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RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 

PROPENSÃO À EPIDEMIA GRAVE DE COVID-19 DA POPULAÇÃO 
RESIDENTE NOS BAIRROS DE FORTALEZA 

 

Versão 1.10 – 23/04/2020 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

A emergência global pela síndrome respiratória aguda grave pelo coronavírus-2 (SARS-CoV-2) 
foi registrada em 8 de dezembro de 2019 em Wuhan, província de Hubei na China. 
Aproximadamente três meses depois, em 11 de março de 2020 a SARS-CoV-2 foi declarada 
como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), naquele momento com um total de 
125.048 casos e 4.613 mortes notificados em 117 países/territórios ou áreas em todo o mundo 
(WHO a, 2020). 

A pandemia de COVID-19 configura-se como uma das maiores emergências sanitárias da 
história humana, abrindo uma crise sem precedentes à sociedade brasileira ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) e em outros setores. O período de incubação da doença pode variar de 2 a 14 
dias, sendo a transmissão mediada de uma pessoa doente para outra susceptível ou por contato 
próximo por meio de aerossóis que podem permanecer suspensos no ar por muitos minutos após 
tossir ou espirrar. Além disso, ele pode permanecer viável por alguns dias em várias superfícies. 
Portanto, a limpeza adequada dos espaços compartilhados e a higiene pessoal são 
fundamentais. Durante a epidemia, mesmo as pessoas assintomáticas devem evitar 
aglomerações e reduzir todas as atividades que impliquem proximidade a outras pessoas, 
incluindo transporte público, bem como eventos sociais, culturais e acadêmicos (Pung et al, 
2020).  

Diante da ocorrência de casos suspeitos de COVID-19 no Brasil, o Ministério da Saúde ativou 
no nível federal o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) no dia 22 de janeiro de 
2020. Esta medida também foi adotada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA) 
no dia 30 de janeiro de 2020. As estratégias previstas contemplavam um conjunto de ações 
voltadas a redes de atenção à saúde (particularmente atenção primária, urgência/emergência, e 
rede hospitalar de maior densidade tecnológica), vigilância em saúde (com ênfase na vigilância 
epidemiológica), bem como, de ações de informação, comunicação, educação e mobilização 
social. 

No dia 3 de fevereiro de 2020 o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pela SARS-CoV-2, por meio 
da Portaria MS n° 188 de 2020, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. 

O primeiro caso registrado na América Latina foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, na 
cidade de São Paulo, a mais populosa do Hemisfério Sul (aproximadamente 12 milhões de 
habitantes), a partir de pessoa oriunda do norte da Itália (de Jesus et al 2020; Rodriguez-Morales 
et al., 2020). Quase 1 mês após, no dia 20 de março, foi publicada no Diário Oficial da União 
(Edição: 55-F/Seção 1 – Extra) a Portaria MS n° 454, declarando o estado de transmissão 
comunitária da COVID-19 em todo o território nacional. Desde então, o Brasil vem registrando o 
maior número de casos confirmados na América Latina (n=20.727, 18:00, 11 de abril de 2020) 
(Brasil a, 2020).  

A OMS registrou até o dia 12 de abril de 2020 aproximadamente 1,7 milhão de casos confirmados 
de COVID-19, com 105.952 óbitos. Os Estados Unidos da América é o país com maior número 
de casos. O Brasil é o 14º em número de casos confirmados, o 12º em número de óbitos, o 8º 
em taxa de letalidade e o 16º em mortalidade por SARS-CoV-2 (Brasil b, 2020).  
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O Estado do Ceará, com base nos dados do Município de Fortaleza, tornou-se um dos estados 
com o maior número de casos da doença (1.291), após São Paulo (6.708) e Rio de Janeiro 
(1.938). O Brasil apresentou um coeficiente de incidência médio de 7,5 casos por 100.000 
habitantes. Por Unidade da Federação, os maiores coeficientes foram registrados por Amazonas 
(19,1/100.000), Distrito Federal (16,7/100.000), São Paulo (14,5/100.000), Ceará (14,1/100.000) 
e Amapá (12,4/100.000) (Brasil b, 2020). A concentração de casos e óbitos ocorre em Fortaleza 
(1.374 casos confirmados e 53 óbitos), a capital brasileira com o maior coeficiente de incidência 
da COVID-19, aproximadamente 35 casos por 100 mil habitantes, e com um coeficiente de 
letalidade de 3,6 óbitos por 100 casos. 

O plano do município de Fortaleza (Fortaleza a, 2020) foi instituído em março de 2020 e tem 
como período de abrangência o ano de 2020, seguindo orientação da OMS, por meio dos 
protocolos do Ministério da Saúde (MS), que atualiza de forma contínua o Plano de Contingência 
para situações de emergências, assim como da SESA (Ceará a, 2020). 

Alguns fatores têm sido considerados para esta posição de destaque, com uma circulação viral 
intensa e precoce, incluindo: 1- o aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza ter se 
tornado um “Hub aéreo” desde 2018 com maior fluxo de voos e turistas internacionais, quinto em 
volume de trânsito de voos internacionais no país; 2- dois eventos sociais expressivos que 
ampliaram a dinâmica de circulação de SARS-CoV-2; 3- sensibilidade da vigilância 
epidemiológica no estado, um dos que mais estão realizando testagem de casos suspeitos; 4- 
sazonalidade de vírus respiratórios colocando a região Nordeste como a primeira com expressão 
de doenças respiratórias virais; 5- a grande população residente no município (2,7 milhões em 
2019). 

O monitoramento da dinâmica da pandemia por COVID-19 no território de Fortaleza é estratégico 
e requer a utilização de ferramentas sensíveis para a vigilância epidemiológica, incluindo também 
análises consistentes que permitam o reconhecimento de áreas com maior propensão para maior 
gravidade ao longo de todo o ciclo epidêmico. Para além do seu caráter técnico-científico estas 
análises deverão estar fortemente integradas a aspectos operacionais de vigilância e controle, 
em estreito sinergismo com gestores públicos do município, para além da saúde, como 
transporte, educação, dentre outros, com vistas a respostas integradas ainda mais oportunas e 
efetivas. 

As análises aqui apresentadas visam ampliar a capacidade de interpretação da epidemia por 
COVID-19 em Fortaleza qualificando o reconhecimento de espaços urbanos com maior 
propensão aos efeitos da pandemia por SARS-CoV-2 com vistas a subsidiar ações baseadas 
em evidências do poder público da capital. 
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2- PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Para este estudo definiu-se como pergunta norteadora: Quais bairros serão mais atingidos pela 
epidemia da COVID-19?  

De modo mais específico: Considerando os bairros onde ocorreram os primeiros casos e o fluxo 
de pessoas com deslocamento motorizado para trabalhar, quais bairros devem ter epidemia 
grave de COVID-19?  

Finalmente, como pergunta de interesse, foi definida: Considerando a fase inicial da epidemia no 
município de Fortaleza, o fluxo de pessoas e a vulnerabilidade epidêmica da população, quais 
os bairros têm maior propensão de epidemia grave da COVID-19? 
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3- PRESSUPOSTOS E OBJETIVO 

 

Entendemos que reconhecer os bairros do município de Fortaleza que serão potencialmente 
mais atingidos pela pandemia da COVID-19 passa a ter um caráter estratégico para a adoção 
de medidas oportunas de vigilância, prevenção, controle e atenção à saúde. 

Esta análise inclui todos os bairros de Fortaleza e parte daqueles onde ocorreram os primeiros 
casos da COVID-19 em Fortaleza, bem como do fluxo de pessoas por meio do deslocamento 
motorizado em coletivos com a motivação do trabalho, com vistas a identificar quais os bairros 
terão epidemia mais grave pela COVID-19 pela intensidade de transmissão. Para tal, foi estimada 
a vulnerabilidade epidêmica da população residente no município e a perspectiva desta 
modalidade de fluxo de pessoas para classificar os bairros quanto a propensão de epidemia 
grave por COVID-19. 

