
 

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2021 

Ofício no 01/2021 – CEIR  

Ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana 

Assunto: Vacinação Prioritária dos Povos Tradicionais do Estado do Ceará 

Com os cumprimentos de estilo, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial 
da OAB - Ceará, neste ato representada por sua Presidente Raquel Andrade dos Santos, 
OAB/CE nº 30.088, vem, oportunamente, reforçar a importância da vacinação prioritária 
dos povos tradicionais do Estado do Ceará.  

É de amplo conhecimento do Exmo. Governador o infeliz contexto pandêmico 
em que nos encontramos. Ainda mais precária é a situação de indígenas, quilombolas e 
ciganos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, social e sanitária, e 
com incidência nefasta da covid-19, a situação já precária dos nossos povos tradicionais 
agravou-se.   

Com o surgimento da vacina e toda a articulação bem-sucedida da gestão local, 
é certa a tentativa eficaz do Estado em proteger a população, no entanto existe a 
necessidade ainda mais latente em garantir a proteção desses povos que seguem na luta 
pela sobrevivência. 

O Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19, bem como o Plano 
Estadual contemplam ”os indígenas aldeados em terras demarcadas, comunidades 
tradicionais ribeirinhas e quilombolas” em seus grupos prioritários para vacinação contra a 
Covid-19, porém não existe referência ao povo cigano que também se encontra em situação 
de invisibilidade histórica e vulnerabilidade acentuada. Ainda quanto aos quilombolas, já 
existe problemática atual no Estado de São Paulo quanto à tentativa de sua exclusão do 
grupo prioritário de vacinação. 

Desse modo, reforçamos que os quilombolas, assim como os indígenas, são 
historicamente alvo prioritário de campanhas de vacinação no Brasil. Isto ocorre porque 
diversos indicadores de saúde são piores nessas populações. O mesmo acontece com a 
comunidade cigana que historicamente resiste apesar de todas as adversidades. Além 
disso, o acesso ao sistema de saúde dessas comunidades é dificultado, o que aumenta 
ainda mais a vulnerabilidade destes grupos no enfrentamento da pandemia, segundo o 
professor Hilton Silva, coordenador do Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde 
e Meio Ambiente (LEBios) da Universidade do Pará (UFPA) – (https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/01/19/governo-de-sp-retira-quilombolas-de-grupo-prioritario-da-vacinacao-
contra-covid-19-liderancas-vao-se-reunir-para-recorrer-da-mudanca.ghtml.) 



 

Ainda, segundo estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) – (https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/familias-ciganas-
no-ceara-tem-problemas-agravados-durante-a-pandemia-da-covid-19-1.2979930): 

“[...] os povos tradicionais – indígenas, quilombolas e ciganos são mais vulneráveis 
à pandemia do coronavírus por afetar diretamente o modo de vida e de produção 
dessas populações (comércio ambulante e plantio agrícola). 

O grupo de pesquisa mostra, ainda, que as populações tradicionais têm dificuldades 
para cumprir medidas de prevenção contra a Covid-19. 

Os moradores necessitam manter a renda mensal e, para isso, têm de se deslocar aos 
centros urbanos para trabalhar. Além disso, residem, em grande parte, em unidades 
habitacionais pequenas, que não oferecem condições de isolamento domiciliar quando 
há membros de famílias contaminadas”  

Nossos povos tradicionais têm trajetórias próprias e diversas que se originaram 
e se fixaram a partir de diferentes situações, e com o objetivo de proteger nossas tradições 
e garantir a continuidade das políticas públicas de enfrentamento a pandemia, solicitamos 
ao Exmo. Governador a garantia da vacinação prioritária desses grupos tradicionais no 
Estado do Ceará, bem como a devida recomendação aos municípios inclusos na agenda 
de vacinação. 

Atenciosamente,  

                                      

Raquel Andrade dos Santos 

Presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB-CE 


