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RESUMO  

O impacto de epidemias ao longo da história tem sido devastador, representando uma 

ameaça à saúde pública e exigindo ações imediatas e efetivas das autoridades. As consequências 

são ainda maiores quando são disseminadas em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, que costumeiramente apresentam cenários com altas taxas de 

subnotificações. Em tais circunstâncias, medidas de investigação, controle, prevenção e 

orientação se tornam necessárias em um cenário epidemiológico. Neste cenário, esta tese 

apresenta estratégias de análise de subnotificações de mortalidade em epidemias ocorridas em 

países em desenvolvimento, baseadas em modelos de previsões de séries temporais geradas por 

técnicas de aprendizado de máquina. Os modelos de previsões são usados para prever o 

comportamento esperado de ocorrências de óbitos em epidemias, revelando outliers, a fim de 

criar cenários mais próximos dos reais e fornecer subsídios às autoridades públicas para 

tomadas de decisão baseadas em evidências. Como forma de mostrar a efetividade das 

estratégias propostas, foi utilizada como estudo de caso a pandemia da COVID-19 no Brasil. 

No estudo de caso, são realizadas diversas análises para compreender o efeito da doença no 

Brasil e todas as suas localidades (regiões, estados e capitais), permitindo a identificação dos 

excessos de mortes categorizadas por doenças específicas ocorridas no período de 2020 e 2021, 

baseadas em séries históricas de óbitos de longos períodos (2009 a 2019). 

Palavra-Chave: Epidemias; Previsões de Séries temporais; COVID-19; Subnotificações; 

Mortalidade.  
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ABSTRACT 

The impact of epidemics throughout history has been devastating, posing a threat to 

public health and requiring immediate and effective action by authorities. The consequences 

are even greater when they are disseminated in underdeveloped or developing countries, which 

usually present scenarios with high rates of underreporting. In such circumstances, 

investigation, control, prevention and guidance measures become necessary in an 

epidemiological setting. In this scenario, this thesis presents strategies for analyzing mortality 

underreporting in epidemiological scenarios occurring in developing countries, based on time 

series prediction models generated by machine learning techniques. Forecast models are used 

to predict the expected behavior of death occurrences in epidemics, revealing outliers, in order 

to create scenarios closer to the real ones and provide subsidies to public authorities for 

decision-making based on evidence. As a way to show the effectiveness of the proposed 

strategies, the COVID-19 pandemic in Brazil was used as a case study. In the case study, several 

analyzes are performed to understand the effect of the disease in Brazil and all its locations 

(regions, states and capitals), allowing the identification of excess deaths categorized by 

specific diseases that occurred in the period 2020 and 2021, based on historical series of long-

term deaths (2009 to 2019). 

Keywords: Epidemic; Forecasting Time series; COVID-19; Underreporting e Mortality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, são apresentados a contextualização, o problema a ser estudado, as 

hipóteses levantadas, os objetivos principais e específicos, as principais contribuições e 

relevância do trabalho, além da organização da tese. 

1.1  Contextualização 

Durante séculos, a humanidade vem sofrendo com os efeitos de agentes patogênicos, 

como vírus, bactérias, protozoários e fungos. Muitos desses patógenos provocaram diversas 

epidemias ao longo da história, causando doenças, mortes e distúrbios generalizados. 

Destacam-se algumas epidemias devastadoras, tais como: cólera, tuberculose, varíola, malária, 

AIDS, febre amarela, entre outras [HAYS, 2005]. 

Particularmente, ao longo do século XX e neste século, surgiram epidemias de doenças 

infecciosas relacionadas a problemas respiratórios que se espalharam pelo mundo, tornando-se 

pandemias, como por exemplo, a gripe espanhola (vírus H1N1) em 1918, a gripe asiática (vírus 

H2N2) em 1957, a SARS - Síndrome Respiratória Aguda Grave na China (vírus SARS-CoV) 

em 2002, a gripe suína em 2009 (vírus H1N1) e a MERS - Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (vírus MERS-CoV) em 2012 na Arábia Saudita [RODRIGUEZ-MORALES et al 2020].   

Mais recentemente, a humanidade foi acometida pela pandemia da COVID-19, 

registrada primeiramente no final de 2019 em Wuhan, província de Hubei na China, provocada 

pelo vírus SARS-CoV-2 [GUO et al, 2020; LU et al, 2020], declarada como pandemia em 11 

de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) [WHO, 2020a]. De acordo com 

os dados da OMS [WHO, 2021a], até meados de outubro de 2021, mais de 245 milhões de 

casos da doença já haviam sido confirmados, causando um pouco mais de 5 milhões de mortes 

em todo o mundo. 

A ocorrência de epidemias representa uma ameaça à saúde pública, tornando 

necessária a adoção de ações imediatas e efetivas para determinar que tipos de medidas de 

controle e prevenção serão necessárias para minimizar os efeitos da doença, reduzindo a 

disseminação da doença e o número de óbitos [LIN et al, 2017]. 

Diante de uma epidemia, a comunicação das autoridades com a população deve incluir 

informações explícitas sobre a doença e seus riscos. As divulgações devem estar ligadas a 
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serviços funcionais e acessíveis, ser transparentes, de fácil compreensão, reconhecer as 

incertezas, dirigir-se e envolver principalmente as populações mais afetadas [WHO, 2018].  

Conforme descrito no guia para Investigações de Surtos ou Epidemias do Ministério 

da Saúde [BRASIL, 2018], as ações de investigações de surtos, monitoramento, controle, 

prevenção e proteção de epidemias possibilitam a criação de evidências para subsidiar a 

formulação, reformulação de ações, normas regulamentares, programas e políticas de saúde, 

bem como desenvolvimento de ações de educação em saúde.  

A investigação do comportamento de epidemias passadas, por meio de dados de séries 

históricas, pode contribuir para a descoberta de novos agentes, novas doenças, novos 

tratamentos e na detecção precoce de epidemias, além de ampliar o conhecimento sobre novas 

doenças e as já conhecidas, permitindo que a população tenha mais confiança no serviço público 

de saúde [BRASIL, 2019]. A definição e compreensão de fatores confiáveis sobre as epidemias 

auxiliam nas tomadas de decisões das autoridades públicas para que as ações de controle sejam 

adotadas oportunamente, de modo que grande número de casos e óbitos possam ser prevenidos.  

1.2 Definição do Problema 

As epidemias reforçam a desigualdade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

O enfrentamento de uma doença infectocontagiosa, em geral, é um processo muito custoso e 

tende a sobrecarregar o sistema de saúde, tornando mais evidentes suas fragilidades. O desafio 

em lidar com epidemias em países subdesenvolvidos se torna mais árduo pelas condições de 

desigualdades sociais, moradias precárias, falta de saneamento básico, baixo nível de acesso a 

serviços de saúde, exigindo ações públicas bem mais efetivas que compreendam condutas 

diferenciadas para essa parte da população [DANA et al, 2020].  

Nesses países a situação é agravada pela existência de uma pequena parte privilegiada 

da população com acesso a medicamentos, clínicas particulares e uma infraestrutura na rede de 

saúde bem melhor em relação a rede pública usada pela maioria dos cidadãos. Neste sentido, 

estes grupos tendem a ter uma “suposta” proteção. Contudo, se uma porcentagem muito 

significativa da população não se proteger através de medidas de distanciamento social e da 

vacinação, existe a possibilidade dos efeitos das epidemias se tornarem mais avassaladores com 

o surgimento de novas variantes, afetando toda a população sem distinção entre ricos e pobres.  

Outros desafios encontrados por esses países são os sistemas de divulgação, 

monitoramento e orientação de informações confiáveis sobre as doenças epidemiológicas. 
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Frequentemente, esses países não possuem sistemas de informações públicos ou estes são 

contraditórios e imprecisos, contendo informações que possam confundir a população em 

relação aos riscos associados às doenças [RAAMKUMAR et al 2020].  

Nesse sentido, a confirmação laboratorial do agente infeccioso se torna importante 

para o controle de casos e ações imediatas para evitar a disseminação da transmissão [HASELL 

et al 2020]. No entanto, os países em desenvolvimentos e subdesenvolvidos, em geral, 

apresentam uma rede de diagnósticos aquém do ideal, devido à dificuldade de acesso aos 

insumos laboratoriais, da falta de investimentos nas redes de assistência médica e na 

capacitação dos profissionais de saúde, além de enfrentarem problemas com a logística, 

distribuição e atrasos de testes [CARDOSO et al, 2020]. A notificação da doença epidêmica 

depende de políticas de testagem desses países, e muitas vezes os diagnósticos acabam sendo 

limitados a análises clínicas e laboratoriais inadequadas, o que provocam identificações 

equivocadas e a geração de o um subamostragem da doença.   

Assim, estimativas acuradas de doenças epidemiológicas constituem um importante 

desafio para a vigilância sanitária, principalmente nos países em desenvolvimento nos quais a 

incidência da doença nos grupos com menor nível socioeconômico é maior, já que as 

populações em desvantagem social enfrentam maiores dificuldades para realizar as orientações 

de prevenção, e em sua maioria, residem em domicílios densamente ocupados e em condições 

sanitárias precárias, favorecendo a disseminação do agente infeccioso [CARDOSO et al, 2020].  

Essas estimativas tendem a se tornar mais imprecisas quando o paciente evolui para o 

óbito, pois usualmente os testes efetivos para esses casos é ainda mais difícil. Reduzindo, assim, 

a sensibilidade da vigilância epidemiológica e provocando muitas vezes, mortes sem a 

confirmação laboratorial da causa da morte. 

Essa subamostragem de casos e mortes pode sugerir uma falsa ideia de controle da 

doença sugerindo inferências estatísticas tendenciosas em relação aos índices de incidência e 

mortalidade, consequentemente, poderia levar ao declínio na implementação de ações de 

contenção e controle, induzindo as autoridades públicas em tomadas de decisões ineficazes. 

É importante ressaltar, que dependendo do impacto da epidemia, até mesmo os países 

mais desenvolvidos podem ser afetados, apresentando dificuldades nos registros de casos e 

óbitos, gerando assim, também cenários de subnotificações.   

Nesse aspecto, estudar as epidemias através da mortalidade e identificar a correta 

subnotificação de mortes fornece uma compreensão mais precisa sobre o comportamento da 
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doença e auxilia na criação de políticas de saúde pública e tomadas decisões mais confiáveis e 

efetivas. Apesar de indicadores mais específicos sobre a enfermidade serem imprescindíveis 

para um bom monitoramento da situação, o excesso de mortalidade representa um indicador 

relativamente simples e robusto, uma vez que é possível ser feita a contagem do número de 

óbitos que estão ocorrendo, independente da precisão da causa de morte [KUPEK, 2021]. 

No exemplo da COVID-19, diferentes graus de testagem e notificação são observados 

entre os países do mundo [HASELL et al 2020]. Segundo o portal WorldMeter (2021) 

[WORLDMETER, 2021], que reúne dados mundiais da COVID-19 em tempo real, o Brasil, 

mesmo depois de quase dois anos dos efeitos da pandemia, ainda realizou um número 

inexpressivo de testes em relação a sua população. Até meados de outubro de 2021, em torno 

de 63,5 milhões de testes foram realizados, o que resulta em aproximadamente 295 mil testes 

por milhão de habitantes, bem abaixo de outros países em desenvolvimento como Índia, 

Argentina, Turquia e Cingapura, que apresentam números de 425 mil, 537 mil, 1milhão e 3,5 

milhões de testes por milhão de habitantes, respectivamente.  

Nesse cenário, é razoável afirmar que o número de pessoas infectadas de COVID-19 

no Brasil seja muito maior do que os notificados pelos órgãos de controle e o real crescimento 

da doença seja identificado de forma incorreta, com um elevado número de subnotificações de 

casos e mortes.   

1.3 Hipóteses 

Considerando os problemas, apresentados na seção anterior, de ausências de dados 

confiáveis, redes de diagnósticos ineficazes e de subnotificação recorrentes de epidemias de 

doenças infecciosas, além da necessidade de compreender seus efeitos, assume-se a hipótese de 

que existe um cenário de subnotificação nas identificações de casos e óbitos dessas doenças nos 

países em desenvolvimento. Para comprovar essa hipótese, são utilizadas ferramentas 

computacionais para criar modelos de previsões de séries temporais de óbitos relacionadas à 

doença, a fim de compreender e realizar investigações sobre os contextos epidemiológicos 

desses países. 

A partir desta hipótese é possível levantar as seguintes questões que serão respondidas 

no decorrer desta tese: 

(a) Quantas pessoas foram infectadas por um determinado agente infeccioso?  
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(b) Quantos mortes estão relacionadas a um determinado agente infeccioso, de forma 

direta e indireta?  

(c) Qual é o grau de subnotificação de óbitos em um determinado cenário 

epidemiológico? E como esses cenários são apresentados de forma regionalizada? 

(d) Quais foram as principais doenças diagnosticadas erroneamente no lugar da 

doença epidêmica? E como foram realizados esses registros de forma regionalizada? 

(e) Como o padrão da epidemia é modificado em diferentes cenários, considerando o 

número de óbitos?  

(f) O quanto as fontes de divulgação de dados relacionados às epidemias podem ser 

discrepantes entre si? 

 

1.4 Objetivos 

Esta tese apresenta os seguintes objetivos geral e específicos.  

1.4.1 Objetivo Geral 

Propor estratégias para análise de subnotificações de mortalidade em cenários 

epidemiológicos ocorridos em países em desenvolvimento, fundamentadas em séries históricas. 

As estratégias são baseadas em modelos de previsões de séries temporais, gerados por técnicas 

de aprendizado de máquina, usadas para prever o comportamento esperado de ocorrências de 

óbitos em epidemias, revelando outliers, a fim de auxiliar na criação de cenários mais precisos 

e fornecer subsídios às autoridades públicas nas ações de controle, prevenção, investigação e 

divulgação de epidemias.  

Como estudo de caso, é utilizado o cenário epidemiológico da pandemia de COVID-

19 no Brasil, no qual são usadas técnicas computacionais para criação de modelos de previsão 

de séries temporais baseados em dados de séries de óbitos robustas e de longos períodos (2009 

a 2021) retirados de duas bases brasileiras oficiais (DATASUS e Registro Civil), para prever a 

subnotificação de mortes ocorridas no período de quase dois anos (2020 e 2021) da pandemia. 

Permitindo análises categorizadas por mortes ocasionadas por doenças clinicamente 

comparáveis ao SARS-CoV-2 e investigações classificadas por diferentes localidades e 

períodos.   
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1.4.2 Objetivos Específicos 

São objetivos específicos desta proposta: 

1. Sistematizar as informações contraditórias disponibilizadas pelos órgãos de 

controle para fornecer um cenário mais representativo da doença epidêmica; 

2. Medir os excessos de mortes relacionados à doença epidêmica; 

3. Estimar os índices de subnotificação de mortalidade de epidemias; 

4. Identificar, de forma regionalizada, quais enfermidades foram mais notificadas 

erroneamente no lugar da doença epidêmica; 

5. Prever uma estimativa do número de casos de infectados em cenários 

epidemiológicos; 

6. Construir uma base unificada com a série histórica de mortes relacionados a 

doenças respiratórias e outras causas naturais nos últimos doze anos (2010 a 2021); 

7. Realizar uma análise comparativa entre dois momentos críticos da COVID-19 em 

seis capitais brasileiras mais afetadas; e, 

8. Apresentar as divergências entre as fontes oficiais de informações relacionadas à 

COVID-19.  

 

1.5 Contribuição e Relevância 

Nesta tese, são apresentadas estratégias para contribuir nas análises de informações 

sobre o cenário epidemiológicos de doenças infecciosas e fornecer subsídios para as autoridades 

públicas nas tomadas de decisões diante de epidemias. Os resultados esperados buscam definir 

padrões da doença e apontar problemas relacionados às notificações, os quais podem ser 

superiores às estatísticas oficiais apresentadas, fortalecendo a necessidade de ampliação da 

capacidade diagnóstica de um determinado país.  

Almeja-se também auxiliar na identificação regionalizada da evolução de epidemias e 

permitir que as autoridades de saúde possam detectar quais as regiões que estão menos 

capacitadas no reconhecimento de determinadas doença, possibilitando que as autoridades 

públicas possam criar planos de ações de capacitações para os profissionais de saúde mais 

efetivos.  

A metodologia proposta admite investigações de subnotificações de mortalidade a 

partir de previsões de séries temporais volumosas e de longos períodos. Além de possibilitar a 
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análise de excessos de mortes categorizada por enfermidades relacionadas à doença epidêmica 

estudada, de forma direta e indireta, e que possam ter comprometido as notificações. 

Propõe-se ainda a identificação de divergências de informações sobre as epidemias nas 

bases oficiais governamentais, permitindo aos tomadores de decisão a criação de políticas 

públicas mais eficazes em relação à divulgação das doenças. Nesse sentido, uma importante 

contribuição é a construção e disponibilização de uma base unificada contendo a série histórica 

de mortes relacionadas às doenças respiratórias e outras causas naturais nos últimos doze anos, 

para servir de apoio a outros estudos.  

Desse modo, para o estudo de caso sobre a COVID-19 no Brasil, deseja-se estimar as 

subnotificações de mortes ocorridas no período de 2020 e 2021, além de apresentar uma análise 

comparativa de cenários relativos a dois momentos críticos nas principais capitais afetadas, em 

diferentes momentos da doença, para se compreender a evolução da pandemia no Brasil e em 

suas regiões, possibilitando a tomada de decisões mais assertivas. De tal forma que a partir da 

identificação de um cenário epidemiológico mais preciso, as autoridades públicas possam criar 

estratégias de controle da doença.  

 

1.6 Metodologia 

Esta tese compreende uma abordagem de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois 

busca, respectivamente, obter estimativas de números de óbitos, casos de infectados e taxas de 

subnotificação; além de realizar análises dos cenários encontrados. Com relação ao objetivo da 

pesquisa, o trabalho realiza uma pesquisa exploratória e explicativa. Quanto aos seus 

procedimentos, é aplicado uma pesquisa experimental, bibliográfica, documental e ex-post-

facto.   

A metodologia proposta para esta tese é baseada no fluxo de trabalho do processo de 

Knowledge Discovery in Databases (KDD), adaptada de Fayyad et al (1996), com o objetivo 

de extrair dados relevantes, a partir de uma série temporal, para identificação do comportamento 

esperado, revelando os outliers, a fim de identificar o real impacto das epidemias e comparar 

diferentes cenários epidemiológicos gerados. Esta metodologia será apresentada 

detalhadamente no Capítulo 5 desta tese. 

O processo de revisão da literatura é realizado durante toda a elaboração da tese para 

identificar os principais estudos, resultados e metodologias utilizados na área. Esse processo é 
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de extrema importância, pois visa analisar o estado da arte dos temas referenciados e que 

estejam correlacionados à tese.  

 

1.7 Organização da Tese 

Este documento está estruturado da seguinte forma: Capítulo 2: destaca os principais 

conceitos iniciais que fundamentam este trabalho; Capítulo 3: apresenta os conceitos e técnicas 

relacionadas às previsões de séries temporais que serão aplicadas nesta tese; Capítulo 4: indica 

os trabalhos relevantes encontrados na literatura que nortearam o desenvolvimento desta tese; 

Capítulo 5: descreve as estratégias propostas para análise de subnotificações de mortalidade 

em epidemias; Capítulo 6: demonstra a aplicabilidade das estratégias propostas diante do 

estudo de caso da COVID-19 no Brasil; Capítulo 7: apresenta os principais resultados 

encontrados e análises realizadas, considerando a aplicação da metodologia no estudo de caso 

proposto; Capítulo 8: elenca as conclusões elaboradas a partir desta tese, bem como trabalhos 

futuros decorrentes do estudo realizado. 
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS  

Neste capítulo, são descritos os conceitos relacionados a surtos, epidemias e 

pandemias; são apresentadas as doenças respiratórias causadas por Coronavírus que 

provocaram epidemias recentes, como a COVID-19; é demonstrado o processo brasileiro de 

notificação de casos de doenças infectocontagiosas, assim como os registros de óbitos; são 

destacados alguns indicadores de morbidade e mortalidade utilizados neste trabalho; e por fim, 

são mostradas as principais fontes brasileiras e internacionais relacionadas ao registro de óbitos.  

2.1 Considerações Inicias 

Segundo B. Youngerman (2008), uma doença infecciosa é considerada endêmica 

quando afeta um número de pessoas em uma determinada região, apresentando um número de 

casos esperados com padrões relativamente estáveis. Quando ocorre um repentino e inesperado 

aumento de uma doença em região delimitada, tem-se um surto epidêmico.  Conforme 

apresentado em J. N. Hays (2005), a epidemia é caracterizada por uma elevação inesperada e 

descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença em várias regiões, 

ultrapassando valores do limiar epidêmico preestabelecidos. 

De acordo com B. Youngerman (2008), a diferença entre epidemia e pandemia é uma 

questão de escala. Uma pandemia é caracterizada por uma epidemia com larga distribuição 

geográfica, atingindo mais de um país ou de um continente.  

Os aumentos repentinos de doenças endêmicas, que podem provocar surtos, epidemias 

e até pandemias, são geralmente causadas por vários fatores sociais, econômicos e biológicos, 

incluindo uma mudança na ecologia da região, uma mutação genética nos patógenos ou a 

introdução de um patógeno emergente numa população hospedeira [HAYS, 2005]. 

Investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir de casos 

notificados (clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos, que tem por principais 

objetivos: identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão; os grupos expostos a maior 

risco e os fatores de risco; bem como confirmar o diagnóstico e determinar as principais 

características epidemiológicas. O seu propósito final é orientar medidas de controle para 

impedir a ocorrência de novos casos [GREGG et al, 2002]. 

De acordo com o guia para investigações de surtos e epidemias do Ministério da Saúde 

[BRASIL, 2018], as investigações devem seguir alguns passos: 
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• Determinar a existência de um surto, confirmar o diagnóstico e contabilizar os 

casos; 

• Descrever os dados do surto em tempo, lugar e pessoa; 

• Determinar quem está sob risco de adoecer; 

• Levantar hipóteses, compará-las com fatos estabelecidos e refiná-las com estudos 

complementares; 

•  Implementar medidas de controle e prevenção, que devem ser tomadas desde o 

início da investigação; e, 

• Divulgar os resultados encontrados para a comunidade por diversos meios.   

No Brasil, a responsabilidade pela execução dessas ações de investigações de surtos e 

epidemias é das Secretarias Municipais de Saúde; e, de forma geral, frente às situações 

epidemiológicas atípicas que ultrapassem a capacidade de resposta do município, cabe às 

Secretarias Estaduais de Saúde identificar as situações em que há necessidade de solicitar apoio 

ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde. Caso as atividades 

citadas sejam realizadas de forma eficiente pelos agentes de saúde, é possível mitigar os efeitos 

negativos de uma epidemia, reduzindo a velocidade de contágio. 

2.2 Doenças Respiratórias causadas por Coronavírus  

Nesta seção, são descritas doenças epidêmicas que trazem problemas respiratórios 

causados pela família de vírus conhecida como Coronavírus.  

Conforme [DE SOUZA et al, 2021], existem sete tipos de coronavírus conhecidos que 

são capazes de causar doenças em seres humanos. Dentre eles, a maioria causa sintomas de um 

resfriado comum, gerando quadros de doença do trato respiratório leve. 

Entretanto, as outras três variações conhecidas foram responsáveis por grandes surtos 

e epidemias, provocando doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS), a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e mais recentemente a doença 

denominada coronavírus COVID-19. Nas subseções seguintes, são apresentadas essas doenças 

a partir das características apontadas em [DE SOUZA et al, 2021].  

2.2.1 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é uma doença respiratória viral 

causada pela variante do coronavírus SARS-CoV. A doença originou-se na província de 
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Guangdong, no sul da China, no final de 2002, e se espalhou para outros países em alguns 

meses, embora tenha sido rapidamente contida.  Provocou quase 800 mortes em 2003, atingindo 

cerca de 8mil casos no mundo todo.  

O vírus SARS-CoV é transmitido por gotículas que penetram no ar quando alguém 

com a doença tosse, espirra ou fala. O diagnóstico pode ser realizado clinicamente ou através 

de exames para detecção do vírus. O paciente infectado pelo SARS-CoV pode apresentar 

sintomas similares ao de um resfriado comum, porém potencializados. Para todos os casos é 

recomendado o isolamento social, pacientes com sintomas leves não precisam de tratamento 

específico, em casos mais graves pode haver necessidade de oxigênio ou até aparelhos de 

ventilação mecânica. 

O uso do termo “SRAG” para designar a doença gerada pelo SARS-CoV gerou 

controvérsias, pois na medicina, síndromes caracterizam-se pela presença de critérios ou 

condições clínicas e não correspondem a um diagnóstico causado por um agente etiológico 

específico [JIH, 2005]. Portanto, pode-se argumentar que o SARS-CoV pode causar uma 

SRAG, mas a SRAG não implica, necessariamente, em infecção por coronavírus. 

Neste cenário, desde 2009 no Brasil, o Sistema de Informações de Agravos de 

Notificação (SINAN) registra notificações de SRAG, no sistema SINAN Web Influenza, como 

sinônimo de infecção respiratória aguda grave, caracterizada por casos graves de síndrome 

gripal, independente do agente etiológico [BRASIL, 2013]. 

2.2.2 Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) 

A variante do coronavírus MERS-CoV é responsável pela doença Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio, ou Middle East Respiratory Syndrome (MERS), em inglês. Foi 

detectada pela primeira vez em 2012, na Jordânia e na Arábia Saudita, atingindo mais de 2mil 

pessoas, causando em torno de 800 mortes. Outros surtos foram identificados em outros países 

em 2014 e 2015, entre eles, França, Itália, Reino Unido, Coréia do Sul e Estados Unidos. 

A MERS é uma doença respiratória contagiosa, às vezes fatal. Costuma se espalhar 

pelo contato próximo com uma pessoa infectada. Os sintomas incluem febre, tosse e falta de ar, 

além de náuseas, vômitos e diarreia. O diagnóstico da MERS pode ser feito através de exames 

de sangue ou de secreções do trato respiratório. Não existe um tratamento específico para a 

MERS, porém é recomendado isolamento, repouso, líquidos, analgésicos e terapia com 

oxigênio em casos graves. 
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2.2.3 COVID-19 

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda e, por vezes, grave, podendo levar o 

infectado a óbito [GUAN et al, 2020]. Conforme Wang et al (2020) e Rodriguez-Morales et al 

(2020) a doença pode ser caracterizada de acordo com a severidade dos sintomas (leve, 

moderada e grave), de tal feito que os pacientes infectados podem apresentar sintomas, como: 

febre, tosse seca, calafrios, mal-estar, dores musculares, dor de garganta, dispneia e baixa 

saturação de oxigênio; podendo evoluir para insuficiência respiratória, choque séptico e 

falência de múltiplos órgãos, entre outras problemas respiratórios, cardíacos e neurológicos, 

ainda em estudo. De acordo com Huang et al (2020) e Zhou et al (2020), o aumento da idade e 

a presença de comorbidades, como hipertensão, diabetes e doença coronariana, estão associados 

à mortalidade em pacientes com o novo coronavírus.  

Na literatura, existem vários estudos sobre o modo biológico de transmissão do novo 

coronavírus. A transmissão interpessoal pode ocorrer por meio de gotículas exaladas, aerossol 

próximo, fômites e, possivelmente, por contaminação fecal-oral [PHELAN et al, 2020; 

COWLING; LEUNG, 2020; KOH et al, 2020]. 

O diagnóstico preciso da COVID-19 é feito por meio da pesquisa do material genético 

do vírus e, de forma complementar, por métodos de imagem. A tomografia computadorizada e 

as radiografias podem identificar lesões nos pulmões devido à multiplicação viral [CBR, 2020; 

KANNE et al, 2020].  O diagnóstico laboratorial, conforme o Ministério da Saúde [BRASIL, 

2020b], pode ser feito por intermédio dos seguintes exames:  

• De biologia molecular, (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-

19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) normalmente até o oitavo 

dia de início de sintomas. 

• Sorologia, que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas a 

partir do oitavo dia do início dos sintomas.  

• Pesquisa de antígenos (testes rápidos): resultado reagente para SARS-CoV-2 pelo 

método de Imunocromatografia para detecção de antígeno. 