A racionalidade desse estudo, expressa na Figura 1, considera que ainda que existam vários 
outros fatores que possam intervir na probabilidade de ocorrência de epidemia grave em uma 
população que vive em um determinado bairro de Fortaleza, é possível avaliar de modo 
“preditivo” o que mais provavelmente ocorrerá (ou ocorreria) se as intervenções não 
influenciassem esse desfecho. 

 

 

 

Figura 1: Diagrama do modelo racional da avaliação da propensão da população residente nos 
bairros de Fortaleza à epidemia grave 

 

Apesar da simplicidade dessa abordagem, cabe ressaltar que esse estudo pretende contribuir 
de modo complementar a análises em andamento e que estão baseados principalmente em 
modelagem matemática para estudar a dinâmica de doenças infecciosas, no caso a COVID-19, 
que é um processo dinâmico em que a disseminação depende do R0 – número reprodutivo 
(básico) e Rt – número reprodutivo instantâneo (momento “t”). 

Outro aspecto a se considerar neste estudo é que a pergunta de pesquisa que foi definida refere-
se à difusão espacial de epidemias, que representa um evento dinâmico que varia no tempo 
(coerente com a curva epidêmica - número de casos no tempo) e se manifesta segundo alguns 
modelos como: (i) Expansão/Contágio, (ii) Relocação/Hierárquico ou baseado em redes.  
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A partir destas perspectivas, o objetivo desse estudo é classificar os bairros do município de 
Fortaleza pela propensão de epidemia grave da COVID-19 durante a epidemia de 2020 com 
base no contexto epidemiológico inicial. 
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4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1- Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo ecológico cuja unidade de análise são os bairros do município de 
Fortaleza. Tomou-se como referência o fato de a difusão espacial da epidemia da COVID-19 ser 
influenciada pela mobilidade populacional para definição das principais redes (e cadeias) de 
transmissão. Para tanto, foram incluídas as cadeias de deslocamento cuja motivação foi definida 
como sendo trabalho e cujo modo de transporte era o coletivo, dado a representatividade na 
matriz de deslocamentos e a carga de vulnerabilidade social associada a tal fluxo. 

Na definição de unidade espacial, foi considerado o bairro como unidade de agregação. Em 2019 
havia um total de 121 bairros: dois novos criados pelo decreto 14.498 de 2019 (“Aracape” e “Novo 
Mondubim”), que entrou em vigor em setembro daquele ano e estabeleceu limites mais precisos 
em tais regiões. Entretanto, optou-se para esta análise utilizar a divisão em 119 bairros, 
fundamentada na situação inicial da incidência (detecção de casos) da COVID-19, considerando-
se a disponibilidade de dados e o modelo de informação sobre a ocorrência de casos. 

Para a avaliação da propensão à epidemia grave foram calculadas as seguintes medidas 
inicialmente: (i) carga de infectividade; (ii) carga de infecção; e (iii) índice de vulnerabilidade 
epidêmica populacional. Ao final, calculou-se o (iv) escore de propensão à epidemia grave nos 
bairros do município de Fortaleza. Abaixo, cada uma destas medidas é descrita: 

 

I- Carga de Infectividade 

Essa medida foi calculada tomando como base os dados da vigilância epidemiológica da COVID-
19 em Fortaleza. Os dados foram obtidos formalmente junto à Secretaria Municipal de Saúde no 
dia 07 de abril de 2020. Os casos suspeitos da COVID-19 foram investigados segundo as 
recomendações e definições do Ministério da Saúde desde que surgiram os primeiros casos 
suspeitos no Brasil. 

Para este estudo, todos os casos confirmados da COVID-19 notificados à Secretaria Municipal 
de Saúde de Fortaleza até 12 de março de 2020, residentes no município, foram incluídos 
considerando-se que esse período corresponde à fase inicial da epidemia, quando 
predominantemente casos importados (viajantes) iniciam a transmissão, para posteriormente 
casos autóctones serem detectados em contatos dos casos iniciais a partir de transmissão 
comunitária. 

Ressalta-se que as definições de caso suspeito e seus contatos se baseiam na informação 
disponível em cada momento e são regularmente revistas, à medida que mudanças na expansão 
da epidemia ocorrem. A necessidade de adaptar as definições de casos suspeitos está associada 
à análise da situação epidemiológica local e outros fatores, podendo afetar a interpretação dos 
dados da vigilância (WHO b, 2020). 

No início da epidemia, até 12 de março de 2020, a Prefeitura Municipal de Fortaleza adotou 
medidas mais gerais de vigilância, prevenção e controle da COVID-19 
(https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br/acoes.html). Com o avanço da pandemia globalmente e 
os novos cenários epidemiológicos no Brasil, no dia 17 de março de 2020 foi decretado Estado 
de Emergência no município. A partir desta data foram definidas pela gestão municipal de 
Fortaleza medidas preventivas e assistenciais em diversas áreas, visando o reforço no combate 
à Covid-19. Por exemplo, a suspensão por 15 dias das atividades educacionais da Rede 
Municipal de Ensino, dos eventos públicos com mais de 100 pessoas e das atividades coletivas 
em equipamentos públicos; a suspensão das férias dos profissionais municipais da Saúde; e a 
prática de home office para servidores com mais de 60 anos (Fortaleza, 2020). Ressalta-se 
também que outras iniciativas do Governo do Estado do Ceará e da sociedade cearense 
(empresariado, movimentos sociais, universidades) também passam a ser empreendidas a partir 
desta data. 

 

 

 

https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br/acoes.html


10 
 

II- Carga de Infecção 

A carga de infecção foi medida a partir da combinação da carga de infectividade e da mobilidade 
populacional entre os bairros de Fortaleza. Esse estudo, que pressupunha a mensuração do 
fluxo de pessoas entre os bairros de Fortaleza (excluindo-se deslocamentos dentro de um 
mesmo bairro), somente tornou-se possível uma vez que em 2019 foi conduzido um estudo 
estratégico pela prefeitura de Fortaleza e outras instituições, sobre esse tema, a denominada 
Pesquisa de Origem e Destino (OD) Domiciliar. 

 

 

II.1- Pesquisa Origem-Destino do Município de Fortaleza 

A Pesquisa OD Domiciliar consiste em uma pesquisa amostral de preferência revelada dos 
deslocamentos de pessoas, realizada por meio de entrevistas nos domicílios para observação 
dos valores das variáveis que descrevem os diversos atributos das atividades e das viagens 
realizadas por seus habitantes, assim como as respectivas características socioeconômicas dos 
indivíduos e seus núcleos familiares, com o intuito de caracterizar o padrão de deslocamento das 
pessoas e o encadeamento de suas atividades ao longo de um dia útil típico. O conhecimento 
da Matriz OD tem grande importância na análise de sistemas de transporte e consiste em um 
elemento fundamental para o planejamento e tomada de decisão, tendo sido integrada neste 
estudo. 

A Pesquisa OD mais recente para o município de Fortaleza foi obtida ao longo do ano de 2019, 
dentro do escopo do Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza (PASFOR) da Prefeitura 
de Fortaleza, que abrangeu não somente a capital, mas toda a sua área de influência 
metropolitana. O PASFOR encontra-se em andamento, portanto, dados parciais foram cedidos 
em caráter excepcional pela Prefeitura Municipal de Fortaleza de forma a serem empregados no 
desenvolvimento deste trabalho específico. 

