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Nesta sétima edição, do Mapa 
Social do Corona abordaremos os 
impactos desiguais da pandemia 
provocada pela Covid19 a partir 
das hierarquias racializadas na so-
ciedade brasileira, em especial, 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Antes de nos aprofundarmos sobre 
a realidade da cidade, uma breve 
introdução na escala nacional se 
faz necessária. 

Tal cenário vivido de forma coti-
diana pela maioria dos brasileiros 
faz cair por terra o mito da demo-
cracia racial brasileira e neste 
momento pandêmico indica a 
maior vulnerabilidade da popula-
ção negra frente ao novo coro-
navírus. 
De acordo com dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD 2019), 46,8% dos 
brasileiros se declararam como 
pardos, 42,7% como brancos, 
9,4% como pretos e 1,1% como 
amarelos ou indígenas. O próprio 
IBGE reconhece que a categoria 
negros é composta por pretos e 
pardos somados. No entanto, re-
centemente estas classificações 
se tornaram objeto de disputas 
legítimas e contestações signifi-
cativas. Constata-se, portanto, 
diferentes vertentes para a abor-
dagem da questão racial nos 
dados populacionais do país. 
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RACISMO ESTRUTURAL 
E O IMPACTO DA COVID19 

O racismo estrutural é um 
dos pilares da formação 
do país, processo calcado 
no terror da escravidão e 
na colonização que con-
forma a segregação na 
ocupação do solo das 
grandes cidades nacio-
nais bem como as condi-
ções de acesso a direitos 
e oportunidades de traba-
lho e renda.



Embora o termo negro tenha 
sido cunhado pelos coloniza-
dores europeus no contato 
com o povo africano, no Brasil 
o Movimento Negro reforçou a 
utilização deste termo com a 
intenção de ressignificá-lo na 
disputa pela afirmação de di-
reitos dos brasileiros descen-
dentes de africanos. Somada 
a esta estratégia histórica de 
luta, a utilização da classifica-
ção negro como junção de 
pretos e pardos têm efeito va-
loroso ao considerar as nefas-
tas políticas de embranqueci-
mento vividas no país, as quais 
permearam a convivência e o 
imaginário social e nos trouxe-
ram a um cenário de desvalori-
zação da maior pigmentação 
da pele e a resistência em as-
sumir a cor preta. Ao fim, esta 
solução estatística visa uma 
disputa política. A categoria 
negro, portanto, não se restrin-
ge a cor da pele, mas se torna 
um instrumento de luta e afir-
mação de uma identidade 
cultural e social. 
No entanto, atualmente diver-
gências vêm se manifestando 
nesta luta. Há vertentes que 
defendem a utilização do 
termo preto. Esta e outras de-
fendem a separação de 
pardos e pretos nas pesquisas 
e análises das hierarquias so-
ciais brasileiras baseadas na 
origem étnica e cultural. 

Neste caso, o argumento de-
fende que reunir pardos e 
pretos em um só grupo pode 
ter o efeito de homogeneizar 
as diferentes gradações da 
coloração da pele, as quais 
acompanham manifestações 
menos ou mais severas do ra-
cismo. A discriminação contra 
os pretos é muito maior do que 
a verificada entre as pessoas 
que se autodeclaram pardas. 
Quanto mais escuro, mais dis-
criminado.
Muito embora divergências se 
apresente nas abordagens, 
análises e agendas dos dife-
rentes grupos da sociedade 
que atuam para o enfrenta-
mento das desigualdades ra-
cializadas no brasil, há acordo 
sobre a importância de identifi-
car cor/raça nos registros e no-
tificações de doenças. 

e análises das hierarquias so
ciais brasileiras baseadas na 
origem étnica e cultural. 
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O racismo estrutura 
nossa sociedade e se 
manifesta diretamente 
na atenção deficiente 
e no acesso desigual à 
saúde por parte da 
maior parcela da po-
pulação brasileira. 