À medida que a doença se propaga os desafios do sistema de saúde aumentam, pois a 

heterogeneidade da transmissão do vírus é provocada não apenas pelo agente causador, mas 

também de fatores sociodemográficos, ambientais e comportamentais nas populações [KOH et 

al, 2020]. O cenário se complica pelo fato de muitas pessoas infectadas não apresentarem 
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sintomas da doença, também chamadas de assintomáticas. Na literatura, vários estudos tentam 

investigar o padrão de transmissão do SARS-CoV-2 [LI et al, 2020; MA et al, 2020; FERRETTI 

et al, 2020]. Em Li et al (2020), os autores afirmam que até 62% das transmissões do COVID-

19 na China ocorrem através de pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas, em Ma et al (2020) 

a transmissão pré-sintomática ocorreu em 43,58% dos pacientes estudados, já Ferretti et al 

(2020) conclui que nos estágios iniciais da pandemia na China, 46% das transmissões ocorreram 

por pessoas pré-sintomáticas, 38% por indivíduos sintomáticos, 10% por assintomáticos e 

somente 6% pelo ambiente contaminado. Outros estudos, como em Koh et al (2020), 

demonstram que o local responsável pelo maior número de contaminações são os domicílios 

com uma taxa de 18,1% de transmissões domésticas e familiares.  

O vírus tem se mostrado ainda mais agressivo com o surgimento de novas variantes 

que estão influenciando os aspectos epidemiológicos e clínicos da pandemia de COVID-19. 

Essas variantes podem aumentar as taxas de transmissão do vírus e aumentar o risco de 

reinfecção, além de reduzir a proteção conferida pelos anticorpos e pela vacinação [TAO et al, 

2021]. Nesse aspecto, é possível que o SARS-CoV-2 continue sua propagação em face do 

aumento da imunidade da população, mantendo ou aumentando sua capacidade de replicação.  

A identificação de quatro linhagens de vírus em rápida expansão desde dezembro de 

2020, designadas como variantes preocupantes pela OMS, deu início a um novo estágio da 

pandemia. As quatro variantes preocupantes, até outubro de 2021, são: a variante Alfa 

(originalmente identificada no Reino Unido), a variante Beta (originalmente identificada na 

África do Sul), a variante Gama (originalmente identificada no Brasil) e a variante Delta 

(originalmente identificada na Índia). Estas compartilham várias mutações entre si, bem como 

com um número crescente de outras variantes do SARS-CoV-2 recentemente identificadas 

[WHO, 2021b].  

Assim que a OMS classificou o novo coronavírus como uma pandemia, iniciou uma 

grande corrida por vacinas contra a COVID-19 no mundo inteiro. Vários laboratórios e 

cientistas dedicaram esforços para criar um imunizante capaz de proporcionar uma proteção 

eficaz e segura. De acordo com dados da OMS [WHO, 2021a], havia em torno de 287 vacinas 

em alguma fase de desenvolvimento em todo o mundo, em meados de outubro de 2021. Deste 

total, oito foram aprovadas para uso global e outras 12 estão sendo usadas de forma local, 

aguardando a aprovação da OMS.  
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O primeiro país a iniciar a vacinação contra a COVID-19 foi o Reino Unido, no da 14 

de dezembro de 2020, com a aplicação da vacina da Pfizer (BioNTech). Logo em seguida outros 

países também começaram a imunizar a sua população, como: os Estados Unidos, Canadá, 

Arábia Saudita, Israel e os 27 países da União Europeia. De acordo com a OMS [WHO, 2021a], 

até setembro de 2021, um pouco mais de 7 bilhões de doses foram aplicadas em todo mundo, 

alcançando um total de quase 40% da população completamente imunizada.  

 

2.3 A COVID-19 no Brasil 

No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi notificado na cidade de São Paulo, em 25 

de fevereiro de 2020, com a primeira morte em 16 de março. Em 3 de fevereiro de 2020, o país 

declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), antes mesmo da 

confirmação do primeiro caso. Em 20 de março do mesmo ano, o Congresso Nacional 

reconheceu o Estado de Calamidade Pública. 

Até meados de outubro de 2021, o país era o segundo maior em número absoluto de 

mortes em decorrência do novo coronavírus e ocupava o terceiro lugar no ranking de casos 

confirmados, apresentando em torno de 20 milhões de casos confirmados e um pouco mais de 

500mil mortes [CORONAVIRUSBRASIL, 2021].  

Um estudo publicado pelo Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz indica que possivelmente 

o vírus SARS-CoV-2 circulou no Brasil há mais tempo do que foi divulgado [DELATORRE et 

al, 2020]. O estudo utiliza uma metodologia estatística de inferência a partir dos registros de 

óbitos e sintomas, apresentando dados que indicam que a transmissão comunitária do novo 

coronavírus iniciou no Brasil por volta da primeira semana de fevereiro. Ou seja, quase um mês 

antes do primeiro caso notificado e quase 40 dias antes das primeiras confirmações oficiais de 

transmissão comunitária no Brasil, em 13 de março. O estudo também aponta que o primeiro 

óbito por COVID-19 aconteceu no Rio de Janeiro durante a 4ª semana epidemiológica, entre o 

período de 19 e 25 janeiro. Os resultados desse estudo reforçam evidências preliminares de 

pesquisas conduzidas na Europa e Estados Unidos [CEREDA et al, 2020; DAVIS et al, 2020; 

MAURANO et al, 2020] a partir de análises genéticas, que indicam que o começo da 

propagação viral do SARS-CoV-2 foi bem antes do que os primeiros casos confirmados pelas 

autoridades públicas dos países estudados. 

A situação do Brasil se agravou pela condição imposta pelas desigualdades sociais e 

geográficas. O país possui 5.570 municípios divididos em 27 estados, os quais são agrupadas 
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em cinco macrorregiões geográficas (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul), que 

possuem características sociodemográficas e de saúde bem distintas entre si. Considerando os 

dados apresentados pelo IBGE [IBGE, 2020], o país possui uma população em torno de 204,5 

milhões de pessoas, com um percentual de 85% com a faixa etária abaixo de 59 anos de idade. 

Possui uma parcela de 31,8% (em torno de 65 milhões) da população vivendo na pobreza ou 

extrema pobreza.  As condições precárias de moradia, falta de saneamento básico e baixo nível 

de acesso a serviços de saúde exige ações públicas bem mais efetivas que compreenda condutas 

diferenciadas para essa parte da população. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde (SUS) 

público financiado pelo governo, responsável pelo atendimento de 70% da população brasileira 

[DANA et al, 2020].    

Como se sabe, a confirmação laboratorial da doença é essencial para o controle dos 

casos e evitar a disseminação da transmissão. No entanto, o Brasil apresentou no início da 

pandemia um cenário abaixo do número ideal de testes para o COVID-19, devido à dificuldade 

de acesso aos insumos laboratoriais para atender ao quantitativo necessário. Além disso, os 

testes moleculares confirmatórios dependiam da disponibilidade de reagentes importados, que 

estavam globalmente escassos.  

Devido a esse cenário, no primeiro mês de identificação do SARS-CoV-2 no Brasil, 

foi adotada a testagem para todos os casos suspeitos e às pessoas que tiveram contatos com 

casos confirmados [PRADO et al, 2020]. Todavia, o baixo números de testes disponíveis fez 

com que o Ministério da Saúde (MS) recomendasse que apenas os casos graves fossem testados 

[BRASIL, 2020b], além de alguns grupos de alto risco de contaminação, como os profissionais 

de saúde. Essa recomendação prejudicou muito a identificação dos casos de infectados da 

doença no início da pandemia. 

Esse cenário levou o Brasil a ter um atraso nas confirmações do número de casos e 

óbitos da COVID-19. Esses aspectos são agravados quando o paciente evolui para o óbito, pois 

o teste efetivo para esses casos se torna ainda mais difícil.  

A obtenção de informações a respeito do cenário epidemiológico e da testagem no 

Brasil também foi dificultada pelos órgãos governamentais brasileiros no início da pandemia, 

pois não eram disponibilizados pelas Secretarias de Saúde Estaduais os números reais de testes 

que eram realizados e de kits de testes que estavam disponíveis, assim como existiam atrasos e 

contradições em relação aos números de infectados e mortes pela COVID-19. Contudo, devido 

à cobrança da opinião pública e de ações judiciais, os órgãos foram obrigados a disponibilizar 
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informações mais detalhadas sobre os números relacionados à pandemia, como: os números de 

óbitos, infectados, da capacidade de testagem, de teste realizados, taxa de utilização de UTI, 

entre outros. Entretanto, observa-se um atraso na divulgação dessas informações [BAUD et al, 

2020], refletido nos boletins diários do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde 

Estaduais apresentando números que não condizem com a realidade do momento em que são 

divulgados, mas sim com um cenário anterior. 

No Brasil, a doença afetou as regiões de forma diferente. O epicentro inicial da 

pandemia ocorreu em São Paulo e logo a seguir no Rio de Janeiro, após duas semanas, alguns 

estados das regiões Sudeste, Nordeste, Centro Oeste e Sul apresentaram casos de COVID-19. 

Na semana seguinte, em meados de março, os primeiros casos foram notificados no Amazonas. 

A região Norte viria a se tornar o segundo epicentro da pandemia a partir de abril de 2020. Mais 

tarde, em meados de junho, a região Nordeste tomou o lugar da região Norte. Somente a partir 

de julho de 2020, a região Centro-Oeste, que no início da pandemia foi pouco afetada pelo 

surto, teve um aumento expressivo nos números de casos, acompanhada pela região Sul 

[MOTA; TEIXEIRA, 2020].  

Este cenário foi modificado em dezembro de 2020, com o surgimento de novas 

variantes, principalmente a variante Delta (linhagem B.1.617) e a Gama (linhagem P.1), esta 

última identificada pela primeira vez em Manaus. A partir de janeiro de 2021, registrou-se um 

aumento expressivo no número de casos e mortes em todas as regiões brasileiras, apresentando 

um cenário mais avassalador, em número de mortes, do que em 2020.  

Os efeitos provocados no ano de 2021, também demonstraram que as falhas no 

enfrentamento da pandemia não foram revistas ou corrigidas pelas autoridades públicas. E que 

permaneceram as dificuldades em fornecer uma rede de assistência médica para os pacientes e 

falta da disponibilização adequada de hospitais, leitos clínicos, terapia intensiva, equipamentos 

e insumos médicos, além da manutenção dos serviços essenciais em meio à crise. Tornando, 

assim, o efeito da doença ainda mais grave no Brasil, principalmente nos estados e municípios 

com piores situações econômicas.  

Contudo, com o surgimento dos imunizantes contra a COVID-19, foi possível iniciar 

a vacinação no Brasil no dia 17 de janeiro de 2021, na cidade de São Paulo. Até final de outubro 

do mesmo ano, em torno de 59% da população brasileira haviam sido imunizadas, 

representando um pouco mais de 124 milhões de pessoas com imunização completa no país. 
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No mesmo período, 17% da população apresentavam a imunização parcial, com a aplicação de 

uma única dose e 24% ainda não tinham recebido nenhuma dose.  

No Brasil, até outubro de 2021, quatro laboratórios possuíam o registro de suas vacinas 

aprovadas, de forma definitiva ou emergencial, junto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), são eles: AstraZeneca (Fiocruz), Sinovac (Butantan), Pfizer e Janssen.  

O negacionismo, a descrença na ciência e a falta de investimento e ações estratégicas 

integradas para o controle da pandemia por parte do Governo Federal Brasileiro, também 

prejudicaram o cenário apresentado. Ao invés de recomendações sobre o uso de medidas de 

proteção populacional e individual, prevaleceu o uso de tratamento precoces sem comprovação 

científica [WERNECK et al, 2021]. A falta de ações mais efetivas no controle da doença pelo 

governo motivou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em 13 de abril de 

2021, para investigar supostas omissões e irregularidades nas ações do governo durante a 

pandemia da COVID-19 no Brasil.  

2.4 Notificação de doenças endêmicas, surtos e epidemias no Brasil   

Diante de uma epidemia, é fundamental que as doenças endêmicas sejam notificadas 

ao sistema de saúde para que as medidas preventivas e de controle possam ser intensificadas. 

A comunicação da ocorrência dessas doenças permite a realização de um diagnóstico do cenário 

epidemiológico em determinada população, indicando riscos aos quais as pessoas estão sujeitas. 

Nesse sentido, a vigilância epidemiológica exerce um papel importante, pois reconhece as 

principais doenças de notificação, investiga os surtos que ocorrem no território e age no controle 

dessas doenças [BRASIL, 2018].  

A principal fonte destas informações é a notificação de agravos e doenças que constam 

na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Essas notificações alimentam a base 

nacional do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) [BRASIL, 2006]. A 

escolha dessas doenças obedece rígidos critérios, sendo revisada periodicamente. A atual Lista 

Nacional de Notificação Compulsória foi alterada em 17 de fevereiro de 2020 pela portaria Nº 

264. 

Quando ocorre a suspeita da ocorrência de um problema de saúde de notificação 

compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal, é realizado um registro na Ficha 

Individual de Notificação (FIN), que deverá ser preenchida pelas unidades assistenciais para 

cada paciente. Esse instrumento deve ser encaminhado aos serviços responsáveis pela 
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informação e/ou vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais, que devem repassar 

para as Secretarias Estaduais de Saúde e posteriormente para o Ministério da Saúde [BRASIL, 

2006]. Quem realiza a notificação é o médico ou outros profissionais de saúde que prestam 

assistência ao paciente. Caso não ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades de saúde 

precisam preencher o formulário de notificação negativa, que tem os mesmos prazos de entrega 

[BRASIL, 2006]. 

Além dos formulários citados, o SINAN ainda disponibiliza a Ficha Individual de 

Investigação (FII), que é um roteiro de investigação, o qual possibilita a identificação da fonte 

de infecção, os mecanismos de transmissão da doença e a confirmação ou descarte da suspeita 

[BRASIL, 2006]. 

No Brasil, a vigilância de vírus respiratórios é desenvolvida por meio do Sistema de 

Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, constituído pela rede de sentinela da Síndrome 

Gripal e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), criadas respectivamente, nos anos de 

2000 (para monitoramento da circulação dos vírus influenza) e 2009 (devido a pandemia pelo 

vírus influenza A - H1N1). O objetivo desses sistemas é investigar e notificar os casos de 

síndromes gripais, de SRAG hospitalizados e óbitos por SRAG. A vigilância é realizada em 

todos os hospitais do país que possuem capacidade de assistência aos casos, da rede pública ou 

privada [BRASIL, 2021]. 

Os processos de investigação epidemiológicos da COVID-19 no Brasil foram 

modificados algumas vezes durante a pandemia, sendo adotados diferentes procedimentos nas 

confirmações de casos, conforme as orientações dos boletins epidemiológicos, apresentados em 

Cavalcante et al (2020). Atualmente o fluxo de notificação e registro de casos suspeitos para 

COVID-19 foi adaptado a partir do Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, 

e segue conforme apresentado na Figura 2.1, retirada do Guia de Vigilância Epidemiológica 

para Coronavírus, publicado em 15 de março de 2021, do Ministério da Saúde. 

Na ocorrência de um óbito, é necessário que um médico declare, em um documento 

oficial, a sequência de eventos que levaram ao óbito. Cada evento declarado no documento deve 

ser associado à uma específica codificação baseada na classificação internacional de doença. 

Para uma melhor compreensão do processo de notificação de doenças e de registro de óbitos, 

na próxima subseção, é apresentado o sistema de classificação internacional de doenças. E na 

seção seguinte, os detalhes do procedimento de declaração de óbito são explanados. 
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Figura 2.1- Fluxo de Notificação e Registro de casos por COVID-19. 

 
Fonte: [BRASIL, 2021]. 

 

2.4.1 Classificação Internacional de Doenças 

Para a correta notificação de casos e de óbitos das doenças epidêmicas, é necessário o 

uso do sistema de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados 

com a saúde (CID), criado com o propósito de rastrear de maneira adequada as doenças que 
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afetam a humanidade e nomear as mais diversas enfermidades, permitindo assim uma melhor 

e mais assertiva comunicação entre os profissionais de saúde. A primeira edição internacional 

do sistema ocorreu em 1893, pelo International Statistical Institute. Desde então, diversas 

revisões foram realizadas e publicadas para expressar os avanços da medicina em suas 

respectivas épocas.  

Atualmente, o sistema CID é publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

se encontra em sua décima revisão, CID-10. De acordo com [WHO, 2004], cada doença pode 

ser dada a uma categoria e receber um código de até seis caracteres de longitude (em formato 

de X00-000). Cada categoria pode estar incluída em um grupo de doenças similares. A CID-10 

segue uma hierarquia de capítulos, que possui grupos, que contêm categorias, que por sua vez 

pode ter subcategorias, representando o nível de maior detalhamento. Na tabela 2.1, é possível 

ter uma noção da organização do sistema CID-10. 

 
Tabela 2.1. Organização do sistema CID-10. 

Capítulo Códigos Título 

I A00-B99 Algumas doenças infecciosas e parasitárias. 

II C00-D48 Neoplasmas (tumores). 

III D50-D89 Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários. 

IV E00-E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. 

V F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais. 

VI G00-G99 Doenças do sistema nervoso. 

VII H00-H59 Doenças do olho e anexos. 

VIII H60-H95 Doenças do ouvido e da apófise mastoide. 

IX I00-I99 Doenças do aparelho circulatório. 

X J00-J99 Doenças do aparelho respiratório. 

XI K00-K93 Doenças do aparelho digestivo. 

XII L00-L99 Doenças da pele e do tecido subcutâneo. 

XIII M00-M99 Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. 

XIV N00-N99 Doenças do aparelho geniturinário. 

XV O00-O99 Gravidez, parto e puerpério. 

XVI P00-P96 Algumas afecções originadas no período perinatal. 

XVII Q00-Q99 Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas. 

XVIII R00-R99 Sintomas e  sinais anormais de exames clínicos, não classificados em outra parte 

XIX S00-T98 Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas. 

XX V01-Y98 Causas externas de morbidade e de mortalidade. 

XXI Z00-Z99 Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde. 

XXII U00-U99 Códigos para propósitos especiais. 

Fonte: [WHO, 2004]. 
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2.5 Registro de Óbito no Brasil  

No Brasil, as duas principais fontes de dados que fornecem informações sobre registros 

de mortalidade são os Cartórios de Registro Civil, responsáveis por emitir a certidão de óbito 

para fins legais, e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do DATASUS. As duas 

fontes usam os dados da Declaração de Óbito (DO) para compor as suas bases de dados. 

Conforme o Manual de Instruções para o preenchimento da declaração de óbito, 

fornecido pelo Ministério da Saúde [BRASIL, 2011], a DO é de uso obrigatório em todo o 

território nacional e possui dois objetivos principais: ser o documento padrão para a coleta das 

informações sobre mortalidade, usado como base para as estatísticas vitais e epidemiológicas 

do Brasil; e ter um caráter jurídico para lavratura, pelos Cartórios de Registro Civil, da Certidão 

de Óbito, indispensável para as formalidades legais do sepultamento (Lei dos Registros 

Públicos – Lei 6.015/73). 

A emissão da DO é um ato do médico, que possui a responsabilidade ética e jurídica 

pelo preenchimento e assinatura, assim como pelas informações registradas em todos os campos 

do documento. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução CFM nº 

1.779/2005, que regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da DO, os médicos, 

quando do preenchimento da DO, devem obedecer às seguintes regras em caso de morte natural: 

I. Morte sem assistência médica: 

a) Nas localidades com Serviço de Verificação de Óbito (SVO): DO deverá ser 

fornecida pelos médicos do SVO; 

b) Nas localidades sem SVO: DO deverá ser fornecida pelos médicos do serviço 

público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento; na sua ausência, por qualquer 

médico da localidade;  

II. Morte com assistência médica: 

a) DO deverá ser fornecida, sempre que possível, pelo médico que vinha prestando 

assistência ao paciente; 

b) DO do paciente internado sob regime hospitalar deverá ser fornecida pelo médico 

assistente e, na sua falta, médico substituto pertencente à instituição. 

c) DO do paciente em tratamento sob regime ambulatorial deverá ser fornecida por 

médico designado pela instituição que prestava assistência ou pelo SVO. 
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d) DO do paciente em tratamento sob regime domiciliar (Programa Saúde da Família, 

internação domiciliar e outros) deverá ser fornecida pelo médico pertencente ao programa ao 

qual o paciente estava cadastrado, ou pelo SVO, caso o médico não consiga correlacionar o 

óbito com o quadro clínico concernente ao acompanhamento do paciente. 

A DO usada no Brasil é padronizada seguindo os critérios internacionais da OMS. Foi 

implantada em 1976, sendo atualmente composta por três vias autocopiativas, pré-numeradas 

sequencialmente, fornecida pelo Ministério da Saúde e distribuída pelas Secretarias Estaduais 

e Municipais de Saúde, conforme fluxo padronizado para todo o país [BRASIL, 2011].  

O modelo atual da DO tem nove blocos de informações com 59 campos no total e 

contempla uma série de informações sociais e demográficas, assim como as causas de morte e 

suas circunstâncias. A Tabela 2.2 apresenta os blocos de informações que compõem formulário 

oficial, todos de preenchimento obrigatório. 

 

Tabela 2.2. Blocos de informação que compõem a Declaração de Óbito. 

Bloco Informações 

I Parte preenchida exclusivamente pelo Cartório de Registro Civil. 
 

II Identificação do falecido. 
 

III Residência, endereço do falecido. 
 

IV Local de ocorrência do óbito. 
 

V Bloco específico para óbitos fetais e de menores de um ano. 
 

VI 
Condições e causas do óbito, destacam-se os diagnósticos que levaram à morte, 
contribuíram para a mesma ou estiveram presentes no momento do óbito. 
 

VII Dados do médico responsável pelo preenchimento e assinatura da DO. 
 

VIII 
Bloco específico para detalhamento de causas externas, como morte decorrente de 
lesões causadas por homicídios, suicídios, acidentes ou mortes suspeitas. 
 

IX 
Bloco específico a ser utilizado em localidade onde não exista médico. Neste caso o 
registro do óbito será feito por duas testemunhas. 
 

Fonte: [BRASIL, 2011]. 

 

 O bloco VI da DO se destina a qualificar as condições e causas que provocaram o óbito. 

Contém dados relacionados a todos os eventos que contribuíram ou levaram ao óbito. O 
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preenchimento dos campos deste bloco é de responsabilidade exclusiva do médico, que deverá 

escrever por extenso o nome das doenças que provocaram a morte e seus respectivos códigos, 

representados pelo sistema CID-10, além do tempo de duração de cada enfermidade. O bloco 

VI é dividido em duas partes: Parte I e Parte II, conforme apresentado na Figura 2.2.  

Figura 2.2- Declaração de Óbito. 

 
Fonte: [BRASIL, 2020a]. 

A parte I se refere a doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte e suas 

causas antecedentes. É composta por 4 linhas (“a”, “b”, “c” e “d”), que representam a cadeia de 

eventos que causam a morte, sendo a causa básica da morte anotada na linha “d”. Na parte II, 

devem constar as outras condições significativas que contribuíram para a morte 

(comorbidades), todavia, sem pertencer a cadeia direta de eventos que resultaram no óbito.  

A causa básica da morte (linha “d”) é definida como a doença ou lesão que iniciou a 

cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte. Conforme o 

Manual de Orientações para Codificação das Causas de Morte no contexto da COVID-19 

[BRASIL, 2020a], publicado em 11 de maio de 2020, para mortes provocadas pela COVID-19, 

a causa básica de morte (linha “d”) deve ser preenchido com o código da CID-10 equivalente a 

B34.2 (Infecção pelo coronavírus de localização não especificada) e com os marcadores U07.1 

(COVID-19, vírus identificado) ou U07.2 (COVID-19, vírus não identificado, clínico-

epidemiológico). Esse último representa a codificação de casos de óbitos suspeitos. 

 

2.6 Subnotificação de Morbidade e Mortalidade  

Os sistemas de vigilância epidemiológica estão sujeitos a incertezas que dificultam 

estimar com precisão os cenários de infecção e mortes da doença epidêmica. Entre as diversas 
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causas de incerteza, dois níveis distintos devem merecer atenção especial: subavaliação, quando 

nem todos os casos procuram atendimento; e subnotificação, falha em relatar adequadamente 

os casos sintomáticos que procuraram orientação médica [ALBANI et al, 2021]. No contexto 

da mortalidade, é possível identificar os conceitos de subavaliação e subnotificação, uma vez 

que é esperado que ambos os eventos ocorram. Nesta tese, unificamos os conceitos de 

subavaliação e a subnotificação como “subnotificação”.  

A subnotificação de casos de doenças infecciosas representa um grande desafio no 

controle da epidemia. Sem estimativas numéricas precisas, é difícil quantificar com precisão as 

proporções de casos graves e críticos, bem como a taxa de mortalidade [ALBANI et al, 2021]. 

Essas estimativas podem ser fornecidas, por exemplo, testando a presença do vírus. Entretanto, 

a implementação de uma rede de testagem eficaz se torna difícil quando a epidemia está em 

curso. 

Neste cenário, de acordo com [GAMADO et al, 2014], existem duas categorias 

principais de fatores que podem influenciar as notificações de casos de infecção e mortes: 

fatores epidemiológicos e fatores socioeconômicos. Fatores epidemiológicos afetam as 

notificações das doenças, pois quanto maior a gravidade da doença, mais notificações são 

registradas. Contudo, os fatores socioeconômicos podem influenciar nos índices de morbidade 

e mortalidade da doença, haja vista que podem interferir na procura de atendimento médico ou 

até mesmo que não exista uma rede de assistência que consiga atender a todos, por exemplo.  

Desta forma, pode-se considerar que, em epidemias, o número de casos notificados é 

um conjunto menor em comparação ao número total de casos [GIBBONS et al, 2014]. 

Considerando que do total de pessoas infectadas, os pacientes assintomáticos em geral não são 

identificados; do grupo de pacientes sintomáticos, nem todos os pacientes terão atendimento 

médico, não sendo, portanto, esses casos reportados. Além disso, dos infectados atendidos pela 

rede de saúde, ainda pode existir aqueles cujos diagnósticos são realizados erroneamente pelos 

agentes de saúde.  

Os casos de diagnósticos errados podem ser provocados pela falta de testes de 

identificação do vírus ou até mesmo equívocos dos agentes de saúde, pois existem algumas 

doenças com condições clínicas similares entre si. Um exemplo pode ser encontrado em 

[FIOCRUZ, 2020], que apresenta similaridades e controvérsias entre o diagnóstico da SRAG e 

a COVID-19. 
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Desta maneira, é necessário compreender que os dados divulgados e notificados pelas 

autoridades tendem a não representar o real cenário epidemiológico. Assim, para a utilização 

desses dados com intuito de realizar ações para o controle de epidemias, é necessário que seja 

considerado as subnotificações presentes e que haja ajustes nas taxas de morbidade e 

mortalidade da doença epidêmica [GIBBONS et al., 2014].  

Neste trabalho, para se compreender o cenário epidemiológico e mitigar os efeitos da 

falta de notificação de casos na epidemia, propõe-se o estudo de ocorrências de mortes, pois se 

supõe que todas as ocorrências de óbitos em um país são registradas. Consequentemente, torna-

se mais viável identificar as subnotificações de mortalidade e a partir delas estimar os números 

de infectados. 

Desse modo, para se ter um entendimento sobre os indicadores epidemiológicos de 

morbidade e mortalidade utilizados nesta tese, se faz necessário definir algumas medidas que 

auxiliam na identificação desses fatores. 

2.6.1 Indicadores de Morbidade  

Os indicadores de morbidade apresentam o comportamento das doenças e dos agravos 

à saúde na população. Referem-se ao conjunto de indivíduos que são infectados pela doença 

epidêmica em um dado intervalo de tempo em uma determinada população. A morbidade é 

frequentemente estudada a partir da taxa de incidência [YOUNGERMAN, 2008]. 

A taxa de incidência, em um determinado local e período, expressa o número de casos 

de uma determinada doença numa população sob o risco de desenvolver a doença. Medindo, 

assim, a probabilidade de ocorrência de casos novos da doença na população. Alta incidência 

significa alto risco coletivo de adoecer [YOUNGERMAN, 2008]. Pode ser calculada pela 

Equação 2.1, e em geral é expressa por 100mil habitantes.  

���� �� ��	��ê�	�����ç�
��� ��� ���������� =  ∑ ����	��������ç�

∑ ������çã�  × 100.000                          (2.1) 

 

2.6.2 Indicadores de Mortalidade  

Os indicadores de mortalidade representam o risco ou probabilidade de uma pessoa da 

população de falecer em decorrência de uma determinada doença, referindo-se ao conjunto de 

indivíduos que morreram num dado intervalo do tempo pela epidemia.  
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Como dito anteriormente, é necessário medir as ocorrências de doenças numa 

população, através da identificação de óbito, para estudá-las corretamente [YOUNGERMAN, 

2008]. As medidas mais utilizadas para medir esses indicadores são:  a taxa de letalidade e a 

taxa de mortalidade geral.  