No âmbito do PASFOR, foram pesquisados mais de 23 mil domicílios, dos quais cerca de 18 mil 
estavam localizados em Fortaleza e os demais em municípios da área de influência (parte da 
Região Metropolitana de Fortaleza). Ao todo, nesses 23 mil domicílios, foram entrevistadas 
aproximadamente 67 mil pessoas que relataram cerca de 105 mil deslocamentos. Estes 23 mil 
domicílios foram distribuídos em 325 zonas de tráfego, das quais 253 são localizadas no 
município de Fortaleza (Figura 1). Para a definição do zoneamento, foram utilizados dados 
gerados por estudos realizados anteriormente, em particular o zoneamento de tráfego da 
Pesquisa OD anterior realizada em 1996, além de outros critérios como limites dos setores 
censitários, limites de bairros, homogeneidade de renda, posição de corredores de transporte e 
linhas férreas, dentre outros. 

Para a compatibilização dos dados da Pesquisa OD com os dados epidemiológicos dos casos 
detectados de COVID-19, todas as informações relativas às zonas de tráfego foram agregadas 
no nível dos bairros de Fortaleza. Esse processo ocorreu de forma simples, uma vez que todas 
as zonas de tráfego da Pesquisa OD representam divisões dos bairros, logo, as zonas de tráfego 
possuíam os mesmos limites geográficos dos bairros depois de agregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Fonte: Relatórios parciais do PASFOR – Prefeitura de Fortaleza. 

Figura 1: Mapa do zoneamento da Pesquisa OD do ano de 2019 no município de Fortaleza 

 

De posse dos dados da Pesquisa OD, obteve-se uma versão amostral da Matriz OD, uma vez 
que essas informações são advindas de informações de 23 mil domicílios. Esta matriz amostral 
foi então expandida com base em software e modelos empregados em Engenharia de 
Transportes (tais como modelos de geração, distribuição e alocação de viagens e divisão modal, 
por exemplo), os quais levam em consideração dados censitários (tais como população, 
quantidade de domicílios, etc), dados de tráfego e contagens volumétricas, dados operacionais 
de transporte público, dados de ocupação de veículos, dentre outros. Como resultado desse 
processo, a Matriz OD foi definida, a qual pode ser estratificada por modo de transporte 
(motorizado coletivo, motorizado individual, não motorizado, etc), classe de renda, motivo de 
viagem (trabalho, educação, compras/lazer, outros) e período do dia. Para o presente estudo, 
foram considerados apenas os dados do município de Fortaleza, não levando em consideração 
os fluxos com os demais municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

 

Padrão de Deslocamento de Fortaleza 

Diariamente, no município de Fortaleza, são realizadas aproximadamente 5 milhões de viagens, 
compreendendo todos os modos de transporte (a pé; bicicleta; motocicleta; automóvel individual; 
transporte coletivo), o que traduz uma mobilidade de 1,83 viagem/pessoa/dia, considerando uma 
população de 2.673.752 habitantes, que é o número estimado para 2019 a partir dos Censos de 
2000 e 2010 do IBGE. 

Os gráficos da Figura 2 apresentam a divisão por motivo de viagem e a divisão modal dos 
deslocamentos de Fortaleza. Em relação aos motivos de viagens, o motivo predominante é o de 
“Trabalho” com participação de 39%, seguido do motivo “Estudo” com 26%. Quando se considera 
a divisão modal por motivo trabalho, 24% dos deslocamentos ocorrem por modos não 
motorizados (a pé e bicicleta), 47% por modos individuais motorizados (automóveis e 
motocicletas) e 29% por transporte coletivo. 
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Fonte: Relatórios parciais do PASFOR – Prefeitura de Fortaleza. 

Figura 2: Distribuição deslocamentos de Fortaleza segundo (A) Motivos de viagem; e (B) Modal 
das viagens por motivo “trabalho” no município de Fortaleza 

 

A despeito das limitações potenciais da escolha do modo coletivo por motivo de “trabalho” 
(representação de cerca de 11% dos deslocamentos de Fortaleza - 39% dos deslocamentos são 
realizados por motivo “Trabalho”, e destes, 29% são realizados por transporte coletivo), para o 
escopo desta análise, considerou-se os deslocamentos por modo/transporte coletivo e motivo 
“trabalho” por: 

● ser este o motivo predominante em termos da quantidade de deslocamentos 

● ser o modo de transporte que possibilita o melhor monitoramento de dados diários, uma 
vez que as informações de validação de bilhetagem eletrônica são praticamente 
censitárias, facilitando análises e avaliações em qualquer período do tempo 

● ser um modo de transporte que oportuniza espaços potenciais de aglomeração e 
disseminação de SARS-CoV-2 (Sposito, 2020) 

● ser o modo de transporte de intervenção mais viável pelo poder público para adoção de 
medidas de contenção da epidemia 

● ser um dos principais modos de transporte utilizado por pessoas que se encontram em 
alguma classificação de vulnerabilidade social 

● ser o modo de transporte utilizado diante do fato de as linhas do metrô (METROFOR) 
estarem suspensas, assim não integrando a análise 

 

Reconhece-se ainda que o uso do transporte coletivo apresenta por si mesmo uma tendência 
espacial definida, uma vez que essas viagens concentram-se majoritariamente na região central 
e oeste da cidade de Fortaleza e estão diretamente relacionadas à oferta de transporte coletivo, 
com linhas de ônibus radio-concêntricas (ligações radiais entre terminais e ligações em direção 
à região central da cidade). Entretanto, partindo dos pressupostos deste estudo previamente 
elencados, a dinâmica de transmissão de SARS-CoV-2 deve considerar também estas 
dimensões, em particular por evidências oriundas de outras doenças infecciosas de base 
respiratória (Troko et al, 2011; Feske, 2011). 

Deve-se ressaltar que a estratificação por motivo “trabalho” e modo coletivo representa parcela 
mais vulnerável da população, que não só realizam viagens mais longas e duradouras (dado o 
padrão de uso do solo da cidade, com residências distantes dos setores de atividades e 
empregos), mas também apresentam classe de renda média ou baixa, localizadas em áreas de 
menor Índice de Desenvolvimento Humano. De acordo com dados parciais da Pesquisa OD, 
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cerca de 83% dos indivíduos que se deslocam por motivo “trabalho” por transporte coletivo 
apresentam renda de até 2 salários mínimos. 

Os mapas da Figura 3 apresentam as origens e os destinos das viagens realizadas por 
transporte coletivo e por motivo “trabalho” no pico da manhã e ao longo do dia todo. 

 

PICO DA MANHÃ 

Bairros de Origem Bairros de Destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA TODO 

Bairros de Origem Bairros de Destino 

 

Pico da Manhã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto mais escuro, maior o fluxo de viagens 

Figura 3: Mapas de origem (esquerda) e destino (direita) das viagens pendulares casa-trabalho 
realizadas por transporte coletivo no pico da manhã e ao longo do dia todo 
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Apesar de os mapas da Figura 3 apresentarem um recorte para o pico da manhã e para o dia 
todo, a análise deste estudo foi desenvolvida com a utilização das viagens de um dia inteiro. 
Contudo, os mapas referentes ao pico da manhã foram apresentados por motivo de 
compreensão visual pois, considerando que a maioria das pessoas segue para o trabalho no 
início do dia e volta para residência no final da tarde, a plotagem somente do gráfico com viagens 
do dia todo não retrataria adequadamente o local onde as viagens são produzidas e atraídas. 

Considerando as viagens por motivo trabalho e por modo coletivo que se destinam aos bairros 
Aldeota e Meireles (os principais bairros que concentraram os primeiros casos da doença), são 
produzidas diariamente cerca de 60 mil viagens. A Tabela 1 apresenta os 20 bairros que mais 
produzem numericamente essas viagens com destino à Aldeota e Meireles. 

