver https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio.
2  Ver http://info.gripe.fiocruz.br/.

4.6
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Nas projeções populacionais do IBGE, revisão 2018 (IBGE, 2018), estima-se que a 

população nordestina em 2020 é de 57.374.243 habitantes, sendo que destes, 7.249.788 

são pessoas com 60 anos ou mais (12,6%) e 5.071.114 com 65 anos ou mais (8,8%). Portanto, 

a região tem um volume considerável do contingente populacional no grupo de maior risco à 

pandemia, segundo o critério de idade.

Com o forte declínio da mortalidade e, principalmente, da taxa de fecundidade (que 

representa o número médio de filhos por mulheres no intervalo etário reprodutivo), a população 

brasileira está passando por um rápido processo de mudança em sua estrutura etária rumo ao 

envelhecimento populacional, ou seja, uma estrutura etária cuja característica mais marcante 

é a redução relativa da população abaixo dos 15 anos e consequente aumento na proporção da 

população adulta e idosa. Esse processo ocorre, com maior ou menor intensidade, em todas 

as regiões do Brasil, inclusive na região Nordeste como um todo, e em seus municípios. Esse 

processo de mudança na estrutura etária da população pode ser intensificado ou amenizado 

pela migração, na medida em que ela ocorre de modo seletivo segundo as idades; ou seja, os 

migrantes não migram em qualquer idade.

Com o avanço da pandemia para o interior dos estados do nordeste, ressaltamos a 

importância de conhecer a estrutura etária no nível municipal, sobretudo pela falta de estrutura 

hospitalar em grande parte destas localidades. O Laboratório de Estimativas e Projeções 

Populacionais do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN (Lepp/PPGDem/

UFRN)6 projetou a população de todos os municípios brasileiros, por sexo, grupos quinquenais 

de idade e ano calendário, de 2010 a 2030, utilizando uma combinação de métodos demográficos e 

estatísticos, tal como metodologia descrita em artigo recentemente publicado na Revista 

Latinoamericana de Población (FREIRE et al., 2019). Estas projeções populacionais possibilitaram 

análises correntes das estruturas etárias ao nível municipal, haja vista que o último censo 

demográfico brasileiro ocorreu em 2010, e a pesquisa amostral domiciliar do IBGE com maior 

amplitude no território nacional, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), não 

tem amostra que permita analisar os dados na escala municipal.

A Figura 1 mostra as taxas geométricas médias anuais de crescimento das populações 

municipais de todo o Brasil entre 2010 e 2030. Os gráficos da esquerda apresentam as taxas de 

crescimento da população total. Os gráficos da direita mostram as taxas para a população idosa, 

acima dos 65 anos. Áreas com tons de cores mais escuras são aquelas que, segundo as projeções, 

apresentarão maiores taxas médias de crescimento entre 2010 e 2030. É notável como a população 

idosa cresce a taxas muito maiores do que a população em geral, pois os mapas da direita, que 

3  Ver https://demografiaufrn.net/laboratorios/lepp/.
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são para a população no grupo etário de 65 anos ou mais, mostram cores bem mais escuras, tanto 

para homens quanto para mulheres, indicando maiores taxas médias de crescimento nesse grupo 

etário. Destaca-se que este cenário ocorre em todo o território nacional.

 Taxa média de crescimento geométrico anual dos 
municípios brasileiros, entre 2010 e 2030, 

segundo o sexo

Fonte: FREIRE, GONZAGA e QUEIROZ (2019).

Concentrando-se nos resultados especificamente para os estados do Nordeste, a Tabela 

1 nos mostra, em números absolutos, como o crescimento da população idosa é muito maior 

que o da população em geral, agora focando no período entre 2010 e 2020. Para a região como 

um todo, a população total cresceu, em média, 0,56% por ano na última década, enquanto a 

população idosa cresceu, anualmente, a uma média de 2,76% no mesmo período. O ritmo do 

envelhecimento populacional é acentuado nos 9 estados nordestinos, destacando-se Alagoas, 

Figura 1
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Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte, com crescimento de população idosa por volta dos 3% 

ao ano.

População dos Estados nordestinos, 2010 e 2020*

Fonte: População de 2010: Censo Demográfico 2010, IBGE, ajustada pelas Projeções Populacionais do IBGE, 
revisão 2018. 

*Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2010-2060- Revisão 

2018.

Esse processo de envelhecimento populacional fica evidente com as pirâmides etárias 

das figuras 2 e 3. Cada linha nos gráficos representa uma estrutura etária de um município 

nordestino, linhas azuis para a população masculina e vermelhas para a feminina. As linhas 

em tom de cor cinza claro representam as estruturas etárias da Região Nordeste (Figura 2) e 

de cada Estado (Figura 3). Todos os estados do nordeste apresentam o mesmo fenômeno de 

estreitamento da base e alargamento do topo na pirâmide etária em 2020 (pirâmides do meio 

na Figura 3), e mais ainda para 2030 (pirâmides mais à direita na Figura 3). Há uma rápida per-

da do peso relativo da população jovem e um ganho expressivo do peso relativo da população 

adulta e idosa.

Além disso, é importante ressaltar que os gráficos das figuras 2 e 3 revelam que há uma 

tendência homogênea em todos os municípios do Nordeste, pois não há muitas linhas (estrutura 

etária) com tendências divergentes ao longo de todos os municípios, independentemente de a 

qual estado pertença.

Tabela 1
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Pirâmide etária dos municípios nordestinos, 
2010, 2020 e 2030

Fonte: FREIRE, GONZAGA e QUEIROZ (2019).

Os resultados das projeções populacionais por sexo e idade aqui apresentados mostram 

um processo de envelhecimento populacional generalizado, que ocorre com maior ou menor 

intensidade em alguns estados ou municípios. Para além das diferentes medidas e graus de 

isolamento, condições diversas de infraestrutura do sistema de saúde e diferentes prevalências 

de comorbidades nas populações municipais, é importante ter conhecimento do perfil etário 

da população. Ou seja, diante de uma doença que pode afetar as pessoas de forma diferente 

de acordo com suas idades, é preciso ter maior clareza da distribuição das pessoas segundo as 

idades nos dias de hoje. Isso se faz necessário não somente para o delineamento das políticas e 

alocação dos recursos públicos em saúde, mas também em qualquer modelo de projeção que 

considere o excesso de óbitos derivado da pandemia da Covid-19.

Figura 2
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Pirâmides etárias municipais para cada 
estado do Nordeste, 2010, 2020 e 2030.

Fonte: FREIRE, GONZAGA e QUEIROZ (2019).

Figura 3
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Sem dados, um salto no escuro

Ricardo Ojima

No capítulo 4.1 comentamos uma informação que circulava pelas redes sociais falando 

sobre um suposto primo do porteiro que teria morrido pelo estouro do pneu do caminhão em 

seu rosto, mas que teria sido registrada em seu atestado de óbito a Covid-19 como causa. 

Também comentamos no capítulo 4.4 sobre o suposto decreto que obrigava o SAMU de São 

Paulo a registrar como Covid-19 qualquer caso de falecimento. Mas parece que, passados quase 

dois meses e 35 mil óbitos adicionais desde essas publicações, ainda há uma dificuldade de se 

entender que não se forjam dados de mortes nessa escala. Lamentavelmente, essa percepção 

também existe nos meios políticos.

Na primeira semana de junho de 2020, o sistema que apresenta os dados compilados de 

casos e óbitos pela Covid-19 no Ministério da Saúde apresentou atraso da divulgação, site em 

manutenção e redução dos dados apresentados. Segundo se sabe, há uma crença entre a gestão 

federal de que os dados estejam sobre-enumerados por interesses de repasse de recursos dos 

estados e municípios. De fato, o registro de dados de mortalidade é complexo e segue uma rotina 

de procedimentos. E sim, há mais de uma fonte desse dado. O dado do Ministério da Saúde 

(declaração de óbito) e o dado do Registro Civil (atestados de óbitos lavrados nos cartórios). 

São perfeitos? Claro que há dificuldades, sobretudo no momento em que é necessária uma 

avaliação em tempo real dos casos de uma doença ainda pouco conhecida.

De certa maneira, faz sentido revisar os dados. Mas isso é feito sistematicamente desde 

sempre. O próprio sistema do Ministério da Saúde divulgava a informação sobre “casos em 

investigação”. Afinal, sabe-se que os testes laboratoriais demoram alguns dias para darem o 

resultado e, portanto, ao se revisar dados é mais provável que se encontre mais casos de 

Covid-19 do que aqueles registrados imediatamente. Quando o caso grave evolui e o paciente 

fica internado alguns dias, há tempo para que o resultado do exame chegue e, caso ocorra um 

óbito, registra-se com certeza sobre a causa. Por outro lado, quando o caso já chega grave para 

hospitalização, o resultado do teste pode chegar alguns dias depois que o paciente tenha fale-

cido. Nesse caso, a declaração de óbito emitida pelo sistema de saúde registraria possivelmente 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e/ou suspeita de Covid-19, mas tendo sido feito o 

teste, a informação permaneceria “em investigação” até que o resultado final fosse confirmado 

ou não, para que entrasse na estatística de óbitos pela Covid-19 do Ministério da Saúde.

No caso dos registros do cartório, essa revisão do dado em relação às causas não ocorre. 

4.7
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Então, tendo sido registrado o caso como SRAG, devido à ausência do teste laboratorial, as 

estatísticas do registro civil permanecerão assim. Nesse sentido, sem existência de testes em 

grande quantidade, a tendência é que os registros de Covid-19 sejam menores do que aqueles 

oficialmente registrados. Mas mesmo que nunca se confirmem os casos por Covid-19, avaliar 

(como mencionamos no capítulo 4.5) os registros de 2020 em relação a anos anteriores já dá 

indícios de que uma epidemia esteja ocorrendo.

A informação sobre os casos “em investigação” é relevante para o planejamento. Sabe-se 

que os testes foram feitos e que se aguarda a confirmação de uma quantidade de casos adicionais. 

Isso não é um problema do Brasil, mas de todo o mundo. Quanto mais se testa, mais se sabe 

sobre a dimensão da doença. Marcelo Soares, responsável pelo portal lagom data71, publicou 

uma análise que mostra a razão entre as mortes atribuídas à SRAG para cada uma atribuída à 

Covid-19. O Gráfico 1 mostra que quanto maior é a quantidade de casos de SRAG, menor é a 

de casos de Covid-19.

Enfim, o desafio dos dados é enorme. Embora para a maior parte da sociedade o que 

possa parecer ser de mais interesse seja apenas o total de óbitos ou a quantidade de óbitos ocorridos 

nas últimas 24h, como o portal do Ministério da Saúde agora apresenta, para a gestão e para as 

análises epidemiológicas, socioeconômicas e demográficas, é fundamental ter a maior quantidade 

de dados disponíveis. Ainda que sejam parciais, incompletos ou sujeitos à revisão e crítica, 

a informação mais detalhada e a diversidade de fontes e categorizações, permitem entender 

melhor os processos e tendências. Afinal, o dado pelo dado não diz nada. É preciso tratá-lo, 

analisá-lo e cruzá-lo com outras informações para que possa ser de interesse social. Sem isso, 

flexibilizar as medidas de distanciamento social, por exemplo, seria um salto no escuro.

1  Ver https://www.lagomdata.com.br/coronavirus. foi elaborado pelo Google Forms com linguagem 
acessível aos trabalhadores para permiti-los responder sem a presença de um entrevistador. Para a maioria das perguntas havia as alternativas 
de respostas, mas com a possibilidade do respondente relatar em um campo aberto outra situação não prevista nas respostas disponibilizadas.
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Razão entre as mortes atribuídas à SRAG e as 
atribuídas à Covid, distribuídas nas capitais brasileiras.

Fonte: Lagom Data (https://bit.ly/2AaaZmE)

Gráfico 1
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Efeitos de confundimento para análises 
comparativas da incidência da Covid-19 nos 
estados brasileiros: os diferenciais de idade e 

a capacidade de testagem

Victor Hugo Dias Diógenes

Na busca e divulgação de informações sobre a pandemia da Covid-19 que assola o Brasil e 

o mundo, dois números ganham destaque nas manchetes e boletins epidemiológicos: o número 

de casos confirmados e de óbitos. Muito embora esses indicadores possibilitem uma análise do 

comportamento da doença em determinada região geográfica, por serem dados brutos, pouca 

utilização eles têm para efeitos e propósitos de comparação. Por exemplo, é intuitivo o pensamento 

de que não se pode comparar a gravidade da doença entre os estados do Rio Grande do Norte 

(RN) e São Paulo (SP) apenas pelos números absolutos de casos e óbitos. Por óbvio, SP deveria 

apresentar maiores quantitativos, em grande medida, por ter uma população muito maior do 

que a do RN.

Portanto, para efeitos de comparação, muito se utiliza medidas relativas, sendo a mais 

comum a Taxa de Incidência, que representa o número de casos confirmados para cada 100.000 

habitantes. Desse modo, é relativizado o tamanho da população, e comumente é visto na 

imprensa o uso dessa taxa para comparar os níveis de agravamento da pandemia entre as 

Unidades da Federação e/ou do Brasil com outros países do mundo.

No entanto, por razões que serão exploradas ao longo desse texto, ainda existem 

problemas com o uso dessa taxa para se traçar comparações entre duas populações. Um estudante 

de pós-graduação em Demografia aprende cedo que várias medidas são influenciadas pela 

estrutura etária da população e que, portanto, suas taxas brutas não podem ser utilizadas para 

se fazer comparações.

Um exemplo bem didático é a mortalidade. Uma medida que sintetiza a mortalidade de 

uma região é a Taxa Bruta de Mortalidade (TBM), que corresponde ao número de óbitos para 

cada 1.000 habitantes. Ao se comparar a TBM de dois países totalmente antagônicos sob os 

aspectos sociais e econômicos, como a Alemanha e Zimbábue, por exemplo, verificam-se valores 

bastante semelhantes. Isso quer dizer que o nível da mortalidade ou o risco de morte no país 

europeu é igual ao africano? Não.

A explicação para essa aparente incoerência é que a TBM é influenciada pela estrutura 

4.8
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etária da população. No nosso exemplo, a Alemanha, por ter uma proporção de idosos (que 

são as pessoas com o maior risco de morte) muito maior do que a apresentada pelo Zimbábue, 

produz um número de óbitos grande o suficiente para equiparar as TBM dos dois países. Na 

verdade, por ter uma população bem mais jovem do que a do país europeu e apresentar a mesma 

TBM, pode-se afirmar que Zimbábue possui um nível maior de mortalidade. Portanto, 

conclui-se que as taxas brutas, por serem “contaminadas” pela composição da população por 

idade (entre outros atributos), não poderiam ser utilizadas para comparar níveis de mortalidade.

Essa conclusão é análoga ao uso da Taxa de Incidência para se fazer comparações de 

níveis de ocorrência de Covid-19 entre duas regiões. Sabe-se que o novo coronavírus possui 

um padrão de incidência de forma mais aguda nas idades da fase adulta e idosa. Para o Brasil, 

especificamente, com base no número de casos confirmados para Covid-19 informados pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde e coletados entre os dias 29/06 a 01/07, verifica-se que as taxas 

de incidência por idade têm seus valores mais elevados entre as idades de 30 a 49 anos e acima 

de 70 anos (Gráfico 1).

 Taxas Específicas de Incidência de Covid-19 
por grupos etários, Brasil, 2020

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde para dados de casos confirmados; e Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE para dados populacionais. 

Nota: Por indisponibilidade (ou nível de agregação inadequado) do número de casos por idade, não foram 

contemplados os dados dos estados do Amapá, Paraíba e Distrito Federal.

Gráfico 1
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Percebe-se, portanto, que o risco de se contrair o novo coronavírus é mais elevado a partir 

dos 30 anos quando comparado ao dos grupos etários mais jovens, embora seja necessário 

sobrepesar o grande percentual de quadros assintomáticos nas primeiras idades, influenciando 

dessa forma no número de casos confirmados nessa faixa etária. Assim sendo, é possível que 

duas populações que apresentam o mesmo tamanho populacional e as mesmas taxas específicas 

de incidência por idade produzam número de óbitos e taxas de incidência “geral” (ou “bruta”) 

totalmente diferentes, simplesmente porque as composições das populações por idade são distintas.

É nesse contexto de heterogeneidade de estruturas etárias que estão as Unidades da 

Federação (UF) do Brasil, algumas possuindo populações muito envelhecidas e semelhantes de 

países europeus; e outras apresentando ainda uma população relativamente jovem. Para ilustrar 

esse cenário, com base nas projeções populacionais do IBGE, estão apresentados no Gráfico 2 

os percentuais da população com 30 anos ou mais em cada UF. Nota-se que os estados do Rio 

Grande do Sul (60,06%), Rio de Janeiro (59,37%) e São Paulo (58,68%) são as UF com as maiores 

porcentagens de pessoas com mais de 30 anos; e as UF com os três menores valores, sendo todas 

oriundas da Região Norte, são Amazonas (43,59%), Amapá (43,12%) e Acre (42,55%). Portanto, 

comparar a Taxa de Incidência de uma UF com a de outra que possui estrutura etária distinta 

pode não refletir um correto ranqueamento da gravidade e risco de contração da Covid-19.

Participação da população de 30 anos e mais 
na população total por UF, Brasil, 2020.

Fonte: Projeções populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Gráfico 2
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Para uma melhor comparação seria necessário garantir que todos os estados possuíssem 

a mesma estrutura etária. Feito isto, para fins de comparação, a taxa de incidência da UF seria 

influenciada apenas pelo risco de contaminação em cada idade. Para tanto, há uma técnica 

demográfica denominada de Padronização Direta, cujo objetivo, em termos simples, é eliminar 

a influência da estrutura etária em determinado indicador ou medida, a fim de possibilitar o seu 

uso para comparações entre populações onde há reconhecida distinção na distribuição etária.

Com esse propósito, foi aplicada essa técnica para calcular as taxas de incidência de 

Covid-19 das UF do Brasil, simulando um cenário em que todos os Estados apresentassem 

uma mesma estrutura etária padrão. Foi escolhida como tal estrutura etária a média de toda a 

população do Brasil em 2020. Como resultado, tem-se as taxas de incidência de cada UF 

padronizadas pela estrutura etária média do país.

No Gráfico 03 estão dispostas as Taxas de Incidência brutas e padronizadas para cada 

UF. Ressalta-se mais uma vez que as Taxas de Incidência brutas dependem do risco de 

contaminação em cada faixa etária e da estrutura etária da população; enquanto a Taxa de 

Incidência Padronizada reduz o efeito de composição etária e está sujeita ao risco propriamente 

dito do acometimento da doença em cada idade, sendo esta a medida de comparação mais 

adequada para efeito de ranqueamento.

 Taxas de Incidência e Taxas de Incidências 
Padronizadas por Covid-19 por UF, Brasil, 2020.

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde para dados de casos confirmados; e Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística – IBGE para dados populacionais.

Gráfico 3
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Nota: Por indisponibilidade (ou nível de agregação maior) do número de casos por idade, não foram contemplados 

os dados dos estados do Amapá, Paraíba e Distrito Federal.

Após a padronização, percebe-se que algumas UF, notadamente as da Região Norte, 

apresentaram uma Taxa de Incidência onde a estrutura da idade tem grande influência. Ou seja, 

ao simular uma única estrutura etária para todas as UF, verifica-se que os estados de Roraima, 

Amapá e Acre, por exemplo, apresentariam considerável aumento em suas taxas de incidência. 

Isso pode ser atribuído ao fato de que esses estados possuem as populações mais jovens do 

Brasil e que, ao experimentar uma estrutura etária mais envelhecida, apenas por esse fato, sem 

alterar o risco de contaminação em cada faixa etária, apresentaria uma maior taxa de incidência 

da doença. De forma análoga, tem-se uma diminuição das taxas de incidência para aquelas UF 

quem possuem uma estrutura etária mais envelhecida do que a média brasileira, com destaque 

para o Rio de Janeiro.

Para ficar mais claro e objetivo o impacto do efeito da estrutura etária no ranqueamen-

to das Taxas de Incidência, tem-se na Tabela 1 o ranking das UF com as 10 maiores Taxas de 

Incidência brutas e as 10 maiores taxas padronizadas. Percebe-se uma significativa troca de 

posições, embora as três primeiras colocações tenham se mantido inalteradas, tendo Roraima, 

Amazonas e Pará nas três primeiras colocações, respectivamente. Já o Espírito Santo, que ocu-

pava a 4ª posição, passou ser a sétima após a padronização. Verifica-se que o Amazonas e Acre 

subiram posições quando padronizadas as taxas, com destaque para este último estado, que 

passou da 10ª para 5ª posição. Considerando apenas as taxas de incidência padronizadas, cha-

ma atenção de que das seis primeiras posições, cinco são ocupadas por estados da região Norte.

 Ranking das UF do Brasil de acordo com as Taxas de
 Incidência originais e Padronizadas por Covid-19, 2020.

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde para dados de casos confirmados; e Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE para dados populacionais.

Tabela 1
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Nota: Por indisponibilidade (ou nível de agregação inadequado) do número de casos por idade, não foram 

contemplados os dados dos estados do Amapá, Paraíba e Distrito Federal.

Uma ressalva deve ser feita a esses resultados. Sabe-se que há uma considerável sub-

notificação de casos por Covid-19 que pode atribuída ao fato de uma parte dos infectados 

apresentarem quadro assintomático, bem como (e especialmente no Brasil) a baixa quantidade 

de testes realizados. Segundo dados do Worldometer81, o nosso país é o 2º maior em número de 

casos, mas ocupa apenas a posição 111º no número de testes por milhão de habitantes. Embora 

esse cenário sugira uma grande subnotificação de casos de Covid-19 no Brasil, esse fato não 

teria grande impacto nos resultados aqui apresentados se considerarmos uma subnotificação 

uniforme entre todas as UF. No entanto, isso não é o que acontece na prática, pois há grandes 

diferenciais em taxas de testagem entre os Estados brasileiros.

O Gráfico 4 apresenta uma relação entre a taxa de incidência padronizada (casos por 

100 mil habitantes) e a taxa de testagem (testes por 100 mil habitantes) das UF brasileiras, 

sendo possível supor uma forte correlação entre o número de testes e a taxa de incidência. Ou 

seja, pode haver uma relação de causalidade entre as duas variáveis. Verifica-se que as UF 

das Regiões Norte e Nordeste, que são as que apresentam as maiores taxas de incidência, são 

também as que realizaram mais testes em relação a sua população. Já os estados da Região Sul e 

Sudeste são aqueles com as menores taxas de incidência e testagem.

Taxas de incidência padronizadas e de Testagem 
de Covid-19 por UF, Brasil, 2020.

1  Ver https://www.worldometers.info/coronavirus/.

Gráfico 4
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Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde para dados de casos confirmados para nº de casos; Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE para dados populacionais; e Painel https://Covid19br.wcota.me/ para dados de 

testagem.

Nota: Por indisponibilidade (ou nível de agregação inadequado) do número de casos por idade, não foram 
contemplados os dados dos estados do Amapá, Paraíba e Distrito Federal.

Portanto, pode-se concluir que a padronização das taxas de incidência resolve parte do 

problema, que é retirar o efeito que a estrutura etária exerce sobre as medidas comparativas, 

mas ela ainda continua sujeita a diferenciais de testagem e subnotificação de casos, o que, a 

rigor, prejudicaria o seu uso para se fazer comparações da intensidade da Covid-19 entre os 

estados. Postos esses resultados, conclui-se que para uma justa análise da pandemia por 

Covid-19 no Brasil e seus diferenciais regionais, insurge uma preocupação para adequado uso 

das taxas de incidência, considerando os fatores que nela interferem. Sem esse cuidado no uso 

do indicador, conclusões precipitadas podem ser extraídas quanto à gravidade da doença quando 

colocadas em comparação.
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Os desafios do home office para as mulheres,
 em tempos de isolamento social 

(devido ao Covid-19)

Luana Junqueira Dias Myrrha
Jordana Cristina de Jesus

Ao longo da pandemia pela Covid-19, o isolamento social tem sido a única “vacina” 

para evitar o contágio em massa do novo coronavírus. Vários trabalhadores e trabalhadoras das 

áreas não prioritárias estão em casa desenvolvendo seu ofício no chamado home office, sobretudo 

entre a classe média, em ocupações em que isso é viável. Mesmo que seja realidade para um 

grupo específico da população, o contexto de home office ainda guarda distinções importantes 

entre homens e mulheres no Brasil. Isso porque na sociedade brasileira, independentemente da 

classe social, há uma enorme desigualdade na forma como homens e mulheres alocam seu tempo 

em atividades remuneradas e não-remuneradas. Mais de 80% da carga de tarefas domésticas 

ainda são responsabilidade feminina, entre elas os afazeres domésticos e cuidado das crianças e 

de idosos (JESUS, 2018).

