
TESTAGEM E MONITORAMENTO em 

territórios vulneráveis: a 
importância da atenção primária 
na contenção do vÍrus 



 No Brasil, as populações negra 

(preta e parda) e indígena têm 

39% mais chances de morrer por 

Covid-19 do que a população 

branca. Essa desigualdade 

também se expressa no gráMco 

abaixo, que mostra a enorme 

diferença na curva de 

mortalidade de homens e 

mulheres. 



 Aposentados e donas 

de casa representam 

48% do total de 

óbitos observados 

 São grupos 

majoritariamente 

idosos cujas mortes 

estão associadas à 

faixa etária, já que o 

vírus é mais letal à 

população acima de 

60 anos 

 De acordo com os 

números da base de 

mortalidade 

analisada, pedreiros, 

empregadas 

domésticas e 

motoristas de carros 

de aplicativo estão 

entre as ocupações 

mais afetadas pela 

doença. 



Pandemia e 

desigualdade social 
 Do total de óbitos, 23.628 (76,7%) 

não completaram o ciclo de 

educação básica, ou seja, tinham 11 

anos ou menos de estudo.  

 DESEMPREGO E PRECARIZAÇÃO NO TRABALHO: diaristas e trabalhadoras do 

lar da favela paulistana de Heliópolis, revelou que 88% do grupo perdeu algum 

posto de trabalho após a pandemia, e 95% teve sua renda mensal diminuída neste 

período. 



 “Rejuvescimento dos óbitos tem COR” 
 
 
 
 

 Condições que impactam na Mortalidade 

de Covid19 

 Renda 

 Trabalho 

 Mobilidade  

 Moradia 

 Acesso a saúde 



Importância da ampla testagem e 

monitoramento das famílias vulneráveis 

 O debate público concentrou fogo na ocupação de leitos e na ampliação de cagas de 

UTI, que viraram estratégia única de combate à crise, esquecendo da possibilidade e da 

necessidade de contar com a equipe de atenção básica para:  

 Medidas de prevenção , 

  rápida identificação dos que adoecem,  

 triagem dos contatos,  

 busca ativa,  

 acompanhamento precoce e próximo das famílias mais vulneráveis  

 isolamento adequado dos infectados identificados 



TERRITÓRIO 