Neste contexto, uma conquista de extrema relevância dos movimentos 
sociais e das organizações do Movimento Negro se deu quando da cria-
ção da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra1, desta-
que especial para a portaria nº 992, de 13 de maio de 2009, a qual define 
explicitamente a orientação para: 

Abdias Nascimento fala sobre a formação de um país formado a partir 
de um racismo mascarado que provoca o genocídio do brasileiro. Lélia 
Gonzales também contribui enfatizando que a estratégia de branquea-
mento internaliza a negação da própria raça e da própria cultura. E 
Achille Mbembe, filósofo camaronês, embora não tenha se debruçado 
sobre as nossas dinâmicas raciais, elaborou o conceito de necropolítica 
que reverbera a realidade contemporânea de um Estado mínimo que 
escolhe quem vive e quem morre a partir da sua não atuação na garan-
tia de direitos.

aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em 
saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os ins-
trumentos de coleta de dados adotados pelos serviços pú-
blicos, os conveniados ou contratados com o SUS; 
melhorar a qualidade dos sistemas de informação do SUS no 
que tange à coleta, processamento e análise dos dados 
desagregados por raça, cor e etnia.

1 A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde no com-
bate às desigualdades no Sistema Único de Saúde (SUS) e na promoção da saúde da população negra de forma integral, conside-
rando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos socioeconômicos e culturais – em destaque, o vigente racis-
mo – que corroboram com a morbimortalidade das populações negras brasileiras (Ministério da Saúde, 2017).

Ao menos desde 2009, de 
forma explícita a partir desta 
portaria, que foi reforçada re-
centemente em 2017, dados 
sobre a atenção à saúde da 
população negra devem ser 
coletados de forma que possi-
bilite uma análise direcionada 
e focada sobre ela. Porém, não 
foi o que observamos na atual 
pandemia. Nos dados do Mi-
nistério da Saúde, cerca de 
30% das notificações não 
contam com a identificação do 
campo raça/cor. 

No Rio de Janeiro este cenário é 
ainda pior, quase 40% dos casos, 
sejam confirmados ou número 
óbitos, não apresentam esta in-
formação. 
Para além do descumprimento 
de determinações legais, tal 
prática revela outra face do ra-
cismo institucional nas práticas 
governamentais da gestão de 
saúde. Desconsiderar a impor-
tância destes dados é também 
minimizar a vida e o direito à 
saúde da maior parcela da po-
pulação brasileira. 

 A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde no com-
bate às desigualdades no Sistema Único de Saúde (SUS) e na promoção da saúde da população negra de forma integral, conside-
rando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos socioeconômicos e culturais – em destaque, o vigente racis-

Para além do descumprimento 
de determinações legais, tal 
prática revela outra face do ra-
cismo institucional nas práticas 
governamentais da gestão de 
saúde. Desconsiderar a impor-
tância destes dados é também 
minimizar a vida e o direito à 
saúde da maior parcela da po-
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Por fim, desconsiderando tanto este fato quando a gigantesca subnoti-
ficação para a Covid19 no país, ainda é possível constatarmos o im-
pacto concentrado sobremaneira na população negra. Como reve-
lam os números extraídos do próprio Ministério da Saúde, a vítima-pa-
drão da Covid19 no Brasil é o homem negro. 

Iniciamos nossa reflexão sobre a 
cidade com a análise do Mapa 
da Distribuição Populacional por 
Cor no Município do Rio de Janei-
ro (Mapa 01). Considerando as 
cinco categorias estabelecidas 
pelo IBGE, Amarelo, Branco, Índio, 
Pardo e Preto, se evidenciam al-
gumas questões. Primeiramente, 
a baixa presença da categoria 
amarelo e indígena. Para além 
do extermínio dos povos originá-
rios que marca a formação da 
cidade carioca como a “casa do 
homem branco”, é preciso desta-
car também que os critérios me-
todológicos e de classificação 
populacional do IBGE têm como 