A taxa de letalidade ou fatalidade relaciona o número de óbitos provocados pela 

doença e o número de pessoas que foram acometidas por ela. Esta relação mede a gravidade da 

enfermidade, pois indica o percentual de pessoas que morreram pela epidemia. Também é uma 

medida de verificação da qualidade da assistência médica oferecida à população. A taxa de 

letalidade pode ser calculada pela Equação 2.2. 

$%&% '( )(*%)+'%'( ����ç�(%) =  ∑ ó��������ç� 
∑ ����	��������ç� × 100                              (2.2) 

 

A taxa de mortalidade representa a proporção entre o número de mortes provocados 

pela doença em relação ao total da população, ocorridos em determinado local e período. 

Permite conhecer os riscos de morrer por uma determinada doença e consequentemente orientar 

sua prevenção específica. Nas epidemias, é um bom indicador para avaliar as ações de 

saneamento e a eficácia, além do impacto de medidas de prevenção e controle adotadas 

[YOUNGERMAN, 2008]. Em geral, é expresso por 100 mil habitantes e pode ser calculado 

pela Equação 2.3.  

���� �� ��0�������� ���ç�
��� ��� ���������� =  ∑ ó��������ç�

∑ ������çã�  × 100.000                          (2.3) 

 

2.7 Principais Fontes de Dados Brasileiras de Mortalidade 

Devido à crescente necessidade dos órgãos de controles em divulgar, monitorar e 

orientar à população sobre a pandemia, vários sites e painéis oficiais foram criados no Brasil, 

contendo dados sobre a doença. Contudo, existem muitas discrepâncias nesses dados, além de 

atrasos nas divulgações.   

Nesta proposta, um dos objetivos do trabalho é demonstrar a discrepância das fontes 

oficiais relacionadas à COVID-19 (análise que será demonstrada na seção 6.3). Para isso, serão 

usados os dados do Portal da Transparência do Registro Civil (PTRC) [PTRC, 2021], da 
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plataforma Infogripe [INFOGRIPE, 2021], além do Portal Coronavírus Brasil mantido pelo 

Ministério da Saúde [CORONAVIRUSBRASIL, 2021]. 

Em relação aos dados utilizados no modelo de séries temporais, há necessidade de 

buscar fontes que disponibilizem dados de séries históricas de óbitos no Brasil, para tanto serão 

utilizados os dados do Sistema de Informação de Mortalidade do DATASUS [SIM, 2021a] e 

novamente o Portal da Transparência do Registro Civil. 

A seguir essas fontes são descritas mais detalhadamente.  

2.7.1 SIM- Sistema de Informação de Mortalidade   

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), mantido pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), constitui-se em um sistema 

para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no Brasil, com o propósito de subsidiar as 

diversas esferas de gestão na saúde pública. É gerido pela Secretaria de Vigilância em Saúde 

em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. Foi criado em 1975 pelo Ministério da 

Saúde do Brasil [SIM, 2021b]. 

O SIM corresponde ao produto da unificação de mais de quarenta modelos de 

instrumentos utilizados, ao longo dos anos, para coletar dados sobre mortalidade no país, com 

cobertura ampla em todo o território nacional. Possui variáveis que permitem, a partir da causa 

mortis atestada pelo médico, construir indicadores e processar análises epidemiológicas que 

contribuam para a eficiência da gestão em saúde [SIM, 2021b].  

Disponibiliza uma extensa quantidade de dados retirados dos registros de óbitos de 

forma detalhada, com informações que excedem as declarações de óbitos. Possui 89 campos, 

entre eles todos os 59 campos da DO, além de dados adicionais, como dados sobre o cadastro 

do óbito, o Cartório Civil, investigação da doença e assistência médica. 

De acordo com a Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas- 

CGIAE [SIM, 2021b], a DO é preenchida pelas unidades notificantes do óbito (habitualmente 

no local de ocorrência do óbito) e recolhidas, regularmente, pelas Secretarias Municipais de 

Saúde. Nas Secretarias Municipais de Saúde, as declarações são digitadas, processadas, 

analisadas e consolidadas no SIM local. Em seguida, os dados informados pelos municípios 

sobre mortalidade no nível local são transferidos à base de dados do nível estadual que os agrega 

e os envia ao nível federal.  
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Ao longo dessas etapas, há uma série de verificações para avaliar a completude e 

consistência, identificar erros na codificação das causas de morte e realizar as correções 

necessárias. Esses procedimentos são fundamentais para garantir a qualidade das informações 

e permitir análises válidas e confiáveis. Entretanto, essas verificações acabam por atrasar a 

divulgação dos dados. Vale ressaltar que o SIM completa a versão final de seus dados anuais 

com um atraso de cerca de um ano [SIM, 2021a].   

2.7.2 Portal de Transparência de Registro Civil  

O Portal de Transparência de Registro Civil [PTRC, 2021] é um site público, que 

disponibiliza informações e dados estatísticos sobre nascimentos, casamentos e óbitos, entre 

outros conteúdos relacionados. Foi desenvolvido em 2018 pela ARPEN Brasil (Associação 

Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), tendo seus dados gerados a partir da Central 

de Informações do Registro Civil (CRC). 

Diante da pandemia, o portal criou um Painel Especial da COVID-19, que apresenta o 

registro de óbitos do novo coronavírus (confirmado ou suspeito), e de mortes relacionadas às 

causas respiratórias, tais como: SRAG, pneumonia, insuficiência respiratória e septicemia. 

Apresenta também mortes por outras causas, quando o óbito não foi classificado em nenhuma 

doença apresentada no painel. 

Os números apresentados pelo portal se baseiam nas declarações de óbito registradas 

nos cartórios do país ocorridos em diversos locais: em hospitais, domicílios, vias públicas entre 

outros, sendo apresentada apenas uma causa das doenças citadas anteriormente para cada óbito 

relacionados ao local de falecimento. 

O portal apresenta os números de mortes de 2020, de 2021 e no respectivo período de 

2019. Os dados apresentados pelo portal são lavrados pelos cartórios de registro civil e 

obedecem a prazos legais estabelecidos pela Constituição Brasileira, de modo que a família tem 

até 24h após o falecimento de um membro para notificar o cartório, e por sua vez, o cartório 

tem até 5 dias para efetuar o registro de óbito; e dentro de 8 dias o Centro de Informações do 

Registro Civil recebe o relatório, que é publicado por este portal. Portanto, pode haver um atraso 

médio de 14 dias para o portal publicar um registro [PTRC, 2021]. 

2.7.3 Plataforma Infogripe 

Infogripe é uma plataforma da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a 

Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas e do GT-Influenza da Secretaria 
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de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Ela foi criada em 2009, como resposta à 

pandemia de influenza H1N1, com o objetivo de monitorar e apresentar níveis de alerta para 

casos notificados de síndromes gripais e SRAG [INFOGRIPE, 2021].  

A plataforma fornece análises contínuas da situação epidemiológica no país, a partir 

das notificações oficiais de casos de SRAG no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (SINAN), do Ministério da Saúde. Seus dados são apresentados por estado e por 

regiões de vigilância para síndromes gripais. 

 Conforme orientação das autoridades públicas [BRASIL, 2021], casos suspeitos e 

confirmados de síndrome gripal, SRAG e COVID-19 devem ser notificados no Sistema de 

Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), sistema que alimenta os 

dados da plataforma.   

Entre as suas funcionalidades, a plataforma apresenta predições de incidência semanal 

e de plano de contingência, além de divulgar dados de séries históricas de casos e óbitos de 

SRAG por influenza e outros vírus respiratórios, e mais recentemente, dados de notificações e 

óbitos da COVID-19. 

Os dados disponibilizados relacionados à COVID-19 utilizam como data de referência 

a semana de início dos sintomas (data de primeiros sintomas), mesmo quando referente a óbitos. 

Isto é, mesmo para os óbitos, as datas utilizadas para contagem são de quando os casos que 

vieram a falecer em algum momento, em decorrência de SRAG, apresentaram os primeiros 

sintomas de síndrome respiratória e não a data da morte do indivíduo. Por este motivo, nesta 

proposta não foram usados os dados da plataforma Infogripe para o modelo de séries temporais 

proposto. 

2.7.4 Portal Coronavírus Brasil do Ministério da Saúde  

Com o surgimento da COVID-19 no Brasil, a partir de fevereiro de 2020, o Ministério 

da saúde disponibilizou o Portal Coronavírus Brasil [CORONAVIRUSBRASIL, 2021], painel 

usado como veículo oficial de comunicação sobre a situação epidemiológica da COVID-19 no 

Brasil.  

O portal divulga dados regionalizados, alimentados diariamente, sobre casos e óbitos 

confirmados por COVID-19 no Brasil pelo Ministério da Saúde em painéis públicos, 

atualizados por data de notificação. Também apresenta os números de casos recuperados e em 

acompanhamento da doença.  
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Os painéis são gerados através das informações oficiais repassadas pelas secretarias 

estaduais de saúde das 27 unidades federativas brasileiras. Os dados fornecidos pelos estados 

são consolidados e disponibilizados publicamente no painel e são atualizados por data de 

notificação [CORONAVIRUSBRASIL, 2021], 

O painel passou por diversas alterações desde a sua criação, chegando a ficar 

indisponível em 4 de junho de 2020, voltando no dia posterior totalmente descaracterizado, com 

dados faltantes sobre óbitos gerais e diagnósticos positivos. Disto resultou uma medida cautelar 

do Supremo Tribunal Federal para determinar que o portal restabelecesse, em sua integralidade, 

a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia com os números 

acumulados de ocorrências. 

Em junho de 2020, foi disponibilizado no mesmo sítio do portal Coronavírus Brasil 

um painel interativo contendo os mesmos dados do portal, com a opção de realizações de filtros 

por municípios. 

2.7.5 Outras Fontes Nacionais 

A fim de auxiliar nas divulgações de dados sobre a pandemia, diversos outros sites e 

painéis foram criados no Brasil por entidades, entre elas podemos destacar as descritas a seguir: 

• Painel Conass COVID-19: criado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 

apresenta o total acumulado de casos e mortes e os números registrados atualizados diariamente 

dos Estados e Distrito Federal. Divulga também as taxas de mortalidade e incidência. Todas as 

informações são coletadas diretamente com as secretarias e consolidadas pelo conselho 

[PAINELCONASS, 2021]. 

• MonitoraCovid-19: site criado pela Fundação Oswaldo Cruz que usa em seu painel 

dados coletados pelo projeto Brasil.IO. Reúne diversas informações sobre a COVID-19, casos 

de SRAG e gripe no país. Apresenta gráficos e relatórios de municípios sobre a pandemia, 

medidas de combate ao coronavírus adotadas por estado, entre outros dados relevantes [ICICT, 

2021]. 

• Consorcio de Veículos de Imprensa: é uma parceria estabelecida entre os grupos de 

comunicação brasileiros (Grupo Folha, Grupo Globo e Grupo Estado) para informar dados da 

pandemia de COVID-19 no Brasil, coletados a partir das Secretarias Estaduais de Saúde. Foi 

criado no dia 8 de junho de 2020, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde, para 

divulgação dos dados de números de casos e óbitos da pandemia. 
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2.8 Fontes de Dados Internacionais  

No contexto internacional, existem diversas outras fontes de dados disponibilizadas 

pelas entidades de saúde governamentais na maioria dos países. Essas bases, em geral, 

armazenam, controlam e viabilizam dados relativos às informações de mortalidade. Por 

orientação da OMS, os países possuem também coleções de dados com registros de notificações 

de doenças epidêmicas, contendo informações de infecção e óbitos, que em geral são 

controlados pelos Sistemas de Vigilância Epidemiológico de cada nação.  

No Estados Unidos, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC) é a entidade responsável por prover informações sobre a prevenção e controle da saúde 

pública, em especial das doenças epidêmicas, auxiliando as autoridades públicas americanas 

nas decisões relativas à saúde do país. O CDC disponibiliza uma ferramenta, chamada 

WONDER (Wide-ranging ONline Data for Epidemiologic Research), para acesso público de 

coleções de dados relativas a nascimentos, mortes, diagnósticos de câncer, casos de tuberculose, 

vacinações, exposições ambientais e estimativas populacionais nos EUA, entre muitas outras 

[WONDER, 2021]. Também são disponibilizadas diversas outras bases de dados relativas às 

doenças crônicas americanas, entre elas, destaca-se a FluView [FLUVIEW, 2021], que 

armazena os dados relativos as síndromes gripais do país.  

Outra fonte de dados internacional de destaque é o Euromomo [EUROMOMO, 2021], 

baseado em dados nacionais de mortalidade registrados em vinte e nove países da Europa, entre 

os países participantes, estão a França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Reino 

Unido, entre outros.  O projeto é apoiado pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controle de 

Doenças (ECDC) e abrange toda a mortalidade da população nacional na maioria dos países 

participantes. O Euromomo visa aumentar a capacidade europeia de avaliar e gerir riscos graves 

para a saúde pública, rastreando informações de mortes relacionadas à gripe sazonal, pandemias 

e outras ameaças à saúde pública europeia. 

2.9 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram abordados os tópicos relacionados a alguns dos fundamentos 

desta proposta de tese. Destacando todo o processo de registro de casos e óbitos de doenças 

epidêmicas, assim como a descrição da pandemia de COVID-19 no Brasil e suas principais 

fontes de informação. No próximo capítulo, serão descritas técnicas de previsão de séries 

temporais empregadas neste trabalho. 
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3 PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS   

Neste capítulo, são descritos os conceitos introdutórios de séries temporais que 

servirão como referencial para a aplicabilidade desse trabalho. É demonstrada a decomposição 

dessas séries, que alimentam os modelos de previsão utilizados. São apresentados dois modelos 

de previsão que serão comparados e utilizados no estudo de caso desta tese. E por fim, são 

listadas as métricas de desempenho usadas para avaliar tais modelos. 

3.1 Considerações Iniciais  

Conforme [BOX; JENKIS, 2008], uma série temporal é um conjunto de observações 

sobre uma variável, ordenado ao longo do tempo. Para [CHATFIELD, 2001] série temporal é 

uma sequência de observações mensuradas sequencialmente, de forma discreta ou contínua, ao 

longo do tempo. Conforme [ARUNKUMAR et al, 2021], análise, modelagem e previsão de 

séries temporais são áreas de pesquisa importantes que exploram os insights ocultos de um 

conjunto maior de dados com limite de tempo para chegar a melhores decisões.  

Grande conjunto de dados, alta dimensionalidade e atualizações frequentes são 

algumas características dos dados de séries temporais [ARUNKUMAR et al, 2021].  Diversos 

conjuntos de dados se apresentam como séries temporais, como por exemplo, os registros de 

ocorrências de doenças epidemiológicas estudadas nesse trabalho, em um determinado 

intervalo de tempo.   

Os dados da série temporal são submetidos a várias etapas de processamento para 

descobrir os padrões para uma melhor tomada de decisão.  De acordo com [PALIT; POPOVIC, 

2006], os principais estudos da análise de séries temporais podem ser divididos em processos 

de descrição, modelagem, previsão e controle. Esses processos possibilitam entender como os 

dados se comportam em determinados períodos de tempos, e a observação deste 

comportamento passado pode permitir fazer previsões sobre o futuro, orientando a tomada de 

decisões [LAZZERI, 2019].   

As técnicas de previsões de séries temporais são utilizadas para diferentes finalidades 

e campos do conhecimento. Algumas publicações recentes, como em [CHEN et al, 2021; 

SHAHID et al, 2021; PICCIALLI et al, 2021], apresentam um levantamento de trabalhos 

científicos que utilizam técnicas de inteligência computacional para realizar previsões 

associadas à pandemia da COVID-19.  
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3.2 Decomposição de Série Temporal 

A decomposição da série permite identificar quais componentes estão atuando naquele 

conjunto em particular, além de ser possível obter índices e equações para realizar previsões 

em períodos futuros [PALIT; POPOVIC, 2006]. 

Conforme [CHATFIELD, 2001], os dados que compõem uma série temporal podem 

sofrer a influência de diversos fatores, que determinam os componentes das séries temporais 

que precisam ser decompostos. Segundo o modelo clássico mostrado em [PALIT; POPOVIC, 

2006], as séries temporais possuem quatro componentes padrões: Tendência, que se refere ao 

comportamento de longo prazo da série; Variações cíclicas ou ciclos, são as oscilações nos 

valores da variável com duração superior a um ano, e que se repetem com certa periodicidade; 

Sazonalidade, representam os padrões idênticos ou quase, que uma série temporal parece 

obedecer; e, Variações irregulares que correspondem as flutuações de curto período, com 

deslocamento inexplicável. 

Esses quatro componentes são usados na decomposição da série temporal * utilizada 

pelos modelos de previsão estudados nesta tese, conforme apresentada na Equação 3.1.  

1(*) = 2(*) + 4(*) + ℎ(*) + 6�                                                 (3.1) 

A função de tendência é representada por 2(*) e serve para modelar mudanças não 

periódicas na série temporal, 4(*) representa as sazonalidades periódicas, representando os 

comportamentos recorrentes anuais, mensais e semanais, ℎ(*) modela o efeito de eventos 

irregulares, como os feriados e outras ocorrências. O componente 6� é utilizado para representar 

alterações peculiares que não estão incluídas no modelo. 

A tendência 2(*) é calculada como um modelo linear por partes, permitindo a inserção 

de pontos de mudança de tendência que ajustam a taxa de crescimento da mesma em cada parte. 

O modelo de tendência linear por partes é descrito pela Equação 3.2. 

2(*) = (7 + %(*)�8)* + (9 + %(*)�:)                                    (3.2)  

Onde,  7 é a taxa de crescimento que é corrigida pelo vetor 8, que contém os ajustes 

da taxa de crescimento para cada parte do modelo. O vetor %(*) contém o acúmulo de todas as 

variações da taxa 7 até o momento. O parâmetro de deslocamento é representado por 9 e 

precisa ser ajustado para conectar os pontos de cada segmento. O ajuste de cada ponto de 

mudança ; é representado por :(;) e decomposto na Equação 3.3. 
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:(;) = <4= − 9 − ∑ :��?= @ A1 − BC∑ DEEFG
BC∑ DEEHG

I                                                  (3.3) 

Assim, a tendência pode ser modelada de maneira não-linear a partir da composição 

de partes lineares. O modelo de tendência também é flexível por permitir a variação da taxa de 

crescimento. 

Em relação as sazonalidades 4(*), elas são modeladas por séries de Fourier, como 

descrito em [HARVEY; PETERS, 1990]. Sendo possível modelar os fenômenos que ocorrem 

de maneira regular em diferentes intervalos de tempo, como semanalmente, mensal ou anual, 

por exemplo. A série de Fourier utilizada é representada pela Equação 3.4. 

4(*) = ∑ A%�cos JKL��
M N + O�sin JKL��

M NIP�Q�                                              (3.4) 

É possível ajustar o parâmetro R, que assume o valor referente ao período de extração 

da sazonalidade representado em dias, de forma a obter as sazonalidades desejadas (por 

exemplo, R = 7 para sazonalidade semanal).  O aumento do valor de S permite o ajuste de 

sazonalidades que mudam com mais volatilidade.  

 

3.3 Modelos para Previsão de Séries Temporais 

Na literatura, existem diversos algoritmos de aprendizado de máquinas para previsão 

de séries temporais, a comparação entre alguns deles pode ser vista em [CERQUEIRA et al, 

2019]. Nesta seção, são apresentados os modelos usados neste trabalho: Modelo Naive, Modelo 

de Regressão Modular e Redes Neurais Artificiais.  

3.3.1 Modelo Naive 

O Modelo Naive, também conhecido como modelo ingênuo, é baseado no método de 

suavização exponencial para produzir previsões a partir de médias ponderadas de observações 

passadas, onde o peso associado a cada observação cai a medida em que se recua mais no tempo. 

Ou seja, quanto mais recente a observação, maior será seu peso no modelo preditivo. Apesar de 

trivial, é usado em larga escala nas mais diversas aplicações [LAZZERI, 2019].  

No modelo Naive, é aplicado o método de suavização exponencial simples e as 

previsões consideram os pesos referentes aos valores das últimas observações. Esse tipo de 

modelo serve para quando não existe nenhum padrão claro de sazonalidade ou tendência na 

série [LAZZERI, 2019]. Esse modelo é considerado simples e sua formulação matemática é 
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apresentada na Equação 3.5. Portanto, neste trabalho, será usado como o modelo de base para 

comparação dos resultados dos outros modelos.  

T�C�|� =  T�                                                               (3.5) 

Considerando que T� seja a observação no tempo * de uma série temporal. A previsão 

para $ + 1 dado que conhecemos o valor da série até o instante $  representa ao último valor 

observado da série T�.  

 

3.3.2 Modelo de Regressão Modular 

O método de previsão de Regressão Modular usado nesse trabalho foi implementado 

pelos desenvolvedores da biblioteca FbProphet [TAYLOR; LETHAM, 2018]. O modelo foi 

desenvolvido pela equipe do Facebook [FACEBOOKOPENSOURCE, 2020], e implementa 

algoritmos para prever dados de séries temporais com base na série temporal decomposta 

anteriormente descrita na Equação 3.1.  

Utiliza um modelo aditivo em que tendências não lineares são ajustadas com 

sazonalidade anual, semanal e diária, além de considerar os efeitos de feriados. É programado 

para detectar automaticamente os padrões sazonais de uma série, permitindo a customização de 

diversos parâmetros de entrada. Para o cálculo da sazonalidades, apresentada na Equação 3.4, 

os autores [TAYLOR; LETHAM, 2018] indicam que  S assume os valores S = 3  e S = 10 

para os períodos semanais e anuais, respectivamente. 

De acordo com Taylor e Letham (2018), o modelo é indicado para séries temporais de 

frequência diária, com várias temporadas de dados históricos, tendo robustez aos dados 

ausentes, mudanças na tendência e outliers. Sendo assim, adequado para o padrão das séries 

históricas de dados referente às doenças epidemiológicas usados nesta tese. 

O algoritmo de ajuste do modelo é implementado na linguagem de programação 

probabilística Stan e utiliza o algoritmo de Limited Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (L-

BFGS) para otimização [CARPENTER et al, 2017]. O L-BFGS é um método de otimização 

que requer apenas que o gradiente da função objetivo esteja disponível a cada iteração 

[NOCEDAL; WRIGHT, 2006]. 
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3.3.3 Redes Neurais Artificiais 

Redes Neurais Artificiais (RNA) são técnicas computacionais que apresentam um 

modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem 

conhecimento através da experiência [RUSSELL; NORVIG,2009]. Foram concebidas por 

[MCCULLOCH; PITTS, 1943], a partir de um modelo matemático simples de neurônio, 

apresentado na Figura 3.1. Em termos gerais, a RNA é composta por uma série de unidades 

neurológicas que atuam como classificadores lineares interconectados por conexões 

direcionadas, o modelo dispara quando uma combinação linear de suas entradas excede algum 

limiar. 

Figura 3.1- Modelo básico de um neurônio artificial em uma RNA. 

 
Fonte: [RUSSELL; NORVIG, 2009]. 
 

O neurônio recebe sinais de entrada determinados pelos pesos sinápticos W�,=, que 

representam os peso da conexão entre as unidades + e ;. As unidades realizam a soma ponderada 

de suas entradas, de acordo com a Equação 3.6. Em seguida, aplicam uma função de ativação 

para definir a saída do neurônio e então propagá-la pela rede. 

YZ[\*= =  ∑ ]�,=%���Q�                                                             (3.6) 

A técnica mostrou-se muito popular para as mais diferentes aplicações, devido a sua 

natureza não-linear e habilidade para executar computação distribuída, tolerar entradas ruidosas 

e aprender. É aplicada em problemas de classificação, regressão e reconhecimento de padrões. 

As RNAs são dispostas em camadas de neurônios, que definem três arquiteturas de 

rede diferentes, descritas em [RUSSELL; NORVIG, 2009]. As redes percéptron de camada 

única, que foram propostas por [MCCULLOCH; PITTS, 1943], como a representação de um 

modelo simples que possui a camada de entrada conectada diretamente aos neurônios da 
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camada de saída. Tem boa performance na solução de problemas, porém não são capazes de 

solucionar problemas que não sejam linearmente separáveis. As redes percéptron multicamada, 

tem como diferencial a inserção de camadas intermediárias entre as camadas de entrada e saída, 

aumentando a robustez dos modelos e permitindo a construção de modelos mais complexos. E 

por fim, as redes recorrentes, que são caracterizadas pela presença de laços de realimentação, 

que permitem a representação de padrões temporais. 

Nesta tese, os modelos de RNA gerados utilizam o algoritmo de Gradiente Descendente 

para a otimização dos pesos. Este algoritmo atualiza, iterativamente, o valor dos pesos e biases 

do modelo na direção do gradiente da função de custo, até que o mínimo seja atingido. A 

atualização dos pesos é feita seguindo, principalmente, dois parâmetros definidos 

empiricamente: Taxa de Aprendizado e Tamanho de Batch. A Taxa de Aprendizado define o 

passo no qual os pesos serão atualizados à cada iteração e o Tamanho de Batch define quantos 

pontos do conjunto de dados serão utilizados à cada iteração de atualização de pesos. 

3.4 Métricas de Desempenho 

As métricas de desempenho são medidas usadas para analisar os resultados de um 

determinado processo. Nesta tese, a escolha da métrica de desempenho possibilita que os 

resultados gerados pelos modelos de previsão de séries temporais sejam analisados e 

comparados entre si, para a definição do modelo mais adequado a ser aplicado neste trabalho.  

Para analisar os modelos de séries temporais e medir sua assertividade, avalia-se o erro 

apresentado nos resultados para indicar o quanto os valores preditos estão mais próximos dos 

reais [TAYLOR; LETHAM, 2018]. Esses erros são calculados nos dados de treino e validados 

nos dados de teste.  

As métricas utilizadas nesse estudo são descritas a seguir: 

• Erro Médio Absoluto (MAE), definido pela Equação 3.7, mede o desvio médio 

absoluto ocorrido entre os valores reais e os valores preditos pelo modelo. O MAE é uma 

métrica de desempenho amplamente utilizada e de fácil interpretabilidade, pois representa o 

erro na mesma unidade dos dados originais. A desvantagem desta métrica é a falta de uma 

escala definida para comparação, o que dificulta a avaliação dos modelos por indivíduos sem 

prévio conhecimento sobre o conjunto de dados. 

^_` = �
P ∑ |P�Q� 1� − 1a�|                                                                     (3.7) 
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• Erro Médio Absoluto Percentual (MAPE), é derivado do MAE e mede o desvio 

médio absoluto em forma de porcentagem, é demonstrado pela Equação 3.8. É de fácil 

interpretabilidade e permite que modelos com diferentes conjuntos de dados sejam comparados 

entre si. A desvantagem desta métrica é a sua ineficácia em conjunto de dados que apresentem 

valores nulos (zeros). 

^_R` = ���
P ∑ |P�Q�

bcdbac
bc

|                                                        (3.8) 

 

3.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados os conceitos que envolvem as técnicas aplicadas 

nos modelos de previsão de séries temporais. Esse entendimento será utilizado na metodologia 

proposta e as métricas serão aplicadas para a escolha dos modelos de previsão que serão 

descritos na subseção 6.4.2.2 deste documento. 
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4 TRABALHOS CORRELATOS 

Neste capítulo, é apresentado um panorama geral das pesquisas relacionadas a esta 

tese publicadas nos últimos anos. Para uma melhor organização, este capítulo foi dividido 

conforme a temática dos trabalhos: Epidemias ocorridas no Brasil; Epidemias ocorridas em 

outros países; Epidemias da COVID-19 priorizando as publicações que utilizem técnicas de 

previsão de séries temporais; são descritos alguns trabalhos usados para estimar os indicadores 

de morbidade e mortalidade sobre à COVID-19, para serem aplicados e comparados nas 

análises de cenários geradas no estudo de caso dessa tese; e por fim, são apresentadas as 

principais contribuições desta tese. Ao final das três primeiras seções, são apresentadas as 

sínteses desses estudos, destacando seus objetivos e características principais encontradas.  

4.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo, optou-se por utilizar somente artigos publicados e revisados, 

preferencialmente mais recentes e de periódicos de excelência internacional, além de relatórios 

e notas técnicas realizados por instituições de notório reconhecimento. Dentre os principais 

temas buscados, priorizou-se assuntos relacionados à subnotificação e excesso de mortalidade 

e técnicas usando previsão de séries temporais e algoritmos de aprendizado de máquina.  