Esses 20 bairros representam cerca de 30.700 viagens por dia, equivalente a 51% do total que 
se destinam à Aldeota e Meireles. Merecem destaque os bairros Vicente Pizon, Centro e Cais 
do Porto, que representam cerca de 18% do total, com cerca de 11 mil viagens. A representação 
gráfica dos fluxos que se destinam aos bairros Aldeota e Meireles pode ser observada na Figura 
4. 

 

Tabela PM-01: Distribuição do total e percentual de viagens diárias, por transporte coletivo, 
segundo os 20 principais bairros de origem com viagens de destino à Aldeota e Meireles, 
Município de Fortaleza 

Bairro de Origem 
Total de viagens 

por dia 
Percentual 

Vicente Pinzon 5.119 8 

Centro 3.438 6 

Cais do Porto 2.486 4 

Edson Queiroz 1.412 2 

Canindezinho 1.328 2 

Parangaba 1.321 2 

Granja Lisboa 1.289 2 

Aldeota 1.280 2 

Barra do Ceara 1.230 2 

Vila Velha 1.211 2 

Joaquim Távora 1.190 2 

Floresta 1.131 2 

Dionísio Torres 1.128 2 

Papicu 1.121 2 

Quintino Cunha 1.109 2 

Cocó 1.078 2 

Meireles 1.060 2 

Pici 954 2 

São Joao do Tauape 936 2 

Engenheiro Luciano Cavalcante 903 1 

Total 30.723 51 
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Figura 4: Mapa de fluxos de viagens diárias, por transporte coletivo, segundo os 20 principais 
bairros de origem com viagens destinadas aos bairros Aldeota e Meireles 

 

Com a composição da análise da mobilidade populacional entre os bairros de Fortaleza a partir 
da Pesquisa OD do Município de Fortaleza, calculou-se a carga de infecção (CIção) de cada bairro 
com base no produto da carga de infectividade pelo fluxo de passageiros (volume de viagens) 
entre os bairros.  

Para o cálculo da propensão à epidemia grave, a (CIção) normalizada foi combinada ao índice 
de vulnerabilidade epidêmica populacional (IVEP). 

 

III - Índice de Vulnerabilidade Epidêmica Populacional 

O IVEP foi construído para este estudo de modo a representar os atributos populacionais que 
mais representam, do ponto de vista coletivo, a vulnerabilidade populacional à epidemia da 
COVID-19. 

Optou-se para a composição deste índice pela seleção de sete (7) indicadores 
sociodemográficos, baseados nos casos no censo brasileiro de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que traduzem contextos de vulnerabilidade para a COVID-19. 

Os indicadores que compõem o IVEP são: (i) Proporção de domicílios com mais de dois (2) 
moradores por dormitório, (ii) proporção de população analfabeta, (iii) proporção de população 
em extrema pobreza, (iv) proporção de domicílios sem água e banheiro, (v) proporção de 
desempregados, (vi) Gini de renda familiar e (vii) proporção de pessoas vivendo em aglomerados 
subnormais. O Quadro 1 descreve em maiores detalhes cada um destes indicadores. 
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Quadro PM-02: Descrição dos indicadores que compõem o índice síntese IVEP 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

Taxa de analfabetismo da 
população de 18 anos ou 
mais de idade 

Razão entre a população de 18 anos ou mais de idade que 
não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o total de 
pessoas nesta faixa etária, multiplicada por 100 

Gini de renda 

Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 
indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor é 
0 quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita 
de todos os indivíduos tem o mesmo valor) e tende a 1 à 
medida que a desigualdade aumenta. O universo de 
indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 
particulares permanentes 

Proporção de população 
de extremamente pobres 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita 
igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais em agosto de 
2010. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares permanentes. 

Taxa de desocupação da 
população de 18 anos ou 
mais de idade 

Percentual da população economicamente ativa nessa faixa 
etária que estava desocupada, ou seja, que não estava 
ocupada na semana anterior à data do Censo do IBGE, mas 
havia procurado trabalho ao longo do mês anterior à data 
dessa pesquisa 

Proporção de população 
que vive em domicílios 
com densidade superior a 
duas pessoas por 
dormitório 

Razão entre a população que vive em domicílios particulares 
permanentes com densidade superior a dois e a população 
total residente em domicílios particulares permanentes, 
multiplicada por 100. A densidade do domicílio é dada pela 
razão entre o total de moradores do domicílio e o número total 
de cômodos usados como dormitório 

Proporção de pessoas em 
domicílios com 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário 
inadequados 

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios cujo 
abastecimento de água não provem de rede geral e cujo 
esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora de 
esgoto ou fossa séptica e a população total residente em 
domicílios particulares permanentes, multiplicada por 100. 
São considerados apenas os domicílios particulares 
permanentes 

Proporção de pessoas 
vivendo em aglomerados 
subnormais 

Proporção da população vivendo em aglomerados 
subnormais em relação a população total da área, multiplicado 
por 100. O IBGE classifica como aglomerados subnormais o 
conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 
caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo 
menos uma das características abaixo: irregularidade das vias 
de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou carência 
de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de 
esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública). 

 

Os dados de cada um dos indicadores acima foram obtidos já calculados agrupados por 
Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH), com exceção da proporção de aglomerados 
subnormais. As UDH representam unidades de análise com características socioeconômicas 
relativamente homogêneas. As UDHs foram delineadas buscando gerar áreas mais 
homogêneas, do ponto de vista das condições socioeconômicas, do que as áreas de ponderação 
do IBGE. Para o cálculo da proporção de aglomerados subnormais foram utilizados os dados 
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originários do IBGE, considerando a população que residia nestas aglomerações subnormais 
pela população total do bairro, obtendo assim o percentual de pessoas residentes de 
aglomerados subnormais por bairro. 

O IBGE identificou 509 aglomerados subnormais no município de Fortaleza em 2010, onde 
viviam aproximadamente 400 mil pessoas em uma área de mais de 3.000 hectares. Ressalta-se 
que o município de Fortaleza concentra 89,9% dos assentamentos, 90,1% dos domicílios e 
89,7% dos habitantes do Ceará, muito mais, portanto, que a sua participação na população e no 
número de domicílios do Estado. 

Os dados organizados em UDHs foram revertidos para a organização em setores censitários, 
fazendo a relação das 247 UDH com os 3.043 setores censitários que compõem o município de 
Fortaleza, disponibilizados pelo IBGE (menor agregação geográfica do IBGE). Para organização 
dos dados por cada um dos 119 bairros, segundo o censo brasileiro de 2010, considerou-se a 
média dos indicadores de acordo com os setores pertencentes ao bairro. Utilizou-se um critério 
espacial de organização por meio do software qGis (Disponível em: 
https://www.qgis.org/pt_BR/site/), onde os setores censitários receberiam os atributos da UDH 
que a pertenciam pela sua posição geográfica. 

Depois de armazenados os valores dos indicadores em um banco de dados, verificou-se a 
precisão, completitude e consistência da direção para o cálculo da medida sumária. Existem 
duas etapas principais no cálculo do índice: (1) padronização de indicadores e (2) “amálgama” 
dos indicadores padronizados. Cada uma dessas etapas é matematicamente direta, mas há 
algumas questões a serem consideradas em cada uma das etapas. 

A padronização dos valores de cada índice é realizada utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

𝐼𝑝 =
𝐼 − 𝑚𝑖𝑛(𝐼)

𝑚𝑎𝑥(𝐼) − 𝑚𝑖𝑛(𝐼)
 

 

onde 𝐼𝑝 é o valor padronizado de I, max(I) é o maior valor de I entre todas observações e min(I) 
é o valor mínimo de I entre todas observações. 