Cerca de 4,6 milhões de mulheres atuam no mercado de trabalho formal no Nordeste 

e 26 milhões no Brasil. Parte dessas trabalhadoras está agora em casa, mantendo sua atuação 

profissional à distância durante essa primeira fase de isolamento social adotada no Brasil. A 

maioria delas precisa produzir durante esse período, com a mesma qualidade e celeridade que 

homens em cargos semelhantes. Na classe média, muitas famílias terceirizam o trabalho 

doméstico e cuidado das crianças e idosos, contratando diaristas, empregadas domésticas, babás, 

creches, cuidadores de idosos, etc. Contudo, diante da necessidade do isolamento das famílias 

neste período, as atividades das creches e escolas estão paralisadas, e a atuação de diaristas, 

empregadas domésticas e cuidadores de idosos não são recomendadas.

Portanto, para quem está em home office e têm crianças em idade escolar, os desafios são 

muitos, pois deixar a casa organizada, limpar, cozinhar, lavar e passar roupa, entreter as crian-

ças e, em muitos casos, cuidar dos animais domésticos, torna a realização do trabalho formal 

remunerado em casa bastante custosa em termos de disponibilidade de tempo. As estatísticas 

do IBGE evidenciam que, em situação de “normalidade”, antes da necessidade de isolamento, 

as mulheres já dedicavam quase o dobro de horas aos afazeres domésticos se comparadas aos 

homens. Segundo dados disponíveis para 2018, elas dedicaram cerca de 21 horas semanais, e 

os homens apenas 11 horas. Essa diferença é um pouco menor quanto maior a escolaridade dos 

5.1



262 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

homens, mas ainda assim é bastante significativa. São poucos os domicílios no Brasil que tem 

suas demandas de atividades atendidas de forma paritária por homens e mulheres.

As relações de gênero dentro das famílias ainda são muito desiguais no nosso país e, 

infelizmente, o contexto político atual parece reforçar a manutenção dessa desigualdade e até 

mesmo contribuir para o agravamento dessa situação, quando declarações de políticos e até o 

Presidente da República reiteram a equivocada ideia de que as mulheres são inferiores aos 

homens e que a força laboral delas deveria ser menos remunerada devido, por exemplo, à 

condição de maternidade. Enfim, infelizmente, no Brasil, e ainda em grande parte do mundo, natu-

raliza-se a ideia de que as mulheres são as responsáveis naturais a assumir o trabalho doméstico 

e o cuidado das crianças e idosos, via de regra, sem reconhecimento ou valorização desse 

trabalho (SANTOS; DINIZ, 2018).

Existem atualmente, no Brasil, mais de 2 milhões de mulheres que possuem alguma 

ocupação remunerada e que residem simultaneamente com crianças e idosos. Portanto, estas 

mulheres já dedicam parcela considerável do dia para trabalho doméstico e cuidados. Sem falar 

no trabalho mental e psicológico que esse cuidado envolve, uma vez que ainda há a preocupação 

com toda essa estrutura doméstica e a autocobrança pelo equilíbrio entre as duas esferas da 

vida. Assim, o contexto de isolamento social torna o tempo delas bastante reduzido para se 

dedicar ao que se vem chamando de home office e, para aquelas que convivem com crianças e 

idosos no mesmo domicílio, a situação é ainda pior.  Já existem evidências científicas de que a 

sobrecarga de trabalho, a autocobrança, a frustração de não estar cumprindo satisfatoriamente 

seu trabalho remunerado ou mesmo os cuidados dos membros da família leva ao adoecimento 

mental de muitas mulheres, quadro que provavelmente se agravará no atual cenário de isolamento 

social.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

JESUS, J. C. Trabalho doméstico não remunerado no Brasil: uma análise de produção, 

consumo e transferência [Tese de Doutorado]. Belo Horizonte: Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional (Cedeplar) da UFMG, 2018.
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Pelo menos 8 milhões de pessoas no Nordeste 
necessitariam do auxílio emergencial

Jordana Cristina de Jesus

A necessidade de distanciamento social durante a pandemia do coronavírus teve como 

consequência a redução dos postos de trabalho em todo o mundo. Na maioria dos países, foi 

mantido o funcionamento apenas dos postos de trabalhos de áreas prioritárias, como saúde, 

limpeza, segurança e alimentação. Os governos vêm investindo em políticas para mitigar os 

efeitos deste cenário na economia de suas nações. No Brasil, contudo, as ações governamentais 

estão ocorrendo tardiamente, pois já há famílias que se encontram em situação de insegurança 

alimentar por falta de renda. Antes da pandemia, tínhamos milhões de pessoas na informalidade 

que recebiam por semana ou por dia, a depender do que conseguiam com o próprio trabalho, 

que não possuíam nenhum tipo de poupança, e que já enfrentavam dificuldades para alimentar 

toda a família.

Infelizmente, o país já vinha vivenciando crescentes taxas de desemprego e de infor-

malidade desde 2015, como consequência da crise econômica e política, bem como da recente 

reforma trabalhista, aprovada no governo Temer, que facilitou crescimento de postos de 

trabalho intermitente e dos informais. Enquanto no Brasil o percentual de pessoas ocupadas 

em trabalhos informais é de 41,5% (ver Gráfico 1), o que já é um montante elevado, no Nordeste 

a situação se agrava para 56,3%, com variações significativas (como 48,6% no Pernambuco e 

64,9% no Maranhão).

Atualmente, a estrutura etária brasileira apresenta uma característica vantajosa para 

a economia: uma grande proporção de pessoas em idade ativa. Em 2018, 65% da população 

brasileira tinha entre 14 anos e 59 anos. Se esse grupo de pessoas estivesse majoritariamente 

empregado e formalizado, o país estaria aproveitando seu bônus demográfico e arrecadando 

consideráveis quantias para o financiamento da Previdência Social.

Outra realidade brasileira desfavorável à população é o contexto de redução de inves-

timentos em políticas sociais dos últimos anos. De acordo com estudos da FGV, desde 2016 o 

número de beneficiários do programa Bolsa Família vem reduzindo, atingindo seu pior índice 

em julho de 2017, e o segundo pior índice em novembro de 2019, após o corte de 1,15 bilhão 

de beneficiários pelo governo Bolsonaro.  Essa realidade vem contribuindo para o aumento da 

pobreza e extrema pobreza em todo país, mas principalmente nas regiões mais pobres como 

Norte e Nordeste.
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Percentual de ocupação em trabalhos informais para 
o Brasil, o Nordeste, e os estados brasileiros, em 2018.

O Nordeste, que concentra quase 37% das famílias em vulnerabilidade econômica a 

espera do programa, recebeu do atual governo apenas 3% das novas concessões do Bolsa Família. 

Além disso, temos a reforma da previdência aprovada pelo governo Bolsonaro, que enrijeceu 

os critérios para alcançar o benefício da aposentadoria e para a elegibilidade aos Benefícios 

de Prestação Continuada (BPC), que também contribuíram para reduzir os investimentos em 

Seguridade Social. Apesar dessas perdas, em 2018, 36,6% das famílias no Nordeste tinham sua 

renda dependente dos benefícios dos aposentados e pensionistas e 24,2% de outras políticas 

sociais. No Brasil esses percentuais são 33,8% e 12,1%, respectivamente. Consequentemente, 

menos pessoas estão sendo assistidas pelas políticas sociais e mais pessoas estão em condições 

de vulnerabilidade econômica, durante a pandemia do Novo Coronavírus, uma vez que a maioria 

dos informais estão sem nenhuma renda, além daqueles que já estavam desempregados. No 

Brasil, eles totalizam 46,7 milhões de pessoas e, no Nordeste, 14,5 milhões.

No dia 01 de abril de 2020 foi sancionado pelo presidente da república o auxílio 

emergencial de R$600,00 para trabalhadores informais, para contratados de forma intermitente 

e inativos, autônomos e microempreendedores individuais (MEI), com renda familiar mensal 

inferior a meio salário mínimo per capita ou três salários mínimos no total. O auxílio não será 

pago a quem já recebe aposentadoria, seguro-desemprego ou qualquer programa de transferência 

Gráfico 1
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de renda. Apenas os beneficiários do Bolsa Família poderão optar pelo novo auxílio durante o 

período de três meses. Cabe ressaltar que idosos e pessoas com deficiência na fila do INSS para 

receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também poderão fazer jus a esse auxílio.

De acordo com Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, o custo estimado dessa 

ação para o governo federal será de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no ano 

passado. O governo estima atingir 54 milhões de pessoas com essa medida. No Nordeste, em 

2018, segundo dados da PNAD, os trabalhadores sem carteira assinada ou por conta própria, 

com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo, somavam mais de 5,7 milhões 

de pessoas, além de 2,5 milhões de desempregados que não tinham nenhum rendimento 

proveniente de aposentadoria, pensão ou BPC. Esse grupo alcança o montante de 8,2 milhões 

de pessoas.

Essa ação, portanto, vai amparar significativa parte da população brasileira e evitar a 

fome de muitos. A exemplo do programa Bolsa Família, essa ação também será positiva para 

economia, pois, conforme estudos do IPEA, a cada R$1,00 investido no programa, acrescenta-se 

ao PIB R$1,78. Portanto, esse investimento também é uma forma de ajudar a economia do país.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. Disponível em: < 
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-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 02/04/2020.
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Risco e incerteza para o emprego doméstico 
diante da pandemia da Covid-19

Luana Junqueira Dias Myrrha
Silvana Nunes de Queiroz

Priscila de Souza Silva
Luana Damasceno 

Os primeiros casos confirmados de Covid-19 no Brasil foram nas classes sociais de 

maior poder aquisitivo, pois se deram entre aqueles que fizeram viagens internacionais. Contudo, 

a primeira morte registrada no estado do Rio de Janeiro, no dia 17 de março de 2020, foi de 

uma empregada doméstica que nunca viajou para o exterior. A senhora de 63 anos morava em 

Miguel Pereira, cidade localizada a 100 km do Rio de Janeiro. Ela trabalhava como empregada 

doméstica há mais de 20 anos para uma família residente no bairro do Leblon, na zona sul da 

capital fluminense. Ela teria se contaminado através da sua empregadora, que havia retornado 

de uma viagem à Itália e, embora estivesse reclusa em seu apartamento, não havia dispensado 

os serviços de sua funcionária. Como esse caso, provavelmente outras tantas empregadas domésticas 

tenham sido as primeiras vítimas de classes sociais mais populares a serem contaminadas pela 

Covid-19, iniciando um ciclo de contaminação comunitária aos seus familiares, vizinhos e pelos 

locais onde passaram no trajeto trabalho-domicílio.

O risco que essa senhora vivenciou e culminou em sua morte não é diferente dos demais 

trabalhadores domésticos no Brasil que, assim como em grande parte do mundo, são majori-

tariamente mulheres. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 

realizada pelo IBGE), no quarto trimestre do ano de 2019, as mulheres representavam 92,4% 

de um universo de cerca de 6,3 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Além disso, elas 

correspondem a 14% de todas as mulheres ocupadas no país, no referido período. De acordo 

com estudo de Guerra (2017), são trabalhadoras contratadas por famílias com maior poder 

aquisitivo e onde o nível de renda familiar per capita é um fator determinante para a contratação ou 

não, seja de diarista ou mensalista. E, independentemente da demanda dos serviços domésticos, 

as famílias com maior renda permanecem contratando uma mensalista, mesmo depois da chamada 

PEC das domésticas (que deu maiores garantias trabalhistas à profissão).

Os trabalhadores domésticos são considerados pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) os mais expostos ao risco de contaminação pela Covid-19. Isso porque 

trabalham em contato direto com os empregadores e os seus familiares – atuando em diversas 

atividades como lavar talheres, roupas e cômodos, cozinhar, passar, cuidar de crianças e de 

5.3
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idosos, dirigir, limpar piscina etc. – e, em sua maioria, dependem de transporte coletivo para ir 

ao trabalho.

As medidas de distanciamento social por parte dos governos iniciaram em meados de 

março de 2020, e o impacto dessa medida foi bastante significativo para os trabalhadores, com 

destaque para as empregadas domésticas. Diferentemente de grande parte das ocupações, o 

emprego doméstico registra elevado grau de informalidade. De acordo com os dados do último 

trimestre de 2019 (PNAD), no Brasil 73,3% das domésticas não tinham vínculo empregatício 

formalizado, e no Nordeste esse percentual foi ainda maior, com 83,2%. Portanto, mais de 1 

milhão de mulheres no Nordeste (Tabela 1) não têm garantias trabalhistas e, por isso, ficaram 

mais sujeitas a serem dispensadas durante o período do isolamento social, sem indenização ou 

acesso ao seguro-desemprego.

Sendo assim, dependem de negociações informais com o empregador para manter 

parcial ou integralmente seus vencimentos em caso de dispensa do trabalho. A Tabela 1 evidencia 

que no Nordeste a precariedade da ocupação é ainda maior do que na média nacional. Além 

de apresentar maior grau de informalidade, as empregadas domésticas nordestinas recebem 

salários menores que a média brasileira, independentemente da forma de contratação. As 

mensalistas sem carteira assinada (informais) recebem em média R$ 476,30. Esse grupo, além 

de apresentar menores remunerações, também possuem maior jornada de trabalho se comparado 

aos demais grupos (mensalistas com carteira e diaristas).

Distribuição das empregadas domésticas, segundo 
posição na ocupação e rendimento médio 

– Brasil e Nordeste, 4º trimestre de 2019

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C, 2019)

Tabela 1
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Quando se consideram os estados nordestinos, o grau de informalidade das empregadas 

domésticas varia de 75,3% a 89,3%, sendo o estado do Piauí aquele com maior percentual de 

informalidade (90%), e Pernambuco, o menor (Mapa 1). Interessante notar que em todos os 

estados da região o grau de informalidade foi mais elevado do que a média nacional (73,3%).

Distribuição percentual das empregadas domésticas 
informais por estados – Nordeste, 4º trimestre de 2019.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C, 2019)

Com relação ao salário médio das domésticas informais, também chama atenção ser 

abaixo da média nacional e bem abaixo do salário mínimo. Apesar de os estados do Nordeste 

auferirem baixos proventos quando comparados a todo o país, na região o Rio Grande do Norte 

apresentou a maior remuneração média das domésticas informais (R$ 566,75). Pelo outro lado, 

o estado da Bahia figura com a menor remuneração (R$447,74), revelando as diferenças 

intrarregionais.

Mapa 1
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Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebidos por 
mês, pelas empregadas domésticas informais, segundo estados de residên-
cia – Nordeste, 4º trimestre de 2019.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C, 2019).

A precarização do emprego doméstico no Nordeste é consequência de alguns fatores. O 

primeiro é a herança escravista da ocupação na região que, em grande medida, até hoje carrega 

os resquícios de relações de trabalho patriarcais e personalistas. O cuidado da casa, ou melhor, 

da casa-grande, bem como de crianças e idosos, geralmente era feito pelas mulheres negras, 

escravas de suas sinhás. Mesmo após a abolição da escravatura, as mulheres “livres” conse-

guiam oferecer serviços domésticos em troca de formas de remuneração que, muitas vezes, se 

resumiam à alimentação. Além disso, os estados nordestinos experimentaram a escravidão por 

mais tempo, já que a ocupação do país teve início na Bahia, onde, justamente, se evidencia a 

maior precarização ou desvalorização do trabalho assalariado das domésticas, conforme aponta 

o mapa 2. Outros fatores que influenciam são as desigualdades entre as regiões, onde o Nordeste 

permanece com o baixo desenvolvimento socioeconômico, em que se destaca a desvalorização 

da mão-de-obra, em especial do trabalho doméstico, através de baixos salários, quando comparado 

ao Sudeste do Brasil.

Nesse momento, ainda não há dados disponíveis que permitam identificar os impactos 

da pandemia no mercado de trabalho formal ou informal. Contudo, uma pesquisa do Instituto 

Locomotiva, realizada entre os dias 14 e 15 de abril, dá uma direção do que vem ocorrendo no 

Mapa 2
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país ao divulgar os resultados das entrevistas por telefone, a partir de uma amostra de 1.131 

pessoas, em cidades de todos os estados da federação. Os resultados evidenciam que 39% dos 

empregadores de diaristas dispensaram os serviços sem manter a remuneração das mesmas, e 

13% dos empregadores de domésticas formalizadas suspenderam o contrato. Essa realidade tem 

dificultado o sustento das famílias das diaristas que, repentinamente, perderam suas rendas que 

custeavam o básico.

Por outro lado, esse mesmo percentual de empregadores de diaristas (39%) e 48% dos 

patrões das empregadas domésticas formalizadas estão mantendo o pagamento de suas funcionárias 

para que possam ficar seguras em suas casas. O restante continua trabalhando normalmente, 

utilizando transporte público para o deslocamento casa-trabalho-casa. Com isso, essas mulheres 

e, consequentemente, os seus familiares e vizinhos ficam expostos diariamente ao risco de 

contaminação.

No atual contexto de pandemia, o governo federal permitiu que patrões suspendam 

temporariamente o contrato ou reduzam a jornada de trabalho das domésticas com vínculos 

formais. No primeiro caso, a doméstica poderia ficar em casa e o governo vai remunerá-la com 

um salário mínimo por 2 meses. No segundo caso, a complementação do salário da doméstica 

que teve sua redução seria pago pelo governo.

Para as informais que perderam o trabalho, a única possibilidade de renda nesse 

momento de isolamento social é o auxílio emergencial do governo federal, que, em que se cumpram 

as condições relacionadas à composição do domicílio e ao papel da mulher no mesmo, 

possibilita cotas/parcelas com valor inicial de R$ 600,00, que podem chegar a até R$ 1.800,00 

por domicílio. Mas a operacionalização do recebimento deste benefício não tem sido ágil, pois 

depende do acesso à internet ou ida até as agências bancárias/lotéricas (conforme demonstrado 

em outros capítulos deste livro). Cabe ressaltar que esse montante é relativamente superior ao 

salário médio das domésticas informais de todos os estados do Nordeste. Portanto, se esse auxílio 

chegar até essas mulheres, os efeitos da pandemia podem ser minimizados. Entretanto, esse 

benefício será pago por apenas 3 meses, tempo que pode ser insuficiente para reparar os danos 

que a Covid-19 vai causar na vida laboral dessas mulheres e dos familiares que dependem do 

seu sustento.

E quando tudo passar, os mesmos empregadores irão retomar essa prestação de serviços? 

Nesse momento, o que prevalece são as incertezas. Conforme aponta o relatório “Mulheres no 

centro da luta contra a crise Covid-19”, da ONU Mulheres, as empregadas domésticas representam 

um grupo de mulheres que será bastante afetada pela crise econômica que acompanha a pandemia 
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mundial. Com isso, tendem a se agravarem as desigualdades e as diversas vulnerabilidades 

desses grupos ocupacionais e de suas famílias. E em regiões como o Nordeste brasileiro, com 

maior precariedade dos vínculos empregatícios e menor remuneração, este agravo pode ser 

ainda maior. Diante disso, é necessário pensar em políticas públicas para proteger essa classe 

de trabalhadoras que são invisíveis, mas que são muito importantes dentro da estrutura social 

brasileira.
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As empregadas domésticas informais no Nordeste 
no contexto da Covid-19: vulnerabilidades 

acumuladas de um passado distante

Luana Junqueira Dias Myrrha
Silvana Nunes de Queiroz

Priscila de Souza Silva
Luana Damasceno

No capítulo anterior (5.3), com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) referente ao quarto trimestre do ano de 2019, demostramos que, no 

Nordeste, 1,1 milhões de empregadas domésticas são informais, sendo 72,8% delas mensalistas 

sem carteira assinada, e que recebem em média R$ 476,30. Outras 27,2% são diaristas, que 

percebem uma remuneração média de R$ 536,06. Nessa nova análise, detalharemos as caracte-

rísticas dessas mais de 1 milhão de mulheres que experimentam uma precarização laboral no 

vínculo empregatício e nas suas remunerações, realidade que as deixa em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, principalmente durante a pandemia da Covid-19, momento que exige o 

distanciamento social como a única medida eficaz no combate à sua expansão.

Dito isso, muitas empregadas domésticas ficam expostas ao risco de serem dispensadas 

do trabalho, pois 83,2% vivenciam a ausência de direitos trabalhistas, sem acesso a nenhum tipo 

de indenização ou seguro-desemprego. Ou seja, sem obrigações trabalhistas, os empregadores 

não têm nenhum constrangimento monetário para dispensar suas domésticas, sobressaindo, 

portanto, à preocupação social ou moral do empregador diante da situação de sobrevivência da 

sua funcionária.

Nesse momento, a única alternativa de renda às empregadas domésticas seria o auxílio 

emergencial do governo federal, que pode variar de R$ 600,00 a R$ 1.800,00 por domicílio, 

dependendo de alguns condicionantes, durante 3 meses. Contudo, o acesso a esse benefício tem 

sido moroso e complexo, devido ao expressivo contingente de pessoas que nunca teve conta em 

banco e precisa fazer o cadastro on-line na Caixa Econômica Federal. Diante dessa alta demanda, 

o sistema criado pelo governo federal tem apresentado falhas e inconsistências que obrigam 

os beneficiários a ir pessoalmente às agências para resolvê-las. E, quando aptos para receber 

o auxílio emergencial, novamente enfrentam filas gigantescas para sacar o benefício, devido à 

escassez de redes bancárias no Nordeste, conforme apontado no capítulo 2.5, contribuindo para 

elevar o risco de alto contágio da Covid-19 nas filas dos bancos.

5.4
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Mas quem são essas mulheres no Nordeste? Quantas pessoas dependem de suas rendas? 

Em quais idades se concentram? Qual a sua raça/cor? Seu nível de escolaridade? Essas perguntas 

nos ajudam a traçar o perfil sociodemográfico dessas profissionais, que estão em maior risco 

econômico durante esse momento atípico. De acordo com os dados do último trimestre de 

2019 da PNAD, em quase todos os estados nordestinos, com as exceções do Rio Grande do 

Norte (47,2%) e do Piauí (48,4%), mais da metade das mulheres em empregos domésticos são as 

responsáveis pelo domicílio. Possivelmente são as principais provedoras do sustento da família 

(Gráfico 1). É no estado de Pernambuco que esse percentual é o mais elevado, onde 57,6% das 

empregadas domésticas informais se declararam as responsáveis pelos domicílios.

 Percentual de empregadas domésticas informais 
responsáveis pelo domicílio, segundo estados de

 residência – Região Nordeste, 4º trimestre de 2019.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD-C (2019).

Tais resultados evidenciam a importância da renda dessas mulheres para suas famílias, 

que no Nordeste tem tamanho médio de 3,5 pessoas, e em sua maioria são famílias formadas 

por casal e filhos (66,5%). Essa estatística permite estimar o total de pessoas residentes no Nordeste 

que dependem da renda de uma empregada doméstica informal. São cerca de 4 milhões de 

pessoas que vivem em domicílios onde a renda da empregada doméstica informal contribui 

para sua sobrevivência. Esse montante corresponde a 7,0% da população total da região (57 

milhões segundo estimativas do IBGE para 2019), e a ausência da renda dessas mulheres 

comprometeria o sustento de um total de pessoas que equivale a soma da população Recife e 

Fortaleza, por exemplo.

Gráfico 1
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O Gráfico 2 evidencia que as empregadas domésticas informais se concentram nas idades 

acima de 35 anos. Por outro lado, uma em cada três domésticas informais têm mais de 45 anos, 

idades em que as comorbidades como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias e 

outras já são mais presentes. Nesse sentido, essas domésticas não são vulneráveis apenas econo-

micamente, mas também nas condições de saúde dentro do contexto da pandemia da Covid-19. 

Como são pertencentes a classes sociais de menor poder aquisitivo, apresentam dificuldades de 

manter-se em isolamento social, pois as condições físicas dos seus domicílios são mais precárias, 

em bairros periféricos, com alta densidade demográfica e escassez de postos de saúde e de 

infraestrutura básica, como coleta de lixo, saneamento e falta ou dificuldades de acesso a água.

Distribuição etária das empregadas domésticas 
informais – Região Nordeste, 4º trimestre de 2019.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD-C (2019).

O emprego doméstico é umas das ocupações que carrega uma herança de relações 

sociais, culturais e econômicas remanescentes da escravidão. Fica evidente essa condição, quando 

percebemos que pretas e pardas somam mais de 80% das empregadas domésticas informais no 

Nordeste.

Gráfico 2
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Percentual de empregadas domésticas informais, 
segundo a raça/cor – Região Nordeste,

 4º trimestre de 2019.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD-C (2019).

Outra característica do emprego doméstico no Nordeste é a absorção de mulheres com 

baixa qualificação (Gráfico 4). Com exceção do trabalhador doméstico em atividades de cuidados 

com a pessoa idosa, que tem exigido uma formação um pouco mais qualificada, os demais afazeres 

domésticos não exigem muita qualificação do empregado. Consequentemente, é histórica a baixa 

escolaridade das mulheres que se inserem nessa ocupação, sendo muitas vezes a única opção de 

trabalho por não terem tido oportunidades ou condições de acesso à educação.