4.2  Estudos Correlatos sobre Epidemias ocorridas no Brasil 

No estudo de [OLIVEIRA et al, 2021], é estimado a proporção de casos não 

notificados de hanseníase nas microrregiões brasileiras, através do uso de dados coletados do 

SINAN, no período de 2007 a 2015. Aplica-se um modelo bayesiano que considerou a presença 

de deficiência física relacionada à hanseníase de grau 2 como um indicador direto de 

diagnóstico tardio. Destaca alguns fatores socioeconômicos relevantes que influenciam a 

variabilidade espacial da taxa média de incidência observada nas microrregiões brasileiras e 

como eles afetam os níveis de subnotificação. O trabalho estima que em média, 33.252 (9,6%) 

de novos casos de hanseníase não foram notificados no país entre 2007 a 2015, com essa 

proporção variando de 8,4% a 14,1% nos estados brasileiros. 

Um estudo de subnotificação de óbitos por Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) no Brasil, pode ser encontrado em [CARMO et al, 2021]. Através da correlação 

estatística entre os dados do SIM e SIH, nos anos de 2008 e 2012, é possível constatar a 

premissa da pesquisa de que existiam óbitos registrados no SIM que deveriam ter a AIDS como 

causa básica do óbito, mas que foram mal classificados. Seus resultados constatam 2.671 (4,2%) 
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notificações de AIDS subnotificadas. As mortes subnotificadas aumentaram a taxa média de 

mortalidade relacionadas com a AIDS de 6,3 para 6,6 por mil habitantes.  

No trabalho de [FRUTUOSO et al, 2020], é realizada uma análise sobre as mortes de 

chikungunya no Brasil. Os dados do estudo consistem no pareamento das bases do SIM e 

SINAN, no período de 2016 e 2017, aplicando uma metodologia baseada na função de análise 

probabilística Bloom Filter. A população analisada compreendeu indivíduos notificados com a 

chikungunya que faleceram dentro de 6 meses do início dos sintomas. Os resultados apresentam 

uma subnotificação de 24,4%, com taxa de letalidade de 5,7%, sendo 6,8 vezes maior. As 

maiores taxas de letalidade encontradas são estimadas para residentes na região Nordeste 

(6,2%), homens (7,4%), com baixa escolaridade e <1 ano (8,6%), 65-79 anos (20,7%) e ≥80 

anos (75,4%).  

Em [STONER et al, 2019], é apresentada uma investigação sobre correções de 

subnotificações aplicadas a casos de tuberculose no Brasil, utiliza rede bayesiana para prever 

as contagens verdadeiras de casos baseadas em dados restritos a variáveis de espaço e tempo. 

Utiliza dados de notificações de tuberculose de 2012 a 2014, retirados do SINAN. Sugere que 

potencialmente dezenas de milhares de casos de tuberculose não são relatados por ano, com 

proporções médias em torno de 25% e subnotificações. 

Os autores de [MAIA-ELKHOURY et al, 2017] apresentam uma análise de números 

de casos, óbitos, incidência e letalidade por leishmaniose visceral no Brasil no período de 2002 

a 2003. Para estimar as subnotificações, é usado o método de captura-recaptura por meio da 

fórmula de Chapman. Compara os dados divulgados pelas fontes oficiais e encontra 

subnotificação estimada de óbitos de 53% e 46,5%, quando comparada o SINAN com os dados 

do SIM e SIH, respectivamente. A incidência estimada é de 2,9 por 100.000 habitantes.  

No trabalho [BRANDÃO et al, 2017], é descrito um estudo dos aspectos 

epidemiológicos de doenças tropicais negligenciadas em crianças e adolescentes no Brasil. 

Realiza análises estatísticas e categorização com o teste qui-quadrado de Pearson em dados 

notificados em indivíduos, de 0 a 19 anos, retirados do SINAN, no período de 2009 a 2013. 

Neste estudo, as seguintes doenças são consideradas: doença de Chagas aguda, leishmaniose 

(cutânea e visceral), malária e esquistossomose.  Identifica um total de 64.567 casos e 403 

óbitos relacionados a todas as doenças, com taxa de 20,15 casos por 100mil habitantes. A idade 

média dos casos foi de 12,2 anos e 62,32% eram do sexo masculino. Apresentam taxas de 

mortalidade, respectivamente de 0,36%, 3,72%, 1,72% e 0,05%. 
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Tabela 4.1. Sínteses dos estudos relacionados às pandemias ocorridas no Brasil. 

Referência Conjunto de Dados   Método  Observação 

[OLIVEIRA 
et al, 2021] 

Dados de hanseníase 
das microrregiões 

brasileiras, coletados 
do SINAN  

(2007 a 2015) 

 
Modelo hierárquico  bayesiano, 
que considerou a presença de 

deficiência física relacionada à 
hanseníase de grau 2 como um 
indicador direto de diagnóstico 
tardio relacionado a variáveis 

socioeconômicas. 

Estima a subnotificação baseada 
em uma análise de variáveis 
socioeconômicas, assumindo 

um erro relativo devido a 
disponibilidade dos parâmetros 

baseados na vigilância ativa. 
 

[CARMO et 
al, 2021] 

Dados da AIDS no 
Brasil, retirados do 

SIM e SIH  
(2008 e 2012) 

Correlação estatística e análise 
descritiva comparativa entre os 

dados do SIM e SIH 

Estimam que todos os casos de 
subnotificação de mortalidade 

estejam relacionados a casos de 
hospitalização anteriores 
provocados pela doença 

 

[FRUTUOSO 
et al, 2020] 

Dados de chikungunya 
no Brasil, do SIM e 

SINAN (2016 e 2017) 

Metodologia baseada na função de 
análise probabilística Bloom Filter 

Realizam um pareamento entre 
as bases do SINAN e SIM e 
consideraram que as mortes 
ocorridas após 6 meses da 

notificação da doença foram 
casos de subnotificação como 

causa direta ou associada. 

[STONER et 
al, 2019] 

Dados de Tuberculose 
retirados do SINAN  

(2012 a 2014) 

Utiliza técnicas de Rede Bayesiana 
para prever as subnotificações 

relacionadas a doença no Brasil. 

 
Utilizam variáveis espaço-

temporal associadas à contagem 
de casos da doença, assumindo 
que todas as contagens sejam 

casos de subnotificação de 
infectados. 

[MAIA-
ELKHOURY 
et al, 2017] 

Dados da leishmaniose 
visceral no Brasil, 
retirados do SIM, 

SINAN e SIH 
(2002 a 2003) 

Comparação entre os dados 
divulgados pelas diferentes fontes 
estudadas através do método de 
captura-recaptura por meio da 

fórmula Chapman. 

 
Compara as bases do SIM, 
SINAN e SIH realizando 

associações para identificar as 
subnotificações. 

[BRANDÃO 
et al, 2017] 

Dados de doença 
tropicias 

negligenciadas em 
crianças e adolescentes 
no Brasil, coletados do 

SINAN 
(2009 a 2013) 

 

Realiza análises estatísticas e 
categorização com o teste qui-

quadrado de Pearson 

Apresenta dados 
epidemiológicos gerais sobre 

quatro doenças negligenciadas 
(doença de Chagas aguda, 

leishmaniose, malária e 
esquistossomos) em um 

determinado grupo específico.   
 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

Os trabalhos apresentam dados e levantamentos importantes acerca de diferentes 

epidemias ocorridas no Brasil nos últimos anos. Demonstram altos índices de subnotificações 

e taxas de incidência e letalidades mascaradas que podem provocar um risco global para a saúde 

no país. Muitos dos resultados apresentados nesta seção servem de alerta para as autoridades 
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públicas, demonstrando a necessidade de ações públicas mais efetivas e melhorias no controle 

das doenças endêmicas. Assim, faz-se necessário pensar em mudanças no sistema de vigilância 

epidemiológico brasileiro.  

As bases utilizadas como fonte de pesquisa para a literatura apresentada, na sua 

maioria, são retiradas do Sistema do DATASUS. Porém, foi identificado que essas bases 

apresentam diversas inconsistências em seus dados se comparadas entre si, principalmente 

quando envolvem informações de doenças epidemiológicas. Alguns trabalhos utilizam essas 

divergências para aplicar diferentes técnicas estatísticas com a finalidade de estimar os dados 

de subnotificações de mortalidade e morbidade [CARMO et al, 2021; FRUTUOSO et al, 2020; 

MAIA-ELKHOURY et al, 2017].  

Percebe-se que ainda há necessidade de estudos mais específicos acerca da 

mortalidade relacionadas às doenças epidêmicas no Brasil, a falta de uma metodologia que 

auxilie na descoberta de índices de subnotificações mais realistas pode levar a inferências 

estatísticas tendenciosas e, portanto, a decisões mal fundamentadas e ineficazes, que não 

condizem com o real cenário das epidemias. 

Entre os pontos de melhoria encontrados nos artigos estudados, pode-se destacar a 

ampliação das séries históricas usadas como referência e a aplicação de métodos estatísticos 

mais robustos que envolvam técnicas de aprendizado de máquina para identificação de índices 

epidemiológicos relacionados às doenças mais próximos da realidade.  

 

4.3 Estudos Correlatos sobre Epidemias em outros países 

Em [CARABALI et al, 2021], é realizado um estudo sobre as notificações de casos da 

dengue, chikungunya e zika em três cidades da Colômbia (Cali, Medellin e Villavicencio), no 

período de 2014 a 2017. A análise de captura-recaptura é utilizada para os casos diagnosticados 

nas diferentes unidades de saúde (captura) e os notificados ao Sistema de Vigilância Nacional 

da Colômbia - SIVIGILA (recaptura) para avaliar o grau de sobreposição entre o diagnóstico e 

a notificação.  Regressões de Poisson robustas foram ajustadas para identificar preditores de 

notificação e estimar a probabilidade prevista de notificação por doença e ano.  Os resultados 

apresentam diversas informações acerca das doenças, demonstrando que a chikungunya é a 

doença que demonstrou os piores índices de acertos de notificações, obtendo somente 6,3% de 

probabilidade média prevista, seguida pela zika (35,85%) e dengue (70,1%), que tem os maiores 

índices de acertos nas cidades estudadas. 
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Os pesquisadores de [WIEMKEN et al, 2020] empregam algoritmos de detecção de 

anomalias em séries temporais de mortalidade por pneumonia e influenza nos Estados Unidos.  

A série é gerada a partir de dados de mortalidade, retirados do programa americano de vigilância 

da influenza, chamado FluView, no período referente a 40º SE de 2013 até 24º SE de 2020. A 

série gerada serve como referência de normalidade. É utilizado o algoritmo de detecção de 

anomalia de decomposição de séries temporais desenvolvido pelo Twitter. Consideram 72 

(20,6%) semanas epidemiológicas como períodos de anomalia recorrente anualmente. Estimam 

17 (4,9%) períodos com mortalidade excessiva. 

O objetivo do estudo apresentado em [CARVALHO et al, 2020] é estimar a 

integralidade das notificações de tuberculose em Portugal, para o ano de 2015, contidas nas 

séries históricas do Sistema de Vigilância de Tuberculose (SVIG-TB). Implementa-se uma 

análise de captura-recaptura log-linear, adicionando duas outras fontes: o Sistema Nacional de 

Vigilância de Doenças de Notificação Obrigatória (SINAVE) e o banco de dados nacional de 

altas hospitalares (GDH). Identificam 2.328 casos únicos de tuberculose prováveis e estimam 

em torno de 266 casos (IC95% 198-358) que não foram notificados, indicando 

uma taxa de completude da notificação (ao SVIG- TB) de 77,0%, com uma taxa de incidência 

elevada a 26,1 casos por 100mil habitantes. 

Em [FREITAS et al, 2019], é realizado um estudo sobre a epidemia de chikungunya 

na Jamaica no ano de 2014. Estima-se o excesso de mortes por todas as causas durante esta 

epidemia, baseado na diferença entre a mortalidade observada e a esperada com base na taxa 

média de mortalidade específica por idade nos anos anteriores de 2012 a 2013, usando o 

intervalo de confiança de 99%. Seus resultados apresentam um excesso de 2.499 óbitos durante 

a epidemia (91,9 / 100.000 habitantes) e uma forte correlação positiva entre a incidência mensal 

de chikungunya e o excesso de óbitos (0,939, p <0,005).  

Trabalhos que utilizam o modelo estatístico FluMomo, baseado em séries históricas 

de doenças respiratórias para medir o excesso de mortalidade provocado por epidemias de 

influenza nas temporadas de inverno da Europa, são demonstrados em [ROSANO et al, 2019; 

KOVÁCS; PAKOT, 2020].  Em [ROSANO et al, 2019], os métodos EuroMomo e FluMomo 

são usados para prever a tendência anual da taxa de mortalidade em excesso atribuída à 

influenza por faixa etária, no período de 2013/2014 a 2016/2017.  Os dados das doenças 

similares à influenza foram fornecidos pelo Institutos Nacional de Saúde da Itália. Como 

indicador de atividade semanal de influenza, adotou-se o índice de Goldstein, que é o produto 
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da porcentagem de pacientes atendidos com doença semelhante à influenza e a porcentagem de 

amostras positivas para influenza, em uma determinada semana. Seus resultados identificaram 

um excesso de 68.000 mortes de gripe, com variação 11,6 a 41,2 na taxa média anual de excesso 

de mortalidade por 100.000 habitantes, sendo a predominância registradas entre os idosos. 

Tabela 4.2. Sínteses dos estudos relacionados às pandemias ocorridas em outros países. 

Referência Conjunto de Dados   Método  Observação 

[CARABALI 
et al, 2021] 

Dados de dengue, 
chikungunya e zika em 

três cidades da 
Colômbia, retirados 

das Unidades de Saúde 
e SIVIGILA 

(2014 a 2017.) 

A análise de captura-recaptura e 
Regressões de Poisson para 

estimar os a probabilidade prevista 
para a notificação.  

Estima a probabilidades de 
notificações corretas baseadas 
em análises de sobreposições 
entre o diagnóstico clínicos 

confirmados (retirados da base 
de unidade de saúde) e dos 

dados notificados (retirados do 
SIVIGILA). 

[WIEMKEN 
et al, 2020] 

Dados de pneumonia e 
influenza, retirados do 
FluView nos Estados 

Unidos, 
 (2013 a 2020). 

Algoritmo de detecção de 
anomalia do Twitter aplicados em 

séries temporais. 

 
Usa detecção de anomalias em 

séries temporais para identificar 
as altas taxas de mortalidade, 
considerando sazonalidade e 

funções autocorrelativa. 
 

[CARVALHO 
et al, 2020] 

Tuberculose, dados 
comparados das bases 

de Portugal: SVIG-
TB, SINAVE e GDH 

(2015). 

Análise de captura-recaptura log-
linear nas bases do SVIG-TB, 

SINAVE e GDH. 

Estima a taxa de completude 
das notificações relativas a 
tuberculose em Portugal. 
Comparando os dados do 

SISVIG-TB com os dados das 
séries geradas pelas bases: 

SINAVE e o GDH. 

[FREITAS et 
al, 2019]  

 
Dados de chikungunya 

na Jamaica, dados 
baseados na série 

temporal da Unidade 
Nacional de Vigilância 
Sanitária da Jamaica 

(2012 e 2013). 

Análise descritiva baseado na 
média das ocorrências da série 

temporal. 

Calcula o excesso de mortes por 
todas as causas durante esta 

epidemia, baseado na diferença 
entre a mortalidade observada e 

a esperada com base na taxa 
média de mortalidade da série 

histórica.  

[ROSANO et 
al, 2019] 

 
Dados de influenza, 

fornecidos pelo 
Institutos Nacional de 

Saúde da Itália. 
(2013/2014 a 
2016/2017). 

 

Métodos EuroMomo e FluMomo, 
adotando os índices de Goldstein 

como indicadores de atividade 
semanais. 

Estima a tendência anual da 
taxa de mortalidade em excesso 
atribuída à influenza, por faixa 

etária. A partir de análises 
estatísticas de séries históricas 

de doenças semelhantes a 
influenza. 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

Os artigos estudados apresentam considerações importantes a respeito de diferentes 

epidemias ocorridas no mundo nos últimos anos. Demonstram que os problemas relacionados 
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às subnotificações de mortalidade de doenças endêmicas é um problema mundial. As limitações 

e dificuldades encontradas diferenciam-se entres os países, conforme suas características 

sócios-econômicas e territoriais, porém, é possível encontrar índices de subnotificações 

expressivos, discordâncias nas taxas de incidências e letalidade, além de problemas nos 

programas de vigilância epidemiológicos.  

Assim como no Brasil, também são encontradas em outros países divergências nos 

dados divulgados pelas bases oficiais dos Sistemas de Vigilância Epidemiológicos em relação 

às outras bases que armazenam dados de doenças endêmicas, como apresentado nos trabalhos 

[CARABALI et al, 2021; CARVALHO et al, 2020]. 

A aplicação de métodos estatísticos mais robustos para identificação de índices de 

subnotificação de mortalidade relacionados às epidemias pode ser considerada um dos pontos 

de melhorias para os trabalhos elencados nesta seção. Com exceção dos trabalhos [WIEMKEN 

et al, 2020; ROSANO et al, 2019], que utilizam aplicações de técnicas para previsão de séries 

temporais mais robustas, porém demonstraram uma análise genérica, já que não categorizam as 

doenças relacionadas que possam ter comprometido as notificações.  

Assim, a proposição de estratégias para análise de subnotificações de mortalidade em 

diferentes cenários epidemiológicos se faz necessária para auxiliar as autoridades públicas em 

diferentes países nas decisões mais assertivas. 

 

4.4 Estudos Correlatos sobre COVID-19 usando previsões de Séries Temporais  

Nesta seção, foram priorizados trabalhos que utilizem técnicas de previsões de séries 

temporais aplicadas nas análises de subnotificações de mortalidade em epidemias. A maioria 

das técnicas de previsão citadas podem ser encontradas em [CERQUEIRA et al, 2021]. 

Trabalhos publicados apresentando o uso de técnicas de inteligência artificial em previsões de 

séries temporais e em outras finalidades, com o objetivo de combater a pandemia da COVID-

19 podem ser encontrados em [CHEN et al, 2021; SHAHID et al, 2021; PICCIALLI et al, 

2021]. No final da seção, são apresentadas duas tabelas contendo os trabalhos que estudaram 

as subnotificações em outros países (Tabela 4.3) e os que estudaram no Brasil (Tabela 4.4).  

No estudo de [ARUNKUMAR et al, 2021], é apresentada uma modelagem de séries 

temporais e previsão do surto da pandemia da COVID-19 nos seis países mais populosos do 

mundo: Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Brasil, no período de 22 de janeiro a 23 
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de agosto de 2020. O trabalho é dividido em duas análises: na primeira, é feita uma análise entre 

os índices de incidência da doença nos países estudados para prever a tendência; e, na segunda 

utiliza o modelo ARIMA para a previsão de ocorrência da doença na Índia e Estados Unidos 

para os próximos 20 dias (24-8-2020 a 12-09-2020).  Uma nova abordagem de previsão de série 

temporal com base no modelo estatístico ARIMA também é proposta neste trabalho. Seus 

resultados mostraram maiores inconsistência e imprevisibilidade (flutuações) nas análises das 

séries dos Estados Unidos e do Brasil.  

O trabalho de [KHAYYAT et al, 2021] propõe um modelo de previsão e análise de 

séries temporais utilizando dados da série de COVID-19 de março a agosto de 2020, ocorridos 

na Arábia Saudita. O modelo utilizado é o de Regressão Modular aplicado a partir do framework 

FbProphet. A previsão é feita para os dois próximos meses de ocorrência da doença (setembro 

e outubro) com base em dados de confirmados, recuperados e de morte. No trabalho, os autores 

concluem que o modelo proposto tem baixa capacidade de prever os casos recuperados dentre 

a série temporal estudada, porém possui alta capacidade de prever os casos de morte.  

Os autores de [WIEMKEN et al, 2021] utilizam dados de séries temporais de 

mortalidade nos Estados Unidos por todas as causas de 20 anos (de 1999 a 2020) para 

contabilizar o excesso de mortalidade em 2020, provocado pela pandemia do novo coronavírus. 

Os dados de 1999 a 2018 foram retirados do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC 

WONDER) e os de 2019 a 2020 do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde (NCHS). 

Empregam métodos estatísticos de previsão de séries temporais, baseado no método de 

suavização exponencial, após a decomposição sazonal e de tendência aplicou a técnica de 

regressão local. Após a criação do modelo, sobrepôs as estimativas de 2020 com os óbitos 

observados pela pandemia para identificar os índices de subnotificações de mortalidade da 

COVID-19. O método de previsão identificou 347.912 (1,5%) mortes a mais por todas as causas 

relatadas no período da pandemia, com um intervalo de confiança superior de 95%. 

Em [HERNÁNDEZ-VÁSQUEZ et al, 2020], é realizado um estudo sobre o excesso 

de mortes no contexto da COVID-19 na região metropolitana de Lima, no Peru. Para tal, é feita 

uma análise transversal retrospectiva dos dados de mortalidade não-violenta da área 

metropolitana de Lima, para os anos de 2019 e 2020. Uma análise descritiva baseada na média 

de ocorrências é realizada considerando fatores socioeconômicos associados. Seus resultados 

apontam um excesso de 20.093 mortes durante o período analisado, sendo que apenas 2.979 

óbitos por COVID-19 foram oficialmente registrados. Observou-se um aumento de 574% de 
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mortes naturais, principalmente em homens e adultos com 60 anos ou mais, que residem em 

regiões com IDH mais baixos. 

Os autores de [ALBANI et al, 2021] apresentam uma metodologia para estimar os 

casos de subnotificações de infectados com base em aproximações de taxas de hospitalização e 

de mortes ocorridos pela COVID-19, retiradas de dados de séries temporais das cidades de 

Chicago, Nova York, Buenos Aires e Cidade do México, no ano de 2020. As taxas são 

analisadas a partir da demografia de cada cidade e os períodos das aproximações são 

relativizados para o número de testes por testes positivos.  Com as previsões de números de 

infectados, os autores medem o impacto dessas subnotificações nas estratégias de vacinação 

através do modelo SEIR. Seus resultados apresentam estimativas de infectados chegando a 30% 

das populações estudadas, representando em algumas cidades mais de seis vezes os números 

observados. Ao considerar diferentes estratégias de vacinação sob diferentes tendências de 

disseminação da doença, observaram que as subnotificações reduzem o impacto percebido da 

eficiência da vacinação, a medida que interfere na redução de taxas de mortalidade e 

hospitalização.   

Em [AZOFEIFA et al, 2021], é realizado um estudo para caracterizar e estimar as 

mortes subnotificadas, devido à COVID-19, ocorridas em Porto Rico. Utiliza-se um método 

estatístico baseado na média de mortes esperadas da série temporal retiradas de 2013 a 2020, 

considerando todos os óbitos por causas naturais, para prever o excesso de mortalidade nos 

meses de março a julho de 2020. A diferença entre a soma de mortes em excesso e a soma de 

mortes pelo novo coronavírus (confirmadas e prováveis) é considerada como subnotificação de 

mortes associadas à pandemia. Os resultados calcularam até 413 (64,7%) de mortes a mais do 

que o relatado pelas autoridades, com idade média de 73 anos, em sua maioria homens (62,2%), 

com a ocorrência (26,7%) na região Metropolitana.  

O trabalho realizado em [VIEIRA et al 2020] estima o excesso de mortalidade 

registrado em Portugal durante o primeiro mês da epidemia de COVID-19 (de 16 de março a 

14 de abril). Usa um modelo estatístico adaptado do ARIMA para validar o número estimado 

de mortes por todas as causas durante o período de estudo. Considera o número médio de 

registros diários de óbitos nos últimos 6 anos. Identifica 14% de aumento em mortes por todas 

as causas estudadas, os quais 49% do excesso de óbitos foram registrados como COVID-19 e 

os outros 51% registrados como outras causas naturais. 
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Em [VESTERGAARD et al, 2020], é apresentado um estudo sobre o excesso de 

mortalidade na Europa, no período da pandemia da COVID-19. Os autores usam modelos 

estatísticos de regressão de Poisson de série temporal, chamado FluMOMO, para estimar a 

mortalidade por todas as causas para os 24 países europeus, a partir de dados anteriores de 2016 

a 2019. Os dados foram avaliados a partir da base EuroMOMO, que monitora os casos de 

gravidade da influenza na Europa. Os resultados apresentam um excesso de mortalidade de 

185.287 (58%,) no período de março a abril de 2020, afetando particularmente as pessoas com 

mais de 65 anos de idade (91% de todas as mortes em excesso). 

O trabalho descrito em [KUPEK, 2021] realiza duas diferentes análises de estimativas 

(direta e indireta) do excesso de óbitos ocorridas em 2020 para todo Brasil e seus estados. A 

análise direta das mortes é baseada na proporcionalidade de testes positivos entre os indivíduos 

testados cuja morte foi atribuída à COVID-19, baseado em ajustes no número de testes 

realizados, testes positivos e testes em atraso. A análise indireta utiliza valores estimados por 

diferentes métodos estatísticos de previsão de séries temporais, aplicados aos dados de mortes 

de 2009 a 2019, para estimar as mortes prováveis por SRAG e todas as causas naturais em 2020 

(sem o efeito da COVID-19), e compará-lo às mortes observadas. Com base nos resultados de 

vários métodos estatísticos (média móvel exponencial, log-normal e regressão de Poisson com 

e sem ajuste de Regressão de LASSO), a melhor estimativa de subnotificação de mortes de 

COVID-19 foi de 22,62%, com uma taxa de mortalidade de 115 por 100mil habitantes pelo 

método direto, e os valores pelo método indireto de 71-76 (excesso SRAG) e 95-104 (excesso 

causas naturais).  

O estudo mostrado em [ORELLANA, et al., 2021] tem o objetivo de analisar e estimar 

o excesso de mortes provocadas pela pandemia, em adultos acima de 20 anos, nas cidades de 

Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Para quantificar os óbitos esperados no período 

de 23 de fevereiro (9SE) a 13 de junho (24SE) de 2020, é aplicado o modelo estatístico 

generalizados quasi-Poisson nos dados das séries históricas de óbitos ocorridos por todas as 

causas, obtidos do SIM e do Registro Civil, no mesmo período do estudo para os anos de 2015 

a 2019. Foram identificados uma subnotificação de mortes total de 46%, com variações de 

112% (Manaus), 72% (Fortaleza), 42% (Rio de Janeiro) e 34% (São Paulo). Os homens tiveram 

a maior ocorrência de morte, e houve um aumento significativo de mortes em domicílios/via 

pública, especialmente em Manaus.  
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O trabalho desenvolvido por [VALENTE; LAURINI, 2021] tem o objetivo de propor 

um método para estimar os padrões de mortalidade por COVID-19 no Brasil ocorridas em 2020, 

baseado em uma decomposição de tendência, usando o modelo de Poisson em combinação com 

distribuições de contagem. Para validar o modelo, utiliza séries temporais diárias de dados sobre 

óbitos por COVID-19 no Brasil e nos estados de São Paulo e Amazonas, referentes ao período 

de 25 de fevereiro a 06 de dezembro de 2020, retirados da base BRASIL.IO. Compara o método 

proposto com a análise empírica baseada em médias móveis. Realiza também uma análise 

espaço-temporal para todas as ocorrências de óbitos no Brasil e nas suas regiões. O modelo foi 

capaz de capturar os movimentos de longo prazo nos casos de óbito, mostrando um padrão de 

crescimento acelerado para o Brasil, até o início de abril, onde o ritmo da tendência desacelerou, 

atingindo o pico em julho, e uma tendência negativa no número de novas mortes até o início de 

novembro de 2020, e uma possível “segunda onda” após este período, com um novo 

crescimento acelerado da tendência. 

Em [ALVES et al, 2020], os autores realizam uma análise das mortes por doenças com 

causas clinicamente comparáveis à COVID-19, no estado de Minas Gerais, para identificar 

casos de possíveis subnotificações de mortes na pandemia, no período de janeiro (1ªSE) à 

primeira semana de junho de 2020 (23ªSE). É apresentado uma análise quantitativa e descritiva 

dos dados da série histórica de óbitos de 2017 a 2020, retirados da base do Registro Civil e do 

Infogripe. Os resultados demonstraram que, em 2020, houve um aumento nas mortes por SRAG 

(758,57%), pneumonia (6,34%) e insuficiência respiratória (6,25%), quando comparadas às 

médias dos anos anteriores.  