efeito a invisibilização dessa par-
cela da população. Debruçando-
-nos sobre as três categorias que 
se expressam de forma evidente 
no mapa, a saber: branca, preta 
e parda, é possível observar uma 
gradação nítida que caminha da 
ocupação majoritariamente 
branca na Zona Zul e na Barra da 
Tijuca para uma maior presença 
de pretos e pardos na Zona Norte 
e Zona Oeste.
Na Zona Sul, por exemplo, além 
da maioria branca, a segunda 
maior presença é de pardos, 
ocorrendo uma representação 
ínfima de pretos. Destacamos, 
portanto, as caracterítiscas de for-
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RACISMO CARIOCA REFORÇA A VULNERABILIDADE E LETALIDADE 
DA POPULAÇÃO NEGRA FRENTE À COVID19



mação e ocupação do solo da cidade, pois mesmo nesta região 
mais rica da cidade coexistem favelas e territórios populares, indi-
cando que a presença e concentração de pretos e pardos se dão 
neste territórios, como fica claro no caso da Rocinha/São Conrado, 
o qual pode ser transposto às dinâmicas dos demais bairros, como 
em Copacabana e franja de favelas ocupando os morros, dentre 
outros exemplos. 

Essa gradação se inverte na medida em que segue para Zona Norte, 
com predominância de pardos e equilíbrio de pretos e brancos e 
Zona Oeste, mas com maioria definitiva de pardos e pretos. Há, por-
tanto, uma maior parcela da população que se autodeclara como 
preto e pardo nas áreas mais periféricas da cidade, seja nas favelas 
vizinhas ou coabitantes dos bairros ricos, seja nos bairros mais distan-
tes das centralidade econômicas da cidade, na Zona Norte e Zona 
Oeste. 

No entanto, outras questões precisam ser consideradas e para isso, 
podemos recorrer a um segundo mapa que analisa o percentual da 
população negra (pretos e pardos) por bairro no município do Rio 
de Janeiro (Mapa 02), combinando a sua análise com o Mapa de 
Letalidade por bairro do município do Rio de Janeiro (Mapa 03). 
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Se evidencia então que a presença 
branca na parte rica da cidade se ex-
pressa de forma clara tanto pelo as-
pecto absoluto (pessoas autodeclara-
das como brancas e pretas), como no 
relativo, menor percentual de pessoas 
autodeclaradas como parda. Esse ele-
mento, já é um importante indicador 
da desigualdade racializada no Rio de 
Janeiro.

Mais uma consequência da 
exclusão social por meio da 
cor/raça na cidade.
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Logo de início, evidencia-se que o 
maior número de óbitos ocorre em 
alguns dos bairros cuja presença 
da população negra (aqui consi-
derados os pretos e pardos soma-
dos), superam 60%. Todavia, com 
exceção de Barra da Tijuca na 
Zona Oeste, bairro com caracterís-
ticas de classe média alta, todos os 
bairros “ricos” da cidade possuem 
uma proporção de óbitos baixa, 
exceto aqueles com a presença 
de favelas e/ou grande densidade 
populacional, como por exemplo 
Copacabana e a Tijuca, na Zona 
Norte.

Como explicitado, a presença de 
pretos e pardos também vai au-
mentando proporcionalmente 
nestas regiões do Rio e a sobrepo-
sição das camadas óbitos e 
cor/raça, revelam a maior vulne-
rabilidade dessa população, 
diante da falta de recursos para 
lidar com as questões impostas 
pelo Coronavírus. 
Partindo desse pressuposto, po-
demos ampliar a nossa análise 
para outros aspectos já estuda-
dos em edições anteriores do 
Mapa Social do Corona2. Por 
exemplo, na primeira publicação 
destacamos as desigualdades 
nas dinâmicas de trabalho da po-
pulação carioca, a qual expõe 
maior risco de contaminação à 
população das favelas e perife-
rias e das regiões Norte e Oeste 
em função da impossibilidade do 
trabalho remoto, realizado de 
caso, tanto para a manutenção 
dos serviços essenciais da cidade 
(transporte público, limpeza 
urbana, hospitais, etc.) como 
para atividades de trabalho 
muito fragilizadas do ponto de 
vista da imposição patronal (em-
pregadas domésticas, porteiros, 
etc). Não coincidentemente, são 
bairros e atividades laborais ocu-
padas especialmente pela popu-
lação negra. Outra sobreposição 
direta com os conteúdos e publi-
cações já realizadas se refere à 
desigualdade no acesso à saúde. 