No Nordeste, essa baixa qualificação é presente de forma significativa, uma vez que 

(Gráfico 4) mais da metade das empregadas domésticas informais não têm instrução, ou têm 

apenas o ensino fundamental incompleto. Assim, somente 20% têm o ensino médio completo. 

Essa realidade é um fator complicador para acessarem outros postos de trabalho, reforçando a 

imobilidade ocupacional e social diante da condição de vulnerabilidade social. Cabe lembrar 

aqui que a concentração das empregadas domésticas em idades mais avançadas reflete períodos 

da história do país em que a universalização do ensino fundamental ainda era uma realidade 

distante. A redução significativa de empregadas domésticas no grupo de 15 a 24 anos reflete 

parte das políticas públicas que induziram um maior acesso ao ensino básico, entre outras razões, 

pelas condicionalidades dos programas de transferência de renda desenvolvidos e ampliados 

durante a década de 2000.

Gráfico 3
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 Distribuição das empregadas domésticas 
informais, segundo o nível de instrução 
– Região Nordeste, 4º trimestre de 2019.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD-C (2019).

Se os dados mostram que no momento pré-pandemia da Covid-19 a situação dessas 

mulheres já era extremamente vulnerável, as inúmeras transformações que o contexto atual nos 

coloca contribui significativamente para acirrar as desigualdades de gênero, racial e regional tão 

marcantes da sociedade brasileira. Diante de tantas vulnerabilidades que permeiam a vida das 

empregadas domésticas informais, o que pode ser feito para mitigar as consequências diretas 

e indiretas da Covid-19 em suas vidas? O auxílio emergencial será suficiente para minimizar 

a perda da renda dessas famílias pelo tempo necessário? Será que todas as que perderam o 

trabalho irão conseguir acessar o auxílio emergencial do governo? E, no final de tudo, serão 

recontratadas pelos patrões? Essas questões nos fazem refletir sobre o futuro dessas mulheres 

e dos seus dependentes. São efeitos colaterais não considerados, e que terão efeitos perversos e 

duradouros na nossa sociedade.
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Impactos da Covid-19 no (des)emprego 
doméstico: o que já podemos ver?

Luana Junqueira Dias Myrrha
Silvana Nunes de Queiroz

Priscila de Souza Silva

Em 28 de maio o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os 

resultados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C 

Mensal). Esses resultados são mensais, mas se referem a trimestres móveis (veja na Figura 1 

como funciona). Mas o que é isso? A PNAD-C Mensal apresenta resultados de uma pesquisa 

amostral, ou seja, que sorteia um conjunto de pessoas seguindo métodos estatísticos para que as 

respostas desse conjunto de pessoas possam representar a população brasileira. A grosso modo, 

dependendo de algumas características da população (e não necessariamente do seu tamanho) 

essa amostra será maior ou menor. Assim, para analisar os dados dessa pesquisa, precisa-se 

esperar acumularem dados de três em três meses para que a amostra seja representativa. Os 

trimestres móveis são os dados que representam as características da população a cada conjunto 

de três meses, e esse grupo de três meses vai mudando conforme se adicionam os dados de mais 

um novo mês. 

Diante dessas características da pesquisa, é possível analisar a contratação de trabalhadores 

domésticos durante a pandemia da Covid-19 apenas para o conjunto agregado do Brasil e não 

regionalmente ou por estados. A partir da média mensal do período “fevereiro-março-abril” de 

2020 foi possível considerar que os efeitos das medidas de distanciamento social decorrentes da 

Covid-19 estejam compreendidos em, pelo menos, 45 dias (segunda quinzena de março e o mês 

de abril de 2020) desse período de resultados divulgados da PNAD-C, e confirmam algumas 

das hipóteses discutidas em capítulos anteriores de que os trabalhadores domésticos estão entre 

os mais afetados pelos impactos da Covid-19 no mercado de trabalho.

De acordo com o Gráfico 1, o emprego doméstico é uma ocupação com elevado grau 

de informalidade e em tendência crescente desse tipo de precarização, considerando que o 

emprego doméstico formalizado diminui os vínculos ao longo dos anos em análise. O total 

de trabalhadores domésticos com carteira assinada (linha laranja) somente teve um pequeno 

crescimento em jul-ago-set de 2015, logo após a aprovação da PEC das Domésticas (PEC150 

de 1º de junho de 2015), legislação que aproximou os diretos dos trabalhadores domésticos aos 

demais trabalhadores brasileiros. Com isso, o máximo de formalização alcançado pela categoria 

5.5
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foi de 35% em jan-fev-mar de 2016, resultado também da regulamentação do sistema Simples 

Doméstico, que unificou os pagamentos dos novos benefícios devidos aos domésticos pelos 

empregadores.

Contudo, a formalização voltou à tendência de declínio, fato associado ao baixo 

crescimento econômico do país e à Reforma Trabalhista de 2017, que permitiu novamente 

a flexibilização das relações de trabalho e novas formas de contratação. Consequentemente, o 

grupo dos trabalhadores domésticos sem carteira assinada (linha cinza), os quais incluem diaristas, 

cresceu e absorveu trabalhadores de outros setores, representando cerca de 70% de todos os 

trabalhadores domésticos. Com o aumento do desemprego, a rotatividade e a precarização do 

trabalho formalizado, milhares de mulheres que ficaram desempregadas nesse período passaram 

a oferecer o serviço doméstico como alternativa para receber algum provento. Por isso, o total 

de trabalhadores domésticos, que em janeiro de 2015 absorvia aproximadamente 6 milhões, 

alcançou a marca de 6,3 milhões em dezembro de 2017, o que pode ser visto pela linha azul.

Marcado por oscilações no volume total de trabalhadores domésticos, mas girando em 

torno de 6 milhões de vagas ocupadas no período em estudo, essa realidade nitidamente se 

modificou a partir do início de 2020. O total de empregados domésticos, que no final do ano 

de 2019 era de 6,26 milhões, começa a declinar e atinge um contingente de 5,5 milhões de 

trabalhadores na média mensal do trimestre fev-mar-abr de 2020, como resultante da redução 

de 736 mil trabalhadores domésticos, implicando numa queda de 11,8%. E, como esperado, 

esse declínio foi maior entre os sem carteira assinada, com redução de 12,6% entre os que já não 

tinham nenhum direito trabalhista assegurado. E entre os trabalhadores com carteira, a queda 

foi de 9,6%.

É preciso deixar claro que a diminuição no volume total de trabalhadores domésticos 

já acontecia no contexto pré-pandemia, sendo consequência principalmente de dois fatores: o 

primeiro diz respeito à crise política e econômica que o país já vinha enfrentando, mas que se 

agravou significativamente nos meses iniciais de 2020, com a continuidade de baixo crescimento 

do PIB, queda nos investimentos público e privado, e desvalorização do Real. E o segundo refere-

-se ao contexto epidemiológico mundial, com a pandemia da Covid-19, que está ocasionando 

retração econômica mundial sem precedentes, com exceção da crise de 1929, com impactos no 

emprego e renda.
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Total de trabalhadores domésticos (Mil pessoas) no Brasil, com carteira e sem 
carteira assinada, considerando a posição na ocupação e categoria do 
emprego no trabalho principal, de dez-jan-fev de 2015 a fev-mar-abr de 2020.

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal

Diante desse contexto de aumento do desemprego que afeta distintas classes sociais do 

país e reduz a renda de muitas famílias brasileiras, sobretudo da classe média que, em geral, 

contrata trabalhadores domésticos, aliado à necessidade de distanciamento social para conter 

o avanço de casos de Covid-19, milhares de patrões suspenderam ou demitiram os seus tra-

balhadores domésticos (mensalista ou diarista; formal ou informal). Através do gráfico 2, é 

possível constatar com mais detalhes os efeitos da pandemia sobre esse grupo de trabalhadores. 

Antes dos decretos de distanciamento social por parte dos governadores, o país já apresentava 

tendência de perda de vínculos: na comparação da média mensal do trimestre dez-jan-fev de 

Gráfico 1
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2020 com a média mensal de nov-dez-jan de 2019 já se observa uma queda de 51mil postos de 

trabalhos, sendo 21 mil formais e 24 mil informais. Contudo, durante o distanciamento, a redu-

ção dos vínculos foi mais expressiva, pois 144 mil trabalhadores domésticos formais e 541 mil 

informais deixaram de trabalhar nessa ocupação. Assim, esses resultados evidenciam que, no 

primeiro trimestre de 2020, 736 mil trabalhadores domésticos perderam seus empregos.

Para amenizar o quadro de vulnerabilidade socioeconômica, os trabalhadores domés-

ticos formais que tiveram o contrato de trabalho temporariamente suspenso, ou redução na 

jornada de trabalho e salário, passaram a ter direito a receber o Benefício Emergencial de Pre-

servação do Emprego e Renda (BEm), possivelmente a sua única fonte de renda no contexto 

de Covid-19. Para os informais, a única alternativa foi o auxílio emergencial do governo fede-

ral, cujas cotas/parcelas podem variar de R$ 600,00 a R$ 1.800,00 por domicílio, dependendo 

dos critérios de elegibilidade. Mas a operacionalização de pagamento continua com proble-

mas, muitos pedidos permanecem em análise, outros sequer puderam ser efetivados, devido 

ao precário acesso à internet ou às filas nas agências bancárias/lotéricas (como já analisado no 

capítulo 2.5). Além disso, de acordo com o Tribunal de Contas da União, cerca de 8,1 milhões 

de auxílios podem ter sido pagos indevidamente a quem não tem direito, como, por exemplo, 

a jovens militares. Enquanto cerca de 2,3 milhões de pessoas que precisam e fazem jus a esse 

montante ainda não tiveram acesso.

Redução do número de trabalhadores domésticos (Mil pessoas) com carteira 
e sem carteira assinada, considerando a posição na ocupação e categoria 
do emprego no trabalho principal, por períodos do ano de 2020.

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal

Gráfico 2
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Considerando que 92,4% dos empregados domésticos são mulheres, e que provavel-

mente essa proporção se mantém entre os desempregados, podemos inferir que cerca de 680 

mil trabalhadoras domésticas estão desempregadas no país. Esses dados confirmam o que foi 

apontado em capítulos anteriores e pela ONU Mulheres, de que as empregadas domésticas 

representam um grupo que seria bastante afetado pela crise econômica que acompanha a 

pandemia mundial. Essa realidade tende a agravar as desigualdades e as diversas vulnerabilidades 

que essas mulheres e suas famílias já enfrentavam.

O distanciamento social ainda é a única forma de evitar o rápido espraiamento da doença, 

salvar vidas e postergar e/ou impedir o colapso do sistema de saúde. Portanto, essa medida 

ainda deve permanecer em alguns estados brasileiros. Contudo, em outros estados o trabalho 

doméstico foi decretado como atividade essencial, o que, por um lado, pode manter o emprego 

dessas mulheres, mas, por outro, as expõe a maior risco de contágio, pois a maioria depende 

de transporte público para chegar ao trabalho e se expõem ao convívio com os patrões e suas 

redes. Nesse sentido, a alternativa que os sindicatos dos trabalhadores domésticos defendem é a 

manutenção das relações de trabalho com os trabalhadores permanecendo em suas casas, com 

atenção especial às diaristas, que precisam ter o seu rendimento mantido pelos patrões, já que 

não tem nenhum outro direito trabalhista assegurado.

Contudo, essa alternativa não tem tido adesão desejável. Assim, com a futura divulgação 

da informação do trimestre mar-abr-mai 2020, provavelmente encontraremos um quadro ainda 

mais preocupante, pois ele considera os três meses em que o distanciamento social se fez 

presente nos estados. Pode-se esperar a revelação de que as trabalhadoras domésticas continuarão 

sendo muito afetadas pela pandemia, seja do ponto de vista econômico, pelo aumento do 

desemprego, informalidade e precarização, ou pela situação sanitária.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Disponível em: < ht-

tps://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-

-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 07/06/2020.
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O que já sabemos sobre os impactos 
socioeconômicos da pandemia da Covid-19

 para as mulheres?

Jordana Cristina de Jesus
Luana Junqueira Dias Myrrha

Até o dia 29/06/2020, o país registrava 57.622 mil mortes e mais de 1,3 milhões de infectados 

pela Covid-19. Em 11 de março deste ano, a Organização Mundial de Saúde decretou que o 

alastramento do vírus havia tomado a dimensão de uma pandemia. Essa situação pandêmica 

exigiu, de dezenas de países, ajustes sociais e econômicos para conter a contaminação massiva 

das pessoas por um vírus desconhecido, para o qual não se tem, até o momento, nem vacina e 

nem medicamentos comprovadamente efetivos. A única forma de conter o avanço da pandemia 

é fazendo o máximo de esforço para evitar o contágio, o que é feito através do isolamento social.

As medidas que direcionaram o isolamento social nos países, bem como os períodos de 

duração, estão associadas a condições sociais, culturais, econômicas, demográficas e também 

de infraestrutura dos sistemas de saúde de cada região. Para que as pessoas se isolem em casa, 

diversas atividades econômicas foram suspensas, com exceção daquelas tidas como essenciais. 

Inevitavelmente, esse cenário impacta a situação econômica dos países, uma vez que atinge os 

níveis de produção, consumo, emprego e renda. Para controlar parte dos efeitos deletérios que a 

pandemia tem sobre a economia e sobre os trabalhadores que enfrentam mais vulnerabilidades, 

o apoio do Estado é essencial.

As crises econômicas tendem a atingir de modo mais profundo as pessoas que já se 

encontravam em situações de maior desvantagem no mercado de trabalho. Neste grupo, infeliz-

mente, encontram-se a maioria das mulheres. O Gráfico 1 apresenta alguns dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE) no primeiro trimestre de 2020, quando 

os efeitos do distanciamento social ainda eram pouco perceptíveis. Enquanto 70,2% dos 

homens faziam parte da força de trabalho, o percentual entre as mulheres era de apenas 52,1%. 

Na força de trabalho, encontram-se os trabalhadores que já estão ocupados, ou seja, que têm 

um emprego, e aqueles que estão em busca de uma ocupação, que estariam, portanto, desem-

pregados. A taxa de desemprego nesse mesmo período, para os homens, foi de 10,4%, ao passo 

que a taxa entre as mulheres foi de 14,5%.

5.6
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Percentual de pessoas de 14 anos ou mais de idade segundo participação 
na força de trabalho e segundo ocupação na semana de referência. 
Brasil, 1º trim 2020.

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral

A participação na força de trabalho e, por conseguinte, a ocupação de um ponto de trabalho, 

estão ligadas diretamente ao acesso à renda, o que nos permite concluir, portanto, que as 

mulheres possuem menos acesso a rendimentos do que os homens. Além disso, as mulheres 

são mais presentes entre os trabalhadores informais. 41,6% das que estavam ocupadas em 

2018 estavam nessa situação. Na situação de informalidade, os trabalhadores, além de estarem 

desprotegidos, auferem menores salários. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, 

em 2018, o rendimento médio habitual mensal de um trabalhador sem carteira assinada corres-

ponde a apenas 60% do rendimento médio dos trabalhadores com carteira assinada. 

Temos, ainda, entre as mulheres jovens negras, de 15 a 29 anos, a maior proporção 

daquelas que não estudavam e não estavam ocupadas, 32%, contra apenas 15% entre os 

homens brancos na mesma idade. Essas jovens, embora não tenham atividades remuneradas, 

são responsáveis pelos trabalhos domésticos em seus domicílios. Essa diferença também se faz 

presente na pobreza monetária, já que, em 2018, o percentual de mulheres negras em domicílios com 

rendimento per capita abaixo da linha da pobreza era de 33,5%. Isso significa que 1 a cada 3 

mulheres negras no Brasil vive em situação de pobreza. No caso dos homens brancos, a proporção 

aproximada é de 1 a cada 7.

Gráfico 1
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Nesse cenário já desigual, espera-se que os impactos sociais e econômicos, como 

desdobramentos da pandemia, sejam sentidos mais fortemente por elas, e as evidências já 

começam a despontar.  Em março, um dos primeiros artigos analisando os efeitos da Covid-19 

na igualdade de gênero foi publicado em uma revista científica internacional. Em três meses, 

esse artigo já foi citado em outros 90 trabalhos, o que demonstra a importância científica que 

tem sido dada ao assunto. Nesse primeiro trabalho, os autores investigaram os efeitos das medidas de 

distanciamento social nos EUA durante a crise da Covid-19.

Para os autores desse artigo, que abre as discussões, as implicações substanciais para a 

igualdade de gênero não se darão apenas durante a crise, mas também durante a fase de recu-

peração posterior à pandemia. Essa crise apresentaria um diferencial porque, ao contrário de 

outras recessões econômicas, que tendem a afetar os empregos dos homens, como ocorreu na 

I e II Guerras Mundiais, esse novo cenário afeta os setores com alta participação no emprego 

feminino. De fato, essa mesma tendência já pode ser observada no Brasil. O Gráfico 2 apresenta 

a participação feminina e masculina em cada setor de atividade no Brasil, nos vínculos de 

trabalho formal.

Distribuição dos vínculos ativos de postos formais em 
31/12/2018 por sexo segundo setor de atividade. 

Brasil, 2018.

Fonte: RAIS

Gráfico 2
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A participação feminina só é maior que a masculina na administração pública. A 

segunda maior participação feminina é no setor de serviços, representando 49% dos vínculos 

formais, e a terceira maior participação é no setor de comércio, com 44% de composição feminina. 

De acordo com os recentes dados divulgados pelo IBGE, referentes à Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Mensal (PNADM), ao compararmos a média trimestral de fev/mar/abr 

2020 com a de nov/dez/jan 2020, houve uma queda de 4,9 milhões de postos de trabalho no 

país, como consequência da crise econômica e política, que se arrasta desde 2015, e do contexto 

epidemiológico mundial, com a pandemia da Covid-19. De acordo com o Gráfico 3, a maior 

redução de postos de trabalho, em termos absolutos, foi no setor de comércio (1,2 milhão de 

postos), seguido pela construção (885 mil postos), serviço doméstico (727 mil postos) e 

alojamento e alimentação (700 mil postos).

É importante destacar que mais de 90% dos trabalhadores no serviço doméstico são 

mulheres, assim como nas atividades do comércio, alojamento e alimentação as mulheres 

também são mais frequentes que nas demais. Por outro lado, houve o aumento de 287 mil postos 

de trabalho na atividade “Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde 

humana e serviços sociais”, devido à contratação de profissionais de saúde para o enfrentamento 

da pandemia. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate da doença são 

em sua maioria mulheres (80%), mas essa geração de empregos não compensou as perdas nas 

demais atividades. Portanto, em uma análise mais ampla, os efeitos desse novo cenário de fato 

têm afetado os setores com alta participação no emprego feminino (barras roxas no Gráfico 3).

Variação dos postos de trabalho no Brasil por por grupamentos de atividade no 
trabalho principal, considerando as médias mensais dos trimestres nov-dez-jan 2020 
e fev-mar-abr 2020.

Gráfico 3
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Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal

Para além das atividades econômicas, fora dos domicílios, também existe uma 

preocupação quanto às atividades domésticas sob responsabilidade feminina, que estão associadas 

às limitações que as mulheres encontram para participar do mercado de trabalho. As mulheres 

são responsáveis pela maioria dos afazeres domésticos, e o esperado é que com o fechamento 

de escolas e creches, a carga de trabalho doméstico e de cuidados de crianças tenha aumentado 

enormemente. No Gráfico 4, focamos nos adultos de 18 a 49 anos, com filhos, que estão na 

condição de responsável pelo domicílio ou cônjuge do responsável, e analisamos o tempo de 

trabalho doméstico feito por homens e mulheres em arranjos monoparentais, ou seja, só com 

um dos pais, e em arranjos biparentais, em que ambos os pais estão no domicílio.

Essa é a carga de trabalho doméstico com a qual as famílias já estavam lidando antes da 

pandemia. Qualquer que seja a composição familiar, o tempo dedicado pelas mulheres é sempre 

maior. Entretanto, enquanto os homens passam a fazer mais trabalho doméstico quando estão 

em arranjos monoparentais, nesse contexto as mulheres fazem menos trabalho, já que parte do 

trabalho feito pelas mulheres é direcionado também aos parceiros. Em um domicílio do tipo 

casal com filho, com criança(s) de até 5 anos, as mulheres dedicam, em média, por semana, 28 

horas e 40 minutos ao cuidado da casa e dos filhos. Se os filhos estão na idade escolar, a carga 

de trabalho doméstico observada é de 23 horas e 54 minutos, em média, por semana. No 

domicílio com mãe e filhos que estejam em idade escolar, a jornada deste trabalho é de 21 horas 

e 54 minutos. Nesses domicílios, o aumento no trabalho doméstico é esperado com a suspensão 

das aulas.

Tempo médio semanal dedicado às atividades de cuidados de pessoas e/ou 
afazeres domésticos por sexo, tipo de arranjo domiciliar, para pessoas de 18 a 49 anos, 
que são responsáveis pelo domicílio ou cônjuge do responsável. Brasil, 2019.

Gráfico 4
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Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

A dificuldade das mulheres no acesso ao trabalho remunerado se agravou no atual 

contexto, com a evidente perda de postos de trabalho nas atividades em que elas mais se inserem. 

Essa dificuldade pode ser ampliada com a retomada das atividades econômicas descolada da 

retomada de escolas e creches.  O cuidado familiar, que historicamente é naturalizado como 

uma responsabilidade feminina, vai pesar novamente para elas, que provavelmente terão que 

abrir mão de se manter empregadas para cuidar do(s) filho(s). Nesse momento, mais do que 

nunca, a necessidade de socialização das demandas familiares, principalmente de cuidados de 

filhos, precisa ser discutida para minimizar o acumulativo efeito da pandemia na vida das 

mulheres, sobretudo das mais pobres. Essas significativas desigualdades de gênero já presentes 

em nossa sociedade precisam ser consideradas na retomada da economia pelos governos estaduais 

para não as tornar ainda maiores.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Disponível em: < ht-
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-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 28/06/2020.
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Desemprego e afastamentos sem remuneração 
marcam dilema do distanciamento social no 

Nordeste

Ricardo Ojima
Jordana Cristina de Jesus

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os 

resultados relativos à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-Covid19). Trata-se 

de uma pesquisa importante para o país, pois além de ser responsável pelas estimativas de 

desemprego, agregou relevantes análises sobre o impacto da pandemia da Covid-19, que contribui 

para classificar os efeitos diretos e indiretos que vivemos nos últimos meses. Portanto, o que 

apresentamos aqui são as primeiras análises sobre os microdados da pesquisa, a fim de entender 

com mais detalhes o contexto nordestino e de suas Unidades da Federação (UF).

Um dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 sobre a vida das pessoas, sobretudo 

a população mais pobre, foi a capacidade de adaptação ao contexto de distanciamento social 

como principal medida para minimizar o avanço dos casos de contágio do novo coronavírus. 

Entretanto, essas medidas se tornaram visivelmente difíceis de serem atingidas de maneira 

ampla, pois as vulnerabilidades sociais da população, principalmente em relação aos seus 

rendimentos, já a situavam em condições frágeis. No caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, 

os níveis de desocupação já eram da ordem de 12,6% no último trimestre de 2019, e atingiram 

15,4% no primeiro trimestre deste ano (IBGE, PNAD-C). Quando analisamos os dados mais 

recentes da PNAD-Covid, percebemos que os níveis de desocupação aparentemente se mantiveram 

estáveis, embora elevados (Gráfico 1).

Mas a taxa de desocupação (ou como popularmente se chama, o desemprego) tem uma 

característica importante e que merece ser esclarecida. A metodologia de coleta da informação 

leva em conta a população que declara efetivamente estar procurando emprego para estimar o 

quantitativo de pessoas desempregadas (ou desocupadas). O estudante universitário que não 

declarou estar à procura de emprego naquele momento, por exemplo, não entra para as estatísticas. 

Ele faz parte da População em Idade Ativa (PIA), mas não da População Economicamente Ativa 

(PEA). Entretanto, se no mês seguinte, ele passa a procurar emprego, ele entra para a estatística 

de desemprego. Assim, os dados são dinâmicos e respondem rapidamente à conjuntura 

econômica, social e, nesse caso, sanitária do país.

5.7
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Taxa de desocupação (em %) para os 
estados do Nordeste, maio/2020.

Fonte: IBGE, microdados PNAD-Covid.

Discutiremos com mais detalhes essas informações em análises futuras, mas o que 

podemos adiantar aqui é que a pandemia da Covid-19 fez com que quase 18 milhões de pessoas 

no Brasil deixassem de procurar emprego, por entenderem que o mercado de trabalho não 

disporia de novas oportunidades nesse contexto ou por receio de deixar o distanciamento social 

e se contaminar. Considerando aquelas pessoas que em maio declararam estarem empregadas, era 

relativamente baixo o nível de afastamento do trabalho. Muitos continuaram trabalhando, mas 

a grande maioria não dispunha dessa possibilidade de manter a sua atividade de forma remota.

Percentual de pessoas que estavam empregadas, mas 
afastadas do trabalho nos estados do

 Nordeste, maio/2020.