Os autores de  [BRANT et al, 2020] realizam uma análise descritiva sobre o excesso 

de mortalidade de doenças cardiovascular durante a pandemia de COVID-19 em 6 capitais 

brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Belém e Manaus; baseado nos dados 

divulgados do Portal da Transparência do Registro Civil, comparando os valores de 2019 e 

2020 entre a 12ªSE e 22ª SE. Foi identificado um aumento de acidentes cardiovasculares em 

cidades de menor índice de desenvolvimento, os autores sugerem que esse aumento tenha sido 

causado pelo colapso do sistema de saúde nestas regiões. A mortalidade cardiovascular 

aumentou na maioria das cidades, com maior magnitude nas capitais do Norte, com taxas de 

aumento em torno de 132% e 126% para Manaus e Belém, respectivamente, demonstrando uma 

alta correlação de 0,86 entre os óbitos por causas cardiovasculares inespecíficas e o aumento 

de óbitos de mortes ocorridas em residências, possivelmente devido à dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde em colapso. 
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Um outro estudo similar ao anterior é apresentado em [SILVA; JARDIM; SANTOS, 

2020], que também realiza uma análise exploratória descritiva do excesso de mortalidade 

durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. O estudo utiliza dados do Registro Civil para 

comparar o número de óbitos ocorridos entre os meses de março e maio dos anos de 2019 e 

2020. A análise foi realizada nos dados referentes as 26 unidades federativas do Brasil e seus 

respectivos municípios, desagregados por sexo. Os coeficientes de mortalidade esperados 

foram calculados tendo como padrão os coeficientes observados no ano de 2019. A partir dos 

coeficientes de mortalidade, o excesso de mortalidade foi calculado a partir da diferença entre 

o número de óbitos esperado e o número observado em 2020, durante a pandemia. O excesso 

de óbitos encontrado foi de 39.146, dos quais 23.979 e 15.167 são de indivíduos do sexo 

masculino e feminino, respectivamente. O total de óbitos em excesso representa um número 

33,5% maior que o número de óbitos por COVID-19, revelando um possível cenário de 

subnotificação. 

Um estudo de relevância a ser considerado pode ser encontrado em [WERNECK et al, 

2021], o qual foi divulgado pelo grupo Alerta [ALERTA, 2021] e apresentado no dia 24 de 

junho de 2021 na CPI da COVID pela médica e diretora-executiva da Anistia Internacional, 

Jurema Werneck. O estudo calculou o número de mortes em excesso que ocorreram no Brasil 

para os primeiros 12 meses da pandemia. Limitou-se aos óbitos gerais (para todas as causas 

naturais), sem considerar nenhuma doença específica. Utiliza-se como base de referência os 

dados do DATASUS (anos de 2015 a 2019) e do Portal do Registro Civil (2019 e 2020). Aplica 

um método estatístico de regressão binominal negativa, com intervalo de 95% de confiança. 

Categoriza os excessos de mortes por sexo, idade, semana de ocorrência e unidade da federação. 

Seus resultados apresentaram 305 mil mortes acima do esperado para o Brasil, com uma 

subnotificação de 52,7%. Em relação aos estados demonstraram aumentos relativos de 

mortalidade entre 11% (Piauí) a 84% (Amazonas).   
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Tabela 4.3. Sínteses dos estudos sobre COVID-19 usando previsões de Séries Temporais em outros países. 

Referência Conjunto de Dados Método  Observação 

[ARUNKUM
AR et al, 

2021] 

 
Dados de casos da COVID-
19 nos países: Índia, Brasil, 

EUA, Índia, Indonésia. 
Retirados da Univ. 

JohnsHopkins,  
(jan./20 a ago./2020) 

Modelo ARIMA para 
a previsão de séries 

temporais.  
 

Analisa a tendência da doença nos países 
estudados e aplica métodos de previsão de 
séries temporais para estimar a ocorrência 

da doença nos 20 dias seguintes. 

[KHAYYAT 
et al, 2021] (1) 

Dados da COVID-19 da 
Arábia Saudita, retirados do 

Sistema de Vigilância 
Nacional 

(mar/20 a ago/20) 

Modelo de Regressão 
Modular aplicado 
pela ferramenta 

FbProphet para a 
previsão de séries 

temporais 

Propõe um modelo de previsão de séries 
temporais para a COVID-19 na Arábia 
Saudita, para estimar os dois próximos 

meses do período do estudo (set e out/20), 
com base em dados de confirmados, 

recuperados e mortes.  

[WIEMKEN 
et al, 2021] 

Dados de mortalidade dos 
Estados Unidos de todas as 

causas retirados do 
CDCWONDER e NCHS  

( 1999 a 2020)  

Métodos Estatísticos 
de previsão de séries 

temporais, baseado no 
Método de suavização 

exponencial 

Calcula o excesso de mortalidade 
provocado pela COVID-19 através da 

diferença de óbitos estimados, para todas as 
causa com os observados em 2020 

(influenciados pela pandemia). 

[HERNÁND
EZ-

VÁSQUEZ et 
al, 2020] 

Dados de mortalidade da 
área metropolitana de Lima, 
retirados do Sist. Nacional 

de Informações sobre Óbitos 
do Peru, (2019 e 2020) 

Método estatístico 
baseado na média 

considerando fatores 
socioeconômicos 

associados. 

Analisa o excesso de mortes no contexto da 
COVID-19 na região metropolitana de 
Lima, no Peru, considerando os fatores 

socioeconômicos associados.  

[ALBANI et 
al, 2021] (1) 

Séries temporais de dados 
sobre de COVID-19 das 

cidades de Chicago, Nova 
York, Buenos Aires e 

Cidade do México,  
(ano de 2020) 

Metodologia 
desenvolvido pelos 
autores para estimar 

os casos de 
subnotificação e uso 
do modelo SEIR para 
medir o impacto na 

vacinação  

Apresenta uma metodologia para estimar 
os casos de subnotificações de infectados 

com base em aproximações de taxas 
hospitalização e de mortes, ocorridos em 

períodos de aproximações baseados em nº 
de testes clínicos. Mediram o impacto 

dessas subnotificações nas estratégias de 
vacinação, usando do modelo SEIR.   

[AZOFEIFA 
et al, 2021] (1) 

Dados de mortalidade de 
Porto Rico, retirados do 

Centro Nacional de 
Estatísticas de Saúde 

(NCHS), (2013 a 2020) 

Análise empírica 
baseada na média 

 
Preveem o excesso de mortes devido à 

COVID-19 ocorridas em Porto Rico, para 
os meses de março a julho de 2020. A 
diferença entre o excesso de mortes 

previsto e o observado foi considerada 
subnotificação de mortes.  

[VIEIRA et 
al, 2020] 

Dados de mortalidade, 
retirados do Sistema 

Português de Informação de 
Certificados de Óbito, 

(2015 a 2020) 

Modelo ARIMA 
adaptado 

Estima o excesso de mortalidade registado 
em Portugal durante o primeiro mês da 

epidemia. 

[VESTERGA
ARD et al, 

2020] 

Dados de mortes, retiradas 
das bases da EuroMOMO, 

(2016 a 2020) 

Modelo estatístico 
FluMoMo para 26 
países da Europa.  

Estima o excesso de mortalidade durante o 
mês de março e abril de 2020 para 24 

países da Europa, considerando todas as 
causas de mortes. 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho 
1  Trabalhos que citaram [VEIGA E SILVA et al, 2020 ]  
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Tabela 4.4. Sínteses dos estudos sobre COVID-19 usando previsões de Séries Temporais no Brasil. 

Referência Conjunto de Dados Método  Observação 

[KUPEK, 
2021] (1) 

 
Dados de óbitos de SRAG e 

todas as causas naturais, retiradas 
do DATASUS (2009-2019) 
Dados de óbitos do Registro 

Civil (2020) 
Dados de Testes realizados da 

COVID-19 retirados do 
Ministério da Saúde  

Utiliza diferentes 
métodos estatísticos: 
Métodos da média 
móvel exponencial, 

log-normal e 
regressão de Poisson  

Aplica diferentes métodos estatísticos de previsão 
de séries temporais para estimar as subnotificações 
de mortes, considerando a SRAG e todas as causas 

naturais ocorridos no Brasil e nos UFs. Realiza 
também uma análise de excesso de mortes baseada 

na proporcionalidade de testes positivos 
realizados. 

[ORELLANA 
et al, 2021] (1) 

Dados de óbitos ocorridos por 
todas as causas, obtidos do SIM 

(2015 a 2018) e do Registro 
Civil  

(2019 e 2020). 

Modelos aditivos 
generalizados quasi-

Poisson 

Estima o excesso de mortes provocadas pela 
pandemia, em adultos acima de 20 anos, nas 

cidades de Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e 
São Paulo, no período de 23 de fev. a 13 de jun. de 
2020. Usa séries temporais de óbitos ocorridos por 
todas as causas. Categoriza os resultados por sexo 

e idade. 

[VALENTE; 
LAURINI, 
2021] (1) 

Dados de óbitos da COVID-19, 
retirados da base BRASIL.IO  
(25 de fev. a 06 de dez. 2020) 

Método desenvolvido 
pelos autores 

baseado no modelo 
de Poisson. 

Propõe um método para estimar os padrões de 
mortalidade por COVID-19 no Brasil baseado em 
uma decomposição de tendência usando o modelo 
de Poisson em combinação com distribuições de 
contagem. Para validar o modelo, utiliza séries 

temporais diárias de dados sobre óbitos por 
COVID-19 no Brasil e nos estados de São Paulo e 

Amazonas. Compara o método proposto com a 
análise empírica baseada em médias móveis.  

[ALVES et al, 
2020] (2) 

 
 
 

Dados de óbitos relacionados a 
doenças respiratórias, retirados 
do Registro Civil e do Infogripe 

(2017 a 2020) 

Método estatístico 
baseado na média. 

É feita uma análise das mortes por doenças com 
causas clinicamente comparáveis à COVID-19 

(SRAG, Pneumonia e Ins. Respiratória) no estado 
de Minas Gerais, para identificar casos de 

possíveis subnotificações de mortes na pandemia. 

[WERNECK et 
al, 2021](1) 

Dados de óbitos para todas as 
causas naturais, retirados do SIM  

(2015 e 2019) e do Registro 
Civil (2019 e 2020) 

Método estatístico de 
regressão binominal 

negativa 

Calcula o nº de mortes em excesso que ocorreram 
no Brasil no ano de 2020, considerando um 

comparativo de mortes esperadas para todas as 
causas naturais e a prevista pelo modelo. 

Categorizou os excessos de mortes por sexo, 
idade, semana de ocorrência e UF. 

[BRANT et al, 
2020] 

Dados de óbitos relacionados a 
doenças cardiovasculares, 

retirados do Portal do Registro 
Civil 

(2019 e 2020) 

Método estatístico 
baseado na média. 

Analisa o excesso de mortalidade de doenças 
cardiovasculares para as cidades do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Belém e 
Manaus. A fim de estimar as subnotificações de 
mortes por COVID-19 entre a 12ªSE e 22ªSE de 

2020.  

[SILVA; 
JARDIM; 
SANTOS, 

2020] 

Dados de óbitos para todas as 
causas, retirados do Portal do 

Registro Civil 
(2019 e 2020) 

Método estatístico 
baseado na média 

Analisa o excesso de mortalidade provocada pela 
pandemia, considerando os dados do Brasil, dos 
UFs e seus respectivos municípios, desagregados 

por sexo. Comparou os nº de óbitos de 2019 e 
2020, de março a maio.  

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho 
(1) Trabalhos que citaram [VEIGA E SILVA et al, 2020 ]. 
(2) Trabalho revisado pela autora.  
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Além dos artigos citados anteriormente, podemos destacar duas iniciativas de 

monitoramento do excesso de mortalidade relacionadas à COVID-19. A primeira, partiu do 

Ministério da Saúde, que disponibilizou um painel de monitoramento de mortalidade 

[IVISMORTALIDADE, 2021], dentro da Plataforma IVIS (Plataforma Integrada de Vigilância 

em Saúde), com o objetivo de monitorar os óbitos por todas as causas naturais, nos estados e 

capitais brasileiras, sendo atualizado por semana epidemiológica [CGIAE, 2020]. Outra 

ferramenta foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em 

colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de 

Brasília (UnB), que desenvolveram o painel de análise do excesso de mortalidade por causas 

naturais no Brasil [CONASS, 2021]. Ambos painéis utilizam técnicas estatísticas semelhantes, 

baseadas no modelo exponencial orientado pela tendência média das ocorrências, para projetar 

os números semanais de óbitos esperados para 2020, considerando a série histórica de óbitos 

por causas naturais retirados do SIM, de 2015 a 2019, e do Registro Civil de, 2020 e 2021. 

A partir dos artigos relacionados às subnotificações de mortalidade da COVID-19, 

apresentados nas tabelas 4.3 e 4.4, percebe-se a grande relevância da temática e o esforço da 

comunidade científica mundial em identificar, com precisão, os cenários da doença em 

diferentes países, buscando estimativas para os índices de mortalidade e morbidade 

relacionados ao novo coronavírus.  

Vários estudos buscam calcular os excessos de óbitos relacionados ao SARS-Cov-2, e 

suas abordagem, em geral, são bem semelhantes, comparam a mortalidade observada com a 

que se esperam que ocorra. Assim, encontram o excesso de mortalidade em um determinado 

período. Poucos estudos usaram análises considerando séries históricas de longos períodos para 

avaliar o excesso de mortalidade e suas estimativas são baseadas em séries temporais de óbitos 

curtas (em média três anos).  

Em sua grande maioria, os artigos consideram o cálculo do excesso da mortalidade 

baseado em séries temporais de óbitos por todas as causas, porém esse indicador não representa 

uma causa específica direta do impacto da mortalidade da COVID-19. Mesmo que durante a 

pandemia possam ocorrer mortes indiretas, por exemplo, provocadas pelo colapso da rede de 

saúde, também ocorrem as mortes diretas, que correspondem aos erros nos registros de óbitos, 

como citado anteriormente. Portanto, realizar análises por doenças mais específicas, que sejam 

clinicamente comparáveis ao SARS-CoV-2, permite ter cenários mais realistas e identificar as 

doenças que foram mais notificadas de forma errada durante a pandemia.   
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Em relação as publicações descritas na Tabela 4.3, que estudaram a pandemia 

ocorridas em outros países, poucos trabalhos utilizam técnicas de previsões de séries temporais 

mais robustas [KHAYYAT et al, 2021; WIEMKEN et al, 2021; ALBANI et al, 2021]. E 

somente [WIEMKEN et al, 2021] realiza previsões baseado em séries temporais longas, acima 

de 10 anos.  

Em relação aos artigos que estudaram a pandemia no Brasil, descritos na Tabela 4.4, 

na sua grande maioria, calcularam os excessos de mortes para poucos meses de 2020 e se 

basearam em previsões de séries temporais com períodos médios de 2 anos, com exceção do 

trabalho de [KUPEK, 2021], que utilizou uma série histórica de 10 anos para prever o excesso 

nos 12 meses de 2020.  

Somente os trabalhos apresentados em [SILVA; JARDIM; SANTOS, 2020; 

WERNECK et al, 2021; KUPEK, 2021] realizam análises para todos os estados do país, bem 

como para todo o país. A maior parte das publicações encontradas, incluindo os painéis de 

mortalidade disponibilizados em [IVISMORTALIDADE, 2021] e [CONASS, 2021], 

apresentam excesso de mortalidade por causas naturais e não categorizam por causas 

específicas, com exceção dos trabalhos de [ALVES et al, 2020; KUPEK, 2021].  

 Entre os trabalhos que apresentam técnicas robustas de previsões de séries temporais, 

pode se destacar o trabalho de [VALENTE; LAURINI, 2021], que propõe um método mais 

robusto baseado em decomposição de tendência e faz uma comparação com seus resultados 

com o método baseado em médias móveis. Além do trabalho descrito em [KUPEK, 2021], que 

também realiza previsões em três diferentes métodos estatísticos e compara seus resultados para 

conseguir diferentes faixas de estimativas.  

4.5 Estudos relacionados à taxa de letalidade da COVID-19 

Para a criação dos cenários propostos neste trabalho, é necessário identificar 

indicadores de morbidade e taxas de letalidade aplicadas à COVID-19. Assim, foram realizadas 

pesquisas para identificar trabalhos que possam estimar indicadores mais confiáveis 

relacionados à doença.  

A taxa de letalidade, demonstrada na subseção 2.6.2, é uma proporção entre o número 

de mortes pela doença e o número total de doentes que foram acometidos por ela. Apesar dos 

parâmetros considerados terem sido alterados no decorrer da pandemia, entende-se que os 



55 
 

 
 

estudos descritos nessa seção são de grande relevância e até o atual momento apresentam 

estimativas significativas para serem usadas nesta tese.  

Em [RUSSELL et al., 2020], os cálculos de mortalidade são ajustados para os vieses 

de verificação preferencial, casos sintomáticos e graves e atraso nos registros de óbitos. Usam 

como referência os casos de Wuhan, China e do Norte da Itália. Neste trabalho, a taxa de 

letalidade determinada foi de 1,38%. Desenvolveram um painel de monitoramento dos países, 

apresentando uma taxa de subnotificação para o Brasil de 35%. 

Um estudo de relevância considerado foi o realizado pelos pesquisadores da Imperial 

College [MELLAN et al, 2020], que analisaram os estados brasileiros com o objetivo de estimar 

o cenário da COVID-19 no Brasil, no início da pandemia. Aplicaram modelos hierárquico 

bayesiano para estimar o número de infecções, óbitos e de reprodução. Nesse estudo, as taxas 

de letalidades chegaram a valores de 0,7% (Estado de São Paulo) a 1,1% (nos Estados do Ceará 

e Amazonas). 

Esse mesmo grupo divulgou um relatório, publicado em 06 de outubro de 2021 

[BRIZZI, 2021], que demonstra a aplicação de um modelo Bayesiano para avaliar os fatores 

que impulsionaram altas flutuações nas taxas de letalidade hospitalares em 14 capitais 

brasileiras, no período de propagação da variante Gamma, nos quais mais da metade dos 

pacientes hospitalizados morreram. Identificaram taxas de letalidade hospitalar alcançando 

índices entre 12,2% (em Belo Horizonte) até 41,7% (em Macapá), com aumentos de 3,73 vezes 

maior antes da ocorrência dessa variante da SARS-Cov-2. Estimaram que aproximadamente 

metade das mortes por COVID-19 no Brasil poderiam ter sido evitadas, se existissem ações 

para reduzir as desigualdades geográficas e ampliar a capacidade de atendimento do sistema de 

saúde.  

Um projeto de relevância para esta tese é o EPICOVID19-BR, desenvolvido pela 

Universidade de Pelotas (UFPEL), no qual foram entrevistados e testados para o novo 

coronavírus pessoas selecionadas aleatoriamente, residentes em 133 cidades de todos os estados 

brasileiros, em períodos espaçados a cada três semanas [HALLAL et al, 2020a]. O objetivo era 

estimar a proporção da população com os anticorpos para SARS-CoV-2 e identificar 

estimativas mais precisas de taxas de letalidade. Em [HALLAL et al, 2020b], são apresentadas 

diferentes percentuais de infectados relativos ao total da população, para as primeiras fases da 

pesquisa (ocorridas entre os dias 14 a 21 de maio e 4 a 7 de junho de 2020). Na 1ª fase, para as 

capitais mais afetadas: Belém (15,10%), Fortaleza (8,7%), Manaus (12,5%), Recife (3,2%), Rio 
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de Janeiro (2,2%) e São Paulo (3,1%).  Entre a primeira e terceira etapa, a prevalência da 

infecção (nº total de casos em um período de tempo) dobrou na população brasileira como um 

todo, os percentuais passaram de 1,9% (1,7-2,1%, pela margem de erro), na primeira etapa, para 

3,1% (2,8-4,4%), na segunda, e alcançaram 3,8% (3,5-4,2%), na terceira fase. Foram 

apresentados percentuais de infectados 6 vezes maiores do que os oficiais.     

O projeto ocorreu inicialmente em três fases, financiadas pelo Governo Federal, porém 

encontrou dificuldade na continuidade de suas pesquisas devido ao cancelamento do custeio do 

Ministério da Saúde em retaliação à divulgação dos achados de alta prevalência de infecção 

entre as populações e da negação científica do Presidente da República, as dificuldades 

encontradas desse trabalho são descritas em [HALLAL et al, 2021].  

Outros estudos utilizam técnicas para prever as taxas de letalidade de países com 

economia em desenvolvimento, como o Brasil. Em [ SHI et al, 2021] são aplicados dois testes 

de raiz unitária para prever essas taxas em países como a Indonésia, Filipinas e Malásia, que 

alcançam, seus respectivos valores, 3,7%, 2,4% e 0,8%.  

É importante citar que na Conferência de Imprensa Virtual, ocorrida dia 08 de agosto 

de 2020, em Genebra, a Drª Maria Van Kerkhove, principal epidemiologista da Organização 

Mundial da Saúde em COVID-19, informou que estudos, tais como [WILSON et al 2020; 

MEYEROWITZ-KATZ et al 2020], indicam que a taxa de letalidade da COVID-19, naquele 

momento era em torno de 1% a 0,6%. A partir dessa conferência, a OMS adotou o valor médio 

de 0,6% para a taxa de letalidade da doença, utilizando este valor de referência até o atual 

momento [WHO, 2020b].  

4.6 Diferenciais do Trabalho 

Embora vários estudos já tenham sido propostos para identificação de subnotificações 

de óbitos, diante de cenários epidemiológicos, entende-se que essa temática é atual e ainda não 

está esgotada, tornando-se extremamente relevante, considerando o cenário pandêmico 

mundial. 

Com a finalidade de oferecer uma alternativa para resolver a problemática abordada, 

esta tese busca prover estratégias de análises de subnotificações de mortalidade em epidemias 

que possam ser aplicadas em diferentes cenários epidemiológicos, com análises mais detalhadas 

e robustas. Deste modo, este trabalho auxilia na identificação de padrões de comportamento de 
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doenças epidemiológicas, permitindo, assim, orientar as autoridades públicas a propor políticas 

e procedimentos mais eficazes para o combate de epidemias, em diferentes regiões.  

Assim podem ser destacados alguns diferenciais desse trabalho em relação aos 

encontrados na literatura: 

• A metodologia proposta por esta tese permite a aplicação de técnicas de aprendizado 

de máquinas na previsão de séries temporais, o que melhora o desempenho preditivo, 

principalmente considerando volumosas amostras, como apresentado no estudo de 

[CERQUEIRA et al, 2021]; 

• Admite investigações de subnotificações de mortalidade a partir de previsões de 

séries temporais mais robustas e de longos períodos; 

• Possibilita a análise de excessos de mortes, de forma indireta e direta, considerando 

enfermidades clinicamente comparáveis à doença epidêmica estudada, que possam 

ter comprometido as notificações; 

• A partir dos procedimentos adotados pela metodologia, é possível gerar diferentes 

cenários epidemiológicos classificados por localidade, período de tempo e 

características específicas de diferentes doenças epidemiológicas; e, 

• Construção de uma base unificada com a série histórica de mortes relacionados a 

doenças respiratórias e outras causas naturais nos últimos doze anos (2009-2021), 

para servir de apoio a outros estudos. 

Em relação às contribuições desta tese, obtidas a partir do estudo de caso, e 

considerando a ampla pesquisa realizada na literatura científica, este é o primeiro trabalho que 

analisa as subnotificações de mortes de COVID-19 no Brasil, categorizada por doenças 

clinicamente comparáveis ao SARS-CoV-2 (SRAG, pneumonia, insuficiência respiratória) e 

outras causas naturais, para os anos de 2020 e 2021, empregando previsões de séries temporais 

robustas e de longos períodos (2009 a 2019), com investigações nacionais e regionalizadas por 

capitais, estados e regiões.  

Outra importante contribuição desta tese, é a geração de diferentes cenários 

epidemiológicos da COVID-19 no Brasil a partir das análises de mortalidade durante a 

pandemia, permitindo que diversas investigações possam ser feitas, entre elas, as análises dos 

padrões do comportamento da doença em dois momentos críticos ocorridos nas principais 

capitais brasileiras mais afetadas (São Paulo, Belém, Cuiabá, São Luís, Manaus e Porto Alegre).  
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4.7 Considerações Finais  

Neste capítulo, foram apresentados trabalhos que estudam epidemias ocorridas no 

Brasil e no mundo, assim como publicações que utilizam técnicas de previsões de séries 

temporais para detecção de subnotificações de mortalidade relacionadas à COVID-19. Os 

trabalhos foram sintetizados e algumas propostas de melhorias foram identificadas. Diante 

dessas lacunas, foi possível compor a proposta dessa tese e determinar os seus diferenciais. 
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5 ESTRATÉGIAS PROPOSTAS PARA ANÁLISE DE SUBNOTIFICAÇÃO DE 

MORTALIDADE  

Neste capítulo, são apresentadas estratégias de análises de subnotificações de 

mortalidade que possam ser aplicadas em diferentes epidemias, com a finalidade de fornecer 

subsídios para as autoridades públicas nas tomadas de decisões diante de cenários 

epidemiológicos. Também é apresentado o contexto desse trabalho, que é fruto de investigações 

do grupo de pesquisa do Laboratório de Tecnologias Sociais da UFPA 

 

5.1 Considerações Iniciais 

As estratégias propostas buscam auxiliar na identificação de padrões de 

comportamento de epidemias, estimando número de casos e óbitos relacionados à doença de 

forma mais precisa, a fim de identificar problemas relativos às notificações, os quais tendem a 

ser subnotificados, com números de ocorrência superiores às estatísticas oficiais apresentadas.  

A estratégias permitem análises de subnotificações de mortalidade a partir do uso de 

técnicas computacionais aplicadas em séries temporais volumosas e de longos períodos que 

possibilitam prever o comportamento da doença em determinado momento e localidade. 

Viabilizando a análise de excessos de mortes categorizada por enfermidades relacionadas à 

doença epidêmica estudada, de forma direta e indireta, e que possam ter comprometido as 

notificações. 

A metodologia ainda propicia a criação de uma base unificada contendo a série 

histórica de mortes naturais relacionadas às diversas doenças de diferentes bases de dados 

oficiais, com o objetivo de minimizar os efeitos das divergências de informações e servir de 

apoio para outros estudos.  

 

5.2 Estratégias Propostas 

As estratégias propostas para esta tese são baseadas no fluxo de trabalho do processo de 

Knowledge Discovery in Databases (KDD), adaptada de Fayyad et al (1996), com o objetivo 

de extrair dados relevantes, a partir de uma série temporal robusta e extensa de óbitos, para 

prever, através de técnicas de aprendizado de máquina, um comportamento esperado (previsto) 

e compará-lo aos comportamento observado, a fim de  identificar as anomalias (excessos de 

óbitos) que possam ocorrer em determinados períodos de ocorrência da doença epidêmica. 
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Desse modo, torna-se possível estimar as subnotificações de mortalidade da doença e criar 

cenários epidemiológicos mais precisos.  

As estratégias propostas são divididas em três etapas principais, que são representadas 

na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1- Estratégias Proposta pelo Trabalho.

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
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A seguir são descritas cada uma das etapas de forma genérica, de tal feito que podem 

ser aplicadas em diferentes cenários epidemiológicos, regiões e períodos selecionados. 

5.2.1 Primeira Etapa das Estratégias Propostas 

A primeira etapa representa as ações de pré-processamento dos dados relativos à série 

histórica de óbitos com o objetivo de gerar uma base unificada a partir de diferentes fontes de 

dados oficiais, que possuam dados de mortes natural de um determinado país.  

Nessa etapa, são realizadas atividades de seleção, processamento e transformação dos 

dados de óbitos. A atividade de seleção corresponde uma tarefa importante, pois a partir dela 

são selecionadas as principais fontes públicas de dados oficiais de um determinado país. Essas 

fontes devem conter registros de óbitos que estejam relacionados à doença epidêmica a ser 

estudada, de maneira que quando forem unificados compreenderão a série histórica usada na 

metodologia. Na seção 2.7 e 2.8, são apresentadas algumas dessas fontes no Brasil e em outros 

países, respectivamente.  

Os dados de óbitos coletados das diferentes fontes públicas podem apresentar 

inconsistências e divergências. Assim, faz-se necessário realizar as atividades de 

processamento nesses dados, que utilizam técnicas de filtragem, extração e tratamento, com o 

objetivo de manter dados mais confiáveis nas análises. Nessa atividade, são retirados então 

registros duplicados, nulos e inconsistentes. Além da realização da atividade de seleção dos 

registros de óbitos que são correspondentes às doenças equivalentes à epidemia que deverão ser 

analisadas.   

Por fim, caso as fontes de dados sejam incompatíveis entre si, realiza-se a atividade de 

transformação dos dados para permitir a concatenação das diferentes fontes de dados e a criação 

de uma base unificada, contendo a série histórica de dados de óbitos.  