Por outro lado, na medida em que 
se distancia da parte rica e cami-
nha em direção a parte mais pobre 
e periférica, o número de óbitos au-
menta. 
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Isso nos leva a constata-
ção de que na parte rica 
da cidade, cuja a pre-
sença de brancos é 
maior, ainda que tenha 
tido uma alta taxa de 
contágio, as condições 
de lidar com a doença 
(COVID-19) permitiram 
aos infectados sobrevi-
ver em maior parcela.

2 http://of.org.br/acervo/mapa-social-do-corona/



A distribuição de equipamentos de 
saúde se mostra mais rarefeita nos 
bairros populares, em especial no 
extremo da Zona Norte e na Zona 
Oeste, impondo barreiras para essa 
parcela da população tanto para 
o primeiro atendimento para a Co-
vid19 em unidades básicas de 
saúde como para alcançar leitos 
em hospitais como respirador dis-
ponível. De novo, revela-se a mani-
festação estrutural do racismo na 
cidade do Rio de Janeiro, provo-
cando grande contaminação e a 
maior letalidade de negros e 
negras.

Seguindo a metodologia de aproxi-
mação das escalas de estudo, 
apresentamos a seguir uma análise 
comparativa entre favelas e bairros 
de três zonas da cidade enfocan-
do dados reveladores do quadro 
social e racial. 
A partir dos dados percentuais de 
óbitos por perfil racial e óbitos por 
idade, procuramos aqui revelar 
como as desigualdades e o racis-
mo estruturais resultam em impac-
tos bastante discrepantes entre os 
territórios centrais e periféricos da 
cidade. Os números revelam um 
abismo na forma como a pande-
mia impacta diferentes territórios 
não só da mesma cidade mas terri-
tórios muitas vezes vizinhos da 
mesma região, processo para o 
qual também contribuem outros fa-
tores como o acesso à saúde, infra-
estrutura urbana, estrutura habita-
cional, condições trabalho e mobi-
lidade urbana.

O primeiro caso é referente à Zona 
Oeste da cidade e traz à luz a com-
paração entre a Barra da Tijuca e 
Cidade de Deus. A análise compa-
rativa sobre o perfil racial dos óbitos 
na Barra da Tijuca (renda média 
per capita: R$ 4.373,00) e na 
Cidade de Deus (renda média per 
capita: R$448,00)  ilustram alguns 
dos dados observados na escala 
do município. 
Em primeiro lugar, a alta ocorrência 
de casos que não registraram a in-
formação de cor/raça do paciente 
nos dois espaços: a Barra apresen-
ta  67% de registros ignorados e a 
Cidade de Deus 79%.
Em segundo lugar, o perfil racial de 
óbitos observado nesses casos, 
assim como visto na escala do mu-
nicípio, revelam uma diferença 
clara no impacto da Covid19 pro-
fundamente acentuada pela cor e 
território de origem. Ou seja, a 
maior porcentagem de óbitos de 
população negra nas favelas e pe-
riferias em relação aos bairros de 
maior renda. Na Barra da Tijuca ob-
servamos um total de 9% de óbitos 
de pessoas negras e 24% de pesso-
as brancas, enquanto na Cidade 
Deus temos um total de 17% de 
óbitos de pessoas negras e 4% de 
pessoas brancas.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE 
CASOS POR REGIÃO DA CIDADE 

ZONA OESTE: ÓBITOS POR PERFIL 
RACIAL E IDADE NA BARRA DA 
TIJUCA E CIDADE DE DEUS

A distribuição de equipamentos de 
saúde se mostra mais rarefeita nos 
bairros populares, em especial no 



