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Comitê de Enfretamento à Covid-19 

Grupo de Trabalho Saúde das Populações Vulneráveis e Mobilização Social 

 

Carta Pública em defesa da implementação de protocolos sanitários em bairros 

periféricos do município de Fortaleza 

___________________________________________________________________ 
 
O cenário de crise em saúde pública pela pandemia de COVID-19 tem se 

intensificado no Estado do Ceará, particularmente no município de Fortaleza, e já 

afeta sobremaneira áreas de periferia. Grande parte dos óbitos já se expressa de 

modo diferencial em bairros da capital com maior vulnerabilidade social.  

As análises recentemente realizadas apontam para a estreita relação entre baixo 

desenvolvimento humano e social e a elevada carga de morbimortalidade pela COVID-

19. Esta relação é expressa de modo inverso em bairros mais ricos, onde, apesar da 

elevada detecção de casos novos da COVID-19, observa-se menor número de óbitos 

relacionados à doença. 

O cenário epidemiológico atual transcende a ocorrência da COVID-19, incluindo 

pessoas acometidas por condições crônicas (acidente vascular cerebral, infarto 

agudo do miocárdio, dentre outros), que estão com menor acesso a serviços de 

maior complexidade tecnológica no Sistema Única de Saúde (SUS). A sobreposição 

da COVID-19 tem tornado ainda mais complexo o manejo destes casos pelos 

profissionais de saúde, com maior gravidade e pressão por leitos de Terapia 

Intensiva. 

As comunidades de periferias da cidade de Fortaleza vêm lutando para enfrentar as 

situações de desigualdade a que estão expostas. Cite-se a atuação do Comitê 

Popular de Crise COVID-19 do Grande Bom Jardim, que tem identificado dinâmicas 

comunitárias próprias e favorecedoras da transmissão viral no território. Entre elas, 

inserem-se: crianças aglomerando-se nas ruas e calçadas em brincadeiras; vizinhos 

confraternizando-se nas conversas de calçadas; aglomerações em bares e bodegas; 

filas de pessoas em caixas eletrônicos sem uso de máscaras e sem a distância 
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mínima de 1,5 metros; aglomerações nas dependências internas de mercantis; 

reuniões de amigos e festas clandestinas; feiras livres sem a adesão aos protocolos 

estabelecidos (gestão ambiental e de superfícies, distanciamento entre pessoas e 

utilização de equipamentos de proteção individual). Mencione-se também o grande 

número de pessoas com síndrome clínica leve ou moderada da COVID-19 sem 

adoção de protocolos de isolamento e quarentena.  

Nesta perspectiva, são urgentes ações mais contundentes para controle da 

transmissão da doença nessas áreas, sob pena de um aumento rápido, acentuado e 

sustentado de casos. Torna-se necessário direcionamento de recursos 

governamentais e iniciativas amplas de toda a sociedade para alcance destas 

populações, onde devem ser efetivamente implementadas as medidas de 

distanciamento social amplificado e intensificado adotadas pelo Governo do Estado 

do Ceará e pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.  

Igualmente importante e urgente é a implementação de protocolos sanitários 

estratégicos em bairros periféricos do Município de Fortaleza com participação e 

mobilização popular.   

A Faculdade de Medicina da UFC continuará firmemente apoiando e desenvolvendo 

ações de enfrentamento da pandemia por Covid-19. 

 

Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará 

 

 

Fortaleza, 21 de maio de 2020. 

 

 