A base unificada gerada nessa etapa permite manter uma série histórica de óbitos de 

longos períodos para diferentes regiões e doenças selecionadas. Uma vez gerada, pode ser 

disponibilizada para auxiliar em outros estudos e minimizar os efeitos das divergências de 

informações oficiais relacionadas aos óbitos de doenças epidêmicas. Essa etapa também pode 

ser refeita no decorrer do tempo para atualização da base unificada. De tal maneira que 

acrescente novos períodos (anos seguintes), doenças e regiões que se deseja analisar.      
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5.2.2 Segunda Etapa das Estratégias Propostas 

A segunda etapa, correspondente à geração de cenários, inicia com uma análise 

exploratória na base unificada para identificar padrões de ocorrências dos óbitos e garantir a 

qualidade dos dados. Aplicam-se métricas estatísticas baseadas na média histórica para 

identificar as ocorrências dos óbitos na série por determinada causa específica durante o período 

que se deseja analisar.  

Nessa análise, compara-se a quantidade de óbitos ocorridos no período da série histórica 

com a quantidade de óbitos ocorrida no período de ocorrência da doença epidêmica, as 

comparações são baseadas na média histórica das ocorrências de mortes dos anos passados com 

o ano a ser estudado, a fim de identificar padrões de ocorrência dos óbitos por localidade 

(regiões, estados, municípios), período (semanal, mensal, semestral, anual), sazonalidade e/ou 

tipo de doença a ser estudada.  

Posteriormente, executa a previsão de séries temporais usando técnicas de aprendizado 

de máquina para criar modelos e prever o comportamento esperado da doença (sem considerar 

a epidemia) no período que se deseja estudar. As técnicas computacionais utilizadas na previsão 

de séries temporais podem variar de acordo com a qualidade, tamanho e variação dos dados da 

base unificada. Sendo assim, importante realizar a validação da técnica a ser utilizada, de 

maneira que garanta maior acurácia nos modelos gerados.  

Nessa etapa, são realizadas atividades de validação e interpretação dos dados para 

identificação de outliers, que representam os excessos de óbitos encontrados. Esses excessos 

correspondem a comparação entre os resultados preditos pelos modelos com os dados de mortes 

oficiais observados. A fim de identificar os possíveis números de óbitos subnotificados 

provocados de forma direta ou indireta pela epidemia. 

Por fim, a partir dos resultados encontrados e da análise de diferentes variáveis da 

doença, é possível gerar cenários epidemiológicos apresentando dados mais acurados. Esses 

cenários podem ser gerados a partir de diferentes taxas de letalidade encontradas na literatura, 

pois, sabendo-se a estimativa mais precisa do número de óbitos provocados pela epidemia, é 

possível estimar, através dessas taxas, o número de infectados. 

Os cenários gerados podem ser divididos de forma regionalizada: por região do país, 

estados ou municípios. Essa etapa pode ser realizada em diversas fases da epidemia, 

considerando diferentes variáveis, períodos de tempos e doenças a serem estudadas. 
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5.2.3 Terceira Etapa das Estratégias Propostas 

A terceira etapa constitui uma análise comparativa de cenários gerados pela segunda 

etapa, na qual foram criados diferentes cenários epidemiológicos de previsões de casos de 

infectados e óbitos relacionados à epidemia. 

 Nesta etapa, podem ser comparados os cenários gerados de diferentes regiões ou da 

mesma região em momentos diferentes. Essas comparações podem ser feitas através de gráficos 

de previsões de ocorrência da doença, dos índices de morbidade e mortalidade previstos, das 

estimativas das taxas de subnotificação de mortalidade e de infecção, de ondas relativas aos 

números de casos ou mortes da doença corrigidos pelos modelos (dois, três ou mais picos que 

representam momentos críticos); assim como, de comparação entre os percentuais das doenças 

mais notificadas erroneamente no lugar da doença epidêmica em diferentes regiões ou período. 

Nas comparações podem ser utilizados métricas estatísticas baseadas na média ou valores 

absolutos e relativos encontrados nas análises realizadas na segunda etapa.  

Esta etapa é discricionária, mas se torna importante para as autoridades públicas terem 

uma compreensão mais ampla dos efeitos gerados pela epidemia em diferentes momentos e 

localidades. Propiciando assim que as autoridades de saúde possam detectar quais as regiões 

estão menos capacitadas no reconhecimento de determinadas doença ou as que foram mais 

afetadas, permitindo a criação de planos de ações de capacitações para os profissionais de saúde 

mais efetivos. Nessa etapa comparativa, também é possível identificar qual período e região foi 

mais afetada em número de óbitos e casos da doença em diferentes momentos, possibilitando a 

revisão e reformulação de ações de controle da doença no decorrer do tempo. 

 

5.3 Contextualização da Pesquisa 

Esta tese faz parte de diversos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do 

Laboratório de Tecnologias Sociais (LTS), da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 

parceria com pesquisadores das seguintes instituições: Universidade de São Paulo (Campus de 

São Carlos), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE).   

Para auxiliar no controle, detecção e previsões de doenças epidêmicas, em especial da 

pandemia da COVID-19 no Brasil, foi desenvolvido por esse grupo um conjunto de 

metodologias para analisar as epidemias e seus efeitos, através da criação de modelos para 
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prever índices de morbidade e mortalidade de doenças epidêmicas, além de compreender os 

efeitos infodêmicos gerados. Na figura 5.2, são apresentados os modelos de previsões propostos 

por esse grupo voltados para a COVID-19. Além desses modelos, outros estudos estão sendo 

realizados por este grupo, envolvendo temáticas relacionadas à vacinação, hospitalizações, 

educação, entre outros.  

 

Figura 5.2 - Modelos de previsão relacionados à epidemias propostos pelo grupo de pesquisa do LTS/UFPA. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

O Modelo 01 propõe um novo modelo SEIR epidêmico, apresentado em [CARDOSO 

et al, 2020], com base em indicadores socioeconômicos, considerando dados relativos a 

condições de moradia e acesso a serviços de saneamento básico, para prever o surto e 

mortalidade da COVID-19, em países em desenvolvimento. 

O Modelo 03 apresenta uma abordagem relacionada à correlação de buscas de termos 

infodêmicos na pandemia com os dados socioeconômicos regionalizados e os índices de 

morbidade da SARS-CoV-2, a fim de identificar correspondências de padrões entre as 

diferentes regiões brasileiras. 

O Modelo 02 é objeto desta tese de doutorado. Tem como objetivo principal propor 

estratégias para análises de subnotificações de mortalidade de doenças infecciosas para auxiliar 

nas previsões relacionadas as quaisquer epidemias.  
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Este modelo foi aplicado primeiramente em seis capitais brasileiras: Rio de Janeiro, 

São Paulo, Fortaleza, Manaus, Belém e Recife, as mais afetadas inicialmente pela pandemia da 

COVID-19 no Brasil. O foco inicial do artigo era avaliar a subnotificação de mortalidade no 

início da pandemia (janeiro a junho de 2020), trabalho descrito em [VEIGA E SILVA et al, 

2020].  

Nessa tese, o artigo publicado em [VEIGA E SILVA et al, 2020], que compreende um 

trabalho inicial deste documento, será estendido a aplicação da metodologia proposta ao estudo 

de caso referente à pandemia da COVID-19 em todo o Brasil. Sendo empregado para todos as 

regiões brasileiras, estados e municípios, de forma a realizar previsões de excessos de 

mortalidade de doenças específicas (por causa direta e indireta) relacionadas ao SARS-CoV-2, 

considerando os anos de 2020 e 2021 (até agosto).  

 

5.4 Considerações Finais  

Neste capítulo, foram descritas as estratégias propostas desta tese como solução para 

análises de subnotificações de mortalidade em epidemias. No próximo capítulo, serão 

apresentadas as estratégias aplicadas ao estudo de caso da COVID-19 no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

6 APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PROPOSTAS NO ESTUDO DE CASO: 

COVID-19 NO BRASIL 

Neste capítulo, são apresentadas as estratégias propostas para análise de 

subnotificações, por meio de previsões de séries temporais, utilizando como estudo de caso a 

pandemia da COVID-19 no Brasil. É dividido em três seções: na primeira, é apresentado o 

escopo do estudo de caso da COVID-19; na seção seguinte, são levantadas divergências das 

fontes de dados disponíveis sobre a COVID-19 no Brasil; na última seção, é demonstrada a 

aplicabilidade das estratégias propostas na pandemia, sendo detalhadas as etapas que envolvem 

a metodologia. 

  

6.1 Considerações Iniciais 

A fim de validar as estratégias propostas nesta tese, apresentada na figura 5.1, é 

utilizado o cenário da COVID-19 no Brasil como estudo de caso. Neste capítulo, é apresentado 

o escopo definido para o estudo de caso e descrito todo o processo de aplicação das três etapas 

propostas pela metodologia. Em algumas dessas etapas, que envolvem conhecimento técnico 

da área da saúde, foi necessário o auxílio de especialistas. 

 

6.2 Definição de Escopo do Estudo de Caso 

No estudo de caso proposto, é realizada uma investigação sobre subnotificações de 

mortes relacionadas à COVID-19, com base em dados históricos de mortalidade, devido a todas 

as causas de mortes naturais e às doenças de problema respiratórios que sejam semelhantes à 

SARS-CoV-2.  

Estas doenças foram selecionadas por especialistas por apresentarem sintomas 

clinicamente comparáveis ao novo coronavírus, são elas: insuficiência respiratória, pneumonia, 

septicemia e SRAG.  A SRAG foi apresentada na seção 2.2, as outras podem ter seus sintomas 

detalhados a seguir: 

• A pneumonia é uma inflamação dos pulmões normalmente causada por uma 

infecção provocada por micro-organismos (vírus, bactéria ou fungo) ou pela inalação de 

produtos tóxicos. Os sintomas mais comuns são tosse com secreção, febre alta, calafrios e falta 

de ar ou dor no peito durante a respiração. O diagnóstico é feito por meio da história do paciente, 
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do exame clínico e de raio-x do tórax. Exames complementares também podem ser necessários 

para identificar o agente causador da doença [KALIL, 2013]; 

• A insuficiência respiratória é uma síndrome na qual os pulmões apresentam 

dificuldade para fazer as trocas gasosas de maneira adequadas, não conseguindo oxigenar 

adequadamente o sangue. Seus sintomas são falta de ar, aumento da frequência respiratória, 

ansiedade, tontura, palpitação e queda do nível de consciência, podendo levar ao óbito. As 

causas principais da insuficiência respiratória são as infecções provocadas pelas síndromes 

gripais, como: a influenza, pneumonia, SRAG e a COVID-19; 

• A septicemia, também conhecida como sepse, é uma doença que provoca uma 

condição de resposta exagerada a uma infecção no corpo, seja por bactérias, fungos ou vírus, 

que acaba causando disfunção orgânica, ou seja, que dificulta o normal funcionamento do 

corpo. É uma doença complexa e potencialmente grave. Os sintomas incluem febre, dificuldade 

respiratória, pressão arterial baixa, ritmo cardíaco acelerado e confusão mental. A sepse é 

gerada a partir do agravamento de uma infecção previamente estabelecida, que pode ser 

provocada por outras doenças, como a COVID-19. 

A seleção de doenças que tenham semelhanças clínicas comparáveis ao novo 

coronavírus permite analisar o impacto direto de mortes provocados por ele para criar cenários 

mais realistas. A análise de subnotificações é feita de forma direta (doenças mais específicas) e 

indireta (todas as outras causas), assim é possível calcular os excessos de mortes específico e 

geral, além de identificar as doenças que foram mais notificadas erroneamente no lugar do 

SARS-CoV-2. Todas as outras causas de óbitos referem-se as mortes naturais sem considerar 

causas externas, como acidentes, assassinados, suicídios e etc. 

Os dados são coletados a partir de duas fontes públicas oficiais de mortalidade, que 

seguem os padrões internacionais estabelecidos pela OMS e utilizam os dados de declarações 

de óbitos, fontes estas descritas na seção 2.7 deste trabalho: o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) do DATASUS [SIM, 2021a] e o Portal da Transparência do Registro Civil 

Brasileiro (PTRC) [PTRC, 2021].  

Os dados para compor a série histórica são gerados a partir dos registros de óbitos de 

todos os municípios brasileiros, referentes aos anos de 2010 a 2019, retirados do SIM e de 2020 

e 2021, retirados do PTRC. O SIM, como dito anteriormente, possui uma ampla cobertura de 

dados de óbitos, retirados da declaração de óbito (DO), para todo o território brasileiro. Porém, 

seus dados passam por uma série de revisões, o que demandam um tempo para serem 
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disponibilizados. Em geral, são disponibilizados no ano subsequente da ocorrência. Assim, os 

dados mais recentes de mortalidade (2020 e 2021) foram extraídos do PTRC. Esses dados são 

retirados dos registros de óbitos dos Cartórios de Registro Civil, e seguem prazos legais, 

possuindo atrasos médios de 14 dias para suas publicações, como já explicado neste documento 

na subseção 2.7.2.  

Embora há existência de outras fontes de dados que fornecem dados recentes sobre a 

mortalidade relacionada à COVID-19, como o Infogripe [INFOGRIPE, 2021], o Registro Civil 

foi escolhido por ser a única fonte que apresenta os dados registrados pela data do óbito, além 

de contabilizar os casos de mortes confirmados e suspeitos da COVID-19, apesar dos atrasos e 

divergências, que serão demonstrados na seção 6.3.  

Além disso, o PTRC contabiliza as causas de morte separadamente, mesmo aquelas 

incluídas ou registradas na mesma certidão de óbito, conforme critérios hierárquicos 

estabelecidos pelo portal. Assim, apenas uma causa de óbito é selecionada na contabilização 

dos números, de tal forma que não há risco de ocorrer uma supernotificação. No caso de óbitos 

suspeitos disponibilizados pelo PTRC, mesmo que não sejam confirmados, sabe-se que muitos 

deles não poderão ser analisados, dadas as dificuldades de coleta, transporte e 

acondicionamento das amostras pós-morte. Desse modo, nesta tese, serão contabilizados como 

óbitos relacionados ao SARS-CoV-2. 

Nos dados que compõe a série histórica criada, são aplicadas técnicas de aprendizado 

de máquina, tendo como objetivo a construção de modelos de previsões de séries temporais 

robustos com a capacidade de prever o padrão esperado de mortalidade para período de janeiro 

de 2020 a agosto de 2021. A escolha da técnica de aprendizado de máquina usada para realizar 

essas previsões é descrita posteriormente na subseção 6.4.2.2.     

As previsões permitem calcular os excessos de mortes, considerando o quantitativo de 

óbitos observados e os óbitos previstos pelo modelo. Assim, com a sistematização das 

informações contraditórias das bases, é possível fornecer uma imagem mais representativa da 

pandemia e estimar o possível número de registros de morte que foram notificados 

incorretamente. Nesta tese, os excessos de mortes significativos serão considerados como 

subnotificação de óbitos relacionados à COVID-19. 

Com a identificação das subnotificações de mortalidade, é possível calcular o número 

de indivíduos infectados, utilizando taxas de mortalidade encontradas na literatura e, assim, 

gerar diferentes cenários epidemiológicos que possam ter representações mais precisas. As 
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análises de cenários são feitas de forma geral (Brasil) e regionalizada, considerando as regiões 

os estados e as capitais. 

Uma análise de cenários em dois momentos críticos da pandemia é realizada para as 

capitais que foram mais afetadas em cada região: Manaus, Belém, São Paulo, São Luís, Cuiabá 

e Porto Alegre. Nessa análise comparativa foi considerado as duas ondas (picos mais críticos) 

de ocorrência de mortes da doença para cada cidade analisada (que representam momentos 

distintos na análise). A finalidade dessa análise é compreender a evolução da pandemia nessas 

cidades e analisar a efetividade das ações de enfrentamento da pandemia em determinados 

momentos. 

6.3 Divergência entre as Fontes brasileiras  

Faz-se necessário apresentar as divergências nos dados divulgados pelas fontes oficiais 

brasileiras relacionados à COVID-19, para compreender o cenário da metodologia apresentada. 

Assim, é realizada uma comparação entre os números de mortes por semana epidemiológica 

(SE) ocorridas em todo o país, apresentados pelas fontes de dados descritas na seção 2.7, são 

elas: Portal Coronavírus Brasil [CORONAVIRUSBRASIL, 2021], o Portal da Transparência 

do Registro Civil - PTRC [PTRC, 2021] e a plataforma Infogripe [INFOGRIPE, 2021].  

A análise comparativa é realizada para o ano de 2020, até a 40ª/20 SE. São 

identificados um total de 140.955 mortes no Portal do Registro Civil, número maior em 

124,14% em relação ao total de 62.886 óbitos apresentado na plataforma Infogripe, e número 

menor em 3%, em relação ao total de 144.887 mortes oficiais apresentados no Portal 

Coronavírus Brasil.  

Pode-se observar na Figura 6.1, que os dados do Infogripe apresentam números 

maiores no início da pandemia, acredita-se que esse fato ocorra devido aos dados divulgados 

considerarem a data do registro referente ao primeiro dia do sintoma da doença e não a data de 

ocorrência do óbito, diferentemente das outras fontes, que consideram a data do óbito. Assim, 

para o Infogripe, considera-se que os dados sejam apresentados com uma antecipação média de 

13 dias, tempo médio apresentado em estudos [LINTON el al, 2020] para um paciente vir a 

óbito depois dos primeiros sintomas. Porém, na plataforma é identificado o contrário, e os 

números apresentados estão abaixo das outras fontes a partir da 18º SE. 

Em relação às outras duas fontes, até a 23ª SE os dados apresentados pelo Registro 

Civil eram maiores que os dados apresentados pelo Portal Coronavírus Brasil, o que se estranha, 
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já que os dados da primeira fonte são retirados de declarações de óbitos e deveriam ter um 

atraso na divulgação, devido aos prazos legais exigidos. Possivelmente este atraso pode ser o 

motivo da diferença de 3.932 óbitos totais entre as duas fontes de dados, pois se encontram 

constantemente em processo de atualização. 

Figura 6.1- Número de mortes por COVID-19 de acordo com as principais fontes oficiais em 2020. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

Além disso, os dados de óbitos apresentados pelo PTRC consideram a data referente 

ao dia do óbito, enquanto do portal Coronavírus Brasil apresenta por data de notificação, de tal 

feito, que a segunda base deveria ter dados mais atualizados, pois quando uma pessoa morre, a 

confirmação laboratorial por causa do coronavírus pode demorar vários dias, por motivos já 

citados anteriormente.  

Outra questão a ser analisada é o tipo de registro das duas bases, pois o PTRC leva em 

consideração tanto as mortes confirmadas quanto as suspeitas, já no portal Coronavírus Brasil 

apenas as mortes comprovadas em laboratório pelo COVID-19 são registradas.  

É importante ressaltar que os diversos sistemas de registro das Secretarias de Saúde 

Municipais e Estaduais não estão totalmente interligados e que vários deles dependem de 

trabalho manual para serem registrados, e que alguns municípios não possuem cadastro no 

SIVEP-gripe (sistema que alimenta a plataforma Infogripe), por não terem unidade hospitalar. 

Isso é capaz de causar discrepâncias e atrasos no fluxo de dados e, consequentemente, na 

produção de informações oportunas e confiáveis.  

A análise identifica diversas discrepâncias e imprecisões entre as fontes oficiais 

brasileiras, gerando, assim, desinformação e desconfiança à população em relação às 

informações apresentadas. As dispersões e descréditos em relação aos dados também retardam 

e dificultam as pesquisas da comunidade cientifica.  
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6.4 Aplicação das Etapas Propostas pelas Estratégias 

Esta seção é dividia em três subseções que correspondem a aplicação das etapas 

realizadas pela metodologia proposta aplicada ao estudo de caso da COVID-19 no Brasil. 

6.4.1 Primeira Etapa: Seleção, Processamento e Transformação 

Nesta etapa, é realizado o processo de seleção das bases, que corresponde às atividades 

de filtragem e extração dos dados. Em seguida, ocorre o processamento dos dados extraídos, 

onde são executadas as atividades de limpeza e tratamento. E por fim, acontece a transformação 

dos dados, com o objetivo de padronização, concatenação e criação de uma base unificada, 

conforme apresentado na Figura 6.2. 

Figura 6.2- 1ª Etapa: Seleção, Processamento e Transformação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
 
 

Os dados para geração da série histórica foram extraídos do SIM pelo sistema de 

transferência de arquivos do portal do DATASUS [SIM, 2021a]. Realizou-se a seleção dos anos 

de 2010 a 2019 para cada estado brasileiro e a padronização do formato dos dados através da 

ferramenta TabWin 4.13. A base de dados contendo as séries históricas de mortalidade foi 

gerada utilizando o SGBD PostgreSQL. Todos os 89 campos que compreendem cada registro 

dessa base, apresentado na subseção 2.7.1, foram coletados. 

Para a extração do dados do Registro Civil [PTRC, 2021], foi necessário a criação um 

algoritmo de Web Scraping, desenvolvido na linguagem Python, apresentado em [TEIXEIRA, 
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2021] e disponibilizado na plataforma Github2 sob caráter e licença Open Source. A seleção 

dos dados ocorreu no período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2021 para todos os 

municípios brasileiros. Foram realizadas requisições de dados diários de mortes da COVID-19 

(como causa suspeitas ou confirmada), da septicemia, de doenças respiratórias (Pneumonia, 

Insuficiência Respiratória e SRAG) e todas as outras causas (todas as outras mortes por causas 

naturais). Os dados disponibilizados pelo PTRC são detalhados na subseção 2.7.2.  

Como mencionado anteriormente, os dados do Registro Civil possuem um atraso, 

devido aos prazos legais, em média de 14 dias da data do óbito até a publicação no portal. 

Percebe-se também que a atualização dos dados é diferente em cada cidade e regiões analisadas, 

de forma que em algumas regiões os atrasos são bem maiores. Em geral, os dados das capitais 

são atualizados com mais frequência. Por este motivo, foi realizado um ajuste nos dados, 

considerando os dados disponibilizados até a data de 31 de gosto de 2021 (35ª/21 SE), mesmo 

tendo sido extraído até o dia 30 de setembro de 2021. Ao adotar este procedimento, podem ser 

mitigados os efeitos de notificações tardias na análise. 

No processamento dos dados, foi realizado o tratamento e limpeza das bases 

selecionadas, incluindo a remoção de dados inconsistentes, ausentes e duplicados, para 

melhorar a qualidade dos dados e apresentar resultados mais significativos. Alguns campos 

foram considerados obrigatórios, como os campos que representam a data do óbito, local e os 

campos relacionados às causas das mortes, classificados segundo o padrão CID-10 [WHO, 

2004], identificados como linha “a”, “b”, “c”, “d”, conforme apresentado na seção 2.5.  

Os campos citados representam a cadeia de acontecimentos que causam a morte, sendo 

a causa básica da morte anotada na linha “d” (CID da doença que provocou a cadeia direta de 

eventos que provocaram a morte), as causas intermediárias (CIDs das doenças intermediárias 

que auxiliaram no óbito) são anotadas nas linhas “c” e “d”, e por fim, a causa terminal (CID da 

doença que provocou a morte) anotada na linha “a”. Na Tabela 6.1, são apresentados os campos 

que foram considerados obrigatórios no processamento das bases. 

Para compor o conjunto de dados que representa a série temporal dos óbitos pelas 

doenças em questão, os dados do SIM e PTRC foram normalizados, a fim de que as duas bases 

se tornem compatíveis em seus índices e colunas, permitindo então a concatenação dos dados. 

 

 

                                                 
2 Código disponível em: https://github.com/andrematte/scraping-covid19-brazil 
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Tabela 6.1 – Campos obrigatórios retirados do SIM. 

Campos Tipo Descrição 

DataObito  DATE Representa a data do óbito 

LocalObito VARCHAR Representa a cidade onde ocorreu o óbito 

LocalUF CHAR(2) Representa o estado onde ocorreu o óbito 

LinhaA VARCHAR CID-10 da causa imediata ou terminal 

LinhaB VARCHAR CID-10 da causa intermediária 

LinhaC VARCHAR CID-10 da causa intermediária 

LinhaD VARCHAR CID-10 da causa básica do óbito 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

O Registro Civil disponibiliza um dicionário contendo um conjunto de termos 

agrupados, relacionados com as causas de morte da maneira que foi escrita na DO, incluindo 

variações semânticas encontradas. Entretanto, o dicionário não inclui a codificação CID-10 de 

cada doença, dificultando a análise. Assim, foi necessário codificar cada doença de acordo com 

os marcadores da CID-10 para que haja compatibilidade nos dados da base do SIM, de tal modo 

que seja possível filtrar seus registros. Essa atividade foi auxiliada por um especialista na área 

médica. A Tabela 6.2 apresenta a relação das doenças e das CID-10 correspondentes.  

 

Tabela 6.2 - Classificação das doenças do PTRC de acordo com a CID-10. 

Doenças Classificação CID-10  

SRAG U04, J100, J110 

Pneumonia 
J12, J13, J14, J15, J16, J180, J181, J182, J188, 
J189, B953, B960, B961 
 

Insuficiência Respiratória J96, J96.0, J96.1, J96.9, P28.5 

Septicemia 
A40, A40.0, A40.1, A40.2, A40.3, A40.8, A40.9, 
A41, A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.5, 
A41.8, A41.9, P36 

Fonte: [WHO, 2004] 

 

Para a realização de filtragem, foi necessário extrair campos da base SIM que fossem 

compatíveis com o PTRC, conforme a codificação representada na Tabela 6.2. Assim foi feito 

uma filtragem para cada entrada do SIM, selecionando os registros referentes às ocorrências de 
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óbitos associados aos codificadores da CID-10 determinados. Para cada registro foram 

elencados os campos que compreendiam: data de óbito, o município e os campos referentes à 

sequência de ocorrências que levaram ao óbito (linhas: a, b, c e d).  

Para identificar todas as outras causas naturais da base do SIM, foi necessário excluir 

as mortes ocorridas por causas externas, que são consideradas no Capítulo XX pela 

classificação CID-10 [WHO, 2004], relacionado à codificação de causas externas de morbidade 

e de mortalidade, referindo-se aos marcadores entre os valores V01 até Y98, apresentado na 

Tabela 2.1, na seção 2.4. 

Como informado na DO, pode existir a notação de mais de uma CID relacionada à 

causa da morte. Para isso, o Registro Civil determinou condições específicas para contabilizar 

somente uma causa por óbito entre as causas por COVID-19 e outras relacionadas. Baseado 

nessas condições, apresentadas na Tabela 6.3, a concatenação das bases foi possível, e somente 

uma causa de óbito foi associada a cada registro de morte. Para este processo, uma nova coluna 

foi criada contendo a causa final do óbito, selecionada dentre as possíveis doenças estudadas 

presentes na classificação do PTRC e de acordo com o dicionário de CID-10 definido. 

Adicionalmente, também foi incluída uma coluna contendo a região de cada município, onde 

ocorreu o óbito, de forma a facilitar o agrupamento regional. 

Tabela 6.3 - Condições estabelecidas pelo PTRC para classificações das mortes.  

Ordem Condição 

1º Se houver alguma menção à COVID-19 na declaração de óbito, suspeita ou confirmada, 
ela foi considerada como COVID-19; 

2ª Se houver alguma menção à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), esta foi 
considerada a causa; 

3ª Se houver alguma menção à pneumonia, esta foi considerada a causa; 

4ª Se a septicemia estiver listada como a única causa, ela foi considerada como tal; 

5ª Se a insuficiência respiratória estiver listada como a única causa, ela foi considerada como 
tal; 

6ª Se o óbito não foi classificado em nenhuma das condições anteriores, considerou-se 
demais óbitos (outras causas). 

Fonte: [PTRC, 2021] 
 

Por fim, a base processada foi agrupada de acordo com o dia de ocorrência de cada 

óbito, somando-se todos os óbitos ocorridos diariamente para cada uma das doenças estudadas.  
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Após essa etapa, a base do SIM tornou-se compatível com a base do Registro Civil, 

possibilitando a concatenação das duas bases de dados para compor a série histórica de óbitos 

que abrange o período de 2010 a 2021 categorizada por doenças, gerando, assim, a base 

unificada que é utilizada para os experimentos realizados nesta tese.  

 

6.4.2 Segunda Etapa: Geração de Cenários Epidemiológicos 

A segunda etapa, apresentada na Figura 6.3, envolve primeiramente a análise 

exploratória para identificação de padrões de ocorrências das doenças respiratórias. Em 

seguida, a aplicação das técnicas de aprendizado de máquina para geração dos modelos de 

previsão de séries temporais. Depois são aplicadas as atividades de validação e interpretação, 

que consistem em validar o desempenho do modelo e gerar predições de outliers. Por fim, é 

possível criar análise dos cenários de subnotificações encontrados.  