Enquanto os dados de óbito por 
perfil racial reforçam as percep-
ções trazidas pela análise na escala 
do município, os reveladores dados 
que traremos a seguir são ao 
mesmo tempo complementares e 
centrais para ao debate sobre a 
Covid para população negra e pe-
riférica. Revelam a distribuição per-
centual por idade e a idade média 
dos óbitos em cada um dos territó-
rios analisados comparativamente. 
A distribuição do perfil etário dos 
óbitos na Barra da Tijuca ilustram o 
que seria o comportamento 
padrão da covid-19 em condições 
de acesso pleno aos direitos urba-
nos: a letalidade está concentrada 
na faixa etária acima de 60 anos, 
com exceção de grupos de riscos 
associados a outras comorbidades. 
Neste bairro, a porcentagem de 
óbitos entre 50 e 59 anos fica em 
7,31%, e entre 60 e 69 anos em 
17,07%. O maior percentual de 
óbitos está nas faixas de 70 a 79 
anos e de 80 a 89 anos, 29,26% para 
ambas. 

Quando observamos os mesmos 
números referentes à Cidade de 
Deus, perceberemos que a Co-
vid19 apresenta um comporta-
mento bastante variado. Na 
Cidade de Deus, a distribuição 
etária dos óbitos apresenta um 
padrão que difere substancialmen-
te do que seria o impacto da pan-
demia se as condições de acesso 
aos direitos urbanos plenos fosse 
cumprida, revelando mais uma vez 
o processo de formação desigual 
do espaço do Rio de Janeiro. Em 
primeiro lugar, chama à atenção a 
ocorrência de óbitos entre as faixas 
de 20 até 49 anos na Cidade de 
Deus (ambas com 3,92%) ser mais 
que o dobro do que na Barra da 
Tijuca (ambas com 1,64%). Em se-
gundo lugar, salta aos olhos a ocor-
rência de óbitos na faixa entre 50 e 
59 na CDD: este grupo, em teoria 
fora grupo maior risco, atinge a 
marca de 17,64%. Uma vez mais, 
temos aqui mais que o dobro do 
que ocorre no bairro em compara-
ção. 

Gráfico 1 - óbitos por perfil racial na Barra da Tijuca e na Cidade de Deus
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1. Barra da Tijuca                                                               2. Cidade de Deus



O último dado aqui contemplado,  também bastante revelador da 
camada da desigualdade socioespacial que buscamos analisar 
neste boletim, diz respeito à média de idade dos óbitos.

Gráfico 2 - óbitos por média de idade na Barra da Tijuca e na Cidade de Deus

A diferença de quase 10 anos entre 
a média dos óbitos da Barra da 
Tijuca (76,1 anos) e na Cidade de 
Deus (66,9 anos) é um indicativo 
claro de como territórios periféricos 
e majoritariamente negros, são im-
pactados de forma distinta pelo 
mesmo vírus.
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Quando observamos compara-
tivamente o bairro de Botafogo 
e a favela da Rocinha, ambos 
na zona sul do Rio de Janeiro, 
perceberemos uma recorrência 
do mesmo padrão nas diferen-
ças  entre as séries de dados de 
óbito aqui contempladas. É im-
portante ressaltar inicialmente a 
quantidade de casos de óbitos 
cujo dado racial foi ignorado: 
enquanto o bairro de Botafogo 
(renda per capita R$ 3.014,00) 
apresenta a proporção de 54%, 
a favela da Rocinha (renda per 
capita R$ 408,00) traz a marca 
de apenas 17% dos casos. 

Os dados sobre faixa etária e média de idade na comparação entre os 
dois bairros é reveladora dos problemas socioespaciais e raciais que res-
saltamos ao longo do texto. Enquanto Botafogo apresenta a curva 
padrão da covid-19, em que a principal faixa etária vítima de óbito está 
a partir dos 60 anos, na Rocinha a situação se apresenta de maneira 
bem diferente. 
A primeira diferença está na ocorrência de óbitos na faixa entre 10 e 19 
anos, dado que tragicamente aparece aqui, de forma inédita.