Uma vez que os valores de 𝐼𝑝 são obtidos para todos os indicadores e unidades, o próximo passo 
foi integrar o 𝐼𝑝 em um único índice composto, aqui denominado IVEP. O IVEP é calculado para 

cada unidade, tomando a média geométrica dos valores de 𝐼𝑝 para cada unidade. Considerando 
que existem j indicadores, a fórmula utilizada para este cálculo foi: 

 

𝐼𝑉𝐸𝑃 = (∏

𝑗

𝑖=1

𝐼𝑖
𝑝
)

1
𝑗

 

 

Além da estimativa pontual, também foram calculados a variância e o erro padrão do IVEP, com 
respectivos intervalos de confiança estimados com base nessas medidas. Considerando que o 
propósito desse índice é identificar as disparidades “geográficas” do fenômeno estudado, um 
diagnóstico de sua distribuição, avaliando as diferenças entre os valores mais elevados e mais 
baixos, bem como a sua comparação visual com a distribuição normal desses valores, foi 
realizado por meio do gráfico “qqnorm”. 
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A Figura 5 apresenta o diagrama com a síntese das etapas para o cálculo do IVEP.  

 

 

Figura 5: Diagrama com a síntese do processo de obtenção do Índice de Vulnerabilidade 
Epidêmica Populacional 

 

 

IV - Escore de Propensão à Epidemia Grave Populacional 

Por fim, os escores da propensão a epidemia grave da população dos bairros de Fortaleza foram 
calculados a partir da combinação da carga de infecção (CIção) com o IVEP. Procedeu-se ao 
cálculo utilizando-se duas abordagens: uma que considera o efeito aditivo da carga de infeção e 
do IVEP e outra que se baseia no efeito multiplicativo da potencialização desse fenômeno. 

A abordagem aditiva considera que a carga de infecção acrescenta adicionalmente a 
vulnerabilidade epidêmica para a obtenção do escore de propensão a epidemia. No caso da 
abordagem multiplicativa o efeito é potencializado sinergicamente e estimado pela multiplicação 
dos dois índices. 
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5- RESULTADOS 

 

 

Na fase inicial da epidemia considerada neste estudo, no período de 27 de fevereiro a 12 de 
março de 2020, foram detectados e notificados 54 casos da COVID-19 e esse foi o cenário 
utilizado para estudar a propensão à epidemia grave de populações residentes nos bairros do 
município de Fortaleza. 

A distribuição espacial da detecção/incidência da doença nesse período indica que a epidemia 
estava restrita a áreas específicas da cidade. Esta distribuição reflete heterogeneidade 
importante com a concentração de casos na área central e em bairros que apresentam melhor 
condição socioeconômica, mas também em alguns com grande heterogeneidade, como 
Meireles, Aldeota, Papicu e Cocó (Figura 6). 

 

 

Número de casos confirmados da COVID-19: 54, período: 27/02/2020 a 12/03/2020 

Figura 6: Mapa da distribuição dos casos confirmados da COVID-19 segundo bairro do Município 

de Fortaleza, no período de 27/02/2020 a 12/03/2020 

 

Nesta fase de início da epidemia, a distribuição espacial da carga de infeção normalizada por 
bairro também reflete heterogeneidade, concentrada principalmente em áreas centrais e na 
região dos bairros de mais elevada situação econômica. Este padrão indica nesta fase pouca 
carga da COVID-19 na periferia da cidade. 

Desta forma, esta distribuição se assemelha à distribuição da incidência e é compatível com a 
estratégia de vigilância adotada pelos governos estadual e municipal para essa primeira etapa 
da curva da epidemia causada pela COVID-19 (Figura 7). 
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Figura 7: Mapa da distribuição da carga de infecção da COVID-19 segundo bairro do Município 

de Fortaleza, no período de 27/02/2020 a 12/03/2020 

 

Os sete indicadores sociodemográficos separadamente avaliados tiveram distribuição espacial 
com relevante heterogeneidade. A desigualdade expressa pela renda (Figura 8 – A) teve 
distribuição com expressão de menor desigualdade na periferia do município e grande 
desigualdade nos bairros com melhor situação econômica como aqueles da Zona Leste e da 
Zona Litorânea. Quase que de forma complementar, a distribuição da proporção de desemprego 
apresentou distribuição com taxas mais elevadas em bairros situados na periferia do município 
(Figura 8 – B).  

Distribuições semelhantes foram observadas para indicadores da aglomeração intradomiciliar 
(mais de duas pessoas por dormitório) e de domicílios sem acesso à água ou banheiro, como 
pode ser observado na Figura 8 C e na Figura 8 D. A desigualdade dessas distribuições indica 
que esses fenômenos estão correlacionados e provavelmente expressam a evolução do 
processo de ocupação do espaço urbano em Fortaleza. 
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Fonte: IBGE 2010 

Figura 8: Mapas da distribuição espacial de indicadores de vulnerabilidade epidêmica 
populacional de Fortaleza em 2010. A: Índice de Gini de renda, B: Proporção de pessoas 
desempregadas, C: Proporção de domicílios com > 2 moradores por dormitório, D: Proporção da 
população que vive em domicílios sem banheiro e água encanada, normalizada por bairro, no 
Município de Fortaleza 

 

Os indicadores relativos à proporção de analfabetismo, de desemprego e da existência de 
domicílios em aglomerados subnormais também se distribuem de modo heterogêneo com 
acentuada ocorrência na periferia e em uma área central e centro-leste da cidade com baixa 
frequência desses atributos. Entretanto o analfabetismo na população de maiores de 18 anos, 
parece estar mais concentrado na periferia da região sul do município (Figura 9 – A). O 
desemprego também se distribui com maior frequência na periferia sul, mas incluindo a região 
do Cais do Porto e Zona Leste da cidade (Figura 9 – B). Também a presença de maior proporção 
de domicílios em aglomerados subnormais tem distribuição parecida, mas se destacam a área 
do Cais do Porto e Zona Leste da cidade, assim como da periferia de fronteira Oeste da cidade 
(Figura 9 – C).  

 

[A] [B] 

[C] [D] 
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Fonte: IBGE 2010 

Figura 9: Mapas da distribuição espacial de indicadores de vulnerabilidade epidêmica 
populacional de Fortaleza em 2010. A: Proporção de analfabetos >18 anos de idade, B: 
Proporção de extremamente pobres, C: Proporção de população que vive em aglomerados 
subnormais, no Município de Fortaleza 

 

O índice IVEP tem distribuição espacial bastante heterogênea, à semelhança da distribuição dos 
sete indicadores que foram combinados para a sua construção. Essa distribuição apresentada 
na Figura 10 indica baixa vulnerabilidade na região central e centro-leste da cidade e níveis de 
vulnerabilidade que aumentam à medida que os bairros se distanciam dessa região. Entretanto 
pode ser percebido que algumas áreas da periferia Sul, da Zona Oeste e da Zona Litorânea Leste 
apresentam os mais elevados níveis de vulnerabilidade. 

A distribuição da vulnerabilidade epidêmica à COVID-19 parece combinar os vários atributos 
relativos aos sete indicadores, de modo a identificar de modo distinto do que foi revelado para 
cada um deles. Situação exemplar é a vulnerabilidade dos bairros da região do Cais do Porto e 
da zona Litorânea Leste e da zona Leste da cidade que parece ter sido principalmente 
influenciada pela existência de aglomerados subnormais nos bairros. 