Fonte: IBGE, microdados PNAD-Covid

Gráfico 1

Gráfico 2
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Tais afastamentos, em sua maioria, foram justificados como medidas de distanciamento 

social ou férias coletivas; 81% no RN e 89% no MA, foram o menor e o maior percentual de 

respostas, respectivamente, na região Nordeste. Mas o que indica a grande fragilidade da popu-

lação em relação ao enfrentamento das condições adversas geradas pela pandemia da Covid-19 

na região é que, entre os trabalhadores afastados, a grande maioria não continuou sendo remu-

nerada, mesmo que parcialmente, durante o afastamento. As medidas governamentais criadas 

para flexibilizar os contratos de trabalho durante a pandemia podem ter mantido os empregos 

de uma parcela da população, mas, muito provavelmente, não mantiveram as condições de 

rendimento de modo sustentável.

Distribuição (em %) das pessoas afastadas segundo 
a condição de remuneração durante o afastamento 

nos estados do Nordeste, maio/2020.

Fonte: IBGE, microdados PNAD-Covid

Na região Nordeste, os auxílios emergenciais beneficiaram cerca de 60% das pessoas, 

enquanto no Brasil como um todo esse percentual foi mais baixo (cerca de 45% das pessoas). 

No Nordeste rural, a cobertura foi maior, com 75% das pessoas recebendo os auxílios emergenciais, 

enquanto na área urbana esses valores foram de cerca de 55%. De certo modo, isso pode estar 

associado à inclusão imediata que foi feita de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), 

pois os relatos e dados constatados sobre a dificuldade de acesso ao benefício parecem ser 

contraditórios com esses valores, mas são consistentes com a grande cobertura do PBF nas 

áreas rurais do Nordeste.

Gráfico 3
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Mas, a despeito dessa relativa cobertura do benefício emergencial, os seus valores não 

compreendem as necessidades básicas. Para se ter uma ideia, o valor médio do aluguel nos 

estados do Nordeste varia de 390 reais, no Piaui, até 520 reais, na Bahia. Se o auxílio emergencial 

foi estabelecido em 600 reais, podendo chegar a até 1.200 reais por domicílio, decerto não foi 

suficiente para garantir que as pessoas permanecessem em distanciamento social completo ao 

longo de todo o mês. Nesse sentido, como poderíamos ter atingido níveis mais seguros de 

distanciamento social, se as condições mínimas para isso não foram asseguradas? Sem emprego, 

ou com emprego e sem renda, a possibilidade de se manter em casa parece um privilégio para 

poucos.

Enfim, ainda há muito o que se explorar nos dados disponíveis, e os impactos e 

as consequências da pandemia vão avançar ainda por alguns longos meses. As tendências do 

mercado de trabalho já eram pouco favoráveis, e a pandemia veio a agravar as condições 

econômicas da população. Além dos efeitos na saúde, com a perda de mais de 60 mil vidas no 

país (dados de 01.07.2020), os efeitos econômicos e sociais serão extensos e duradouros. Assim, 

é fundamental analisar mais do que os dados da taxa de desocupação (o chamado desemprego), 

pois precisaremos entender melhor a subutilização dessa força de trabalho.
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Pesquisa aponta que metade dos empregadores
 mantiveram remuneração enquanto os 

empregados domésticos estavam afastados 
durante a pandemia da Covid-19

Luana Junqueira Dias Myrrha
Silvana Nunes de Queiroz

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Regional do Cariri (URCA) e Fundação Joaquim 

Nabuco (Fundaj) realizaram uma pesquisa online sobre “A contratação do emprego doméstico 

durante a pandemia da Covid-19”. O público alvo foram os contratantes (patrões), com acesso à 

internet, de trabalhadores domésticos (diaristas, babás, empregadas domésticas, cuidadores de 

idosos, etc.), e o questionário online ficou disponível entre os dias 25 de maio e 06 de junho de 

2020, coletando informações de 1.857 respondentes anônimos, das quais 1.696 foram válidas.

As regiões Sudeste e Nordeste concentraram a maior quantidade de respostas válidas, 

888 e 626, respectivamente. A região Centro-Oeste ocupa a terceira posição com 90 respostas, 

seguida pela região Sul, com 80, e, por último, a região Norte, com apenas 12 respostas. Uma 

limitação da metodologia1 adotada foi o seu alcance, pois um respondente indica o outro, ou 

seja, depende da rede de contatos dos respondentes iniciais (sementes) e dos demais respon-

dentes. As redes pessoais, geralmente, se concentram nas regiões em que residem ou onde já 

residiram. Como os contatos dos nossos respondentes iniciais se concentravam nas regiões 

Nordeste e Sudeste, era esperada maior concentração de respondentes em ambas as regiões.

Um dos principais objetivos da pesquisa é compreender como estão as contratações dos 

empregados domésticos durante a pandemia da Covid-19, e comparar com o período que 

antecedeu o distanciamento social decretado pelos governos estaduais. Para tanto, foi questionado, ao 

indivíduo que contratava o trabalhador doméstico antes das medidas de distanciamento social, 

que ação foi tomada nessa relação trabalhista durante o distanciamento

___________________________

1: Por se tratar de um grupo específico, com características pré-determinadas, não foi possível utilizar as técnicas 
de amostragens aleatórias, pois é impossível enumerar os patrões de empregados domésticos no atual contexto. 
Portanto, essa população se apresenta como escondida, no sentido de não ser facilmente diferenciada, que precisa 
ser identificada de alguma forma. Para chegar até esse grupo, a metodologia adotada foi a bola de neve (snowball 
sampling), em que um patrão(a) indica o outro.

5.8
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social. O questionário permitia escolher entre 7 ações2 ou descrever essa ação em um campo 

aberto.

Chamou atenção a quantidade e diversidade de respostas neste campo aberto, o que 

trouxe algumas reflexões. Por exemplo, houve contratantes que mantiveram o empregado 

trabalhando inicialmente com jornada reduzida, mas quando o governo federal assumiu 

a remuneração de um salário mínimo para trabalhadores formalizados, os contratos foram 

suspensos. Também houve situações em o trabalhador permaneceu uma parte do tempo 

trabalhando e outra parte em casa, com redução de jornada e/ou de remuneração. Constatou-se 

que, ao longo do período do distanciamento social, vários contratantes praticaram mais de uma 

ação com o empregado(a). Outras situações que cabem destaque foram: manutenção do 

trabalhador no serviço, mas com a alteração do transporte; trabalhador que passou a residir na 

casa do patrão; e trabalhador que pediu demissão. Essas situações expostas no campo aberto, 

podem também ter sido a realidade daqueles que escolheram uma das 7 opções disponibilizadas 

no questionário. Por exemplo, pessoas que mantiveram seus empregados trabalhando normalmente, 

podem também ter alterado a forma de transporte, mas, infelizmente, o questionário não foi 

capaz de captar isso.

Após o tratamento dos dados, as informações foram reagrupadas em 10 possíveis ações, 

conforme a Tabela 1. A ação mais frequente foi a manutenção da relação de trabalho e 

remuneração, com ou sem suspensão do contrato, mas o trabalhador permaneceu afastado, em 

sua casa, durante o distanciamento social (49,71%). Cabe a ressalva de que essa informação foi 

prestada pelos contratantes, portanto, pode ter ocorrido o preenchimento conforme o patrão 

acha correto, e não de acordo com o que fez, na prática, com o empregado. É importante frisar 

que não temos como identificar e nem como corrigir esses equívocos, dado que partimos do 

pressuposto de que a maioria dos respondentes prestou as informações com veracidade.

A segunda ação mais frequente foi a manutenção da relação de trabalho com a mesma 

remuneração, e o trabalhador(a) continuou a trabalhar normal ou parcialmente (26,24%); a 

terceira resposta mais comum foi a demissão do trabalhador ou não-contratação dos serviços

___________________________

2: Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração e o trabalhador(a) continuou a trabalhar normal-
mente; Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração, mas o trabalhador(a) permaneceu afastado na 
casa dele(a); Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração, mas o(a) trabalhador(a) passou parte do 
distanciamento social na casa dele(a) e outra parte trabalhando normalmente; Diminuiu a jornada de trabalho, 
mas manteve a remuneração integral; Diminuiu a jornada de trabalho e reduziu a remuneração; Suspendeu a jor-
nada e reduziu a remuneração; Suspendeu a relação de trabalho (afastamento temporário); Demitiu o trabalhador.
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(12,62%). Essa última resposta evidencia que os resultados desta pesquisa estão coerentes com 

a realidade brasileira, uma vez que, de acordo com os dados Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Mensal de abril de 2020, a queda dos postos de trabalho no serviço doméstico foi 

de 11,8%, com declínio maior entre os sem carteira assinada, de 12,6%, durante os meses de 

distanciamento social. Considerando que, na amostra deste estudo/projeto, 62% dos contratantes 

de trabalhadores domésticos não assinavam a carteira do trabalhador, é coerente que a taxa de 

desemprego encontrada nesta pesquisa seja mais próxima da registrada no Brasil para os 

trabalhadores domésticos sem carteira assinada.

Ações tomadas pelos contratantes em relação ao 
trabalhador(a) doméstico(a), durante o 

distanciamento social.

Fonte: “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, no período de 25 
de maio a 6 de junho de 2020 – Brasil

As ações como a não contratação do serviço ou demissão, a redução da jornada e/ou da 

remuneração podem ter sido tomadas devido à redução da renda domiciliar dos contratantes, 

durante o distanciamento social. Isto porque, de acordo com o Gráfico 1, é expressivo o 

percentual de contratantes respondentes que informaram sobre a redução da renda domiciliar 

no contexto da pandemia da Covid-19 (38%), contra 60% que mantiveram a mesma renda, e 

2% que não quiseram informar.

Tabela 1
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Efeito do distanciamento social sobre a composição da renda domiciliar dos 
contratantes de trabalhadores domésticos que responderam ao questionário 
da Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia 
da Covid-19, no período de 25 de maio a 6 de junho de 2020 – Brasil

Fonte: “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, 

no período de 25 de maio a 6 de junho de 2020 – Brasil

As informações no Gráfico 2 demonstram, no Brasil, as diferenças nas ações entre 

os patrões que tiveram redução de renda e aqueles que mantiveram a renda durante o 

distanciamento social. De fato, as ações “Não contratou mais o serviço/demitiu o trabalhador”, 

“suspendeu a jornada e reduziu a remuneração” e “diminuiu a jornada de trabalho e reduziu a 

remuneração” foram mais frequentes entre os contratantes que apresentaram redução da renda 

domiciliar. Chama atenção a diferença de sete pontos percentuais a mais na ação “Não contratou 

mais o serviço/demitiu o trabalhador” para os contratantes que tiveram a renda domiciliar 

reduzida (17%), se comparado aos que não tiveram redução na renda (10%). Por outro lado, 

mesmo entre os que tiveram redução da renda domiciliar, a ação mais frequente foi manter a 

relação de trabalho e a remuneração do trabalhador (40%), com ou sem suspensão de contrato, 

permitindo o afastamento para cumprir o distanciamento social.

Gráfico 1
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Ações tomadas pelos contratantes em relação ao trabalhador(a) doméstico(a) 
por variação da renda domiciliar durante o distanciamento social, conforme 
as respostas ao questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego 
doméstico durante a pandemia da Covid-19”, no período de 25 de maio a 6 
de junho de 2020 – Brasil

Fonte: “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, no período 

de 25 de maio a 6 de junho de 2020 – Brasil

Não obstante, essas ações se diferem de acordo com a ocupação contratada, e o Gráfico 

3 apresenta essas diferenças. Para babás e cuidadores de idosos, a maior frequência foi a manu-

tenção da relação de trabalho, com o ocupado trabalhando normal ou parcialmente, 42,2% e 

84,2%, respectivamente. Ambas as ocupações se dedicam ao cuidado de membros do domicílio 

(crianças e idosos) e se apresentam como as que menos tiveram a possibilidade de cumprir o 

isolamento social em casa. Chama atenção o percentual dos cuidadores de idosos que foram 

mantidos trabalhando (84,2%), apesar de cuidarem daqueles que estão no grupo de maior risco 

de adoecimento e morte pela Covid-19.

Gráfico 2
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É importante reconhecer que essas duas ocupações tiveram uma amostra bem menor na 

pesquisa (45 babás e 19 cuidadores de idosos), se comparada às diaristas (1.009) e empregadas 

domésticas (613). Contudo, ambas são também minoria entre os trabalhadores domésticos. Os 

resultados não são representativos, mas podem indicar o que está acontecendo com esses dois 

grupos de trabalhadores, bem como aponta para a importância dessas duas ocupações, que não 

são facilmente substituíveis ou realizadas por algum membro da família. Outra importante 

informação é que a ação “passou a morar com o patrão” foi mencionada por contratante de babás 

e empregadas domésticas, revelando a dependência ou essencialidade da contribuição desses 

trabalhadores para o bom andamento dos lares das famílias brasileiras, já que parte desses 

patrões, mesmo durante a pandemia, permaneceram trabalhando, mas em home office.

Ações tomadas pelos contratantes em relação ao trabalhador(a) doméstico(a) 
por ocupação, durante o distanciamento social, conforme as respostas ao 
questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico 
durante a pandemia da Covid-19”, no período de 25 de maio a 6 de junho de 
2020 – Brasil

Fonte: “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, no período de 25 
de maio a 6 de junho de 2020 – Brasil

Gráfico 3
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Para as empregadas domésticas e diaristas, a ação “Manteve a relação de trabalho e a 

remuneração, com ou sem suspensão do contrato, mas o trabalhador(a) permaneceu afastado 

na casa dele(a)” foi a mais frequente, com 53,3% e 49,5%, respectivamente. Portanto, para 

aproximadamente metade das empregadas domésticas e diaristas, a relação de trabalho, a 

remuneração e o direito de permanecer em casa foram mantidos. Entre as empregadas domésticas, 

33,8% foram mantidas trabalhando normalmente ou parcialmente, e entre as diaristas esse 

percentual foi de apenas 19,8%. Com isso, as diaristas foram as que mais vivenciaram o desemprego 

(18,1%). A demissão ou não contratação do serviço também foi elevada entre as babás (11,1%), 

e para as empregadas domésticas esse percentual foi de apenas 4,1%, e para os cuidadores de 

idosos, nenhum contratante informou demissão. 

Em suma, as atividades de cuidado (babás e especialmente cuidadores de idosos) parecem 

ser mais “essenciais” para os contratantes do que as empregadas domésticas e notadamente as 

diaristas, pois a maioria dos patrões manteve esses trabalhadores (babás e cuidadores de idosos) 

em suas atividades laborais durante o distanciamento social. Por outro lado, as diaristas foram 

as que menos continuaram trabalhando, provavelmente porque os seus serviços são solicitados 

com menor frequência, geralmente menos de 3 vezes por semana, e, no cenário de pandemia, 

passou a ser realizado pelos membros do domicílio, ou melhor, antigos patrões. A pergunta 

que fica é: será que os serviços das diaristas terão a mesma relevância para os patrões após a 

pandemia da Covid-19? Se, por um lado, alguns contratantes não veem a hora de retomar os 

serviços do seu trabalhador(a) doméstico(a), outros estão aprendendo a realizá-los dentro de 

suas rotinas, o que pode tornar o trabalhador menos necessário e, com isso, aumentar ainda 

mais o desemprego no país, que antes da pandemia já se encontrava alto.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19. Disponível 

em: < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/27946-divulgacao-semanal-PNAD-

COVID1.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 01/07/2020.
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A panaceia do home office na pandemia: 
evidências para a região Nordeste

Ricardo Ojima
Jordana Cristina de Jesus

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente a pandemia 

da Covid-19, em 11 de março de 2020, muitos aspectos da nossa vida passaram por ajustes. 

Desde a utilização de máscaras até a necessidade de manter distanciamento social para evitar 

e reduzir as chances de contágio, mudamos diversas formas de nos relacionar com o mundo. 

Uma dessas formas, e talvez uma das mais relevantes, foi a nossa relação com o mercado de 

trabalho. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que o desemprego (taxa de 

desocupação) deva aumentar em até 5 pontos percentuais na América Latina e Caribe, levando 

a um recorde histórico na região. Uma dessas mudanças tem sido aventada como a antecipação 

do futuro do trabalho e, em certa medida, tem sido considerada como uma mudança positiva e 

que veio para ficar: o home office.

O home office, ou teletrabalho, não é exatamente uma novidade no mundo corporativo. 

Já vem sendo discutido e implementado gradual e parcialmente em algumas empresas, 

particularmente as do ramo tecnológico. Embora aparente ser uma alternativa desejável para 

zciais de gênero importantes na capacidade de enfrentar esses desafios, como pode ser analisado 

em capítulos anteriores. De todo modo, muitas discussões e reportagens passaram a analisar o 

home office como a antecipação do futuro do trabalho. Afinal, a pandemia da Covid-19 teria 

acelerado uma tendência de migração do trabalho tradicional para um novo cenário em que as 

pessoas trabalham cada vez mais de suas casas. Mas será que é isso mesmo? Decerto, as tendências 

que são globais e particularizadas por setores da economia, serão homogêneas no Brasil?

Segundo os dados da PNAD-Covid (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 7 e 13 de junho 

tínhamos 8,5 milhões de pessoas trabalhando em home office no Brasil. Parecem números que 

justificam essa panaceia do trabalho remoto, mas vamos analisar algumas das suas características e 

particularidades. Para o Brasil, durante o mês de maio, em meio à pandemia, 13% dos trabalhadores 

estavam atuando em trabalho remoto (teletrabalho), mas essa distribuição é muito maior na 

região Sudeste, onde chega a quase 17% dos trabalhadores. As demais regiões apresentam pro-

porções parecidas, em torno de 10%, com exceção da região Norte, com apenas 6,9% (Figura 1).

5.9
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Proporção (%) de trabalhadores em teletrabalho 
por grandes regiões e Brasil, maio/2020

Assim, o que podemos concluir é que o trabalho em home office é, ainda, uma tendência 

muito tímida no conjunto do mercado de trabalho brasileiro, e muito mais rarefeito em algumas 

regiões brasileiras. Afinal, esse home office que estamos experimentando na pandemia não é 

uma mudança de paradigma, mas uma contingência. Se esse é o futuro do trabalho, como 

alguns parecem acreditar, pode ser por uma percepção muito particular de sua área de atuação 

ou, talvez, do seu nível de escolaridade. Mesmo entre a população mais escolarizada (com 

pós-graduação, mestrado ou doutorado) do Nordeste, cerca de 49% da população ocupada 

estava trabalhando em casa (Figura 2). Aqueles com nível médio ou superior incompleto eram 

apenas 6,9% dos trabalhadores, e os de superior completo eram 32%, que estavam, em maio, 

realizando suas atividades laborais de casa. Portanto, o trabalho remoto é um privilégio de poucas 

pessoas mais escolarizadas e de ocupações bem específicas. Nesse contexto, o trabalho mais 

comum entre aqueles que mantinham o home office era o de “professor da educação infantil, 

de ensino fundamental, médio ou superior”, que representa 26% dos trabalhadores trabalhando 

de casa.

Figura 1
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Proporção (%) de trabalhadores em teletrabalho 
segundo grau de escolaridade, Nordeste, maio/2020

Em relação à sua estrutura por sexo e idade, o teletrabalho no Nordeste é predomi-

nantemente feminino, com 56% das pessoas ocupadas nessa condição. Tendência que ocorre 

influenciada pela grande participação de professores, que, em sua grande maioria (68,5%), são 

do sexo feminino. A idade mediana é de 38 para os homens e 39 para mulheres, que também 

pode ser observada pela pirâmide etária, que tem um perfil de trabalhadores mais jovens. E, 

sobretudo entre os homens, parece haver uma redução importante do home office a partir dos 

40 anos. A questão racial também apresenta uma distinção significativa, pois enquanto 13,8% 

dos trabalhadores brancos continuaram trabalhando em casa, entre os pretos e pardos essa 

proporção era de apenas 8,7%.
 Pirâmide etária do trabalhador em 
teletrabalho, Nordeste, maio/2020.

Figura 2

Figura 3



302 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

É possível verificar, a partir de uma modelagem estatística, que a escolaridade possui 

efeitos substanciais na diferenciação dos trabalhadores quanto às chances de estarem em home 

office em decorrência da pandemia. No Nordeste, pessoas que têm a mesma idade, mesmo 

sexo e mesma raça possuem 54 vezes mais chances de estarem trabalhando em home office 

se tiverem ensino superior completo do que as pessoas com as mesmas características, mas 

que tenham apenas concluído o ensino médio. Se o nível de escolaridade for pós-graduação, 

as chances são 108 vezes maiores. Isso ocorre porque o nível de escolaridade está intimamente 

ligado ao tipo de trabalho que, por sua vez, delimita as possibilidades de transferência do trabalho 

feito fora de casa para dentro de casa. 

Em termos de arranjos domiciliares, o perfil desses trabalhadores não se diferencia de 

modo significativo do restante da população. É importante ressaltar, entretanto, que nesse caso 

a conciliação entre as atividades do trabalho e do lar se apresenta como um desafio, que poderia 

já existir antes da pandemia, mas que se torna ainda mais evidente com a suspensão de aulas 

e de serviços de apoio remunerado. Entre os trabalhadores em teletrabalho no Nordeste, 10% 

estão em arranjos monoparentais, ou seja, são mães (na vasta maioria) ou pais que cuidam sozinhos 

de seus filhos e que estão fazendo isso concomitantemente com o trabalho remoto. Temos, 

ainda, 46% deles que compõem arranjos domiciliares com cônjuge e filhos, e 22% em famílias 

estendidas, que contam com parentes além no núcleo familiar principal, como avós. O que se 

observa é que 44,4% dos nordestinos que estão em teletrabalho possuem crianças com até 14 

anos em casa. Essas crianças têm, em média, 7 anos de idade, o que aponta para a necessidade 

de conciliação entre as atividades de trabalho remunerado e as atividades domésticas e de cui-

dados e, em alguns casos, também com as atividades educacionais à distância dessas crianças. 

Distribuição do trabalhador em teletrabalho 
por arranjo domiciliar, Nordeste, maio/2020

Figura 4
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No capítulo 5.7, discutimos os dados que apresentam o dilema enfrentado pela população 

em relação às medidas de distanciamento social e o mercado de trabalho. Entre os estados do 

Nordeste, o percentual de pessoas afastadas do trabalho durante o mês de maio de 2020 variou 

de um mínimo de 14,5% no Alagoas até o máximo de 22% no Ceará. A maioria desses afastamentos 

(mais de 80%) em todos os estados, foi justificado como medidas de distanciamento social 

decorrente da pandemia.

Um ponto que destacamos é que consideramos baixos os percentuais de pessoas 

afastadas, mas ainda mais grave foi termos identificado que mais da metade destes afastamentos 

ocorreram sem remuneração. Portanto, a capacidade dessa população manter níveis de 

distanciamento elevado durante este período pode ter sido fortemente comprometida por 

necessidade absoluta e não por falta de consciência. E, como pudemos ver, entre os que per-

maneceram trabalhando, poucos estavam em teletrabalho no Nordeste. O fato de parte significativa 

desses profissionais serem docentes é importante, pois não apenas reduziu a circulação desses 

profissionais, mas também reduziu importante parcela de jovens circulando e reunidos nas 

salas de aula.

O trabalho em casa (home office) ainda é uma realidade muito distante da esmagadora 

maioria dos brasileiros, mais ainda dos trabalhadores das regiões Norte e Nordeste. E, mesmo 

que seja bem-vindo na percepção de boa parte dos trabalhadores nessas condições, trata-se de 

um grupo muito específico de profissionais. Do ponto de vista analítico, o que a pandemia da 

Covid-19 deve trazer ao mundo do trabalho no Brasil e, principalmente, em nossa região, é uma 

mudança importante na forma de interpretar as taxas de desocupação. Em um primeiro momen-

to, talvez esses índices não mudem muito, podendo até diminuir, pois uma parte importante 

das pessoas têm deixado de procurar emprego. Cerca de 30% das pessoas que não procuraram 

emprego no Nordeste o deixaram de fazer devido à pandemia da Covid-19, sendo que, entre 

elas, 80% declarou que gostaria de ter conseguido um emprego. Ou seja, enquanto não temos 

condições sanitárias seguras para a livre circulação de pessoas, muitos deixarão de procurar 

emprego diretamente por conta da pandemia.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19. Disponível 

em: < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/27946-divulgacao-semanal-PNAD-

COVID1.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 07/07/2020.
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Os afazeres domésticos antes e depois da 
pandemia: desigualdades sociais e de gênero

Jordana Cristina de Jesus
Luana Junqueira Dias Myrrha

Os casos notificados e os óbitos pela Covid-19 mantêm-se em níveis elevados no Brasil. 