Na sequência, observamos o 
perfil racial desses óbitos propor-
cionalmente e, de forma similar 
à comparação anterior, obser-
vamos a prevalência de casos 
fatais entre a população branca 
(36%) no bairro de Botafogo, 
majoritariamente de classe 
média, enquanto na favela da 
Rocinha, observamos a maior 
ocorrência entre as populações 
negras (46%). Outra vez, vemos 
aqui revelada a relação entre o 
perfil racial e a dinâmica centro-
-periferia no Rio de Janeiro, que 
traz impactos no acesso à 
saúde.

Gráfico 1 - óbitos por perfil racial em Botafogo e na Rocinha
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ZONA SUL: ÓBITOS POR PERFIL RACIAL E IDADE EM BOTAFOGO E ROCINHA

1. Botafogo                                                                                   2. Rocinha



Este fato pouco usual para os pa-
drões desta pandemia deve 
chamar a atenção: Crianças e 
adolescentes de 10 a 19 anos re-
presentam 2,17%. Com os mesmos 
2,17%, e de forma igualmente mar-
cante, vêm os óbitos na faixa 
etária entre 20 e 29 anos. Se olhar-
mos para Botafogo, percebere-
mos que não constam casos fatais 
em nenhuma dessas faixas de 
idade. 
Na Rocinha, os dados para as 
faixas de 40 a 49 e 50 a 59 anos, su-
postamente fora da situação de 
maior risco, revelam um comporta-
mento incomum. O primeiro grupo  
traz a marca de 8,69% do total, já 
acima do padrão. Os casos de 
óbitos entre 50 e 59 anos, no en-
tanto, expressam de forma clara 
as diferenças do impacto da covid 

nesta favela especificamente, to-
talizando 26,08% do total e levan-
do este grupo para o primeiro 
lugar.  Assim como ocorreu na 
Cidade de Deus, o número de 
óbitos na faixa etária dos 50 ao 59 
anos na Rocinha  se apresenta de 
forma dramática, porém com 
ainda mais intensidade, se obser-
vada comparativamente com um 
bairro de classe médias da mesma 
região da cidade.
A média de idade geral de óbitos 
pela Covid19 em Botafogo é de 
77,9 anos enquanto que na Roci-
nha este número cai para 68,7 
anos. Aqui também observamos 
uma diferença de quase 10 anos 
entre os casos fatais em Botafogo, 
bairro de classe média, e a favela 
Rocinha, ambos vizinhos da Zona 
Sul carioca.

Gráfico 2 - óbitos por média de idade em Botafogo e na Rocinha
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A última análise em escala aproxi-
mada traz a comparação entre 
três territórios na Zona Norte do 
Rio de Janeiro: o bairro da Tijuca, 
a favela de Manguinhos e o con-
junto de Favelas da Maré. Inicial-
mente, é importante destacar a 
diferença entre a ocorrência de 
dados de perfil racial não cadas-
trados em cada um, sendo a 
Tijuca (renda per capita R$ 
2.314,00) o primeiro lugar com 
40% enquanto Manguinhos 
(renda per capita R$ 346,00) e 
Maré (renda per capita R$ 395,00) 
se apresentam com números me-
nores, respectivamente 30% e 
32%, seguindo um padrão obser-

No segundo conjunto de dados, referente à faixa etária e idade 
média, observamos os dados mais esclarecedores sobre a diferença 
do impacto da covid sobre territórios populares compostos em sua 
maioria por populações negras, como o claro exemplo do conjunto 
de favelas da Maré, em comparação a um bairro de classe média 
como a Tijuca.

vado na comparação anterior 
feita na Zona Sul que, no entanto, 
merece aprofundamento meto-
dológico. Entre os dados compu-
tados do perfil racial dos óbitos, 
temos na Tijuca uma maior propor-
ção da população branca (46%) 
em relação à população negra 
(14%) enquanto em Manguinhos 
apresentam a mesma porcenta-
gem (33%) e na Maré temos a 
maior taxa na população negra 
(43%) em relação à branca (26%). 
Manguinhos apresenta também 
3% de óbitos de pessoas autode-
clarados como de cor amarela 
(3%), a partir da classificação do 
IBGE.