 

 

[A] [B] 

[C] 
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Figura 10: Mapa da distribuição do Índice de Vulnerabilidade Epidêmica Populacional dos bairros 

no Município de Fortaleza 

 

A distribuição do escore de propensão à epidemia grave é bastante heterogênea no município 
de Fortaleza. Quando essa propensão é avaliada usando escores construídos com a abordagem 
por efeito aditivo, percebe-se vulnerabilidade marcadamente mais acentuada dos bairros 
Aldeota, Cais do Porto, Vicente Pinzon, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, representativos da 
região do cais do porto e da zona litorânea leste e da zona leste da cidade. 

Observa-se também vulnerabilidade relevante em outros bairros com marcada presença de 
aglomerados subnormais como Arraial Moura Brasil, Barra do Ceará, Canindezinho, Centro, 
Cristo Redentor e Edson Queiroz, que apresentam também elevada vulnerabilidade (Figura 11). 
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Figura 11: Mapa da distribuição do Escore de Propensão à Epidemia Grave da COVID-19 por 

bairro no Município de Fortaleza (efeito aditivo) 

 

A epidemia provavelmente alcançará todos os bairros da cidade, mas a propensão à epidemia 
grave deverá seletivamente atingir de modo diferenciado ao longo do tempo a população com 
atributos que facilitam a transmissão da doença, como os considerados neste estudo. O principal 
desfecho deste estudo (propensão à epidemia grave) é predito como tendo uma ocorrência 
bastante heterogênea no munícipio e quando foi utilizada abordagem multiplicativa para o cálculo 
dessa medida, podem ser evidenciadas áreas com potencial de disseminação ainda maior. 

A distribuição dessa propensão mostrada na Figura 12, considerando o efeito multiplicativo além 
de heterogênea, indica que as fragilidades levantadas (vulnerabilidade epidêmica) quando 
observadas simultaneamente com a situação inicial da epidemia de COVID-19 e a mobilidade 
populacional pode predizer que bairros como Aldeota, Cais do Porto, Centro e Edson Queiroz e 
Vicente Pinzon estão entre aqueles do grupo top 10% de mais elevado escore de propensão, 
como evidenciado também pela análise baseada no efeito aditivo. 

No mesmo grupo também, diferente da análise pelo efeito aditivo, são classificados no grupo top 
10% de mais elevado escore de propensão outros bairros, como: José de Alencar, Presidente 
Kennedy, Papicu e Vila Velha (que tiveram escore elevado pelo efeito aditivo),assim como 
Antonio Bezerra e Cambeba (que tiveram escore moderado pelo efeito aditivo). Esses resultados 
não parecem óbvios quando são avaliados em separado os diferentes aspectos que influenciam 
a ocorrência e a gravidade da epidemia. 
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Figura 12: Mapa da distribuição do Escore de Propensão à Epidemia Grave da COVID-19 por 

bairro no Município de Fortaleza (efeito multiplicativo) 
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6- REFLEXÕES SOBRE OS PRINCIPAIS ACHADOS & RECOMENDAÇÕES 

 

 

O estudo apresentado neste relatório busca influenciar positivamente a resposta do Município de 
Fortaleza à epidemia da SARS-CoV-2 como crítico problema de saúde pública, possibilitando 
aos gestores públicos do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará adotar medidas baseadas 
em evidências consistentes, oriundas de dados de diferentes setores.  

Em seu conjunto, as análises de propensão à epidemia grave da COVID-19 na população 
residente em bairros do Município de Fortaleza visam fortalecer o Plano Municipal de 
Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana por SARS-CoV-2. 

 

Os resultados obtidos foram discutidos previamente com a gestão municipal de Fortaleza 
e apontam para necessidade de maior atenção com as populações de bairros com esta 
maior propensão, que devem ser alvo de ações ainda mais específicas de combate à 
epidemia de COVID-19. Estas ações são: 

1. reconhecimento dos casos de COVID-19 e investigação dos contatos, 
consolidados a partir das ações de vigilância epidemiológica 

2. participação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde 
(CIEVS) do município e do estado no desenvolvimento e avaliação de ações 
estratégicas voltadas para os bairros com maior propensão à epidemia 

3. oferta e garantia de testes para diagnóstico da COVID-19 e da infecção por SARS-
CoV-2 na rede de atenção 

4. garantia de acesso na rede de atenção à saúde do município, em particular a 
atenção primária à saúde que deve ter um papel estratégico na classificação de 
risco para casos com ênfase na gravidade, considerando o impacto da COVID-19 
em trabalhadores da saúde nestes bairros 

5. sistema de referenciamento efetivo para a adequada condução dos casos 
identificados em cada ponto de atenção 

6. as equipes de atenção primária à saúde devem realizar ações específicas dentro 
de seu território, principalmente agentes comunitários de saúde e agente de 
combate a endemias, com vistas à identificação de casos de COVID-19, como 
também isolamento, quarentena e distanciamento social 

7. ações de imunização voltadas para populações com maior risco e vulnerabilidade 
para influenza (por exemplo utilizando-se de estratégias de drive-thru / drive-
through) 

8. adoção de medidas para redução da mobilidade populacional nos bairros: 1- 
fiscalização do fechamento dos setores de atividades não essenciais (comércio, 
lazer, prestação de serviços, indústrias), 2- alertas sonoros para a adoção de 
medidas de distanciamento social ampliado, isolamento e quarentena nas 
comunidades, 3- análise e monitoramento dos principais pontos de concentração 
no âmbito dos transportes, tais como pontos de parada, hubs de transferência ou 
ainda Terminais de Integração 

9. monitoramento do nível de mobilidade populacional nos bairros, por meio de 
tecnologias disponíveis pela gestão municipal, para deslocamentos motorizados 
individuais (aplicativos eletrônicos, dados de fiscalização eletrônica), motorizados 
coletivos (bilhetagem eletrônica) e não motorizados (rastreamento celular, dados 
de sistemas de bicicletas compartilhadas), e por meio da demanda de passageiros 
por transporte público e da oferta de linhas e veículos em função da demanda, com 
atenção especial à redução de aglomeração de passageiros(as) nos veículos e nas 
paradas 
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Embora ações universais devam ser aplicadas a todo o município de Fortaleza, a classificação 
dos bairros gerados a partir deste estudo pode ajudar no aprimoramento de medidas específicas 
com vistas a maior efetividade. Os bairros identificados com maior propensão a epidemia grave 
devem receber atenção especial na adoção de medidas para controlar a epidemia. 

Em relação à Governança da Crise, recomenda-se que este estudo seja compartilhado com o 
comitê de crise instalado e seus membros definidos com vistas ao fortalecimento das medidas 
de intervenção no âmbito da atenção à saúde, vigilância, prevenção e controle da COVID-19. 

Seria interessante mencionar a adoção de medidas de informação e prevenção nos 
assentamentos precários inseridos nos bairros elegidos como integrantes do TOP 10%? Esses 
assentamos são as áreas de maior vulnerabilidade social e adensamento demográfico, seria uma 
ampliação do conceito de assentamentos subnormais do IBGE. Terminologia e conceito adotado 
pela administração municipal para as áreas de atuação do HABITAFOR e Defesa Civil. 

Para ações de Informação e Comunicação, reitera-se que o presente estudo pretendeu 
identificar bairros com elevada propensão à epidemia grave da COVID-19, dentro de um contexto 
pré-estabelecido, e seus resultados não devem ser divulgados sem o cuidado necessário visando 
evitar “rótulos”, por interpretações equivocadas que gerem estigmatização ou atitudes de 
discriminação destes bairros na cidade. Estratégias, como por exemplo, rádios comunitárias, 
carro de som e som de viaturas policiais/guarda municipal, podem ser estimuladas para a 
participação mais ativa da sociedade no âmbito do controle da COVID-19. Recomenda-se que 
estas e outras ações de informação, comunicação e de educação incluam de modo 
contextualizado às realidades locais, assentamentos precários inseridos nos bairros Top 10% de 
propensão, como áreas de maior vulnerabilidade social e adensamento demográfico, dentro dos 
referenciais de terminologia e conceito adotado pela administração municipal para as áreas de 
atuação do HABITAFOR e Defesa Civil do município. 