Figura 6.3- 2ª Etapa: Geração de Cenários Epidemiológicos. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
 

6.4.2.1 Análise exploratória 

A análise exploratória nos dados da base unificada foi realizada para identificar 

padrões de ocorrências de mortes provocados pelas doenças respiratórias selecionadas e 

“demais causas” comparados as ocorrências de mortes provocadas pela COVID-19, no período 

de 2020 e 2021, a fim de auxiliar a análise do cenário e comparar com os modelos gerados.  

Neste estudo, utilizaram-se métricas estatísticas baseadas na média histórica para a 

realização da análise exploratória. Foram calculadas a média e desvio padrão nos dados da série 
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histórica relativas ao número de óbitos entre o ano de 2010 a 2019, para que os mesmos fossem 

comparados com os números de óbitos em 2020 e 2021 das doenças estudadas, apresentando 

seus respectivos percentuais.  Nesta tese, a análise exploratória foi realizada em níveis: 

nacional, regional e estadual, além das capitais. Por simplificação, são apresentados nos 

resultados (seção 7.2) somente os dados do Brasil e das cinco regiões: Norte, Nordeste, Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. 

6.4.2.2 Aprendizado de máquina 

A aplicação de uma técnica de aprendizado de máquina para previsão de séries 

temporais é uma atividade fundamental nesse trabalho, pois a partir dela é possível gerar 

modelos para prever a série de óbitos esperada para o ano de 2020 e 2021, em um cenário de 

normalidade, sem considerar os impactos da pandemia. Permitindo assim, identificar os 

excessos de óbitos, que correspondem as discrepâncias entre o predito e o observado e, por 

conseguinte, estimar a subnotificação de mortalidade ocorrida no Brasil.   

A escolha do modelo de previsão utilizado nessa tese é baseada na metodologia de 

validação de modelos proposta por [TEIXEIRA, 2021], que compreende um dos estudos 

realizados pelo grupo de pesquisa do LTS/UFPA, dos quais esta tese faz parte.  

O procedimento utilizado para a seleção da melhor técnica consiste em três etapas: 

definição do conjunto de dados, treinamento dos modelos candidatos, comparação entre os 

modelos através de métricas de desempenho e seleção do modelo final. O fluxograma da 

metodologia é ilustrado na Figura 6.4. 

O conjunto de dados utilizado foi criado a partir da base unificada, gerada na 1ª Etapa 

da metodologia desta tese, considerando os dados de todo o Brasil para a doença SRAG. Para 

os dados de treinamento, foi selecionado um período de 2010 a 2019, devido às anomalias 

encontradas no ano de 2020 e 2021, pela ocorrência da pandemia. O objetivo definido para 

todas as técnicas é realizar previsões um ano à frente, portanto os oito primeiros anos (2010 - 

2018) foram utilizados para treinamento, e 2019 para teste.  

Três técnicas de previsão são treinadas e para cada modelo gerado são computadas 

métricas de desempenho descritas na seção 3.4, sendo elas: MAE e MAPE. Também é 

verificado o tempo de execução, pois o custo computacional se torna importante quando 

aplicado a um número elevado de modelos que esta tese exige, totalizando 295 modelos 

(modelos para as 5 doenças multiplicada para cada capital/estado/região/Brasil: 5x 26 estados 
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+ 5x27 capitais + 5x5 regiões + 5 para todo Brasil). Os experimentos foram implementados 

utilizando a linguagem de programação Python executados em um computador com 

processador Intel Core i7 de seis núcleos e frequência 2.6 GHz, com 16 GB de memória RAM 

e rodando o sistema operacional MacOS Big Sur versão 11.2.2. 

Figura 6.4 - Fluxograma do processo de validação dos modelos de previsão. 

 
Fonte: Adaptado de [TEIXEIRA, 2021]. 

 

Os modelos de previsões treinados são: Modelo Naive, Modelo de Regressão Modular 

e Modelo de Redes Neurais. Estes foram descritos mais detalhadamente no Capítulo 3 desta 

tese.  As métricas de desempenho são calculadas para cada horizonte de previsão, em semanas, 

compondo o período de um ano (totalizando 53 semanas). As Figuras 6.5, 6.6 e 6.7 representam 

os resultados dos modelos seguindo a ordem citada, nos quais os dados de treinamento são 

representados na cor azul, o período de teste em vermelho e as previsões do modelo em verde.  

A análises dos resultados são descritas a seguir: 

a) Modelo de Base: modelo de previsão Naive, que ajusta uma reta entre os pontos do 

conjunto de dados, foi utilizado como modelo de base e serve como métrica de comparação na 

avaliação de performance dos demais modelos. Os resultados, apresentados na Figura 6.5, não 
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apresentam a capacidade de se ajustar à série temporal de maneira satisfatória a partir do quarto 

mês. As métricas de erros encontradas são descritas na Tabela 6.4, o MAPE referente a semana 

53 é de 6,79%. O modelo Naive assume fundamental importância ao ser utilizado como 

benchmark da análise de desempenho dos demais modelos, que terão como objetivo alcançar 

erros percentuais (MAPE) inferiores a 6,79% para previsões de um ano à frente.  

Figura 6.5- Validação do modelo de previsão Naive. 

 
Fonte: [TEIXEIRA, 2021]. 

 
Tabela 6.4 – Métricas de desempenho do modelo de previsão Naive. 

Horizonte de Previsão MAE MAPE(%) 

1 Semana 0.87 0.18 
5 Semanas 1.70 0.36 
9 Semanas 2.48 0.52 
13 Semanas 2.65 0.55 
17 Semanas 2.62 0.54 
21 Semanas 5.14 1.03 
25 Semanas 10.65 2.03 
29 Semanas 16.53 3.07 
33 Semanas 21.37 3.91 
37 Semanas 25.64 4.64 
41 Semanas 29.34 5.26 
45 Semanas 32.74 5.81 
49 Semanas 36.00 6.33 
53 Semanas 38.93 6.79 

Fonte: [TEIXEIRA, 2021]. 
 

b) Modelo de Regressão Modular: utiliza a técnica de Regressão Modular para 

realizar a previsão da série temporal. A técnica foi implementada utilizando o framework 

FbProphet [TAYLOR; LETHAN, 2018], que realiza uma regressão não-linear baseada na 
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decomposição da série temporal em componentes como tendência, sazonalidades semanais, 

mensais e anuais, e leva em consideração o efeito de feriados. A Figura 6.6 ilustra o resultado 

do modelo, que ajustou corretamente à tendência e as variações da série temporal ocasionadas 

pelos efeitos sazonais, alinhando-se corretamente à curva. As métricas de erros encontradas são 

descritas na Tabela 6.5, os valores de MAPE alcançaram valores de 0,55% a 1,94%, para a 

semana 1 e semana 53, respectivamente. O modelo foi treinado em 4,96 segundos de execução.  

 

Figura 6.6- Validação do modelo de Regressão Modular. 

 
Fonte: [TEIXEIRA, 2021]. 

 
Tabela 6.5 – Métricas de desempenho do modelo de previsão de Regressão Modular. 

Horizonte de Previsão MAE MAPE(%) 

1 Semana 2.63  0.55 
5 Semanas 1.40  0.29 
9 Semanas 1.85  0.39 
13 Semanas 2.77  0.57 
17 Semanas 4.07  0.84 
21 Semanas 3.88  0.79 
25 Semanas 4.95  0.98 
29 Semanas 6.37  1.22 
33 Semanas 7.05  1.33 
37 Semanas 7.67  1.43 
41 Semanas 8.20  1.51 
45 Semanas 8.93  1.62 
49 Semanas 9.96  1.78 
53 Semanas 10.95 1.94 

Fonte: [TEIXEIRA, 2021]. 
 

c) Modelo de Redes Neurais Artificiais: é baseado na decomposição da série 

temporal em componentes de tendência e sazonalidades, mas utiliza redes neurais artificiais e 
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o ajuste dos parâmetros através do algoritmo de gradiente descendente. O framework utilizado 

foi o Neural Prophet [NEURALPROPHET, 2019], que disponibiliza as ferramentas 

necessárias para o processamento da série temporal e realiza o treinamento da rede neural 

através da biblioteca PyTorch [PASZKE et al, 2019]. O treinamento foi realizado com uma taxa 

de aprendizagem de 0.005, ao longo de 200 ciclos de atualização dos pesos (que ocorre a cada 

lote de 16 entradas, com batch size = 16). A topologia da rede conta com 1 camada oculta de 

4096 neurônios, resultando em uma saída contendo os 365 pontos referentes à previsão de um 

ano à frente. O tempo total de execução do treinamento foi de 60,06 segundos, e obteve um 

MAPE final de 2,05% (Semanas 53), conforme descrito na Tabela 6.6. Os resultados da 

modelagem são representados pela Figura 6.7.  

Figura 6.7- Validação do modelo de Redes Neurais Artificiais. 

 
Fonte: [TEIXEIRA, 2021]. 

 
Tabela 6.6 – Métricas de desempenho do modelo de previsão de Redes Neurais Artificiais. 

Horizonte de Previsão MAE MAPE(%) 

1 Semana 4.79  1.01 
5 Semanas 3.11  0.65 
9 Semanas 2.31  0.48 
13 Semanas 2.66  0.55 
17 Semanas 3.70  0.76 
21 Semanas 3.59  0.73 
25 Semanas 4.97  0.98 
29 Semanas 6.54  1.25 
33 Semanas 7.29  1.37 
37 Semanas 7.92  1.47 
41 Semanas 8.51  1.56 
45 Semanas 9.32  1.69 
49 Semanas 10.45  1.87 
53 Semanas 11.64  2.05 

Fonte: [TEIXEIRA, 2021]. 
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A escolha do modelo foi baseada nas métricas de desempenho e o tempo de execução 

do modelo (custo computacional). O modelo base serviu como referência e foi superado pelas 

outras duas técnicas. Os resultados dos outros dois modelos, rede neurais e regressão modular, 

foram similares, pois ambos extraíram características semelhantes da série temporal. O MAPE 

resultante desses modelos, após a semana 53, foi de 2,05% e 1,93%, respectivamente. As 

métricas de comparação são listadas na Tabela 6.7. 

Tabela 6.7 - Comparação de desempenho entre modelos de previsão. 

Modelo MAE MAPE Tempo de Execução (s) 

Naive 38.93 6.79 7e-05 

Rede Neural 11.64 2.05 60.06 

Regressão Modular 10.95 1.94 4.96 

Fonte: [TEIXEIRA, 2021]. 
 

Conforme a análise de [TEIXEIRA, 2021], os modelos de rede neural e regressão 

modular apresentaram performance semelhantes ao analisar as métricas de desempenho, tendo 

o primeiro apresentando um MAPE ligeiramente maior (+0,12%) em relação ao segundo. 

Assim, o fator determinante para a escolha do modelo foi o tempo de execução, já que o 

treinamento da rede neural foi realizado em 55,1 segundos a mais do que o modelo de regressão. 

Consequentemente, a técnica escolhida neste trabalho para ser utilizada na previsão de séries 

temporais é a de Regressão Modular. 

6.4.2.3 Validação e Interpretação: 

Nas fases de validação e interpretação, são considerados dados oficiais de mortalidade, 

referente ao período de 2020 e 2021, disponibilizados do Registro Civil [PTRC, 2021]. Esses 

dados são usados para auxiliar na identificação dos outliers e calcular as divergências entre os 

valores observado e preditos. Foram treinados modelos de regressão para cada doença estudada 

(pneumonia, SRAG, insuficiência respiratória, septicemia e todas as outras) relativos às 27 

capitais, 26 estados, 5 regiões e o Brasil, totalizando 295 modelos.  

Através da comparação entre a série de mortes observada durante a pandemia e a 

esperada (sem ocorrência da COVID-19), gerada pelos modelos de previsão, é possível 

identificar a diferença entre os óbitos reais (∑ ÓO+*f4 gh+i+%+4����ç�) e os óbitos preditos 

(∑ ÓO+*f4 Rj('+*f4����ç�). Assim, é possível calcular o excesso de mortalidade de uma 
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determinada doença (`&i(44f����ç�). Esse cálculo pode ser demonstrado pela Equação 6.1. 

Neste trabalho, assume-se como hipótese que o excesso de óbitos de uma determinada doença 

será o número absoluto de subnotificações de óbitos relacionados à COVID-19.  

`&i(44f����ç� =   ∑ ÓO+*f4 gh+i+%+4����ç� −  ∑ ÓO+*f4 Rj('+*f4����ç�       (6.1) 

Assim, realizou-se o cálculo do excesso de mortalidade para cada doença estudada 

relativa às localidades determinadas, referente aos anos de 2020 e 2021 (agosto). Nessa análise, 

os dados são agrupados por semanas epidemiológicas e foram considerados o período total de 

excesso, considerados os períodos de pico distintos da ocorrência da doença para cada local, ou 

seja, os cálculos são baseados nos períodos que ocorreram discrepâncias consideradas 

significativas, relativas ao número de óbitos. 

Dessa forma, para estimar o número de óbitos da COVID-19, soma-se o excesso de 

mortalidade de todas as doenças estudadas (∑ `&i(44f����ç�� � ) aos óbitos registrados em 

decorrência da COVID-19 (∑ ÓO+*f4 gh+i+%+4klmnod�p), com a finalidade de obter um valor 

mais provável do total de óbitos relacionados com o novo coronavírus 

(^fj*(4 qfjj+2+'%4klmnod�p), de acordo com a Equação 6.2, onde o n refere-se ao número 

de doenças estudadas relacionadas a problemas respiratórios ou outras causas. 

^fj*(4 qfjj+2+'%4klmnod�p =   ∑ ÓO+*f4 gh+i+%+4klmnod�p + ∑ `&i(44f����ç�� �    (6.2) 

A partir dos valores corrigidos de mortalidade relacionadas à COVID-19, é possível 

mensurar as subnotificações de mortalidade nas diferentes localidade através de uma taxa de 

subnotificação (r\OZf*+h+i%çãf��0��������(%)), calculada através do percentual entre o 

somatório do excesso de mortalidade de todas as doenças e a série corrigida de óbitos pelo 

SARS-CoV-2, apresentada na Equação 6.3. 

r\OZf*+h+i%çãf��0��������(%) = ∑ s�	�������ç�� t
u�0��� k�00�v����wxyz{|t} ∗ 100                        (6.3) 

6.4.2.4  Análise de Cenários: 

A partir das estimativas de subnotificações de óbitos encontradas, é viável criar 

diferentes cenários epidemiológicos da pandemia, considerando um determinado período e 

regiões afetadas. Além disso, é possível quantificar o número de infectados mais próximos da 

realidade, aplicando diferentes taxas de letalidades conhecidas.  
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A taxa de letalidade é a proporção entre o número de mortes por uma doença e o 

número total de doentes que foram afetadas, conforme a Equação 2.2, descrita na seção 2.6. Na 

literatura, diversos estudos apresentaram taxas de letalidade do SARS-CoV-2 confiáveis que 

possibilitam análises mais acuradas [HALLAL et al, 2020b; MELLAN et al, 2020; RUSSELL 

et al 2020; WHO, 2020c]. Assim, adotando taxas de letalidade sugeridas pelos pesquisadores e 

aplicando o número de mortes corrigidas da COVID-19 encontradas neste trabalho, calcula-se 

o número de infectados (YZh(i*. qfjj+2+'f4klmnod�p), corrigido por intermédio da Equação 

6.4. 

YZh(i*. qfjj+2+'f4klmnod�p = u�0��� k�00�v����wxyz{|t}
���� �� ����������                         (6.4) 

Com essa análise, pode ser estabelecida uma estimativa mais próxima do real cenário 

de infectados da pandemia. É possível mensurar os percentuais de casos de pessoas infectadas 

que não foram divulgados pelas autoridades através de uma taxa de subnotificação de infectados 

(r\OZf*+h+i%çãf����	�����(%)), calculada através da Equação 6.5, que representa o percentual 

entre os números corrigidos (YZh(i*. qfjj+2+'f4klmnod�p) e o número de infectados oficial 

(YZh(i*. gh+i+%+4klmnod�p). 

r\OZf*+h+i%çãf����	�����(%) = <n���	�.  k�00�v����wxyz{|t}d n���	�.l��	����wxyz{|t}@
n���	�.l��	����wxyz{|t} ∗ 100  (6.5) 

Sendo possível também, identificar a doença mais registrada (notificada) de forma 

equivocada em substituição à COVID-19, podendo realizar estudos regionalizados em 

momentos diferentes da pandemia.  

 

6.4.3  Terceira Etapa: Análise Comparativa de Cenários  

A terceira etapa da metodologia permite que sejam comparados diferentes cenários 

epidemiológicos criados. Tem como objetivo a obtenção de uma melhor compreensão desses 

cenários, a partir da manipulação, visualização e comparação dos dados gerados na etapa 

anterior. 

Nessa etapa, serão realizadas análises comparativas entre dois momentos mais críticos 

da doença e os possíveis efeitos do surgimento das variantes do SARS-CoV-2 no Brasil. Nessa 

análise, são consideradas os dados de todo o Brasil e das capitais que obtiveram índices de 

subnotificações mais altos de cada região, destacando: São Paulo, São Luís, Manaus, Belém, 
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Cuiabá e Porto Alegre. Os momentos analisados são identificados como picos da doença, ou 

seja, períodos que a curva de incidência e mortalidade estavam mais altas. Neste trabalho, usa-

se o termo “onda”, apesar de muitos especialistas criticarem esse termo, pois representa uma 

subida e descida na curva (quase a nível zero), o que em muitos casos não ocorreu no Brasil, já 

que a curva de casos e óbitos permaneceu alta (acima de zero).  

Todavia, a partir dos dados gerados por esta tese, é possível realizar diversas outras 

análises dependendo dos critérios utilizados pelo observador, podendo ser alvo de trabalhos 

futuros. 

6.5 Considerações Finais  

Neste capítulo, foi apresentado o escopo do estudo de caso da COVID-19 no Brasil. 

Foi demonstrado um comparativo a respeito das discrepâncias dos dados de diversas fontes 

oficiais relacionados à pandemia. E por fim, descreveu-se a aplicação das etapas das estratégias 

propostas no estudo de caso a fim de validar a metodologia. No próximo capítulo, serão 

apresentados os resultados encontrados a partir do uso dessa metodologia na pandemia da 

COVID-19 no Brasil.  
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Neste capítulo, são apresentados os principais resultados obtidos através da 

metodologia proposta nesta tese, aplicada ao estudo de caso da COVID-19 no Brasil, seguindo 

as etapas descritas no capítulo anterior. Como forma de sintetizar as discussões das análises, ao 

final do capítulo, são levantadas algumas suposições com objetivo de uma melhor compreensão 

dos resultados alcançados.   

7.1 Consideração Iniciais 

A metodologia utilizada é dividida em três etapas, conforme mostrado na Figura 5.1. 

A primeira etapa tem como resultado a geração de uma base de dados unificada, contendo a 

série histórica de dados de óbitos diários relativos as bases do SIM e do Registro Civil, 

abrangendo os períodos de 2010 a 2021. Esta base servirá como referência e se encontra 

disponível publicamente na plataforma Github3, para que sirva de fonte de pesquisa a outros 

trabalhos acadêmicos. 

A segunda e terceira etapa deste trabalho são executadas seguindo a sequência das 

tarefas descritas no capítulo anterior, fornecendo uma série de resultados, organizados da 

seguinte forma:  

• Resultados gerados pela Análise Exploratória, baseado em métricas estatísticas;  

• Resultados gerados a partir da previsão de séries temporais, com a aplicação do 

Modelo de Regressão Modular, para identificar o excesso de óbitos, ocorridos em 2020 e 2021, 

de doenças respiratórias (SRAG, pneumonia e insuficiência respiratória), septicemia e por todas 

as outras causas; 

• Resultados dos índices de subnotificações de mortalidade e taxas de mortalidade da 

COVID-19 calculados em diferentes localidades (Brasil, regiões, estados e capitais); 

• Análise comparativa entre as duas principais ondas da doença nas seis capitais mais 

afetadas pela subnotificação de mortalidades encontrados, com a finalidade de estudar os efeitos 

dos momentos mais críticos ocorridos no país; e, 

• Resultados da estimativa de infectados e as taxas de incidência da COVID-19 

geradas a partir de diferentes taxas de letalidades, criando diversos cenários epidemiológicos 

para o Brasil. 

                                                 
3 Código disponível em: https://github.com/andrematte/dataset-mortality-sim-ptrc 
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É importante ressaltar que os resultados apresentados nesta tese, em grande parte das 

análises, possuem dados agrupados por semana epidemiológica (SE). Para auxiliar no 

entendimento, os calendários epidemiológicos oficiais de 2020 e 2021 [SINAN, 2021] são 

disponibilizados no Anexo A deste documento.  

Os resultados gerados para todas as análises realizadas na segunda e terceira etapas da 

metodologia, são apresentados nas próximas seções deste capítulo. 

7.2 Resultados da Análise Exploratória 

De acordo com os dados do PTRC, o primeiro óbito por COVID-19 no Brasil ocorreu 

no dia 17 de março de 2020. Desde então, com a disseminação do SARS-CoV-2 em todo país, 

observou-se um aumento expressivo nas mortes por todas as outras doenças estudadas, 

principalmente no início de 2020, a partir da 12ª/20 SE.  A COVID-19 alcançou seu primeiro 

pico no número de mortes no Brasil, em torno da 21ª/20 SE, apresentando um total aproximado 

de 75 mil mortes, com uma média móvel de 1.081 mortes por dia. Um segundo pico ocorreu 

em torno da 15ª/21 SE, com uma média móvel aproximada de 3.200 mortes por dia, com um 

total de quase 400 mil mortes. É importante ressaltar que nessa análise consideramos picos, nos 

pontos críticos da curva, porém as ocorrências de óbitos no Brasil mantiveram médias móveis 

acima 300 mortes por dia em quase todo o período estudado, sendo que a curva de óbitos se 

manteve em alta por longos períodos.  

Até final de agosto de 2021, período dessa análise, o Brasil apresentava quase 600 mil 

mortes por COVID-19, com uma taxa de mortalidade em torno de 196 mortes/100mil hab., com 

incidência de casos em torno de 9.997 casos/100mil hab.   

A figura 7.1 apresenta o número de óbitos diários ocorridos no Brasil no ano de 2020 

e 2021, sobrepondo todas as doenças analisadas. Percebe-se uma coincidência no início da 1ª 

onda da COVID-19 com os picos das doenças da SRAG e demais óbitos (mortes por todas as 

causas)  no período de maio de 2020, havendo um crescimento expressivo principalmente no 

início da pandemia, a partir da 12ª/20 SE. As doenças pneumonia e septicemia, estranhamente, 

apresentaram um comportamento de aumento nas semanas anteriores a primeira ocorrência de 

óbito da COVID-19, em torno de janeiro e fevereiro de 2020, podendo ser levantada a hipótese 

de que o novo coronavírus já circulava no Brasil antes do primeiro caso confirmado pelas 

autoridades, referente ao dia 26 de fevereiro de 2020, hipótese já demonstrada em outro estudo 

[DELATORRE et al, 2020].  Em relação a insuficiência respiratória, foi identificado um leve 

crescimento na curva em torno de janeiro de 2020, assim como a pneumonia e septicemia, 



87 
 

 
 

porém alcançou seu pico em torno da 21ª /20 SE, como a SRAG, coincidindo com o início da 

1ª onda da COVID-19. 

Figura 7.1- Óbitos diários no Brasil para todas as doenças em 2020 e 2021.  

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

A fim de identificar o comportamento das doenças estudadas de forma regionalizada, 

os dados extraídos do PTRC foram agrupados por regiões e são apresentados na Figura 7.2, que 

indicam o número de óbitos diários ocorridos no ano de 2020 e 2021, para todas as doenças 

analisadas.  

Comparando as regiões percebe-se claramente o comportamento diferenciado da 

evolução provocada pela COVID-19 no Brasil. Como descrito na seção 2.3, a doença iniciou 

pela região Sudeste, em meados de fevereiro de 2020, seguida pelas regiões Norte e Nordeste 

e somente a partir de julho de 2020 as regiões Centro-Oeste e Sul sentiram o impacto maior do 

novo coronavírus. Em relação ao segundo pico da doença, ocorrido em 2021, as regiões 

apresentaram comportamentos semelhantes, com crescimento de ocorrências da COVID-19 em 

torno da 13ª/21 SE, com exceção da região Norte que demonstrou ter sido afetada primeiro, em 

torno da 5ª/21 SE, o que pode ser justificado devido ao surgimento da variante Gama (linhagem 

P.1), identificada pela primeira vez em janeiro de 2021, no Amazonas.   

Início da 1ª onda 

Pico 1ª onda 

Pico 2ª onda 
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Figura 7.2- Óbitos diários nas regiões brasileiras para todas as doenças em 2020 e 2021. 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
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Percebe-se um aumento na ocorrência de óbitos por todas as doenças estudadas, 

coincidindo com os picos de ocorrências de mortes por COVID-19.  Na região Norte, é possível 

identificar aumentos expressivos de mortes por SRAG, pneumonia, insuficiência respiratória e 

“demais óbitos”, tendo uma variação maior em 2020 do que em 2021. Na região Nordeste, 

também se identifica um crescimento de mortes maior em 2020 do que em 2021, considerando 

principalmente mortes por SRAG, insuficiência respiratória e “demais óbitos”. As regiões Sul 

e Sudeste apresentaram um aumento de mortes por pneumonia e septicemia que coincidiram 

com os primeiros casos de óbitos da SARS-CoV-2 no Brasil em meados de março de 2020. A 

região Centro-Oeste demonstrou aumentos de mortes por pneumonia e “demais óbitos”, 

coincidindo com o período da 1ª onda de mortes do novo coronavírus, porém essa região foi a 

mais afetada pela pandemia, já que apresentou, no período da análise, o maior índice de 

mortalidade da COVID-19 (243 mortes/100mil hab.) em relação as outras.  

Para realizar uma investigação mais detalhada, em relação as ocorrências de óbitos das 

doenças e identificar as discrepâncias, faz-se necessário observar os registros de anos anteriores. 

Desse modo, é possível calcular os valores de média e desvio padrão mensais relativos às 

ocorrências de óbitos das doenças na série histórica, de 2010 a 2019, retirados da base unificada 

criada, para que os mesmos possam ser comparados às médias de ocorrências mensais nos anos 

de 2020 e 2021. Essa comparação é apresentada na Figura 7.3 para todo o Brasil. As colunas 

representam as ocorrências médias do ano para cada doença, e as linhas representam a média 

mensal, esperada na série histórica para 2020 e 2021.  

Como se percebe na Figura 7.3, houve um expressivo crescimento nas ocorrências 

médias de mortes para quase todas as doenças nos anos de 2020 e 2021, considerando todo o 

Brasil. Aumentos mais significantes ocorreram nos números de mortes SRAG, septicemia, 

insuficiência respiratória e todas as outras causas. Em relação a variação média mensal dos 

óbitos ocorridos em 2020 e 2021, em comparação com a média histórica, percebe-se um 

aumento expressivo de 5.722% de mortes ocorridas por SRAG e um decréscimo em relação à 

pneumonia, de -1%. É importante ressaltar que os aumentos na média mensal de mortes foram 

maiores em 2021 para todas as doenças, com exceção da SRAG, que demonstrou ser mais 

notificada em 2020.  

Para o ano de 2021, são observados os dados relativos a oito meses (janeiro a agosto), 

porém a análise é feita a partir da média mensal de óbitos. Dessa forma, é possível comparar de 

forma equivalente os dados de 2021 com os dados da série histórica.  
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Figura 7.3- Médias de ocorrências mensais de óbitos para todas as doenças no Brasil da série histórica de 2010 a 
2021. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

A análise do cenário nacional permite uma visão geral sobre o cenário pandêmico do 

país, entretanto, é importante identificar quais regiões concentram as maiores variações. Assim, 

os dados foram agrupados para representar as cinco regiões brasileiras: Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Desta forma, é possível conduzir a mesma análise apresentada 

anteriormente de forma regional. Esse estudo foi feito também para todos os estados e capitais 

brasileiros, mas por simplificação é apresentado somente para as cinco regiões.  