Desde março de 2020, para tentar reduzir a velocidade de contágio e evitar o colapso do Sistema 

de Saúde, governadores de diferentes estados brasileiros seguiram as recomendações da Orga-

nização Mundial de Saúde (OMS) e instituíram o distanciamento social, por meio de decretos 

que determinam o fechamento de estabelecimentos das áreas não prioritárias, como comércios 

e escolas. O objetivo maior dessa ação é manter o máximo de pessoas em suas casas e evitar a 

disseminação da doença. Contudo, alguns estados, mesmo com a curva ascendente de casos e 

óbitos, permitiram a retomada de alguns setores, principalmente do comércio e varejo, e 

flexibilizaram as medidas de distanciamento social.

Os primeiros três meses da pandemia no Brasil foram os mais marcados pelo distan-

ciamento social, que vem arrefecendo aos poucos. Pelas análises dos capítulos da seção 1 deste 

livro, verificou-se que em alguns estados da Região Nordeste, entre 15 de fevereiro e 22 de junho, 

a movimentação de pessoas em alguns estados superou as expectativas para uma fase de reabertu-

ra gradual da economia. Aos poucos, o isolamento parece ter se transformado em uma decisão 

individual para um seleto grupo que pode continuar em casa, em home office, por exemplo.

Uma das características do isolamento social, naturalmente, é a maior permanência das 

pessoas em casa. Essa maior permanência se traduz em um aumento considerável do trabalho 

doméstico. As pessoas passam a circular pelo domicílio por mais tempo, o que aumenta as 

demandas por limpeza e manutenção. Além disso, as pessoas passam a realizar mais refeições 

em casa, que antes aconteciam no trabalho, em restaurantes (também fechados por conta das 

medidas de distanciamento social necessárias), nas escolas. Com as escolas fechadas, as crianças 

agora passam o dia todo em casa, o que aumenta as demandas por cuidado e também de trabalho 

doméstico derivado das atividades de entretenimento e atenção para as crianças. Somado a isso, 

sobretudo entre as escolas da rede privada, o ensino remoto representa um desafio adicional de 

acompanhamento e supervisão das atividades educacionais online, que aumentam quanto mais 

jovens forem as crianças.

As próprias recomendações de prevenção do vírus também aumentam, em grande 

medida, o trabalho doméstico. Aumentou-se a necessidade da frequência de higienização de 

5.10
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roupas, sapatos e outros objetos de uso constante (celulares e outros itens) e adicionou-se a 

necessidade de desinfecção das compras. Para além dos trabalhos domésticos visíveis, há também 

os invisíveis, como o trabalho mental de organização dos domicílios, bem como a assistência à 

distância de outros membros da família, seja porque adoeceram, ou estão em risco e demandam 

supervisão quanto aos cuidados necessários por conta da pandemia. Há também o cuidado 

com os familiares enlutados, já que se pode imaginar que ao menos 70 mil famílias foram 

diretamente afetadas com o falecimento de familiares por conta do novo coronavírus. E tantos 

outros que seguem em cuidados médicos intensivos, em que as famílias seguem apreensivas e 

afetadas emocionalmente.

No trabalho doméstico, inclui-se a fundamental tarefa de reproduzir o cotidiano e dar 

continuidade à vida social extradomiciliar. E a pandemia da Covid-19 veio para nos lembrar 

da importância do cuidado na vida social. Embora tenhamos esses indicativos de aumento do 

trabalho doméstico e de cuidados, é importante ressaltar que antes da pandemia as famílias já 

lidavam com demandas e níveis distintos, e com desigualdades importantes entre quem cuida 

e quem é cuidado. No Brasil, historicamente, o trabalho doméstico é designado às mulheres e, 

por isso, antes da pandemia, mais de 80% da carga de tarefas domésticas eram de responsabi-

lidade feminina. Em 2018, elas dedicavam quase o dobro do tempo que os homens dedicavam 

aos afazeres domésticos e cuidados com crianças e idosos, de acordo com os dados Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Contudo, há diferenças significativas 

no tempo dedicado aos afazeres domésticos e cuidados, quando se consideram variáveis 

socioeconômicas e demográficas.

A quantidade de tempo que as mulheres dedicam a esse tipo de atividade varia com 

a fase do ciclo de vida, o casamento ou não, o número de filhos ou a convivência com idosos 

demandantes. Mas, além disso, essa quantidade responde também às condições socioeconômicas 

em que essas mulheres se encontram. Na média, quanto maior o nível de renda (em que cresce a 

predominância de mulheres brancas), menor a carga de trabalho doméstico à qual uma mulher 

está submetida. Isso acontece porque nos mais altos níveis de renda é possível adquirir serviços 

que substituem ou amenizam tempo dedicado ao trabalho doméstico não remunerado, como 

refeições prontas, contratação de serviços, diaristas, empregadas domésticas e serviços de 

cuidados (como babás, berçários e creches de qualidade diferenciada em relação aos serviços 

públicos, ainda escassos).

A renda também permite estruturar os domicílios de modo a facilitar o trabalho domésti-

co com eletrodomésticos que diminuem a intensidade de tempo demandado, como máquinas 

de lavar roupa, por exemplo, ou, em casos mais extremos, o próprio acesso à água encanada 
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para lavar a roupa. Todo esse conjunto de fatores faz com que as mulheres mais pobres, que 

em sua maioria são mulheres negras, dediquem muito mais tempo ao trabalho doméstico não 

remunerado. Além disso, são essas mesmas mulheres pobres, em sua maioria negras, que atuam 

como trabalhadoras domésticas. Assim, no Brasil, na base dos cuidados, remunerados ou não, 

estão as mulheres pobres e negras.

Embora o trabalho doméstico, portanto, dependa do contexto socioeconômico, é certo 

que para a grande maioria das famílias que podem e que estão respeitando o distanciamento 

social, esse trabalho aumentou em alguma medida. De acordo com a “Pesquisa online sobre a 

contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19” realizada entre os dias 

25 de maio e 06 de junho de 2020, aproximadamente 70% dos contratantes de trabalhador(a) 

doméstico(a) afastaram seu/sua empregado(a), suspenderam o contrato ou não mais o(a) 

contrataram. Portanto, a maioria das famílias dos respondentes estão sem a empregada domésti-

ca, a babá, o cuidador de idoso ou diarista, para auxiliar nas tarefas domésticas e de cuidados do 

dia-a-dia. Também não podem enviar as crianças para as escolas ou creches, que paralisaram as 

atividades desde o mês de março de 2020, em cumprimento aos decretos de isolamento social, e 

ainda permanecem fechadas. Consequentemente, os membros dos domicílios vêm assumindo 

mais trabalho doméstico. A questão que se instaura é: como esse trabalho tem sido dividido 

no contexto da pandemia? Será que nessa excepcionalidade em que o trabalho doméstico tem 

sido evidenciado, e a atuação dos trabalhadores domésticos diminuiu, ele tem sido igualmente 

distribuído entre os adultos do domicílio? Teriam os homens aumentado seu engajamento com 

as tarefas do lar e de cuidado dos filhos?

O perfil dos contratantes de trabalhadores domésticos respondentes da “Pesquisa online 

sobre a contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, está resumido 

na Figura 1. Do total de 1.696 respondentes, 96% possuem ensino superior completo, 90% têm 

entre 30 e 69 anos, 83% são mulheres, 76% se declararam brancos e 84% declararam a renda 

domiciliar acima de 5 salários mínimos. Um perfil homogêneo, que corresponde à classe média, 

que em alguma medida é consequência da metodologia de amostragem não probabilística de 

“bola de neve” (onde um respondente indica a outro), cuja limitação é o maior acesso a indivíduos se-

melhantes, que geralmente vivenciam condições socioeconômicas próximas, como por exemplo 

o nível de escolaridade e renda. Além disso, a pesquisa se direcionou a contratantes de trabalhadores 

domésticos, com acesso e uso frequente de internet para responder o questionário online, o que 

afunilou ainda mais o perfil socioeconômico dos e das respondentes.
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Características demográficas e socioeconômicas dos respondentes ao 
questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico 
durante a pandemia da Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020.

Fonte: Pesquisa online sobre a contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19

De acordo com as respostas à pergunta “Quem está assumindo o trabalho doméstico 

que era realizado por esse(a) empregado(a)?1 a mais frequente foi “As tarefas estão sendo divididas 

igualmente entre os membros do domicílio” correspondendo a 32,3% dos casos (Gráfico 1). 

Contudo, somando a frequência daqueles que responderam que “As tarefas estão sendo 

divididas entre os membros do domicílio, mas com sobrecarga para a(s) mulher(es)” 

e “Majoritariamente a(s) Mulher(es)”, 52% dos respondentes afirmaram que há sobrecarga de 

trabalho dos afazeres domésticos em seus domicílios para as mulheres. Portanto, nesse contexto 

da classe média com ensino superior ou mais, durante a pandemia, as mulheres seguem como 

as principais responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados em seus domicílios.

Para analisar se durante a pandemia houve uma divisão mais equilibrada das tarefas 

entre os membros do casal, nesse contexto específico, recorremos aos dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), coletados em um período anterior à pandemia, 

em 2019. A PNADC pergunta aos moradores o tempo individual dedicado aos afazeres domésticos e 

aos cuidados. Assim, a partir dessa pergunta, é possível calcular o total

_______________________________
1: Essa pergunta não foi respondida por aqueles que informaram que o trabalhador continuou com suas atividades 
laborais normalmente. Para esse quesito tivemos 1.442 respostas válidas.

Figura 1
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de trabalho doméstico feito em cada um dos domicílios, e o quanto, proporcionalmente, cada 

morador assumiu desse trabalho. De posse dessas proporções, criamos categorias de compar-

tilhamento de tarefas domésticas que fossem semelhantes às utilizadas na Pesquisa sobre a 

Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19.

Quem está assumindo o trabalho doméstico que era realizado pelo trabalha-
dor(a) afastado integral ou parcialmente, ou demitido, durante o distanciamento 
social, conforme as respostas dos contratantes ao questionário da “Pesquisa 
sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Co-
vid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020

Fonte: Pesquisa online sobre a contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19

Com as proporções calculadas, foi considerado que as tarefas eram parcialmente 

divididas entre os membros do domicílio, mas com sobrecarga para a(s) mulher(es), quando as 

mulheres tivessem ficado responsáveis por algo entre mais que a metade e menos de 80% das 

atividades domésticas em seu domicílio. O mesmo se aplicou para os homens. Considerou-se 

que as tarefas eram majoritariamente responsabilidade das mulheres ou dos homens quando 

elas/eles fossem responsáveis por mais do que 80% do trabalho doméstico feito no domicílio. 

Por fim, temos a situação em que as tarefas eram divididas igualmente entre os membros do 

domicílio, quando, proporcionalmente, cada membro do casal assume 50% do tempo total 

dedicado aos afazeres domésticos. Cabe destacar que essa classificação de divisão igualitária das 

tarefas entre os membros dos domicílios é idêntica em ambas as pesquisas. 

Gráfico 1
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Outra recriação a partir da PNADC foi dos mesmos arranjos domiciliares identificados 

em nossa pesquisa.  Os casos selecionados foram de casais sem filhos pequenos até 14 anos de 

idade, com ou sem outro morador adulto/idoso, e casais com filhos de até 14 anos de idade, com 

ou sem outro morador adulto/idoso. Como a pesquisa sobre contratação de serviços domésticos 

foi respondida por um grupo específico do ponto de vista sociodemográfico e econômico, 

selecionamos na PNADC apenas os casais com ensino superior, com renda domiciliar total 

acima de 5 salários mínimos, e que tinham idade entre 30 e 69 anos. Isso se faz necessário para 

que as amostras e, portanto, os resultados, sejam minimamente comparáveis.

Essas são limitações encontradas neste estudo, uma vez que se analisa apenas esse grupo 

em particular. Entretanto, como a própria literatura sobre o tema menciona, é entre os casais de 

alta renda e alta escolaridade que os conflitos de gênero tendem a ser permeados pela participação 

da força de trabalhadoras domésticas contratadas. A participação do serviço doméstico 

remunerado nos lares desses casais é um dos fatores associados à maior participação das 

mulheres no mercado de trabalho. Nesse sentido, o estudo se faz relevante para a compreensão 

desse contexto, na medida em que deixa evidente a necessidade de apoio para as famílias para 

que tanto homens quanto mulheres possam ter acesso ao mercado de trabalho.

Reconhecendo, portanto, as potencialidades, bem como as limitações, apresentamos no 

Gráfico 2 uma comparação entre a alocação do trabalho doméstico entre os membros da família 

antes e durante a pandemia, considerando casais de alta escolaridade e da classe média no Brasil. 

Primeiro, temos as barras que representam a alocação do trabalho doméstico para os casais 

sem filhos pequenos, antes e durante a pandemia. Nesse grupo, antes da pandemia, apenas em 

21,5% dos casos as tarefas do domicílio eram divididas igualmente entre os membros do casal. 

O mais comum era a situação em que havia alguma divisão das tarefas domésticas, mas com 

sobrecarga das mulheres, que representava 39,3% dos casos. E, ainda, em 23,3% desses arranjos as 

mulheres assumiram majoritariamente o trabalho doméstico. Na pandemia, essa distribuição 

parece ter se alterado, de acordo com os dados da pesquisa online, na medida em que o mais 

comum passou a ser a divisão igualitária entre os membros do casal, que representam 42,2% 

dos casos. Assim, para os casais da classe média com alta escolaridade e sem filhos pequenos, a 

divisão parece ter caminhado para um maior equilíbrio em parte dos casais.

As barras seguintes no Gráfico 2, por sua vez, tratam especificamente dos casais com 

crianças pequenas, de até 14 anos. Para esses casais, antes da pandemia, em 43,9% dos casos, as 

tarefas eram divididas em alguma medida entre os membros do domicílio, mas com sobrecarga 

para as mulheres. Durante a pandemia, esse percentual foi de 40,2%, muito próximo do que se 

tinha antes, e que se manteve como o cenário mais comum. Também houve pouca alteração da 
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categoria “Majoritariamente mulheres” que passou de 21,3% para 20,2%, durante a pandemia.  Assim, 

entre os casais com filho, a situação da pandemia não parece ter necessariamente diminuído o 

percentual de arranjos em que as mulheres são sobrecarregadas. Por outro lado, é necessário 

ainda reconhecer que o percentual entre os casais com filhos em que as tarefas eram igualmente 

distribuídas era pouco mais elevado que dos casais sem filhos, 24,5%, antes da pandemia, e 

atingiu 35,9% durante a pandemia. O aumento da categoria “As tarefas estão sendo divididas 

igualmente entre os membros do domicílio” para ambos os tipos de casais foi consequência da 

redução de todas as demais categorias. Contudo, a maior redução foi entre as categorias em 

que o homem se dedicava mais às tarefas domésticas do que a mulher. Assim, esses resultados 

sugerem que a sobrecarga de trabalho doméstico permanece maior para as mulheres, e naqueles 

domicílios em que elas se dedicavam pouco, a necessidade de permanência em casa durante a 

pandemia alterou essa distribuição. Mas como também houve redução das categorias em que a 

mulher assume mais as tarefas domésticas, embora em menor proporção, pode-se inferir que, 

nestes casos, os homens passaram a participar mais.

Alocação do trabalho doméstico e de cuidados antes 
(PNADC) e durante a pandemia, em casais sem ou com filhos.

Fontes: IBGE, PNAD Contínua 2019 e “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante 
a pandemia da Covid-19”

Ainda que a distribuição mais igualitária das tarefas domésticas tenha aumentado, essa 

mudança foi mais perceptível entre os casais sem filhos do que entre os casais com filhos 

Gráfico 2
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pequenos. A presença de crianças aumenta a quantidade de trabalho doméstico. No contexto da 

classe média, várias escolas adotaram a modalidade de ensino à distância, que demanda maior 

participação dos adultos quanto menor é a idade da criança. Portanto, ainda que 35,9% dos 

casais com filhos venham dividindo as tarefas de forma mais igualitária, não necessariamente o 

nível de trabalho doméstico das mães diminuiu.

É necessário reconhecer, ainda, que para o grupo analisado (classe média com alta 

escolaridade) a probabilidade de atuação no modelo de home office é elevada em relação 

ao restante da população, como o capítulo 5.9 já demonstrou. É provável que muitos desses 

profissionais manterão esse modelo de trabalho nos próximos meses. Assim, o maior tempo 

do casal em casa, que deixa o trabalho doméstico em evidência, aliado à ausência do serviço 

doméstico remunerado, deve reforçar a necessidade da divisão mais igualitária entre os membros 

do domicílio por mais tempo.

Entretanto, é difícil precisar se essa divisão mais paritária das tarefas domésticas 

poderia ser uma tendência, ou se irá se restringir apenas a esse momento em que a manutenção 

do trabalhador doméstico nos domicílios dos contratantes não tem sido possível. Como a 

antropóloga Débora Diniz destacou recentemente “todos nós precisamos de cuidado e estamos 

aprendendo sobre os trabalhos essenciais à vida coletiva” (DINIZ, 2020).

Na atual crise de cuidados, fica claro que um passo importante para a redução das jornadas 

de trabalho doméstico das mulheres passa por um maior engajamento dos homens nessas 

atividades, mas também existe a necessidade de políticas de apoio às mulheres e da proteção de 

pessoas que se dedicam aos cuidados na sociedade, sejam eles dentro ou fora de casa. Esse 

momento atípico deveria ser utilizado para repensar a forma como se organiza a sociedade e 

como se distribuem os cuidados, sendo oportuno um amplo e profundo debate sobre as formas de 

coletivização das demandas familiares e participação do Estado, com vistas a reduzir desigualda-

des não apenas de gênero, mas também regionais, raciais, de classe, e todas as suas intersecções.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

DINIZ, D. Covid-19: resposta feminista à pandemia. Portal Agir Notícias, 22 mai. 2020. 

Disponível em: < https://agirbrasil.com.br/noticias/Covid-19-todos-precisamos-de-cuidado-

-confira-entrevista/>. Acesso em 15/07/2020.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. Disponível em: < 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-

-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 15/07/2020.
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Impacto da pandemia no turismo do RN: 
análise a partir dos trabalhadores

Cesar Sanson
Luana Junqueira Dias Myrrha

Moema Hofstaetter

A pesquisa “Trabalhador do Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte” organizada 

por pesquisadores da UFRN, teve o objetivo de identificar os impactos da pandemia da 

Covid-19 junto aos trabalhadores do turismo no Rio Grande do Norte em atividades formais 

e informais. O ramo de atividade do turismo é um dos mais importantes para a economia 

regional, em função da quantidade de pessoas que dele vivem. O setor de Comércio, Serviços 

e Turismo é responsável, segundo o Sistema Fecomércio, por cerca de 65% do PIB do Estado.

A pesquisa foi realizada através de coleta de dados com um questionário9WhatsApp 

entre os dias 14 e 22 de julho de 2020, e o público-alvo foram os trabalhadores e as trabalhadoras 

que exerciam alguma atividade no setor de turismo no RN antes da pandemia da Covid-19. 

Por se tratar de um grupo específico e relativamente oculto, na medida em que não se tem 

uma listagem (rol) de todos os trabalhadores do Turismo no RN com cadastro atualizado, 

o que permitiria selecioná-los aleatoriamente, a metodologia de seleção adotada foi a técnica 

não-probabilística de bola de neve (snowball sampling), onde um respondente(a) indica o(a) 

outro(a) (VINUTO, 2014).), onde um respondente(a) indica o(a) outro(a) (VINUTO, 2014).

Os primeiros respondentes foram pessoas-chave que tinham contatos de outros trabalha-

dores do turismo no RN, foram eles: uma ex-recepcionista bilíngue de hotel, atualmente artesã; 

um bugueiro, que tinha contatos de bugueiros, balseiros e barraqueiros em Maxaranguape e 

Tibau; o presidente do sindicato dos bugueiros, que enviou o formulário online para a categoria; uma 

turismóloga e ex-trabalhadora de agência de turismo; e uma guia de turismo. Cabe a ressalva 

que devido à metodologia não utilizar a técnica de amostragem aleatória, a pesquisa é representativa 

apenas dos respondentes. Contudo, seus resultados fazem uma aproximação importante sobre 

a vida dos trabalhadores do turismo no RN durante a pandemia da Covid-19, sobretudo por se 

tratarem de informações inéditas para o contexto regional.

Participaram da pesquisa 209 trabalhadores e trabalhadoras do turismo, sendo 72% 

homens e 28% mulheres. A maioria atuava nas cidades de Natal, Extremoz e Tibau do Sul 

antes da pandemia da Covid-19. Do total de respondentes, 24,9% se declararam trabalhadores 

5.11
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formais (com carteira assinada), 42,1% se declararam trabalhadores por conta própria (sem 

carteira assinada), e 33% declararam ser trabalhadores por conta própria, mas que pagam 

contribuição previdenciária (MEI, outros).

Os resultados indicam que houve queda drástica e abrupta de renda entre os trabalhadores 

do turismo. De acordo com o Gráfico 1, antes da pandemia, considerando o total dos trabalhadores 

respondentes, apenas 0,6% não tinham nenhuma renda, e, com a chegada da pandemia, tomando 

como referência o mês de junho, esse percentual passou para 48,8%. Ou seja, quase a metade 

dos trabalhadores entrevistados ficaram sem renda. Antes da pandemia, 52,6% desses traba-

lhadores ganhavam de meio até dois salários mínimos, praticamente o mesmo contingente que 

ficou sem renda no mês da pesquisa. Outro dado impactante pode ser observado na faixa dos 

trabalhadores que ganhavam de dois a cinco salários mínimos: antes da pandemia, 36,4% dos 

trabalhadores se enquadravam nesta faixa salarial; durante a pandemia, apenas 6,2% de trabalhadores 

conseguiram manter este rendimento durante a pandemia.

O impacto maior ficou entre os trabalhadores informais, pois 57,3% ficaram sem 

nenhuma renda (Gráfico 1). O dado é alarmante quando comparado com o percentual anterior 

à pandemia, no qual menos de 1% não detinha renda mensal. A chegada da pandemia também 

impactou a renda dos trabalhadores com carteira assinada. Se anteriormente 78,9% ganhavam 

acima de 1 salário mínimo, esse contingente se reduziu a 32,7%. Além disso, 23,1% dos formais 

declararam não ter nenhuma renda durante a pandemia, perspectiva alinhada com os resultados 

da PNAD-Covid analisados no capítulo 5.7, que destacou que, no RN, 56% dos trabalhadores 

afastados do trabalho não estavam recebendo salários.
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Renda dos trabalhadores formais, informais e total, antes e durante a pandemia, 
que responderam ao questionário online da pesquisa “Trabalhadores do 
Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte”, entre os dias 14 e 22 de julho 
de 2020.

Fonte: Pesquisa “Trabalhadores do Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte.

De acordo com o Gráfico 2, os homens informais eram os que apresentavam maiores 

rendimentos antes da pandemia; 52,6% recebiam acima de 2 salários mínimos. Em segundo 

lugar, estavam as mulheres formalizadas, com 38,2% delas recebendo acima de 2 salários mínimos. 

Durante a pandemia, é evidente a drástica redução da renda para todos, principalmente para 

homens e mulheres informais.  As mulheres informais são as que apresentam a maior proporção 

de trabalhadoras sem nenhuma renda durante a pandemia, seguidas pelos homens informais.  

Entre os formais, a frequência de nenhuma renda também foi ligeiramente maior para as mu-

lheres, durante a pandemia. Contudo, as diferenças entre os sexos são pequenas, evidenciando 

que o vínculo empregatício tem um efeito maior sobre a renda dos respondentes.

Gráfico 1



315 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Renda dos trabalhadores formais e informais, por sexo, antes e durante a pan-
demia, que responderam ao questionário online da pesquisa “Trabalhadores 
do Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte”, entre os dias 14 e 22 de 
julho de 2020.

Fonte: Pesquisa “Trabalhadores do Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte.

O Gráfico 3 revela ainda mais a dramaticidade do impacto da pandemia na vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras do turismo que responderam à pesquisa:  dos 102 respondentes 

que disseram não ter tido renda advinda do trabalho, 67,2% são responsáveis por dois ou mais 

dependentes. Portanto, são famílias com 3 ou mais pessoas, sem nenhuma renda advinda do 

trabalho.

O contexto da pandemia trouxe a redução da renda como uma nova realidade no mundo 

do trabalho. E para o setor do turismo o impacto foi bastante significativo, pois é premente que 

haja deslocamentos e viagens, para que os trabalhadores possam exercer suas atividades 

relacionadas ao recebimento e atendimento dos turistas, e a pandemia afetou consideravel-

mente esses deslocamentos, devido à exigência do distanciamento social. Se não há viagens e, 

portanto, deslocamentos, não há turistas. E se não há turistas, hotéis, pousadas, restaurantes, 

bares e lanchonetes, shoppings de artesanato, entre outros, deixam de prestar seus serviços. Se 

não há turistas, os trabalhadores de sol e mar, camelôs, barraqueiros, balseiros, bugueiros, para 

citar alguns, passam a depender, para viabilizar o seu trabalho, exclusivamente dos moradores 

da localidade ou do entorno, que no mês de junho (base da pesquisa), auge da pandemia no 

Gráfico 2
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RN, estavam em isolamento social, associado aos decretos estadual e municipais. Demissões, 

flexibilização dos contratos de trabalho (formais), redução das jornadas de trabalho (formais e 

informais), ocasionadas pela diminuição de público a ser atendido (informais), foram as principais 

consequências econômicas da Covid-19 para os trabalhadores do setor de turismo no RN.   