Em relação à Vigilância Epidemiológica, ações específicas para a garantia da detecção de 
casos novos da COVID-19 nos bairros de maior propensão à epidemia grave devem ser 
implementadas, independentemente do nível atual de notificação de casos pela rede. Este 
aspecto se remete tanto à rede laboratorial quanto à capacitação das equipes de saúde nos 
diversos níveis de atenção (ver ações elencadas acima). Espera-se, neste sentido, atuação mais 
próxima do CIEVS no desenvolvimento e avaliação destas ações nestes bairros. 

Para a Atenção à Saúde, ressalta-se a importância do estabelecimento de uma rede de atenção 
à saúde que garanta acesso à diagnóstico e atenção oportuna de casos com maior gravidade 
clínica com vistas a reduzir a letalidade da COVID-19 em Fortaleza. 

Para as ações vinculadas aos Transportes, entre as ações identificadas e recomendadas 
incluem-se potencializar aquelas voltadas para redução da mobilidade populacional, 
monitoramento da oferta e demanda de transportes coletivos e monitoramento da mobilidade 
dentro dos bairros com maior propensão à epidemia, que já vêm sendo realizadas pela prefeitura 
de Fortaleza. Recomenda-se ainda análise e monitoramento mais efetivos dos principais pontos 
de concentração no âmbito dos transportes, tais como interior dos ônibus, pontos de parada do 
transporte público, hubs de transferência ou ainda Terminais de Integração, com foco nos bairros 
com maior propensão. 

 

 

Perspectivas Futuras 

Por fim, este grupo de estudo recomenda como encaminhamento o avanço em novas análises 
estratégicas a partir de questões prioritárias à luz das evidências geradas até o momento e aos 
desafios apresentados pela gestão municipal de Fortaleza para a tomada de decisões. O 
compartilhamento desta análise complementar abre a oportunidade de se avançar no controle, 
assim como no monitoramento e na avaliação das medidas implementadas até o momento para 
eventuais ajustes. 

Entre as propostas identificadas até o momento inclui-se: a descrição sociodemográfica, da rede 
de atenção e de transporte dos bairros Top 10% (tanto pelo efeito aditivo quanto multiplicativo), 
a análise de dinâmicas e diferenças nos fluxos de mobilidade dentro dos bairros com maior 
propensão, e a ampliação da análise para dinâmicas intermunicipais no âmbito da RMF. 
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Entre os aspectos ressaltados por este estudo, insere-se a importância do setor de transporte 
público para as respostas em desenvolvimento. Preocupa não apenas por possibilitar 
deslocamento de grande massa populacional, mas também por este modo por ser responsável 
pela grande maioria dos deslocamentos de pessoas cuja motivação é trabalho e que possuem 
alta vulnerabilidade social. Além disso, a aglomeração de pessoas no sistema de transporte pode 
potencializar ainda mais a disseminação de SARS-CoV-2. Para tanto, ações de informação, 
educação e comunicação devem ser fortalecidas. Novos estudos incluindo o distanciamento 
social ampliado devem ser desenvolvidos de modo a garantir um parâmetro de pelo menos 70% 
de adesão no município, em particular nestes bairros. 

A motivação de trabalho utilizada neste estudo demonstra a importância desta identificação de 
fluxos e a importância de monitoramento ao longo de toda a epidemia. Isto inclui a possibilidade 
de seguir mapeando o carregamento do sistema de Transporte Público, bem como nos 
corredores de transportes da cidade, inclusive aqueles intermunicipais, em particular, na RMF. 
Insere-se nesta perspectiva também o monitoramento e a avaliação dos efeitos do período 
subsequente, a partir dos carregamentos do Transporte Público. 

Por fim, os resultados desse estudo podem contribuir para outras análises que estão em 
andamento pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e outras instituições 
de pesquisa, como por exemplo a análise dos dados de bilhetagem eletrônica para identificar 
linhas de transporte público com maior percentual de indivíduos vulneráveis, tais como pessoas 
idosas, hipertensas, dentre outras, e a análise da demanda por transportes não motorizados, em 
especial o uso de bicicletas. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice 1: Número e percentual de bairros (119) em cada um dos estratos do Escore de 
Propensão à Epidemia Intensa (por efeito aditivo e efeito multiplicativo), no município de 
Fortaleza 

Bairros 
Escore Propensão – 

Efeito Aditivo 

Escore Propensão – 

Efeito Multiplicativo 

Aldeota 1-TOP 10% 1-TOP 10% 

Cais do Porto 1-TOP 10% 1-TOP 10% 

Centro 1-TOP 10% 1-TOP 10% 

Edson Queiroz 1-TOP 10% 1-TOP 10% 

Vicente Pinzon 1-TOP 10% 1-TOP 10% 

Canindezinho 1-TOP 10% 2-Elevado 

Cristo Redentor 1-TOP 10% 2-Elevado 

Praia do Futuro I 1-TOP 10% 2-Elevado 

Praia do Futuro II 1-TOP 10% 2-Elevado 

José de Alencar 2-Elevado 1-TOP 10% 

Presidente Kennedy 2-Elevado 1-TOP 10% 

Papicu 2-Elevado 1-TOP 10% 

Vila Velha 2-Elevado 1-TOP 10% 

Antonio Bezerra 3-Moderado 1-TOP 10% 

Cambeba 3-Moderado 1-TOP 10% 

Arraial Moura Brasil 1-TOP 10% 4-Intermediário 

Barra do Ceará 1-TOP 10% 4-Intermediário 

Barroso 2-Elevado 2-Elevado 

Carlito Pamplona 2-Elevado 2-Elevado 

Floresta 2-Elevado 2-Elevado 

Granja Portugal 2-Elevado 2-Elevado 

Jardim Iracema 2-Elevado 2-Elevado 

Passaré 2-Elevado 2-Elevado 

Pici (Parque Universitário) 2-Elevado 2-Elevado 

Serrinha 2-Elevado 2-Elevado 

Siqueira 2-Elevado 3-Moderado 

Aeroporto (Base Aérea) 2-Elevado 3-Moderado 

Álvaro Weyne 2-Elevado 3-Moderado 

Autran Nunes 2-Elevado 3-Moderado 

Lagoa Sapiranga (Coite) 2-Elevado 3-Moderado 

Cidade dos Funcionários 3-Moderado 2-Elevado 

Messejana (sede) 3-Moderado 2-Elevado 

Padre Andrade (Cachoeirinha) 3-Moderado 2-Elevado 

Estancia (Dionísio Torres) 3-Moderado 2-Elevado 

Jacarecanga 3-Moderado 2-Elevado 

Joaquim Távora 3-Moderado 2-Elevado 

Meireles 3-Moderado 2-Elevado 
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Bairros 
Escore Propensão – 