Gráfico 1 - óbitos por perfil racial na Tijuca, em Manguinhos e na Maré
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ZONA NORTE: ÓBITOS POR PERFIL RACIAL E IDADE 
NA TIJUCA, MANGUINHOS E MARÉ

1. Tijuca                                                                   2. Manguinhos                                                                3. Maré



Já Manguinhos, apresenta os núme-
ros de 10% e 13,33% respectivamente 
para os óbitos nas faixas etárias entre 
40 e 49 anos e 50 e 59 anos, revelan-
do uma proporção considerável de 
casos letais abaixo da idade de 
maior risco. O conjunto de favelas da 
Maré, no entanto, se apresenta como 
o território mais atingido, com 2,43% 
e 8,53% de óbitos nas faixas etárias 
de 20 a 29 e 30 a 39 anos. 

Nas faixas de 40 a 49 e 50 a 59, a 
Maré traz as proporções de 7,31% 
e 15,85%, e assim como em Man-
guinhos traz uma redução na 
idade do grupo de maior letali-
dade.
A diferença entre as idades 
médias de óbitos também são re-
veladoras das diferenças do im-
pacto que a covid vem causan-
do na cidade do Rio de Janeiro. 
Enquanto na Tijuca observamos 
a idade média de 77,3 anos, em 
Manguinhos esse número baixa 
para 70,3 anos e na Maré reduz 
ainda mais atingindo a triste 
marca de 65,3 anos. A idade 
média de óbitos no conjunto de 
favelas da Maré é a menor ob-
servada entre os casos analisa-
dos e chega a praticamente 18 
anos a menos que a idade 
média de Botafogo, a maior 
entre os bairros analisados, com 
77,9 anos.

Gráfico 2 - óbitos por média de idade na Tijuca, em Manguinhos e na Maré
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Assim como observado na 
Barra da Tijuca e Botafogo, o 
bairro da Tijuca apresenta um 
perfil etário dos óbitos de Co-
vid19 concentrado a partir de 
pessoas com 60 ou mais, re-
petindo o padrão que coloca 
os sexagenários como o pri-
meiro grupo de risco pela 
idade.



Procuramos mostrar ao longo deste 
boletim uma nova camada de aná-
lise que revela o peso do racismo es-
trutural no impacto da Covid19 
sobre as populações negras e fave-
ladas, dado fundamental para se 
compreender os efeitos da pande-
mia na sociedade brasileira.
Por uma lado buscamos mostrar em 
cartografias algumas das percep-
ções sobre esse tema na escala mu-
nicípio do Rio de Janeiro. A partir da 
espacialização dos casos e sua clas-
sificação de cor/raça, cruzada com 
outras informações sobre os óbitos e 
o perfil racial dos bairros, foi possível 
traçar uma primeira análise sobre o 
racismo na cidade no contexto da 
pandemia do novo Coronavírus. 
Nestas análises, e apoiados também 
em resultados alcançados em outras 
edições, mostramos como a distri-
buição majoritária das populações 
negras nos bairros periféricos e fave-
las correspondem às desigualdades 
no impacto que a Covid19 tem 
sobre diferentes espaços e corpos 
na cidade.
Em que pese, cabe ainda definir os 
parâmetros de análise no que se 
refere à subnotificação a partir dos 
relatos iniciais dos gabinetes de crise 
e ações de pesquisa e acompanha-
mento da Fundação Oswaldo Cruz, 
que identificam uma grande dificul-
dade de acesso ao atendimento 
formal e aumento das mortes domi-
ciliares, principalmente nos territórios 
mais vulneráveis e,como pudemos 
observar ao longo do boletim, os 
mais negros.