Quantidade de dependentes dos trabalhadores do turismo que estão sem 
rendia durante a pandemia, que responderam ao questionário online da pesqui-
sa “Trabalhadores do Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte”, entre os 
dias 14 e 22 de julho de 2020.

Fonte: Pesquisa “Trabalhadores do Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Diante da nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19 aos trabalhadores brasileiros, 

o congresso aprovou o auxílio emergencial, destinado aos trabalhadores informais, microem-

preendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, cujo valor é de R$600,00 reais 

por pessoa, podendo chegar a R$1800 por família, a depender dos critérios de elegibilidades. 

O objetivo é fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela 

pandemia da Covid-19. Entre os trabalhadores informais respondentes, público alvo do auxílio, 

o mesmo foi acessado por 64,3%. Ou seja, dos 157 entrevistados, 101 acessaram o auxílio (Figura 

1). Importante destacar que 11 (7%) tentaram, mas não conseguiram e 3 (1,9%) estão com 

pedido em análise. A maioria absoluta, como atestam os dados anteriores, ao ficarem impedidos 

de exercerem a sua atividade e, consequentemente, encontrarem-se sem renda, tiveram, nesse 

auxílio, um amparo para a subsistência. Como a coleta de dados foi realizada em meados de 

Gráfico 3
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julho, e o pagamento do auxílio iniciou-se em abril, metade (50,5%) dos trabalhadores informais já 

tinha recebido mais de 02 parcelas, enquanto 31,7% haviam recebido duas parcelas e 18% apenas 

uma parcela (Figura 1).

Respostas às perguntas “Durante a pandemia da Covid-19, você recebeu o 
auxílio emergencial do governo federal (o auxílio de R$ 600,00)?” e “Quantas 
parcelas já recebeu?”, ao questionário online da pesquisa “Trabalhadores do 
Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte”, entre os dias 14 e 22 de julho 
de 2020.

Fonte: Pesquisa “Trabalhadores do Turismo e a Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Esse contexto não traz boas expectativas sobre o futuro do turismo no RN para os 

respondentes da pesquisa. De acordo com as respostas à pergunta “Você acha que o turismo no 

RN voltará a ser como antes?”, 33,5% opinaram que não têm ideia; 34,4% que irá piorar; 21,5% 

que irá melhorar; e 10,5% que será como antes. Portanto, se consideramos as respostas dos que 

afirmaram que não tem ideia e dos que afirmaram que irá piorar, percebe-se certo pessimismo 

com o cenário futuro do turismo no RN.

De fato, ainda não há uma vacina para a Covid-19, e os deslocamentos provavelmente 

continuarão sendo evitados pelos turistas. Consequentemente, o setor de turismo deve retomar 

de forma mais lenta na economia brasileira, se comparado aos outros setores, como a indústria, 

por exemplo. Por isso, os trabalhadores do turismo vão depender dos auxílios emergenciais por 

períodos mais longos, e o Estado precisa ampará-los com condições mínimas de subsistência.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

Pesquisa – Trabalhadores do Turismo e Suas Atividades Durante a Pandemia Da Co-

vid-19. Disponível em: < https://projetoturismorn.wordpress.com/about/>.

Figura 1
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Manter a suspensão das aulas é fundamental
para conter a evolução dos casos de Covid-19

Jordana Cristina de Jesus
Ricardo Ojima

Desde que os primeiros casos da Covid-19 no Brasil foram confirmados, diversas foram 

as medidas tomadas para tentar contar o crescimento do número de pessoas atingidas. O novo 

coronavírus é muito contagioso e consegue se espalhar rapidamente em uma região, devido 

principalmente aos casos em que os sintomas são leves e até mesmo inexistentes. Um estudo 

realizado pela Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical (London School of Hygiene 

and Tropical Medicine) estima que apenas um em cada dez casos são oficialmente registrados. 

Além disso, cerca de dois terços das infecções são decorrentes de pessoas assintomáticas. Entre 

os assintomáticos e casos leves estão as crianças e adolescentes.

Uma das medidas adotadas para conter o avanço da Covid-19 foi a suspensão das 

atividades escolares. Ainda que crianças e adolescentes aparentemente não desenvolvam formas 

graves da doença, o fato de se deslocarem diariamente para escolas, e se agruparem em salas 

de aula durante longos períodos de tempo potencializa o contágio, já que elas podem se tornar 

veículos de disseminação da doença quando retornam para suas casas. Considerando apenas 

os domicílios onde residem crianças de 6 a 14 anos de idade, onde há uma maior cobertura 

de acesso ao ensino público ou privado, temos 31% dos domicílios do Nordeste e 32,5% no 

Rio Grande do Norte (ver Gráfico 1). No RN são quase 360 mil domicílios que estariam mais 

expostos à contaminação no caso das salas de aula se tornarem locais de contágio em massa. 

E é particularmente mais relevante o fato de que em 17,5% desses domicílios potiguares com 

crianças em idade escolar também residam idosos, o principal grupo de risco.

6.1
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 Proporção, em %, de domicílios com crianças em 
idade escolar e idosos co-residindo no nordeste, em 2018.

Especial atenção deve ser dada aos casos em que as condições de habitação nos domicílios são 

mais precárias. Cerca de 12% dos domicílios com crianças em idade escolar possuem apenas um 

cômodo servindo permanentemente como dormitório, o que deixa evidente a impossibilidade física 

de isolamento dos moradores. São 43 mil domicílios no RN e cerca de 2,5 milhões de domicílios 

no Nordeste com essa característica. No RN, as aulas estão paralisadas desde o dia 18 de março. 

Naquele momento, ainda tínhamos apenas um caso confirmado no Estado. Hoje (30/03), já 

temos 77 casos confirmados. Se as estimativas apontadas acima servem para o RN assim como 

para o Brasil, teríamos potencialmente cerca de 770 casos não registrados oficialmente. Ou seja, 

casos leves e assintomáticos, sendo as crianças potencialmente a sua maioria. Retomar as aulas 

agora seria muito perigoso, pois nesse momento o novo coronavírus se encontra em contágio 

comunitário, não mais somente entre indivíduos que viajaram para áreas contaminadas.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. Disponível em: < 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-

-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 29/03/2020.

Gráfico 1
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Suspender as atividades escolares também 
diminui a circulação geral de pessoas

Wilson Fusco

A atual polêmica em torno da questão do isolamento social como meio de reduzir a 

propagação da Covid-19 passa por considerações a respeito da reabertura dos estabelecimentos 

de ensino e volta às aulas presenciais, dentre outras questões. Proposto e defendido por diversas 

entidades e especialistas no Brasil, a exemplo da nota conjunta divulgada no dia 27 de março 

pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Academia Brasileira de Ciências 

(ABC), e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dentre outras, o distanciamento social está 

em oposição ao chamamento do Presidente Jair Bolsonaro para que seja implementado o 

denominado “isolamento vertical”. Cabem, então, algumas reflexões baseadas em informações 

sobre os efeitos que poderiam advir do retorno à “normalidade” das aulas.

Os dados mais recentes e completos a respeito de alunos e professores da educação 

básica são do Censo Escolar de 2019, atualizados em 19 de março de 2020 pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. As informações referentes à 

educação superior não contemplam variáveis suficientes para análises a respeito de deslocamentos 

espaciais, motivo pelo qual a discussão aqui será restrita à educação básica. Não obstante, os 

volumes de pessoas que se deslocam espacialmente para estudo ou trabalho apreciados abaixo 

seriam ainda maiores caso os números da educação superior fossem incluídos.

Ao nos debruçarmos sobre as informações específicas da Região Nordeste, contabilizamos 

quase 14 milhões de pessoas, dentre as quais se encontram crianças, jovens e adultos, que 

frequentavam presencialmente estabelecimentos de ensino e creches, em todas as etapas da 

educação básica, enquanto o regime de aulas estava ativo. Isso significa que todas essas pessoas 

circulavam pelo menos entre seus lares e suas escolas em seu trajeto diário para estudar, ainda 

que o deslocamento fosse a pé, além de outros espaços que, eventualmente, pudessem ser aces-

sados nesse percurso, como uma lanchonete ou uma padaria.

Importante destacar que mais de 22% dessas pessoas, o que corresponde a aproximadamente 

3 milhões de estudantes, utilizavam transporte público para ir à escola, que é um fator adicional 

no risco de contágio, uma vez que as pessoas normalmente se agregam nas paradas e terminais de 

ônibus ou estações de metrô e trem, e não têm como guardar a distância recomendada entre os 

passageiros dentro do meio de transporte. Adicione-se a esse volume os mais de 620 mil docentes 

da educação básica do Nordeste. Com a suspensão das aulas presenciais, pode-se considerar 

6.2
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que esse número de pessoas deixará de circular pelo sistema de transporte, ao menos com fins 

de estudo, o que diminuirá a possibilidade de propagação da Covid-19.

Além das pessoas que usam transporte público dentro do município, há que se considerar, 

também, as pessoas que realizam o chamado deslocamento pendular para estudar ou para 

lecionar, ou seja, deslocam-se de seu município de residência para o município do estabele-

cimento de ensino onde estudam ou lecionam. Em 2019, mais de 630 mil estudantes (ou 5% 

deles e delas) realizaram o deslocamento pendular entre municípios para estudar, e quase 95 

mil professores(as) (15% do total) também o fizeram para dar aulas. Cabe destacar que, entre os 

docentes, muitos se enquadram no grupo de risco em função da idade. É também importante 

refletir que, no caso do deslocamento entre municípios, as consequências relacionadas à possibilida-

de de aumentar a propagação do vírus são potencialmente piores que as do uso do sistema de 

transporte intramunicipal, uma vez que, normalmente, o trajeto da residência até a escola entre 

municípios diferentes será maior e levará mais tempo.

Esse fato, por si só, já é um elemento de ampliação das possibilidades de risco relacionado 

à contaminação pelo vírus. Ademais, há que se considerar que, ao circular entre diferentes 

municípios, os quais têm autonomia para decidir a respeito das restrições de abertura e 

funcionamento de diversos setores (comércio, indústria, serviços), as pessoas podem colocar 

em contato as condições de contágio desses diferentes territórios. O resultado poderia, por 

exemplo, trazer consequências nefastas para aquele município que, em função do isolamento 

social planejado e executado, teve seu índice de contaminação ampliado pela circulação de 

estudantes e docentes que, porventura, tenham vindo de outro município com menores restrições e 

maiores índices de contaminação.

Se, de forma geral, a proporção de estudantes e professores que se deslocam para o 

município do estabelecimento de ensino era expressiva, essa condição é mais intensa em espaços 

de maior aglomeração humana, como as regiões metropolitanas. A título de exemplo, na Região 

Metropolitana de Natal aproximadamente 9% dos alunos e 21% dos docentes praticam o 

movimento pendular intermunicipal para estudar e trabalhar, respectivamente. E esses números 

tendem a ser maiores em função da população e da conformação geográfica dos municípios da 

área em questão. Para que a heterogeneidade espacial possa ser mais bem apreciada, observe-se 

o caso da Região Metropolitana do Recife, que apresenta população e conurbação maior que 

em Natal, e onde 12% dos alunos e 33% dos docentes deslocam-se entre municípios durante o 

período de aulas.
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Por fim, é importante lembrar que não se trata exclusivamente daqueles que participam 

das aulas presenciais, os alunos, professores e profissionais do serviço administrativo das escolas 

da educação básica que ficam mais expostos ao risco de contágio e que ampliam a possibilidade 

de propagação do referido vírus. Ao retornarem a seus lares, todos aqueles que coabitam com 

pessoas do grupo de risco diminuem a eficiência do isolamento parcial, pois aumentam as 

possibilidades de que algum descuido ou contato pessoal sem intenção provoque a transmissão 

da doença. Certamente, muitos dos alunos e dos professores dividem seus domicílios com idosos. 

Assim, eles e outras pessoas do grupo de risco sofreriam as consequências do retorno de tantas 

pessoas ao convívio social normal caso fosse estabelecida a volta às aulas. Parece que o mais 

razoável, neste momento, é aguardar até que os especialistas sobre o tema tragam novidades 

que possam embasar cientificamente qualquer alteração na recomendação de isolamento social 

adotado atualmente.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA – INEP. Censo Escolar 2019. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br.



324 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

Rediscutindo a volta às aulas? Agora?

Ricardo Ojima

Nos capítulos anteriores (6.1 e 6.2) apresentamos argumentos justificando a importância 

da suspensão das atividades escolares para ajudar a conter o avanço das contaminações da 

Covid-19. Diante das recentes declarações de autoridades políticas defendendo a volta às aulas, 

resumimos aqui os principais argumentos desses dois textos. Segundo reportagem do jornal O 

Globo, em declaração em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente sugere que seja preciso 

retomar as aulas.

Sabemos dos pais que estão preocupados com os filhos voltarem à escola. Mas tem que 
voltar à escola, nós não temos nenhuma notícia de alguém abaixo de 10 anos de idade 
que contraiu o vírus e foi a óbito ou foi para a UTI. (pronunciamento do Presidente Jair 
Bolsonaro, 16//04/2020)

Embora os casos graves sejam, de fato, pouco reportados em crianças, não é verdade que 

não haja registros. A própria reportagem do Globo menciona essa informação. Mas, mesmo 

que pudéssemos relativizar a afirmação de que crianças não correm risco de morte, não é verdade 

que elas sejam imunes à contaminação. O que pode ocorrer é que elas apresentem sintomas 

leves ou mesmo que não apresentem sintomas. Diante disso, o retorno às aulas pode acelerar a 

velocidade das contaminações nos demais grupos de idade, pois agrupando-se em salas de aula 

durante um período significativo do dia, poderiam retornar contaminadas para suas casas e, 

assim, contaminar os demais membros da família. Preocupando, particularmente, os grupos de 

risco (idosos, por exemplo).

O capítulo 6.1 alerta para o fato de que considerando apenas as crianças de 6 a 14 anos,

No RN são quase 360 mil domicílios que estariam mais expostos à contaminação no caso 
das salas de aula se tornarem locais de contágio em massa. E é particularmente mais 
relevante o fato de que em 17,5% desses domicílios potiguares com crianças em idade 
escolar também residam idosos, o principal grupo de risco. (p. 299)

Além disso,

Cerca de 12% dos domicílios com crianças em idade escolar possuem apenas um cômodo 
servindo permanentemente como dormitório, o que deixa evidente a impossibilidade 
física de isolamento dos moradores. São 43 mil domicílios no RN e cerca de 2,5 milhões 
de domicílios no Nordeste com essa característica. (p. 300)

6.3
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O outro capitulo (6.2), originalmente publicado no dia 31/03 no ONAS-Covid19, destaca 

que entre os estudantes da educação básica na região Nordeste, cerca de 3 milhões utilizavam 

transporte coletivo para o deslocamento para as aulas. Agravando, assim, o período de exposição 

à contaminação. O texto ainda alerta para os mais de 620 mil docentes da educação básica no 

Nordeste que se exporiam o risco de contaminação, sendo que uma parte deles ainda pode estar 

nos grupos de risco.

Diante desse breve resumo, pensar na retomada das aulas no momento em que a região 

Nordeste apresenta mais de 6,5 mil casos confirmados (21% do total do país) é muito perigoso. 

Afinal, quando a maioria dos decretos de suspensão das atividades escolares na região ocorreram, 

o número de casos ainda era muito baixo. De fato, há indícios que a suspensão das aulas possa 

ter contribuído para desacelerar o ritmo do avanço da Covid-19. Não é prudente que agora, 

depois de termos o novo coronavírus já presente em diversos municípios do Rio Grande do 

Norte, que se sugira contribuir com a aceleração dos casos diretamente (no caso das crianças 

expostas) e indiretamente (através das suas famílias).

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

O GLOBO. Contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender 

reabertura de escolas. Jornal O Globo, São Paulo, 16 abr. 2020. Disponível em: <https://oglobo.

globo.com/brasil/contrariando-recomendacoes-da-oms-bolsonaro-volta-defender-reabertura-

-de-escolas-24376739>



326 A  P A N D E M I A  E M  P E R S P E C T I V A  R E G I O N A L

“O ENEM não serve para corrigir injustiças”
Mas deveria agravá-las? | As condições de 
estudo remoto de alunos de ensino médio

Jordana Cristina de Jesus
Ricardo Ojima

Entre as medidas de combate à pandemia da Covid-19, uma das mais importantes para 

reduzir a velocidade da contaminação foi a suspensão das atividades escolares, em todos os seus 

níveis. Os estudos epidemiológicos confirmam que é reduzida a participação de casos graves da 

doença entre as crianças e adolescentes, mas isso não significa que não se contaminem. Esses 

jovens, normalmente, apresentam quadros leves ou até assintomáticos da doença e, com isso, 

seriam um grupo relevante com potencial de contaminação de outras pessoas. Discutimos, em 

análises anteriores, que se as aulas não fossem suspensas, sendo os jovens em grande maioria 

assintomáticos, as salas de aula poderiam se tornar um espaço privilegiado para o vírus ampliar 

seu alcance e, assim, atingir os grupos mais vulneráveis quando esses jovens retornassem para 

suas casas.

Desde o início de março, diversos decretos estaduais e municipais suspenderam as atividades 

escolares e seguem assim até o presente momento. Já são quase dois meses de atividades 

suspensas em todo o país. Como em diversos outros setores da sociedade, a pandemia da 

Covid-19 agudizou as desigualdades sociais pré-existentes também no caso da educação. Algumas 

escolas particulares se ajustaram às condições de isolamento social e passaram a oferecer aulas 

online, atividades à distância e outras ferramentas, valendo-se da infraestrutura de internet e 

computadores a que seus alunos têm acesso.

No extremo oposto a essa situação, escolas públicas não dispõem da mesma infraes-

trutura para se ajustar ao contexto de isolamento com o uso de ferramentas digitais e internet, 

mesmo que nelas estivessem matriculados 87% dos alunos do ensino médio do Brasil em 2019. 

A infraestrutura quase sempre é pequena em relação a equipamentos digitais e, mesmo quando 

existem, os docentes não dispõem de tempo para a preparação de um conteúdo formatado a 

essa realidade. Afinal, transferir as atividades escolares para uma abordagem de ensino a distância 

não é simplesmente gravar as aulas em formato de vídeo. Muda-se a metodologia, muda-se a 

forma de interação e são necessárias outras ferramentas de complementação de estudos que os 

docentes e as escolas públicas não possuem. Trataremos dessas características em texto futuro.

Nesse momento, vamos analisar o perfil dos alunos do ensino médio. Mesmo que todas 

6.4
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as escolas dispusessem de infraestrutura e condições para aulas virtuais, os alunos das escolas 

públicas teriam condições de acompanhar sem maiores prejuízos a formação? Dia 11 de maio 

foram abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2020. Apesar 

de inúmeros pedidos de entidades estudantis, movimentos sociais e instituições de ensino e 

pesquisa, o Ministério da Educação (MEC) decidiu por não alterar o calendário do ENEM. Para 

o Ministro da Educação, o exame não foi feito para corrigir injustiças e, com isso em vista, uma 

campanha publicitária foi lançada pelo MEC. Com o título de “O Brasil não pode parar”, o vídeo 

anuncia a manutenção das datas de exames para novembro, e apresenta jovens argumentando 

que uma geração inteira de futuros profissionais não poderia ser perdida por conta da pandemia 

e que é necessário, apenas, estudar de casa.

Separamos os dados dos alunos dos segundo e terceiro anos do ensino médio no ano de 

2019 (dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD) em relação às suas 

características domiciliares. As diferenças de acesso à internet em casa entre os alunos de escolas 

públicas e privadas são importantes. Em 17 Unidades da Federação (UF) temos que 100% dos 

alunos de escolas privadas teriam acesso à internet em casa para continuar os estudos durante a 

pandemia. Por outro lado, entre os alunos da escola pública, nenhuma UF do país atinge esse 

indicador. A situação de desigualdade é mais visível na região Nordeste, onde está mais da 

metade dos estudantes de ensino médio sem acesso à internet em casa no Brasil. Os estados do 

Maranhão e do Piauí são os que se encontram em situações mais graves, com cerca de 70% de 

acesso à internet em casa entre os alunos das escolas públicas (Figura 1).

Mas o acesso à internet por si só também não é suficiente para entender as condições 

em que se encontram os jovens estudantes para manter seus estudos em casa. Não é possível 

estudar adequadamente para um exame relevante como é o ENEM, que é a principal forma de 

acesso ao ensino superior, usando apenas um celular. Mesmo que muitos destes jovens hoje 

tenham um celular com acesso à internet, isso não significa que eles sejam adequados para os 

estudos no âmbito doméstico. É comum que às vezes as pessoas se deparem com a necessidade 

de ter que apagar fotos do celular quando precisam instalar um novo aplicativo, ou mesmo receber 

uma atualização de um aplicativo já instalado. Pensemos, então, como seria estudar, baixar 

arquivos e ler longos textos em aparelhos sem muita capacidade de memória ou processamento, 

ao longo de meses.
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Acesso à internet em casa dos estudantes de 
2º e 3º anos do ensino médio por UF do Nordeste, 2019. 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2019

As desigualdades aumentam e ficam ainda mais evidentes quando comparamos o acesso 

a computador nos domicílios dos estudantes de escolas públicas e privadas no Brasil. A Figura 

2 mostra que as desigualdades são enormes, não só em termos da comparação entre escolas 

públicas e privadas. Isso também ocorre entre regiões e UFs, pois a proporção de alunos com 

computador em casa em escolas privadas no Maranhão é equivalente à proporção de computador 

em casa de alunos de escolas públicas no Distrito Federal (66% e 67%, respectivamente). O Rio 

Grande do Norte é a UF do Nordeste com melhor índice de alunos de escolas públicas com 

computador em casa (ainda que seja de apenas 37,6%), e o Maranhão a pior, com apenas 15,6% 

dos domicílios. No Maranhão, portanto, apenas um a cada seis estudantes que fariam o ENEM 

esse ano teriam computador em casa para se dedicar à preparação para a prova que ocorrerá 

em novembro.

Assim, questiona-se qual é a responsabilidade e o papel do Estado em oferecer condições 

mínimas de competitividade entre os estudantes que pretendem acessar o ensino superior. O 

ENEM pode ser o principal mecanismo de ascensão social para muitos destes alunos do ensino 

médio em escolas públicas. Já é uma pressão e desafio enorme, mesmo para os jovens com 

excelentes condições socioeconômicas e se desconsiderando o contexto de isolamento social. 

Dificilmente uma geração seria perdida se o MEC decidisse adiar por algumas semanas a data 

do exame do ENEM. As universidades públicas, principal alvo dos estudantes que realizarão 

Figura 1
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o ENEM em 2020, estão também com as suas atividades suspensas e, muito provavelmente, 

terão os calendários dos semestres letivos postergados. O que indica que, na alternativa de um 

adiamento da realização do exame nacional, não haveria prejuízos no calendário de ingresso no 

ensino superior.
Disponibilidade de computador em casa dos 

estudantes de 2º e 3º anos do ensino médio 
por UF do Nordeste, 2019. 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2019

Disponibilidade de computador em casa dos 
estudantes de 2º e 3º anos do ensino médio 

por UF do Brasil, 2019. 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2019

Figura 2

Figura 3
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A verdade é que adiar o ENEM não deve prejudicar uma geração inteira de profissionais, 

como sugerido pela campanha publicitária do MEC. Porém, a manutenção do calendário deve 

sim dificultar e até inviabilizar a conclusão do ensino médio de significativa parcela de jovens 

de escolas públicas do Brasil e, principalmente, do Nordeste. São cerca de 7 milhões de jovens 

em escolas públicas, sendo 2,2 milhões no Nordeste. Para eles, as condições de estudo remoto 

nesse período de isolamento social demonstram-se fortemente insuficientes e precárias. Além 

das dificuldades e pressões já existentes sobre esses jovens que buscam concluir o ensino médio 

e ingressar em uma universidade, seria esperado que se buscassem alternativas para minimizar 

o sofrimento psicológico que o contexto da pandemia já nos coloca. Afinal, se o ENEM não 

serve para corrigir injustiças, pelo menos não deveria agravá-las.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019. Disponível em: < 
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O ENEM e as medidas da desigualdade: há 
condições para o ensino remoto nas escolas?

Wilson Fusco
Ricardo Ojima

O capítulo anterior (6.4) desenvolveu uma análise sobre as condições de estudo à 

distância dos alunos de ensino médio. Baseando-nos em dados do perfil dos domicílios dos 

estudantes de ensino médio, destacamos as grandes desigualdades existentes no acesso à internet 

e na disponibilidade de computadores. Essas condições básicas comportam o minimamente 

necessário para que se conservem as rotinas de estudo sem maiores prejuízos durante o período 

de suspensão das atividades escolares por conta da pandemia da Covid-19. O debate sobre 

formas alternativas de se manter os estudos durante a pandemia ganhou força com a decisão 

inicial do Ministério da Educação (MEC) de não alterar as datas das provas do ENEM, original-

mente previstas para novembro. A campanha publicitária do MEC recomendava que os alunos 

buscassem formas alternativas de estudo em casa, utilizando internet e com ajuda à distância 

dos professores.