Efeito Aditivo 

Escore Propensão – 

Efeito Multiplicativo 

Parangaba 3-Moderado 2-Elevado 

São Joao do Tatuapé 3-Moderado 2-Elevado 

Aerolândia 2-Elevado 4-Intermediário 

Alto da Balança 2-Elevado 4-Intermediário 

Couto Fernades 2-Elevado 4-Intermediário 

Curió 2-Elevado 4-Intermediário 

Parque Dois Irmãos 2-Elevado 4-Intermediário 

Planalto Ayrton Senna 2-Elevado 4-Intermediário 

Fátima 4-Intermediário 2-Elevado 

Itaperi 4-Intermediário 2-Elevado 

Jóquei Club (São Cristóvão) 4-Intermediário 2-Elevado 

Parque Iracema 4-Intermediário 2-Elevado 

Vila União 4-Intermediário 2-Elevado 

Conjunto Palmeiras 2-Elevado 5-Baixo 

Genibaú 2-Elevado 5-Baixo 

Jardim das Oliveiras 2-Elevado 5-Baixo 

Quintino Cunha 2-Elevado 5-Baixo 

Varjota 5-Baixo 2-Elevado 

Bom Jardim 3-Moderado 3-Moderado 

Bonsucesso 3-Moderado 3-Moderado 

Cajazeiras 3-Moderado 3-Moderado 

Dias Macedo 3-Moderado 3-Moderado 

Farias Brito 3-Moderado 3-Moderado 

Jardim América 3-Moderado 3-Moderado 

Lagoa Redonda 3-Moderado 3-Moderado 

Ancuri 3-Moderado 4-Intermediário 

Demócrito Rocha 3-Moderado 4-Intermediário 

Guajeru 3-Moderado 4-Intermediário 

Jangurussu 3-Moderado 4-Intermediário 

Paupina 3-Moderado 4-Intermediário 

Mata Galinha 4-Intermediário 3-Moderado 

Prefeito José Walter 4-Intermediário 3-Moderado 

Bom Futuro 4-Intermediário 3-Moderado 

Damas 4-Intermediário 3-Moderado 

Montese 4-Intermediário 3-Moderado 

Manuel Dias Branco 4-Intermediário 3-Moderado 

Monte Castelo 4-Intermediário 3-Moderado 

Mucuripe 4-Intermediário 3-Moderado 

Rodolfo Teófilo 4-Intermediário 3-Moderado 

Castelão 3-Moderado 5-Baixo 

Granja Lisboa 3-Moderado 5-Baixo 

Pirambu 3-Moderado 5-Baixo 

Joao XXIII 3-Moderado 5-Baixo 
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Bairros 
Escore Propensão – 

Efeito Aditivo 

Escore Propensão – 

Efeito Multiplicativo 

Bela Vista 5-Baixo 3-Moderado 

Benfica 5-Baixo 3-Moderado 

Coco 5-Baixo 3-Moderado 

Engenheiro Luciano Cavalcante 5-Baixo 3-Moderado 

Jose Bonifácio 5-Baixo 3-Moderado 

Parque Manibura 5-Baixo 3-Moderado 

Manoel Sátiro 4-Intermediário 4-Intermediário 

Maraponga 4-Intermediário 4-Intermediário 

Sabiaguaba 4-Intermediário 4-Intermediário 

Amadeo Furtado 4-Intermediário 5-Baixo 

Coaçu 4-Intermediário 5-Baixo 

Conjunto Esperança 4-Intermediário 5-Baixo 

Henrique Jorge 4-Intermediário 5-Baixo 

Jardim Cearense 4-Intermediário 5-Baixo 

Jardim Guanabara 4-Intermediário 5-Baixo 

Mondubim (Sede) 4-Intermediário 5-Baixo 

Parque Santa Rosa (Apolo XI) 4-Intermediário 5-Baixo 

São Bento 4-Intermediário 5-Baixo 

Alagadiço 5-Baixo 4-Intermediário 

Cidade 2000 5-Baixo 4-Intermediário 

Gentilândia 5-Baixo 4-Intermediário 

Guarapes 5-Baixo 4-Intermediário 

Itaoca 5-Baixo 4-Intermediário 

Praia de Iracema 5-Baixo 4-Intermediário 

Salinas 5-Baixo 4-Intermediário 

Parque Araxá 5-Baixo 4-Intermediário 

Parquelândia 5-Baixo 4-Intermediário 

Parreão 5-Baixo 4-Intermediário 

Conjunto Ceara I 5-Baixo 5-Baixo 

Conjunto Ceara II 5-Baixo 5-Baixo 

De Lourdes 5-Baixo 5-Baixo 

Dende 5-Baixo 5-Baixo 

Dom Lustosa 5-Baixo 5-Baixo 

Pan-Americano 5-Baixo 5-Baixo 

Parque Presidente Vargas 5-Baixo 5-Baixo 

Parque São José 5-Baixo 5-Baixo 

Pedras 5-Baixo 5-Baixo 

Vila Ellery 5-Baixo 5-Baixo 

Vila Pery 5-Baixo 5-Baixo 

 

 

 



33 
 

 

Apêndice 2: Caracterização de bairros Top 10% (Escore de Propensão à Epidemia Intensa por 
soma) segundo SER, população, densidade demográfica e indicadores que compõem o IVEP, 
município de Fortaleza 
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Barra do Ceara SER I 72.274 16.851,66 0,44 8,67 39,79 1,50 10,62 4,93 48,68 

Vicente Pinzon SER II 45.200 13.849,82 0,57 5,38 34,52 0,38 9,07 5,36 51,38 

Aldeota SER II 42.270 10.913,21 0,48 5,08 5,20 0,17 1,73 0,30 0,00 

Canindezinho SER V 41.188 10.901,92 0,45 7,48 43,91 5,06 12,39 6,16 17,04 

Centro SERCEFOR 28.154 5.760,27 0,49 6,59 20,75 0,17 2,73 0,65 0,00 

Cristo Redentor SER I 26.666 22.846,40 0,44 9,05 38,66 1,25 10,58 4,29 87,19 

Cais do Porto SER II 22.363 7.229,71 0,47 8,67 44,53 2,21 13,55 5,21 74,95 

Edson Queiroz SER VI 22.187 1.486,49 0,46 8,86 31,58 1,19 5,62 2,94 14,11 

Praia do Futuro II SER II 11.926 3.234,75 0,50 7,50 40,16 3,25 13,88 6,09 32,74 

Praia do Futuro I SER II 6.582 3.398,21 0,50 7,45 28,87 2,15 10,64 4,27 74,43 

Arraial Moura Brasil SERCEFOR 3.745 7.940,37 0,46 8,48 40,44 4,81 11,15 5,56 54,31 
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Apêndice 3: Caracterização de bairros Top 10% (Escore de Propensão à Epidemia Intensa por 
multiplicação) segundo SER, população, densidade demográfica e indicadores que compõem o 
IVEP, município de Fortaleza 
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Vila Velha SER I 61.595 8.536,62 0,43 7,57 37,99 1,95 7,76 4,46 19,97 

Vicente Pinzon SER II 45.200 13.849,82 0,57 5,38 34,52 0,38 9,07 5,36 51,38 

Aldeota SER II 42.270 10.913,21 0,48 5,08 5,20 0,17 1,73 0,30 0,00 

Centro SERCEFOR 28.154 5.760,27 0,49 6,59 20,75 0,17 2,73 0,65 0,00 

Antonio Bezerra SER III 25.764 11.749,92 0,42 6,19 33,65 0,19 5,97 1,97 8,59 

Presidente 

Kennedy 
SER III 22.890 13.314,29 0,45 7,12 25,33 0,75 5,45 2,32 35,13 

Cais do Porto SER II 22.363 7.229,71 0,47 8,67 44,53 2,21 13,55 5,21 74,95 

Edson Queiroz SER VI 22.187 1.486,49 0,46 8,86 31,58 1,19 5,62 2,94 14,11 

Papicu SER II 18.342 8.662,55 0,49 6,11 17,40 0,45 5,64 1,72 38,28 

Jose de Alencar SER VI 16.002 5.136,10 0,49 7,65 24,93 1,81 8,10 1,98 5,49 

Cambeba SER VI 7.615 2.767,84 0,53 6,24 14,45 1,18 4,34 0,99 9,14 
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