Apenas 58 com unidades de pronto 
atendimento com uma distância 
menor que 2 km. É necessário por-
tanto cruzar os dados dos equipa-
mentos de saúde pública e definir 
quais são as dificuldades e desassis-
tências oriundas desse quadro no 
combate e prevenção ao COVID, 
devendo-se também inserir parâme-
tros de análise das condições sanitá-
rias das favelas, uma vez que elas im-
pactam diretamente nas condições 
de enfrentamento ao vírus e figuram 
cenários diferentes pela cidade.
Se observarmos o mapa de distribui-
ção de contágio, óbito e letalidade 
do COVID-19 no Rio de Janeiro, ve-
remos que apesar da contamina-
ção comunitária ter se estabelecido 
primeiro na zona sul carioca, foram 
os bairros mais interiorizados, com 
menos renda e mais empretecidos 
na sua composição étnico-racial, os 
que tem o maior número de casos e 
que concentram o maior número de 
óbitos. Até a realização deste texto, 
a taxa de letalidade na zona sul do 
Rio de Janeiro é de 5% de óbitos ao 

O Rio de Janeiro, que 
possui 1.019 favelas, 
cerca de 22% do seu ter-
ritório composto por esse 
tipo urbano, apenas 11 
favelas possuem unida-
des básicas de saúde 
em seu perímetro.

Procuramos mostrar ao longo deste 
boletim uma nova camada de aná

mais vulneráveis e,como pudemos 
observar ao longo do boletim, os 

óbitos. Até a realização deste texto, 
a taxa de letalidade na zona sul do 
Rio de Janeiro é de 5% de óbitos ao 

combate e prevenção ao COVID, 
devendo-se também inserir parâme-
tros de análise das condições sanitá-
rias das favelas, uma vez que elas im-
pactam diretamente nas condições 
de enfrentamento ao vírus e figuram 
cenários diferentes pela cidade.
Se observarmos o mapa de distribui

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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passo que em uma favela em 
Campo Grande esta taxa chega 
a 26,9% de óbitos.
Muitas vezes, como evidenciamos 
no segundo bloco de análise 
deste boletim, essas distinções 
aparecem em territórios vizinhos 
na mesma região ou zona da 
cidade, uma peculiaridade da 
hierarquia socioespacial carioca. 
Analisamos comparativamente 
bairros e favelas em cada uma 
das zonas da cidade e obtivemos 
resultados que confirmam a dinâ-
mica mais mortal da doença na 
população negra. 

Já  nas favelas analisadas essa 
realidade apresenta mudanças 
significativas. Nesses territórios 
populares, não só observamos 
uma maior ocorrência de óbitos 
nas faixas etárias abaixo de 40 
anos, como também percebe-
mos que o chamado grupo etário 
no qual se concentram as mortes 
está numa faixa mais baixa. Ob-
servamos, portanto, a redução 
na idade média de quase 10 
anos entre o bairros de classe 
média e as favelas comparativa-
mente.

Essa realidade perversa, compos-
ta por um conjunto de elementos 
estruturais, possui entre seus pila-
res o racismo. Longe de termos a 
pretensão de esgotar aqui essa 
temática dentro atual contexto 
de pandemia na cidade do Rio 
de Janeiro, esperamos no entan-
to contribuir com conceitos, 
dados e análises capazes de 
lançar luz sobre este problema 
no sentido de se somar a tantos 
outros esforços para a superação 
dessa crise.

Evidenciamos também as diferen-
ças de letalidade/número de 
óbitos a partir do perfil etário e 
idade média. 

No bairros mais ricos e 
com a presença majoritá-
ria de brancos a Covid19 
apresenta o que se en-
tende como o comporta-
mento padrão do vírus 
em condições de garan-
tia de direitos urbanos bá-
sicos. 

em condições de garan
tia de direitos urbanos bá
sicos. 
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