Diante da pressão de entidades estudantis, movimentos sociais, e também do legislativo, 

o MEC decidiu por adiar a realização do ENEM para uma data entre 30 e 60 dias posterior, 

considerando uma consulta aos estudantes já inscritos. Na maioria dos estados, as aulas foram 

suspensas no início de março e, portanto, a maior parte dos estudantes já está sem aulas 

presenciais há mais de 60 dias, e ainda sem previsão de retorno. Nos países que já passaram 

pelo pico dos casos de contaminações pelo novo coronavírus, o sistema escolar está entre os últimos 

setores a retomar as atividades e, ainda assim, com diversas precauções e monitoramento regular. 

Enfim, como referido, já analisamos as desigualdades e desafios que os estudantes de ensino 

médio enfrentam para manter sua rotina de estudos, mas será que a infraestrutura das escolas 

estaria preparada para dar o apoio à distância aos professores, como sugere o vídeo promo-

cional lançado pelo MEC? Quais as desigualdades escolares que, agravadas com a pandemia, 

traduzem-se na oferta de condições mínimas de enfrentamento ao momento em que passamos, 

tanto para alunos quanto para professores?

É de conhecimento público a importância da educação escolar na formação das novas 

gerações. Mas também é de conhecimento de todos a desigualdade em termos de acesso 

à educação entre as crianças e jovens do país. Um dos motivos dessa desigualdade está nas 

diferenças entre as escolas que proporcionam a educação básica, especialmente o ensino médio, 

uma vez que é após este nível que os alunos, em grande parte, tentarão ingressar em instituições 

de educação superior públicas e privadas por meio do ENEM.

6.5
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A heterogeneidade entre os estabelecimentos de ensino no Brasil pode ser observada em 

termos de tipo de dependências (pública ou privada), infraestrutura, formação dos docentes, 

disponibilidade de equipamentos para o aprendizado, dentre vários outros elementos. A 

predominância de escolas públicas ou privadas, por exemplo, depende da Unidade da Federação 

observada. Se no Brasil como um todo o ensino médio é oferecido em 70% dos estabelecimentos 

cuidados pela administração pública e 30% pelo setor privado, observa-se que no Acre e em 

Roraima esse nível de ensino se apoia no Estado em 94% dos casos, enquanto no Distrito Federal 

as escolas privadas representam mais de 60% das escolas.

Brasil. Distribuição percentual dos estabelecimentos 
de ensino segundo tipo de dependência (pública 

ou privada) por Unidade da Federação. 2019. 

Fonte: Microdados do Censo Escolar do INEP (2019). Tabulação própria.

Em relação à infraestrutura escolar, a disponibilidade de bibliotecas ou salas de leitura 

está associada, além da valorização da leitura no cotidiano do alunato, ao apoio e à facilitação 

do processo de aprendizagem, e à adequada aplicação do projeto pedagógico das escolas. 

Conforme pode ser observado no Cartograma 1, Ceará (99%), Minas Gerais (97%), Distrito 

Federal (97%) e Espírito Santo (97%) se destacam com a presença desses espaços na quase totalidade 

Gráfico 1
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de suas escolas, ao passo que no Acre, onde se verifica a pior situação (37%), mas também no 

Maranhão (59%), em Roraima (69%) e no Amazonas (73%), ainda há muito o que se fazer para 

melhorar esse quadro.

Brasil. Distribuição percentual de escolas com biblioteca ou sala de leitura por 
microrregiões. 2019. Elaborado com Philcarto (http://philcarto.free.fr/). 

Fonte: Microdados do Censo Escolar do INEP (2019). Tabulação própria.

Mas um dos elementos contemporâneos mais relevantes para o sucesso escolar, pela efi-

ciência como recurso pedagógico e pela capacidade de captar e manter a atenção dos estudantes, é 

a internet na escola. Esse aspecto se torna central no enfrentamento da pandemia, uma vez que 

a disponibilidade de internet na escola seria uma alternativa importante para que os professores 

pudessem organizar e preparar atividades à distância para os estudantes, especialmente para aqueles 

docentes que não contam com esses recursos em seus domicílios. Segundo o Cartograma 2, 

em estados como Paraná, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Sul, mais de 80% das escolas 

Cartograma 1
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proporcionam acesso à internet para seus alunos e professores. Por outro lado, em lugares como 

Acre, Pará, Bahia e Maranhão, menos de 30% dos estabelecimentos de ensino disponibilizam 

esse serviço. Conforme observado na publicação anterior, alunos do ensino médio que têm 

acesso à internet somente através de suas escolas ficam prejudicados em relação àqueles que podem 

acessar remotamente os conteúdos necessários para a adequada preparação para o ENEM.

Brasil. Distribuição percentual de escolas com acesso à internet para os alunos 
por microrregião. 2019. Elaborado com Philcarto (http://philcarto.free.fr/). 

Fonte: Microdados do Censo Escolar do INEP (2019). Tabulação própria.

Também é elemento fundamental para a adequada preparação do estudante, tanto para 

o sucesso no ENEM como na vida profissional, a presença de laboratórios de informática. Da 

mesma forma que a disponibilidade de acesso à internet por parte da escola, esse espaço também 

seria importante para que os professores pudessem produzir e transmitir materiais educativos 

aos estudantes, uma vez que não é esperado ou exigido que todos os docentes tenham os recursos 

necessários para essa atividade em suas casas. O Gráfico 2 deixa evidente a diferença de condições 

Cartograma 2
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que jovens e professores experimentam em função do lugar onde estudam e lecionam. Enquanto 

Ceará, Paraná, Minas Gerais e São Paulo têm mais de 84% de suas escolas providas desse espaço 

de aprendizagem, no Acre (25%), especialmente, mas também no Maranhão e em Roraima, 

menos de 50% dos estabelecimentos de ensino têm laboratório de informática.

Brasil. Distribuição percentual de escolas com
 laboratório de informática por 
Unidade da Federação. 2019. 

Fonte: Microdados do Censo Escolar do INEP (2019). Tabulação própria.

Outro equipamento indispensável para o bom desempenho escolar dos jovens estudantes 

é o computador (seja de mesa ou portátil). Nos dias de hoje, a combinação do uso desses equi-

pamentos, laboratório de informática e acesso à internet é essencial para o sucesso escolar e, 

consequentemente, para uma melhor classificação do aluno no ENEM. De acordo com o Gráfi-

co 3, menos de 50% dos alunos no Acre, na Bahia e no Maranhão têm acesso a esse recurso nas 

escolas onde estudam. Em contrapartida, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e 

Ceará se destacam nesse quesito, pois oferecem acesso a computador de mesa, laptop ou tablet 

em mais de 92% de suas escolas. Em grande medida, essa infraestrutura poderia servir como 

ferramenta de apoio de fundamental importância para superar, ao menos em parte, a carência 

que os estudantes menos favorecidos possam ter em relação à disponibilidade de computadores 

Gráfico 2
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em suas residências. Entretanto, como podemos perceber, grande parcela desses estudantes não 

seria beneficiada em função da baixa capacidade de muitas escolas em oferecer tais equipamentos.

Brasil. Distribuição percentual de escolas que 
disponibilizam computador, laptop ou tablet para 

alunos por Unidade da Federação. 2019. 

Fonte: Microdados do Censo Escolar do INEP (2019). Tabulação própria.

Como vimos, as desigualdades na oferta desses serviços e equipamentos nas escolas 

brasileiras inviabilizam qualquer alternativa que os estudantes, sobretudo da maior parte das 

escolas públicas, possam ter para manter suas rotinas de estudo tendo em vista a necessidade 

de preparação para a prova do ENEM. Entendemos que, mesmo diante dos maiores esforços, a 

situação condicionada pela pandemia da Covid-19 afetará a qualidade da relação ensino-aprendiza-

gem. O que não podemos desconsiderar é que há contextos tão adversos que inviabilizarão as 

condições mínimas para que boa parte dos estudantes, especialmente aqueles em situação mais 

vulnerável, sequer realizem as provas do ENEM. É muito provável que, diante dessa desigualdade, 

haja uma abstenção muito grande, e que boa parte dos estudantes deixe até de se inscrever na 

prova. Não se trata apenas de ter isenção na inscrição do ENEM, mas principalmente da 

percepção de incapacidade das condições mínimas para realizar a prova.

Gráfico 3
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Afinal, já se passaram 60 dias do início da suspensão das atividades escolares, e 

o adiamento proposto para a prova do ENEM não se mostra minimamente suficiente para 

que as medidas propostas e aplicadas apresentem resultados satisfatórios. Não há mecanismos 

alternativos suficientes nas escolas, sobretudo na maior parte das públicas, para oferecer aos 

professores condições para que adaptem seus conteúdos ao ensino remoto. Acrescente-se a esse 

contexto a dificuldade de professores sem a formação adequada à disciplina lecionada (o que 

corresponde a parte considerável dos docentes) em preparar e transmitir conteúdos a distância. 

Para além dessas diferenças, há que se levar em conta que, nesta específica situação de reorga-

nização educacional em que se busca a preparação dos estudantes para concorrerem às vagas 

em instituições de ensino superior por meio do ENEM, a desigualdade de condições de acesso 

aos conteúdos transmitidos pela internet, quando o são, amplia a desvantagem já imensa dos 

estudantes das classes menos favorecidas.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :
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em 24/05/2020.
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A retomada da economia e a suspensão das 
atividades escolares: com quem ficam as 

crianças?

Victor Hugo Dias Diógenes
Jordana Cristina de Jesus

Ricardo Ojima

Nas primeiras semanas de junho de 2020, várias Unidades da Federação iniciaram a 

divulgação do fim gradual das medidas de distanciamento social e seus planos de retomada 

econômica. O Governo do Rio Grande do Norte, através do Decreto n° 29.742/2020, determinou a 

prorrogação das medidas de distanciamento social até o dia 16 de junho, e estabeleceu um 

cronograma para o retorno da atividade econômica nas cidades potiguares de acordo com 

alguns critérios pré-estabelecidos a partir do dia 17 do mesmo mês. Apesar de o Brasil e o RN 

apresentarem ainda uma curva ascendente no número de novos casos e óbitos por Covid-19, 

essa tendência de relaxamento das medidas de distanciamento social e uma reabertura gradual 

da atividade econômica aparenta ter uma adesão cada vez maior dos governos estaduais e municipais.

O discurso adotado é de que o processo de abertura será programado e planejado, mas 

um elemento em comum aos planos de reabertura é que as atividades escolares serão uma das 

últimas atividades a terem seu retorno autorizado. Esse tratamento dado às instituições de 

ensino é justificado por elas serem, por essência, ambientes de socialização e de grande contato 

social. Ou seja, grupos grandes de crianças e jovens passam um grande período de tempo diário 

em um mesmo local fechado. Soma-se a essa situação, o fato de que crianças, na maioria das 

vezes, não apresentam sintomas da doença (ou apresentam quadros leves) quando são conta-

minadas pelo novo coronavírus. Assim, com razão, teme-se que a volta às aulas propicie um 

retorno do contágio (quando este já se encontre estabilizado).

Para evitar que as escolas se tornem um espaço de retomada acelerada da contaminação 

pela Covid-19, mesmo após o retorno, os planos são de que não funcionem em modo presencial 

de modo integral, mas que haja um retorno parcial, poucas aulas presenciais por semana, com 

adoção de um modelo híbrido com atividades à distância, revezamento das turmas para reduzir 

número de alunos por sala, menos dias de aula por semana, etc. Além disso, medidas de higiene 

mais enfáticas e mecanismos físicos para garantir um distanciamento seguro entre os alunos 

complementam os diversos pacotes de recomendações e projetos em diversos estados. Enfim, 

as atividades escolares não deverão retornar ao normal pré-pandemia.

6.6
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Com isso, tem se desenhado o seguinte cenário: os pais, mães e responsáveis terão que 

voltar ao trabalho presencial, enquanto as crianças permanecerão sem aula (integralmente ou 

parcialmente) e, consequentemente, em casa. Portanto, uma preocupação virá à tona: com 

quem ficarão as crianças? Em 2018, havia no Brasil 28,4 milhões de crianças de 5 a 14 anos fre-

quentando a escola, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

No Nordeste, os estudantes nessa idade somavam 8,6 milhões, distribuídos em 6,1 milhões de 

domicílios.

Número de estudantes de 5 a 14 anos por UF

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018

Alguns tipos de arranjos domiciliares poderão ter condições de lidar com essa situação, 

como por exemplo: casais com filhos, em que um dos cônjuges não trabalha fora do domicílio; e 

domicílios estendidos, em que muitas vezes o avô ou avó moram junto com os filhos e netos. No 

entanto, outros tipos de arranjos domiciliares certamente não terão a mesma facilidade, como 

é o caso dos domicílios monoparentais (que são aqueles compostos apenas por um dos pais 

[pai ou mãe] e seus filhos). O gráfico 2 apresenta a distribuição das crianças que frequentam a 

escola por tipo de arranjo domiciliar onde viviam em 2018. De todas as crianças de 5 a 14 anos 

frequentando a escola, 57,9% vivem em arranjos formados por crianças e seus pais, portanto, 

o caso mais comum. Em seguida, estão os arranjos com famílias estendidas, que contam com 

familiares como avós, tios, primos e outros parentes, podendo ou não ter ambos os pais simul-

taneamente, onde vivem 26,5% das crianças. Nos arranjos monoparentais, ou seja, arranjos 

em que há apenas mãe ou pai, estão 14,5% das crianças que frequentam a escola. Entretanto, 

os arranjos monoparentais com crianças na escola são marcadamente representados por mães 

com seus filhos, que são 93% dos casos.

Gráfico 1
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Distribuição dos estudantes de 5 a 14 anos 
por tipo de arranjo domiciliar. Nordeste, 2018

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018

As escolas desempenham um papel que vai além do processo formativo das crianças, 

pois serve como um importante recurso para as famílias na conciliação das atividades domésticas 

com as atividades no mercado de trabalho. Esse recurso é importante, principalmente, para as 

famílias mais pobres e, mais ainda, para as mulheres, pois não têm como contar com outra forma 

de cuidado dos filhos para ter um emprego ou mesmo para procurar por um. Além de liberar 

uma parcela do dia, principalmente das mulheres, as mais responsabilizadas pelos cuidados, a 

presença das crianças na escola significa também, para elas, acesso a refeições.

Assim, espera-se que os arranjos domiciliares sejam afetados com o retorno da ativida-

de econômica sem o retorno de atividades escolares presenciais, sobretudo naqueles em que 

os pais participam da força de trabalho e estão ou ocupados, ou procurando emprego. Para 

verificar essa relação no Nordeste, analisamos como as crianças que frequentam a escola se 

distribuem em termos de arranjo domiciliar e participação dos pais ou responsáveis na força de 

trabalho (ver Gráfico 3). Entre as crianças que frequentam a escola e que moram com ambos os 

pais, observa-se que quase a metade delas tem tanto pai quanto mãe na força de trabalho, o que 

representa 2,4 milhões de crianças.

A realidade das crianças que moram apenas com suas mães também levanta preocupações, 

uma vez que para 63% destes estudantes, as mães são economicamente ativas. São 800 mil 

Gráfico 2
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crianças no Nordeste que estariam em casa sem aula e com suas mães participando de ativida-

des econômicas. Portanto, essas mães, quando se virem obrigadas a voltar a sair de casa para 

trabalhar ou procurar emprego, terão um verdadeiro dilema em suas mãos. Uma solução bas-

tante usual é deixar as crianças aos cuidados de terceiros, geralmente vizinhos ou parentes. No 

entanto, isso aumentará a circulação dessas crianças, fazendo-as entrar em contato com outras 

pessoas, que podem ser até do grupo de risco, contribuindo para um cenário mais favorável a 

transmissão do novo coronavírus.

Distribuição (%) das crianças que frequentam escola 
segundo a participação dos pais na força de trabalho 

em cada tipo de arranjo domiciliar. Nordeste, 2018

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018

Além disso, não seriam apenas os adultos que retornariam às atividades econômicas 

que teriam dificuldade na conciliação das jornadas dentro e fora de casa. Esse também seria um 

desafio para a educação das crianças. Como as atividades presenciais não retornarão integral-

mente, as atividades em formato à distância (essencialmente para os alunos da rede privada) 

pressupõem uma demanda muito grande de acompanhamento de um adulto para gerenciar os 

sistemas digitais. Ou seja, mesmo entre os alunos em melhores condições socioeconômicas, 

haverá prejuízos no desenvolvimento do aprendizado com o retorno das atividades econômicas.

Gráfico 3
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Vale ressaltar que esse contexto de dificuldade e vulnerabilidade de mães que criam 

seus filhos sozinhas não é novo e não foi criado pela pandemia da Covid-19. A falta de creches 

necessárias para que mães possam deixar seus filhos nos anos iniciais e terem a possibilidade de 

trabalhar é um problema crônico no Brasil. Assim como nos nossos países vizinhos, no Brasil, 

cabe quase que exclusivamente às mulheres a necessidade de articulação da atuação profissional 

com as demandas domésticas. Os efeitos da impossibilidade de contar com a escola durante 

a pandemia, como uma forma de apoio institucional às mulheres para o cuidado dos filhos, 

provavelmente refletirão sobre a participação feminina no mercado de trabalho, seja pela menor 

disponibilidade de tempo, que gera necessidade de redução das jornadas de trabalho, que levarão 

à redução dos salários e/ou à aceitação de postos de baixa qualidade, pela necessidade de 

conciliação, ou mesmo pela saída de empregos por completo.

Assim, mesmo para aquelas mulheres que conseguiram manter seus postos de trabalho 

durante o período de distanciamento social, o descompasso entre o retorno das atividades 

econômicas e escolares poderá produzir um efeito perverso. Desse modo, um plano de retomada 

econômica sem considerar esse significativo grupo populacional pode acarretar sérios problemas, 

inclusive a perda do emprego dessas mães, contribuindo ainda mais com os efeitos econômi-

cos colaterais da pandemia. Os prejuízos serão sentidos imediatamente por essas famílias, mas 

também serão problemas sociais no médio e longo prazo. Com os prejuízos educacionais e 

também de inserção no mercado de trabalho, as consequências tendem a ser duradouras. É 

preciso alertar os gestores responsáveis pelas medidas de retomada econômica que as estruturas 

complementares precisam ser levadas em conta. Não é possível retomar a atividade econômica 

sem que as condições para ela sejam proporcionadas.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :
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Isolamento social pode estar contribuindo 
para redução da violência no RN

Ivenio Hermes Junior
Jarvis Campos

No Rio Grande do Norte, os últimos 20 anos foram marcados pela escalada da violência. 

Segundo o Atlas da Violência (IPEA), a taxa de homicídios, que era de 9,6 pessoas por 100 mil 

habitantes em 2000, chegou a 62,8 em 2017, ano que apresentou uma das mais altas taxas nas 

CVLI’s (Condutas Violentas Letais Intencionais). Tamanho crescimento da violência está associado, 

dentre outros fatores, à invasão e consolidação de facções criminosas (particularmente o PCC 

e o Sindicato do RN), além da falta de maiores investimentos e planejamento por parte dos go-

vernos. Em 2017, as mortes ocorridas no sistema prisional de Alcaçuz colocaram o Rio Grande 

do Norte nos rankings internacionais de violência e de violação dos direitos humanos.

A partir de 2017, com a retomada do controle dos presídios por parte do governo do 

estado, e a partir da implementação de ações conjuntas entre governo e Ministério Público, 

o estado passou a experimentar uma diminuição significativa das CVLI’s, com a redução de 

18,6% entre 2017-2018, e de 26,1% de 2018 para 2019.

Dentre os fatores relacionados à redução da violência, pode se destacar a retomada do 

controle prisional, a integração das ações de segurança pública, avanços na gestão das investigações 

da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, a realização de forças-tarefa de 

investigação, a otimização de recursos humanos do policiamento ostensivo, e a maior utilização 

dos dados criminais para análise e direcionamento de ações de policiamento e investigação 

(Revista Obvium, 2020).

Um dos grandes desafios da atual da gestão da segurança pública do estado é a continuidade 

da redução dos índices de CVLI’s, seguindo os parâmetros do Plano Nacional de Redução de 

Homicídios, que prevê uma diminuição de 5% ao ano. Mas como têm se comportado os índices 

mais recentes de violência diante da grave pandemia que estamos vivenciando e, em particular, 

diante do contexto de isolamento social da população? Sem o objetivo de esgotar a temática da 

violência, especialmente em relação às suas macrocausas e ao perfil sociodemográfico das vítimas 

– cujos estudos para o RN mostram a prevalência de jovens, negros e pardos, moradores de 

áreas periféricas, de baixa escolaridade e renda, desempregados e solteiros (Revista Obvium, 

2020) – os dados a seguir mostram como têm se comportado as ocorrências de violência nos 

últimos dias. Isso é possível graças ao Sistema Metadados, da Rede e Instituto Marcos Dionísio 

7.1
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de Pesquisa – Obvio, que possui um banco de dados interpolado com diversas fontes governa-

mentais e não-governamentais (DataSUS, Dados da Segurança Pública, ITEP, SISOBI, Ministério 

Público e algumas fontes jornalísticas previamente credenciadas).

Entre os dias 12 e 30 de março, período correspondente ao isolamento social, observa-se 

uma redução de 25,2% da violência no RN, quando comparado com o mesmo período no ano 

de 2019 (ver Tabela 1), e uma redução de 27% quando comparado com os 19 dias anteriores ao 

período de isolamento social (22 de fevereiro à 11 de março). Embora os resultados ainda sejam 

inconclusivos – pois faz-se necessário observar o comportamento da violência durante o isolamento 

por um maior período – os resultados indicam que, provavelmente, o isolamento social contribuiu 

para a redução dos níveis de violência no Estado num ritmo ainda mais acelerado, quando 

comparado com o mesmo período do ano anterior e com o período imediatamente anterior ao 

início do estabelecimento do isolamento social.

Impacto da pandemis ade Covid-19 na criminalidade 
e na violência no Rio Grande do Norte.

Na Região Metropolitana de Natal, quando se compara o período de 12 a 30 de março 

(de isolamento social) com o ano anterior e com os 19 dias anteriores, verifica-se uma redução 

de, respectivamente, 25,3% e 23,4%, portanto similares ao observado no estado. No caso do 

município de Natal, as reduções são ainda mais acentuadas: 29,9% e 32,8%, respectivamente.

Em que pese que a redução da violência nos últimos dias seja tanto em comparação ao 

período de 19 dias imediatamente anterior ao isolamento social, como em relação ao mesmo 

Tabela 1
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período do ano anterior (ou mesmo diante da redução contínua da violência, observada desde 

2017), é importante que a gestão pública e a população continuem vigilantes no combate à 

violência. Dados da Rede Óbvio mostram que, entre 2015 e 2019, apesar da redução de 13,1% 

das CVLI’s no estado, quando se considera os tipos de locais dos crimes, verifica-se um 

aumento de 575% das ocorrências dentro de veículos e 448% das ocorrências em residências e 

proximidades, em face à diminuição de 41% das ocorrências em vias públicas, de 68% em bares 

e restaurantes e de 97% em comunidades e favelas. Enfim, se no agregado temos uma redução 

da violência, por outro lado, temos um deslocamento dela em relação ao local de ocorrência.
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Violência doméstica no contexto de isolamento 
social no Nordeste e RN | Por que se preocupar?

Karina Cardoso Meira
Luana Junqueira Dias Myrrha

Jordana Cristina de Jesus

A violência doméstica é toda forma, explícita ou velada, de violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial e/ou moral a qualquer membro da família. Os mais vulneráveis a esse tipo 

de violência são as mulheres, as crianças e os idosos. Já o feminicídio pode ser entendido como a 

perseguição e morte intencional de pessoas do gênero feminino. Infelizmente, tanto a violência 

doméstica contra as mulheres quanto o feminicídio fazem parte da realidade do nosso país. Em 

2019, várias foram as denúncias sobre o aumento no número de casos de violência doméstica e 

feminicídios no Brasil. Nesse mesmo ano, foram registrados de 3 a 4 feminicídios por dia (1.310 

mortes no total). Os agressores têm rosto conhecido, já que 70% da violência doméstica e dos 

feminicídios ocorrem dentro das casas das vítimas, sendo perpetrados por parceiros íntimos 

das vítimas. Apesar disso, pouca proteção é oferecida às mulheres: baixo financiamento para a 

assistência de mulheres em situação de violência e insuficiência de Delegacias Especializadas 

em Atendimento à Mulher (DEAM) e de casas abrigo.

No Brasil, os idosos correspondem a 15% das vítimas de violência doméstica e as crianças 

a 1,4%, mas as maiores vítimas são as mulheres de 18 a 59 anos, que representam 84% de todas 

as ocorrências. Mas mesmo dentro deste grupo de idade, os estudos apontam que as mulheres 

com maior risco de sofrerem violência encontram-se na faixa etária de 20 a 34 anos, são da 

raça/cor preta ou parda e que não concluíram o ensino fundamental. Há, ainda, maior chance 

de sofrerem violência doméstica ou serem vítimas de feminicídio as mulheres cujos parceiros 

são pelo menos 10 anos mais velhos, que estejam desempregados, e que façam uso abusivo de 

álcool e/ou outras drogas.

No Nordeste, temos mais de 29 milhões de mulheres. Dessas, 6,7 milhões têm entre 20 

e 34 anos e 3,1 milhões são unidas (considerando os casamentos formais ou não-formais). No 

Rio Grande do Norte, as mulheres somam 1,8 milhão, sendo que 409 mil estão nesse intervalo 

etário, e 196 mil delas estão unidas (PNAD 2018). A Figura 1 apresenta o universo de mulheres 

jovens em união segundo as características mais frequentemente observadas entre aquelas que 

foram vítimas de violência. São apresentados dados do Nordeste e no Rio Grande do Norte, 

respectivamente. Quando combinadas, essas características estão associadas a uma maior chance 

7.2
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de ocorrência de violência doméstica, formando o grupo que consideramos estar em maior 

risco. Esse grupo é composto por 155 mil mulheres no Nordeste e 9 mil no RN.

 Perfis de risco das mulheres de 20 a 34 anos, 
Nordeste e Rio Grande do Norte (2018)

No Mapa 1, por sua vez, apresenta-se o percentual de mulheres jovens unidas que 

acumulam características associadas à maior chance de serem vítimas de violência doméstica 

em cada estado do Nordeste, a saber, a raça/cor preta ou parda, a baixa escolaridade e a diferença 

de idade em relação ao cônjuge de 10 anos ou mais. Os percentuais de jovens unidas em situação 

de potencial risco de violência doméstica variam de 2,5% na Paraíba a 5,5% em Alagoas.

Como medida de enfrentamento da pandemia de Covid-19, a principal medida de 

mitigação da transmissão é o isolamento social. Essa situação pode agravar a ocorrência de 

violência doméstica, pois muitas mulheres, crianças e idosos passariam a estar em maior 

contato com seu potencial agressor, em casa. Em 2018, segundo os dados do Mapa da Violência 

contra a Mulher, 58% dos agressores das mulheres foram seus companheiros (namorados, 

ex-companheiros, esposos) e 42% foram pais, avôs, tios e padrastos.

Figura 1
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Percentual de mulheres jovens unidas que acumulam 
características associadas a maior chance de 

ser vítima de violência doméstica. 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018.

De fato, na China, foi registrado o aumento de 300% nas denúncias de violência doméstica 

durante o isolamento social na cidade de Weiping. No Brasil, desde o início do isolamento 

social, houve um aumento de 9% nas denúncias de violência doméstica feitas pelo “disque 180”. 

Na cidade do Rio de Janeiro, observou-se um aumento de 50%. Na mesma direção, o Obser-

vatório da Violência do Rio Grande do Norte (Rede/Instituto Óbvio) relata um aumento de 

23,2% nos registros de violência doméstica quando se compara o período de 12 a 30 de março 

de 2020 com o mesmo período de 2019, sinalizando a curva crescente de violência contra as 

mulheres dos últimos anos. Contudo, ao comparar as estatísticas dos 19 dias que precedem o 

início do isolamento social e os primeiros 19 dias do isolamento, houve uma redução de 18,5% 

nos registros de violência doméstica no RN (casos apresentados no Gráfico 1). Teria a violência 

doméstica no estado reduzido com o isolamento, ou ela estaria sendo subnotificada?

 

Mapa 1
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Registros de violência doméstica no RN, no período de 12 a 30 de março para 
os anos de 2019 e 2020; bem como 19 dias antes e 19 dias durante o isolamento 
social em 2020.

Infelizmente, nem toda ocorrência de violência doméstica é registrada, em isolamento 

social ou não. Entretanto, essa redução no número de registros no RN durante a pandemia 

pode ser reflexo da inadequação das formas de reportar esse crime no momento atual. Confor-

me a Portaria Nº 066/2020-GDG/PCRN, de 19 de março de 2020, não poderão ser elaborados 

Boletins de Ocorrências virtuais relativos à violência doméstica e contra crianças, adolescentes 

e idosos. A vítima deverá comparecer a uma Delegacia de Polícia Civil a fim de proceder ao 

registro da ocorrência policial. É nesse momento que o isolamento pesa ainda mais sobre as 

mulheres, e revela mais uma face dessa violência: a vítima provavelmente não vai até uma 

delegacia para pedir socorro e registrar o crime, por medo de contágio da doença ou por estarem 

sob vigilância constante do agressor.

Além disso, fazer a ligação para o disque denúncia também se torna mais difícil para 

a vítima, já que o agressor está fazendo o isolamento social no mesmo domicílio e pode controlá-la 

ainda mais, sobretudo em domicílios com menor número de cômodos. Não bastasse isso, o 

medo da transmissão da doença pode dificultar também a procura por assistência médica e 

legal, ampliando a vulnerabilidade de mulheres, crianças e idosos. Nesse sentido, os registros de 

violência doméstica podem ser bastante subestimados não apenas no RN, mas no Brasil como 

um todo durante esse período.

Gráfico 1
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Portanto, as autoridades precisam investir em mecanismos que facilitem a denúncia 

para promover a segurança e integridade das vítimas. No Estado de São Paulo se permite o 

registro eletrônico da violência doméstica, exceto nos casos de estupro ou estupro de vulnerável. 

O governo federal também lançou meios digitais para que a vítima ou testemunhas possam 

reportar o crime.

Cabe ressaltar que a violência doméstica não acontece simplesmente porque “os homens 

estão em casa e querem trabalhar” e que por isso “homens estão batendo em mulher”, como 

temos visto nas declarações de alguns políticos, incluindo o presidente da república. A situação 

de violência contra mulheres é de longa data, e é devida às fortes marcas de uma sociedade 

machista, racista e patriarcal, que mantém as mulheres em posição inferior no que concerne às 

decisões sobre o próprio corpo e a vida familiar. Em tempos de crise, as mulheres são sistema-

ticamente mais penalizadas.

O distanciamento social é necessário, pois reduz a circulação de pessoas e, assim, a 

transmissão da doença, de forma a não sobrecarregar o Sistema de Saúde. Entretanto, grupos 

vulneráveis precisam de políticas de proteção para esse momento. Para mitigar o agravo da 

violência doméstica, a ONU recomenda aos governos investirem em prevenção e na reparação 

da violência contra as mulheres, como uma parte essencial de seus planos nacionais de resposta 

à Covid-19. É preciso investir em campanhas publicitárias durante esse momento de isolamento, re-

pudiando quaisquer formas de violações a familiares, independentemente do gênero ou idade, 

além de ampliar o financiamento para assistência de mulheres em situação de violência.

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s :

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. Disponível em: < 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-

-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 14/06/2020.
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Covid-19: O impacto do distanciamento social 
no padrão da violência no RN

Járvis Campos
Ivenio Hermes Junior

Pedro Freitas

Apesar da escalada da violência observada no Rio Grande do Norte nos últimos 20 anos 

– cenário este associado à consolidação de facções criminosas, em paralelo à falta de investimentos 

por parte dos governos – o período entre 2017 e 2019 foi marcado pela redução dos crimes 

violentos no RN. Após as rebeliões e mortes ocorridas no presídio de Alcaçuz, o governo do 

estado, com o apoio do Ministério Público, retomou o controle dos presídios e implementou 

um conjunto de ações de planejamento em segurança pública. Essas ações resultaram na redução 

de quase 19% dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI’s) entre 2017 e 2018, e de 26% 

entre 2018 e 2019.

 Evolução das Condutas Violentas Letais Intencionais 
(CVLI) nos últimos 17 anos e aproximadamente 

5 meses, Rio Grande do Norte. 

Fonte: Metadados Óbvio.

Contudo, tal redução se deu sem aumento do efetivo policial, sem o desenvolvimento 

de diretrizes nacionais de segurança, e sem o aumento da disponibilidade financeira para a área 

Figura 1

7.3
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de segurança pública. Como consequência, uma matéria do jornal Tribuna do Norte (de 19 de 

maio deste ano) mostra um aumento de 12% das CVLI’s no primeiro quadrimestre de 2020 

(550 mortes), contra 491 mortes no mesmo período do ano anterior.

Uma questão que nos perguntamos neste contexto de pandemia é, como têm se 

comportado as ocorrências de violência no período de distanciamento? No capítulo 7.1, 

originalmente publicado no dia 7 de abril de 2020, mostramos que no período entre 12 e 30 de 

março, o RN teve uma redução de 25% dos índices de violência, enquanto Natal observou uma 

redução de 30%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Ao comparar esse intervalo 

de 19 dias com os 19 dias imediatamente anteriores ao início do distanciamento, a redução 

no RN e em Natal foram de, respectivamente, 27% e 33%. Contudo, alguns tipos de violência, 

como a doméstica, cresceram 23%, se comparado com o ano anterior, no mesmo período.

Neste capítulo, o objetivo é atualizar os níveis de violência no RN e em Natal num 

período maior de distanciamento, entre 12 de março e 18 de maio de 2020. Para tanto, foram 

utilizados dados da Rede e Instituto OBVIO de pesquisa. Neste novo período analisado, de 68 

dias de distanciamento, observa-se a redução da violência no RN e em Natal no período de 

distanciamento, quando comparado com o mesmo período de 2019 (respectivamente 20% e 

10%). Porém, nota-se que tal redução foi bem inferior àquela observada entre 12 e 30 de mar-

ço (25% no RN e 30% em Natal). Em outras palavras, novamente foi possível constatar que o 

distanciamento social contribui para a redução dos níveis de violência geral; porém, ao analisar 

um período maior de distanciamento, verifica-se que a redução não é tão intensa quanto aquela 

observada no início do período de distanciamento.

Isso, infelizmente, ocorre em função do aumento de alguns tipos específicos de violência: 

no início do distanciamento (entre 12 e 30 de março), a violência doméstica cresceu 23% em 

relação ao ano anterior, enquanto no período maior de distanciamento (entre 12 de março e 

18 de maio) o aumento foi de 259%. Em relação às tentativas de homicídio, o início do distan-

ciamento apresentou um aumento de 36%, sendo que, no período maior de distanciamento, 

o aumento das ocorrências foi de 300%, quando comparado com o mesmo período de 2019. 

Curiosamente, a tabela mostra mais tipos de violência que tiveram aumento no período de 

distanciamento (quando comparado com o mesmo período do ano anterior, bem como com 

os 68 dias anteriores ao distanciamento), do que tipos violência que tiveram redução nesses 

períodos de comparação.

O que ocorre, então? Em 2019, somente os acidentes de trânsito sem vítimas e as lesões 

corporais sem mortes representavam, juntas, 77% das ocorrências, e ambas tiveram reduções 
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significativas durante o período de distanciamento (-76% dos acidentes de trânsito e -43% das 

lesões sem mortes, ver Tabela 1). Portanto, na comparação com o mesmo período de 2019, a 

redução destes tipos de ocorrência, em contraponto ao aumento da violência doméstica (258%), 

das tentativas de homicídio (300%), dentre outros, nos permite apontar que, muito mais importante 

do que a redução de 20% da violência no RN e de 10% em Natal, é a mudança no tipo de 

violência como principal característica do período de distanciamento social.

Impacto da pandemia de Covid-19 na 
criminalidade e na violência do Rio Grande do Norte.

Os mapas apresentam como se comporta a distribuição da violência por bairros em 

Natal durante o distanciamento, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O mapa à 

direita mostra o período de distanciamento, entre 12 de março e 18 de maio de 2020, e o mapa 

à esquerda apresenta as ocorrências no mesmo período do ano de 2019. Nos bairros com maior 

poder aquisitivo, como, por exemplo, Petrópolis, Tirol, Capim Macio e Ponta Negra, o número 

de ocorrências se manteve bastante reduzido em ambos os períodos. Em Lagoa Nova, Cidade 

da Esperança, Barro Vermelho e Cidade Nova, nota-se, inclusive, uma redução do número de 

ocorrências. Porém, em bairros com menor poder aquisitivo, tais como Mãe Luiza, e diversos 

bairros da Zona Norte, como Potengi, Pajuçara, Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul, 

os níveis de violência geral sofreram um aumento durante o período de distanciamento.

Tabela 1
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Distribuição da violência por bairros de Natal, 
períodos de 12/03 a 18/05 de 2019 e 2020. 

Fonte: Metadados Óbvio.

Os resultados mostram a importância de se realizar análises pormenorizadas das 

informações sobre violência, não apenas em relação às suas causas, mas também em relação à 

sua distribuição no espaço. Num primeiro olhar, um pesquisador descuidado poderia indicar 

tão somente a redução da violência durante o distanciamento. Ao se detalhar a análise para as 

macrocausas, observa-se uma redução de tipos de violências mais brandas, em contraponto ao 

aumento de crimes de maior gravidade, sendo que, no exemplo de Natal, as áreas mais vulneráveis – 

tanto na perspectiva socioeconômica, como na ausência do Estado, e sob a influência do tráfico 

de drogas – sofrem com o aumento da violência no período de distanciamento.

A Rede e Instituto OBVIO de pesquisa têm procurado avaliar quais fatores têm contribuído 

para esse crescimento da violência no RN e no país, no primeiro quadrimestre deste ano. Sobre 

isto, algumas considerações:

Com o advento da pandemia da Covid-19, os criminosos passaram a buscar outros 

meios de obtenção de ganhos, haja vista a perceptível ausência da clientela recorrente. Outro revés 

da pandemia é o exaurimento de todas as ações estatais em busca da contenção da Covid-19, 

levando inclusive as forças de segurança a agirem em outras frentes, além de que as diárias 

operacionais, antes direcionadas para o combate ao crime, agora precisam ter um direcionamento 

para a saúde pública.

Figura 2
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As ações de policiamento ostensivo, investigação criminal e combate às ações criminais 

foram reduzidas, pois há o perigo de exposição ao vírus. Se, por um lado, praticamente a polícia 

e toda a sociedade buscam evitar a exposição à pandemia, com exceção de alguns incautos, a 

criminalidade não respeita essa lógica, e se dedica inclusive a conquistar novos domínios, 

aproveitando-se da situação para encerrar velhas pendengas com grupos rivais.

Avaliamos, ainda, que todas as políticas de segurança pública foram estancadas por falta 

de recursos, pois boa parte está sendo consumida pelas ações de combate à pandemia, sendo 

que, sem o aumento na disponibilidade financeira para ações de segurança, o estado começou 

a experimentar a naturalização de números positivos que não se sustentam sem investimento 

pesado em segurança. E a situação pode se agravar ainda mais, pois a cada ano que passa a 

criminalidade aumenta, os meios de cometimentos de crimes se diversificam, e o enfrentamento 

à violência demanda mais insumos financeiros e estratégicos, infelizmente.

Estamos presos num hiato histórico entre o encerramento de um ano promissor e o início 

de um ano em que, no momento em que se estavam preparando ações, a sociedade foi pega por 

um novo normal, de cujas resultantes ainda não entendemos a complexidade. Os resultados 

negativos deste primeiro quadriênio mostram que o ano precisa começar no dia 1 de janeiro, 

e essa letargia culturalmente presente no nosso país que envolve os primeiros meses do ano, 

principalmente até o carnaval, precisa parar.

A intervenção policial segue a dinâmica do enfrentamento dos criminosos a uma polícia 

enfraquecida em números, aumentando os riscos de embates que resultam num maior número 

de perdas de vidas, de ambos os lados, mas ainda temos a balança pendendo para o lado dos 

policiais. Já os latrocínios têm uma dinâmica interessante, pois variam entre a agressividade do 

criminoso e a reatividade da vítima, duas variáveis que tem se mostrado cada vez mais 

constantes. Aquilo que poderia ser um simples roubo à mão armada se transforma num latrocínio a 

depender dessas variáveis. E, por fim, vale a menção ao aumento da violência doméstica, 

especialmente durante o período da pandemia, em que o confinamento, infelizmente, contribui. 

Essa violência precisa urgentemente ser mais debatida e combatida por toda a sociedade, por 

meio da implementação de políticas eficazes de proteção às mulheres. Convidamos todos à 

leitura da Edição 16 da Revista OBVIUM, sobre a violência contra mulheres e meninas no 

estado do RN. Convidamos, também, à leitura da Edição 15, que traz os resultados quantitativos 

da violência no RN, mais especificamente as CVLI’s.

Agradecimento: Rede e Instituto Óbvio de Pesquisas, parceira do ONAS-Covid19 nas 

análises sobre violência e criminalidade.
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Os riscos de retrocessos no combate à violência
 de gênero no contexto da pandemia da 

Covid-19

Kelly Christina da Silva Matos Pereira
Jordana Cristina de Jesus

A violência é um fenômeno que, infelizmente, acompanha mulheres e meninas há muitos 

séculos e tem incidência global. Ela pode ser agravada por marcadores sociais de desigualdade, 

como raça, classe social, idade, orientação sexual e identidades de gênero. Entre as formas de 

violências contra mulheres e meninas, podemos listar o estupro, o controle da privacidade e de 

comunicação, as violências financeira, psicológica e emocional. 

Essas formas de violência são indicadores de casos que podem terminar no trágico 

desfecho de um feminicídio, e compõem o que se denomina um continuum de violência. O 

feminicídio, por sua vez, reflete um crime de homicídio praticado contra a mulher em decorrência 

do fato de ela ser mulher. As motivações do feminicídio se associam à misoginia, à visão de 

subalternidade feminina e/ou à discriminação de gênero. A nomeação das mortes violentas de 

mulheres como feminicídio faz parte das estratégias para sensibilização de instituições e de toda 

a sociedade para a situação específica das mulheres.

As medidas de distanciamento social tem sido a alternativa para reduzir e retardar a 

evolução do contágio da população pela Covid-19. Essa medida necessária, entretanto, tem sido 

acompanhada por uma implicação lamentável: o aumento nos casos de violência contra mulher. 

As estimativas do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) são de que para cada três 

meses de isolamento contínuos, ocorra um aumento de 15 milhões de casos de violências 

baseadas no gênero em todo o mundo.

Segundo a nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre violência 

doméstica durante a pandemia de Covid-19, publicada em abril de 2020, houve um aumento 

de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos no Twitter entre fevereiro e abril de 2020. Nesse 

período, houve um universo de 52 mil menções contendo algum indicativo de briga entre casais 

vizinhos realizadas entre fevereiro e abril deste ano. As mensagens que indicavam a ocorrência 

de violência doméstica resultaram em 5.583 menções no período analisado. O padrão observado 

foi de 25% de relatos feitos às sextas-feiras e 53% dos relatos sendo publicados à noite ou na 

madrugada, entre 20h e 3h.

7.4
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Também segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 

mídia nacional no domingo (31 de maio), em março e abril de 2020 houve aumento no número 

de casos de feminicídios em doze estados brasileiros (Acre, Pará, Amapá, Maranhão, Ceará, 

Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e o 

próprio Rio Grande do Norte). Por outro lado, o registro de lesão corporal dolosa caiu 25,5% 

na comparação entre os dois períodos de 2019 e 2020. Essa redução, entretanto, tende a ser in-

dicativo de uma fragilidade nas possibilidades de registro de ocorrências durante a pandemia. 

No caso do RN, mostramos no capítulo 7.2, originalmente publicado no primeiro mês 

das medidas de distanciamento social, que houve, naquele momento, uma redução de 18,5% 

nos registros de violência doméstica no estado, se comparado ao período de 12 a 30 de março 

de 2020 com o mesmo período de 2019. Essa redução no número de registros no RN durante 

a primeira fase do isolamento parece demonstrar que as atuais possibilidades de registros das 

violências parecem não estar alinhadas com a situação de confinamento de vítimas com seus 

agressores.

A fim de verificar a variação nos níveis de homicídios de mulheres e meninas nos primeiros 

dois meses das medidas de isolamento social decretadas no país, recorremos aos dados mais 

recentes disponibilizados pelo Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (Rede/Instituto 

Óbvio). Para analisar o número de homicídios de mulheres, foram selecionados três intervalos 

de datas: “60 dias de isolamento social” (19 de março de 2020 a 17 de maio de 2020), “60 dias 

equivalentes a esse período, porém em 2019” (19 de março de 2019 a 17 de maio de 2019), e 

também os “60 dias que antecederam as medidas de distanciamento social” (19 de janeiro de 

2020 a 18 de março de 2020). Os números de homicídios de mulheres nesses três períodos são 

apresentados na Figura 1. Comparando os mesmos períodos em 2019 e 2020, verifica-se que 

o número de homicídios de mulheres subiu de 11 para 14 casos no Rio Grande do Norte. Nos 

60 dias que antecederam as medidas de distanciamento social, o número observado era de 20 

óbitos por essa causa. Embora durante o período de distanciamento social o número de casos 

tenha diminuído em relação aos primeiros dois meses do ano, notamos que ainda existe uma 

tendência de aumento em relação ao ano anterior.
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Número de homicídios de mulheres e meninas em momentos anteriores ao 
isolamento social e durante o isolamento, Rio Grande do Norte, 2019 e 2020

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (Rede/Instituto Óbvio)

Embora o número de casos classificados como feminicídios durante o isolamento tenha 

sido menor, analisando as informações detalhadas, verifica-se que novas causas atingiram as 

mulheres: vítimas de intervenção policial e de lesão seguida de morte. Durante o isolamento 

social, a circulação de pessoas diminui, e as vias públicas passam também a ser locais de perigo 

para as mulheres. Nesse período, prevaleceram as mortes violentas de mulheres no período da 

noite e em vias públicas. As mortes por arma de fogo durante o isolamento foram maioria (13 

das 14 mortes).

Esses resultados reforçam a complexidade do tema das violências contra mulheres, um 

fenômeno que tende a responder às alterações sociais. Considerando o continuum de violências 

a que muitas mulheres são submetidas, notamos que tanto as vias públicas quanto o ambiente 

doméstico oferecem riscos às mulheres. Por um lado, as mulheres em isolamento podem estar 

convivendo com potenciais agressores, agravando a violência doméstica; mas, por outro, as ruas 

vazias também colocam as mulheres em maior risco. Os dados absolutos são rarefeitos ao longo 

do curto período de tempo analisado e, dessa maneira, inviabilizam análises de padrões com 

validação estatística. Mas isso não pode ser justificativa para menosprezar a importância de se 

dar visibilidade à problemática social que é recorrente e crônica na nossa sociedade.

Figura 1
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 Tipo de homicídios de mulheres e meninas nos 
mesmos períodos de 2019 e 2020, Rio Grande do Norte

Fonte: Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (Rede/Instituto Óbvio)

O Fundo de População das Nações Unidas destaca que é provável que a pandemia da 

Covid-19 prejudique os esforços endereçados à redução de violências de gênero por dois 

caminhos. O primeiro deles é que o atual momento pode levar a uma redução dos esforços 

de prevenção e proteção, de serviços sociais e de assistência. Mas, além disso, pode levar ao 

próprio aumento de incidência de violência. Segundo os especialistas, a incidência de violência 

decorrente das medidas de distanciamento social provavelmente causará uma redução de um 

terço dos esforços já empreendidos para erradicar a violência baseada em gênero preconizada 

até 2030.

No dia 20 de maio de 2020, o Projeto de Lei nº 97/2020, que cria a Delegacia Virtual em 

Defesa das Mulheres, foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do RN. O 

projeto de lei prevê mecanismos digitais para o registro de violência doméstica, como um canal 

de comunicação via aplicativo de mensagens, para onde poderão ser enviadas fotos e documentos 

relativos aos crimes. O projeto aguarda a sanção do Governo do Estado e a regulamentação da 

Polícia Civil. Outra medida já sancionada é a que trata da comunicação aos órgãos de segurança 

pública acerca da ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, 

criança, adolescente ou idoso pelos condomínios residenciais.

Figura 2
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Os dados do Rio Grande do Norte aqui discutidos, assim como os alertas feitos por 

instituições multilaterais, como o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), deixam 

evidente a necessidade desses esforços como instrumentos legais-institucionais para proteção 

de mulheres e meninas durante a pandemia. Os últimos anos apresentaram avanços, sobretudo 

com a regulamentação da Lei Maria da Penha, mas ainda há muito caminho pela frente no sen-

tido de mudar a mentalidade de grande parcela da população sobre as questões de gênero e de 

por que discuti-las é fundamental para toda a sociedade.
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e Ciências Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e, desde 2018, 
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vice-coordenadora do curso de Ciências Atuariais (2014-2016) da UFRN e está na vice-coorde-
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da UFRN denominado Quartas Demográficas. Atualmente é uma das representantes da UFRN  
no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do estado do Rio Grande do Norte , além de 
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