Nas Figuras 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, são representadas a comparação das médias 

mensais de óbitos ocorridas em cada região do Brasil, respectivamente: Norte, Nordeste, 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Os valores de média, desvio padrão e o percentual do acréscimo 

referente aos casos ocorridos em 2020 e 2021, em relação à média histórica (2010-2019) dessas 

doenças, são apresentados na Tabela 7.1. 
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Figura 7.4- Médias de ocorrências mensais de óbitos para a região Norte da série histórica de 2010 a 2021. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
 

Figura 7.5- Médias de ocorrências mensais de óbitos para a região Nordeste da série histórica de 2010 a 2021. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
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Figura 7.6- Médias de ocorrências mensais de óbitos para a região Sudeste da série histórica de 2010 a 2021. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
 

Figura 7.7- Médias de ocorrências mensais de óbitos para a região Centro-Oeste da série histórica de 2010 a 
2021. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
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Figura 7.8- Médias de ocorrências mensais de óbitos para a região Sul da série histórica de 2010 a 2021. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
 

Por meio da análise dos dados, apresentados na Tabela 7.1, é possível identificar 

aumento nas médias de mortes para todas as regiões, em 2020 e 2021. Porém, as mortes 

ocorridas devido à SRAG demonstraram maiores variações, com percentuais descomunais, em 

relação à média de mortes na série histórica para todas as regiões, de 6.903 % (Norte), de 

4.991% (Sudeste) e 3.023% (Centro-Oeste). Estas regiões apontaram aumentos de morte por 

SRAG mais próximos em relação à variação nacional (5.722%). 

As altas variações da SRAG podem ser explicadas devido à média histórica de 

ocorrências mensais de morte no país ser extremamente reduzida, apresentando médias mensais 

entre 1,46 (Centro-Oeste) a 9,47 (Sudeste). Assim, acredita-se que os altos números de mortes 

encontrados por esta doença, em 2020 e 2021, podem ter ocorrido devido aos equívocos no 

diagnóstico dela e da COVID-19, provocando, assim, erros nos registros de óbitos. As 

dificuldades encontradas em relação aos diagnósticos dessas duas doenças podem ser 

encontradas em [PETROSILLO et al, 2020 ]. Outros estudos, como [PAIXÃO et al, 2021] e 

[KUPEK, 2021] apresentam análises sobre essas notificações cruzadas das duas doenças. Na 

seção 7.7, essas questões serão investigadas mais detalhadamente.  
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Tabela 7.1. Valores de média e desvio padrão da análise exploratória da série histórica.  

Região Média2010-2019 Desvio2010-2019 Média 
Óbitos2020 

Média 
Óbitos2021 

Variação 
Total1 

  
Brasil  

SRAG 23,88 13,15 1.410,92 1.369,88 +5.722% 
Pneumonia 13.592,50 1.090,88 13.081,08 13.899,38 -1% 
Ins. Respiratória 5.987,27 134,21 6.934,00 7.500,50 +21% 
Septicemia 9.870,86 1.108,7 12.023,00 14.112,88 +32% 
Demais Óbitos 35.579,02 1.0272,00 39.952,83 46.252,63 +21% 
  
Norte  

SRAG 2,26 1,25 155,42 161,13 +6.903% 
Pneumonia 692,24 120,44 674,58 615,63 -7% 
Ins. Respiratória 350,58 24,63 389,25 323,25 +2% 
Septicemia 549,32 67,73 524,17 546,25 -3% 
Demais Óbitos 1.856,45 126,88 2.174,00 2.185,75 +17% 
  
Nordeste  
SRAG 5,29 2,59 672,42 556,50 +11.512% 
Pneumonia 2.545,84 473,36 2.278,58 2.331,13 -9% 
Ins. Respiratória 1.599,08 63,96 1.714,08 1.730,88 +8% 
Septicemia 2.546,79 328,80 2.773,08 3.207,63 +17% 
Demais Óbitos 9.105,69 299,99 10.263,42 11.197,00 +18% 
  
Centro-Oeste  
SRAG  1,46   1,06   36,58   54,50  +3.023% 
Pneumonia  998,18   77,68   960,00   1.033,38  - 
Ins. Respiratória  405,94   22,66   479,17   570,50  +29% 
Septicemia  595,95   89,62   703,42   850,75  +30% 
Demais Óbitos  2.221,13   71,95   2.398,33   2.629,88  +13% 
  
Sudeste  
SRAG 9,47 7,25 475,58 488,25 +4.991% 
Pneumonia 7.225,92 295,15 7.255,17 7.762,25 +4% 
Ins. Respiratória 2.695,05 140,38 3.376,33 3.677,38 +31% 
Septicemia 4.765,55 454,48 6.217,67 7.373,88 +43% 
Demais Óbitos 16.215,19 539,11 18.821,33 22.622,00 +28% 
  
Sul  

SRAG  5,40   2,62   70,92   109,50  +1.571% 
Pneumonia  2.130,32   174,79   1.912,75   2.157,00  -4% 
Ins. Respiratória  936,62   21,88  975,17   1.198,50  +16% 
Septicemia  1.413,25   174,83   1.804,67   2.134,38  +39% 
Demais Óbitos  6.180,55   131,95   6.295,75   7.618,00  +13% 
      

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
1Variação (∆) do número médio de óbitos mensais ocorridos no período de 2020 e 2021, em relação à média 
histórica (dos períodos correspondentes para todas as doenças nos anos de 2010 a 2019). 
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Em relação aos óbitos provocados pelas outras doenças, percebe-se também aumentos 

significativos, apresentando variações bem próximas, quando comparadas às nacionais. 

Identifica-se aumentos maiores de septicemia e insuficiência respiratória na região Sudeste 

(43% e 31%), Centro-Oeste (30% e 29%) e Sul (39% e 16%), respectivamente. As mortes 

relacionadas aos “demais óbitos” foram as que apresentaram as maiores variações na região 

Norte (17%) e Nordeste (18%), depois da SRAG. Entretanto, os casos de óbitos por pneumonia 

foram os que apresentaram menores variações em todas as regiões, obtendo decréscimos no 

Brasil (-1%), Norte (-7%), Nordeste (-9%) e Sul (-4%). No Centro-Oeste, permaneceu estável.  

Neste cenário, a grande variação observada vai além do razoável e permite gerar a 

hipótese de que os aumentos nos casos de mortes relacionados às doenças estudadas, ocorridas 

em 2020 e 2021, podem representar erros nos registros de óbitos, apontando excessos de mortes 

relacionado ao SARS-CoV-2. Entretanto, observa-se que a análise baseada na média não 

representa o cenário de forma precisa, pois apresenta desvios-padrões muito altos. Assim, os 

resultados encontrados, nesta análise exploratória, justificam a realização de experimentos mais 

robustos, para quantificar de maneira mais detalhada os excessos de óbitos gerados pela 

COVID-19. Na próxima seção, são apresentados esses resultados através da aplicação de 

métodos de previsão de séries temporais.  

 

7.3 Resultados das Previsões de Séries Temporais  

Nesta seção, são apresentados os resultados da análise do excesso de mortalidade 

durante a pandemia no Brasil, por meio da utilização dos algoritmos de Regressão Modular 

para gerar os modelos de previsões de séries temporais. Porém, antes dessa análise faz-se 

necessário realizar a validação dos modelos, para quantificar a acurácia dos resultados de 

predição gerados.  

Nessa validação, são utilizados os dados da série histórica da base unificada para 

análise nacional (todo o Brasil), a fim de gerar as métricas de desempenho. A metodologia 

usada é a mesma aplicada na escolha dos modelos e apresentada na subseção 6.4.2.2. As 

métricas aplicadas são MAE e MAPE, que representam o desvio médio absoluto e em 

percentual, para calcular o quanto de ajuste está percentualmente errado nos modelos gerados. 

Para treinar o modelo, usa-se os primeiros sete anos (2010 a 2017) e para teste os dois 

anos seguintes (2018 e 2019), pois o objetivo definido para a validação é realizar previsões dois 

anos à frente, usados na geração dos modelos de previsões de óbitos ocorridos em 2020 e 2021. 
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A validação é feita para 604 dias, referente ao período de previsão desse estudo, entre 

01/01/2020 (1ª/20 SE) a 31/08/2021 (35ª/21 SE), que correspondem a 89 semanas no total.   

Na tabela 7.2, são apresentados os erros absolutos (MAE) e relativos e em percentual 

(MAPE) para todas as doenças analisadas. Os modelos apresentaram ajustes bastantes acurados, 

com erros percentuais baixos, relativos à última semana de previsão para as respectivas 

doenças: SRAG (5,84%), pneumonia (0,49%), insuficiência respiratória (0,25%), septicemia 

(0,56%) e “demais óbitos” (0,23%).  

Tabela 7.2. Métricas de desempenho dos Modelos de Previsão de Séries Temporais gerados para todas as doenças. 

Semanas 

SRAG Pneumonia Insuficiência 
Respiratória 

Septicemia Demais Óbitos 

MAE MAPE 
(%) 

MAE MAPE 
(%) 

MAE MAPE 
(%) 

MAE MAPE 
(%) 

MAE MAPE 
(%) 

1 6,530 0,345 2026,821 0,158 569,090 0,099 935,017 0,102 2.856,956 0,084 
5 6,794 0,357 2129,283 0,166 657,617 0,114 1.158,479 0,125 3.076,218 0,090 
9 9,494 0,498 1915,550 0,148 646,633 0,111 1.203,969 0,130 3.056,398 0,089 
13 11,671 0,610 1910,239 0,147 645,144 0,111 1.347,079 0,144 3.222,214 0,094 
17 10,870 0,566 1958,903 0,150 642,404 0,110 1.494,186 0,159 3.338,812 0,097 
21 16,965 0,856 2039,669 0,156 632,861 0,108 1.642,420 0,173 3.371,704 0,097 
25 29,039 1,410 2164,733 0,164 631,554 0,107 1.786,134 0,187 3.421,841 0,098 
29 42,325 1,996 2310,117 0,174 621,871 0,105 1.916,112 0,200 3.469,107 0,099 
33 54,734 2,526 2462,123 0,184 625,454 0,105 2.030,686 0,210 3.533,841 0,100 
37 65,402 2,972 2628,619 0,195 660,239 0,110 2.172,118 0,223 3.731,945 0,105 
41 74,534 3,348 2794,527 0,206 708,064 0,117 2.335,109 0,239 3.959,608 0,111 
45 82,010 3,652 2947,277 0,216 759,250 0,125 2.518,690 0,256 4.206,736 0,117 
49 88,701 3,921 3135,427 0,228 827,306 0,135 2.720,044 0,274 4.527,890 0,125 
53 94,178 4,138 3377,123 0,244 906,040 0,147 2.963,907 0,296 4.953,594 0,136 
57 98,569 4,310 3657,702 0,262 992,288 0,159 3.261,860 0,323 5.427,867 0,147 
61 102,218 4,450 3916,443 0,279 1.067,961 0,171 3.571,659 0,351 5.888,067 0,159 
65 105,993 4,593 4171,828 0,295 1.142,629 0,181 3.889,971 0,380 6.317,457 0,169 
69 109,538 4,723 4435,073 0,312 1.222,632 0,193 4.211,438 0,408 6.760,209 0,180 
73 114,475 4,900 4709,778 0,329 1.304,025 0,204 4.549,079 0,437 7.191,725 0,190 
77 121,157 5,131 5001,927 0,347 1.385,654 0,216 4.900,530 0,468 7.622,642 0,200 
81 128,387 5,372 5317,608 0,366 1.465,103 0,227 5.263,458 0,499 8.049,945 0,210 
85 135,771 5,612 5658,208 0,387 1.552,182 0,239 5.645,830 0,531 8.510,843 0,221 
89 142,920 5,840 6026,423 0,409 1.651,971 0,252 6.047,791 0,565 9.006,837 0,232 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho 

Após a validação dos modelos, estes são ajustados para prever individualmente o 

comportamento de cada uma das doenças estudadas e os demais óbitos em cada localidade, 

totalizando 295 modelos. Os dados são agrupados por semana epidemiológicas e foram 

treinados para prever o número de óbitos esperados para todo o período de 2020 e para 2021 

parcialmente, até a data de 31 de agosto.  

É importante ressaltar que os modelos são gerados de forma separada para cada capital, 

estado e regiões brasileiras, pois se identificou que quando analisadas as regiões separadamente 

a acurácia é melhor do que simplesmente somar os valores preditos dos estados relativos a cada 

região, o mesmo é considerado para todo o Brasil. 
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O resultado do modelo de previsão é considerado como a série de óbitos esperada para 

o período (predito). Este resultado é comparado com a série de óbitos ocorridas nos dados do 

PTRC (observado). Na Figura 7.9, são apresentadas essas séries (observado e predito) para cada 

doença, considerando os dados de todo o Brasil. Os resultados foram analisados a partir da 9ª 

SE de 2020 (início da ocorrência da COVID-19) até a 35ª SE de 2021 (período final desse 

estudo). É importante notar que, na Figura 7.9, o gráfico referente as séries da SRAG é 

apresentado na escala logarítmica devido à grande magnitude do número de mortes observados, 

em 2020 e 2021, por esta doença. 

Pela análise dos resultados, demonstrados na Figura 7.9, é possível observar as 

discrepâncias em relação ao observado e predito nos modelos. A SRAG foi a única doença que 

apresentou um comportamento acima do previsto durante todo o período de 2020 e 2021, com 

significativas discrepâncias.  Entretanto, a pneumonia apresentou diminuição de ocorrências no 

período estudado, com uma redução no valor observado a partir da 15ª/20 SE. Assim, pode-se 

supor que houve uma redução nos registros de pneumonia no Brasil no período da pandemia. 

As outras doenças como a septicemia, insuficiência respiratória e “demais óbitos” 

manifestaram um comportamento, em sua maioria, acima do previsto, porém tiveram 

momentos de ocorrência abaixo do previsto. Os “demais óbitos” tiveram uma redução no 

observado na 30ª/20 SE e 31ª/20 SE e nas 1ª/21 SE e 35ª/21 SE. A septicemia ficou abaixo do 

previsto entre a 15ª/20 SE até 33ª/20 SE e na 1ª/21 SE. Já a insuficiência respiratória manifestou 

ocorrências abaixo do predito nas 25ª/20 SE e 31ª/20 SE, e na 1ª/21 SE e 26ª/21 SE. 

Aparentemente, todas as doenças tiveram uma redução nas suas ocorrências na semana 1ªSE de 

2021, acredita-se que isso ocorreu devido aos atrasos de notificações prejudicado pelas festas 

do final de ano e, desse modo, os dados referentes a essa semana foram desconsiderados nos 

cálculos.    

A comparação entre a série de óbitos geradas pelos modelos de previsões e os óbitos 

observados (mortes registradas como causa de uma das doenças estudadas, sem a menção de 

COVID-19), define o excesso de mortes para cada doença, conforme apresentado na Equação 

6.1, descrita na subseção 6.4.2.3.  

Os valores usados como comparação entre o predito e o observado são determinados 

de forma individualizada, para cada localidade e doença, considerando os períodos de picos 

específicos apresentados no modelo, desconsiderando os valores negativos (quando o previsto 

é maior que o observado).   
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Figura 7.9- Comparação entre as séries de óbitos observada e predita para todas doenças no Brasil em 2020 e 
2021. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
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Nesta tese, assume-se o pressuposto que esses excessos são casos não reportados ou 

não diagnosticados de COVID-19, correspondendo ao número absoluto de subnotificações de 

mortalidade do SAR-CoV-2. Na Figura 7.10, são apresentados os percentuais das doenças 

encontradas relativas ao número total de mortes subnotificadas encontradas neste estudo, 

referente aos anos de 2020 e 2021, para o Brasil e suas regiões.  

Figura 7.10- Percentuais relativos às doenças registradas erroneamente no lugar da COVID-19 no Brasil e 
regiões em 2020 e 2021. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

Por intermédio da Figura 7.10, é possível supor quais os percentuais das doenças 

diagnosticadas erroneamente no lugar da COVID-19, de forma regionalizada. Percebe-se que 

as causas de óbitos foram registradas de maneira bastante distinta para o Brasil e suas regiões. 

A causa de morte com os maiores percentuais foram os “demais óbitos”, com valores 

representativos para o Brasil (51%), Norte (42%), Nordeste (55%), Centro-Oeste (38%), 

Sudeste (49%) e Sul (48%), os quais podem indicar números relativos a óbitos ocorridos de 

forma indireta provocados pela pandemia.  
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Nas estimativas realizadas, a SRAG demonstrou ser a segunda doença que mais 

aparece nos excessos da COVID-19 nas regiões Norte (45%), Nordeste (39%) e para todo o 

Brasil (21%), sendo considerada a doença com o maior percentual de notificações erradas 

relativas às causas de mortes diretas relacionadas à COVID-19.  

Para as regiões Sudeste e Sul, acredita-se que a doença que obteve o segundo maior 

percentual de registros equivocados relacionados ao SARS-Cov-2 foi a septicemia, com 

percentuais de 20% e 27%, respectivamente. No Centro-Oeste, admite-se que a doença com o 

segundo maior percentual em número de notificações é a insuficiência respiratória.  

Conforme visto nas análises anteriores, a doença que demonstrou ter os menores 

percentuais de notificações erradas foi a pneumonia, com percentuais ínfimos de 1% para o 

Brasil, entretanto, apresentou um percentual de 8% para o Centro-Oeste e 6% para o Sudeste, 

em relação a todos os excessos de óbitos relativos à pandemia nessas regiões. Esses percentuais 

baixos para a pneumonia podem ser explicados devido às ocorrências de registros de mortes 

observados por essa doença terem sido menor do que as preditas pelo modelo na maioria do 

período estudado, conforme mostrado na Figura 7.9. As suposições que podem ter provocado 

esses percentuais serão discutidas no final desse capítulo. 

Na Tabela 7.3, são apresentados os valores absolutos dos excessos totais de mortes 

(soma do excesso para cada doença) e os percentuais de ocorrências divididos pelas doenças, 

que foram consideradas como diagnósticos equivocados da COVID-19. A tabela mostra uma 

análise nacional, regional, estadual e para as capitais, no período todo estudado.  

Por meio da análise nos dados mostrados na Tabela 7.3, é possível perceber que o 

comportamento de óbitos nos estados segue padrão semelhante ao de suas regiões. A grande 

maioria dos estados demonstrou “demais óbitos” como a principal causa de morte encontrada 

na subnotificação do SARS-CoV-2, com exceção dos estados de Goiás, Maranhão e Mato 

Grosso do Sul, que apresentaram como maior causa a septicemia, SRAG e insuficiência 

respiratória, respectivamente. Os estados do Piauí e Rio Grande do Norte, que tiveram uma 

redução no número de mortes por “demais óbitos”, apresentando percentuais desprezíveis. 

Ambos os estados demonstraram a SRAG como a maior causa de óbitos.  
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Tabela 7.3. Percentuais de doenças encontrados no excesso de mortalidade da COVID-19 para análise nacional, 
regional e estadual, em 2020 e 2021. 

Localidade 
Total de 
Excessos 

Percentuais % 

 Demais 
Óbitos  

Septicemia  Pneumonia   Insuficiência 
Respiratória  

 SRAG  

Nacional  
     

Brasil        126.271  51% 14% 3% 11% 21% 
  

     
Regional  

     
Centro-Oeste           5.029  38% 17% 8% 22% 15% 
Nordeste         31.071  55% 3% 1% 2% 39% 
Norte           6.625  42% 0% 7% 6% 45% 
Sudeste         87.757  49% 20% 6% 15% 10% 
Sul         11.682  40% 27% 5% 16% 12% 

  
     

Estadual       
Acre           1.182  78% 5% 3% 7% 7% 
Alagoas           3.395  78% 5% 0% 3% 14% 
Amapá              190  24% 6% 12% 39% 18% 
Amazonas           5.504  49% 4% 12% 5% 30% 
Bahia         15.256  86% 4% 1% 3% 5% 
Ceará           4.689  70% 5% 0% 1% 25% 
Espírito Santo           3.245  35% 30% 7% 12% 16% 
Goiás           2.012  3% 38% 10% 31% 18% 
Maranhão           2.179  12% 0% 2% 20% 66% 
Mato Grosso           3.220  85% 2% 3% 6% 3% 
Mato Grosso do Sul           1.707  14% 23% 18% 34% 10% 
Minas Gerais         20.535  64% 15% 5% 8% 8% 
Pará           1.945  27% 1% 8% 9% 56% 
Paraíba           2.784  44% 25% 1% 12% 18% 
Paraná           4.327  48% 28% 4% 5% 15% 
Pernambuco         13.269  33% 11% 1% 3% 52% 
Piauí              167  0% 3% 0% 8% 89% 
Rio de Janeiro         28.351  41% 19% 17% 13% 10% 
Rio Grande do 
Norte              590  0% 6% 4% 30% 60% 
Rio Grande do Sul           6.248  30% 25% 8% 29% 9% 
Rondônia           1.289  66% 8% 6% 12% 7% 
Roraima              469  57% 25% 8% 6% 4% 
Santa Catarina           3.040  47% 20% 9% 17% 7% 
São Paulo         39.515  46% 21% 5% 18% 10% 
Sergipe           1.058  32% 22% 11% 19% 17% 
Tocantins              360  46% 19% 4% 17% 14% 
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Localidade 
Total de 
Excessos 

Percentuais % 

 Demais 
Óbitos  Septicemia  Pneumonia  

 Insuficiência 
Respiratória   SRAG  

 
Capitais 

 
     

Aracaju 124 0% 3% 24% 16% 56% 

Belém 1223 10% 2% 21% 11% 56% 

Belo Horizonte 2064 57% 17% 6% 3% 17% 

Boa Vista 386 59% 23% 8% 6% 4% 

Brasília 20 73% 7% 11% 4% 5% 

Campo Grande 373 1% 20% 25% 33% 21% 

Cuiabá 2532 87% 4% 2% 6% 1% 

Curitiba 803 22% 45% 3% 10% 19% 

Florianópolis 107 21% 14% 38% 11% 15% 

Fortaleza 1341 35% 15% 6% 5% 39% 

Goiânia 202 1% 9% 2% 21% 67% 

João Pessoa 230 3% 1% 9% 4% 83% 

Macapá 133 25% 1% 11% 40% 22% 

Maceió 939 69% 0% 0% 4% 27% 

Manaus 5.447 50% 3% 14% 6% 27% 

Natal 131 0% 1% 0% 21% 79% 

Palmas 56 46% 19% 4% 17% 14% 

Porto Alegre 2256 48% 22% 4% 22% 4% 

Porto Velho 411 47% 6% 16% 18% 13% 

Recife 2489 0% 1% 1% 1% 96% 

Rio Branco 722 75% 5% 1% 10% 8% 

Rio de Janeiro 5922 12% 26% 21% 16% 25% 

Salvador 1401 60% 8% 7% 13% 11% 

São Luís 1262 18% 0% 4% 7% 70% 

São Paulo 9630 28% 25% 7% 28% 12% 

Teresina 24 0% 0% 0% 0% 100% 

Vitória 201 0% 27% 19% 22% 32% 
  

     

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho 
 

Em relação a causa de morte menos frequente, ocorridas nos estados, pode-se citar a 

pneumonia e septicemia. Sendo a primeira, com percentuais bem menores, variando entre 0% 

(Alagoas, Ceará e Piauí) a 18% (Mato Grosso do Sul), e a segunda com variações entre 0% 

(Maranhão) e 38% (em Goiás). Em relação às mortes por SRAG, demonstrou ser, na maioria 

dos estados, a segunda causa por morte mais notificada erradamente no lugar da COVID, com 

exceção dos estados do Amazonas (30%), Maranhão (66%), Pará (56%), Piauí (89%) e Rio 

Grande do Norte (60%), nos quais ela ficou em primeiro lugar como causa de morte.   



103 
 

 
 

Analisando as capitais, percebe-se que o comportamento das notificações equivocadas 

apresenta percentuais menos variados entre as causas de mortes estudadas, concentrando, 

principalmente, em duas doenças específicas: SRAG e “demais óbitos”, com percentuais bem 

significativos, de 96%(Recife) e 87% (Cuiabá), respectivamente. Entretanto, quatro capitais 

apresentaram uma variação pequena entre as doenças, com percentuais semelhantes entre elas: 

São Paulo (28% “demais óbitos” e 28% insuficiência respiratória), Rio de Janeiro (26% 

septicemia e 25% SRAG), Vitória (27% septicemia e 32% SRAG) e Campo Grande (25% 

pneumonia e 33% insuficiência respiratória).  

Deve-se destacar duas capitais, Recife e Teresina, que apresentaram percentuais 

próximos de 100%, considerando a causa de morte SRAG.  A cidade de Recife demonstrou ser 

uma das mais afetadas, ficando na quarta posição em relação ao número absoluto de excessos 

de mortes (2489), atrás somente de São Paulo (9.630), Rio de Janeiro (5.922) e Manaus (4.447). 

Pode-se imaginar que devido ao quantitativo de registros equivocados, esses seriam 

identificados como causas indiretas, representando diversas causas de óbitos (“demais óbitos”). 

Entretanto, observou-se que em quase a sua totalidade ocorreu devido à SRAG. Desse modo, 

há de se supor que, para Recife, esta doença serviu como principal opção nos registros de casos 

de suspeita de COVID-19. No caso de Teresina, o total de excesso de mortalidade em valor 

absoluto foi praticamente desprezível, e percebe-se que o seu estado Piauí também apresentou 

o menor valor de excesso absoluto, em comparação com todos os outros estados. Na próxima 

seção, consegue-se analisar melhor os índices de subnotificações dessas localidades.  

7.4 Resultados dos Índice de Subnotificações de Mortalidade.  

A partir da hipótese de que os excessos significativos de mortes calculados na seção 

anterior sejam registros de mortes do novo coronavírus, realizados de maneira equivocada, é 

possível corrigir a série temporal de óbitos por COVID-19. Desde modo, os valores corrigidos 

de mortes correspondem a soma entre os valores registrados de óbitos pela SARS-CoV-2 e o 

excesso de mortalidade total para todas as doenças, conforme descrito na Equação 6.2 da 

subseção 6.4.2.3.  

Os valores corrigidos representam uma contribuição para a estimativa do real cenário 

da pandemia, e seu percentual relativo corresponde ao índice de subnotificação de mortalidade 

da COVID-19, encontrado através da Equação 6.3. De tal forma que este índice seja utilizado 

como métrica de comparação entre as diferentes localidades estudadas, cujos números de óbitos 

diferem em magnitude. Outra métrica importante a ser utilizada para auxiliar nessas 
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comparações, é a taxa de mortalidade, que representa a relação entre o número de óbitos 

ocorridos pela COVID-19 e o tamanho da população, descrita mais detalhadamente na seção 

2.6 pela Equação 2.3. Os valores corrigidos de óbitos permitem também identificar taxas de 

mortalidade mais precisas. 

A Figura 7.11 representa a série de óbitos semanais por COVID-19 somada ao excesso 

de mortalidade por todas as doenças em 2020 e 2021, considerando todo o Brasil. Os dados da 

figura são representados em formato de ocorrências semanais. 

É possível observar na Figura 7.11 que a subnotificação de mortalidade para o Brasil, 

considerando a causa de morte por todas as doenças estudadas, em grande parte, concentrou-se 

nos picos críticos de ocorrência relativos as duas ondas, apresentando valores mais altos no 

início da pandemia, referente a primeira onda. Um total de 126.271 óbitos além do esperado é 

identificado no período referente a 9ª SE de 2020 a 35ª SE de 2021. Ao acrescentar esses 

excessos aos óbitos oficiais (412.537 óbitos do PTRC), é estimado um total de 538.808 óbitos 

para todo o Brasil. Desse modo, o percentual de subnotificação de mortalidade total 

corresponde a 23,44%, com uma taxa de mortalidade de 256 mortes para cada 100 mil 

habitantes. 

Figura 7.11- Série corrigida de óbitos por COVID-19 no Brasil em 2020 e 2021. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
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Para uma análise mais detalhada, em relação as subnotificações de mortes no país, 

separou-se os excessos por ano, para identificar as subnotificações ocorridas em 2020 e 2021, 

separadamente, considerando todas as causas de mortes.  

Na Figura 7.12, são apresentados os excessos de óbitos, no mesmo período de semanas 

epidemiológicas de 2020 e 2021, para todo o Brasil. Nota-se que nos picos críticos, as 

subnotificações foram maiores em 2020 do que em 2021, demonstrando um excesso maior de 

morte em 2020, com um total de 65.426 óbitos (entre a 9ª/20 SE e 53ª/20 SE), em relação à 

2021, que apresentou um total de 60.854 óbitos (entre 1ª/21 SE e 35ª/21 SE). Entretanto, é 

importante ressaltar que o quantitativo total de óbitos observados e corrigidos foi bem maior 

em 2021, com um aumento de 91.2007 óbitos corrigidos em relação a 2020, apresentando um 

acréscimo de 45% a mais nos casos de mortes por COVID-19 em 2021. Neste cenário, 

considerando os anos separados e o período estudado, foi identificado um percentual de 

subnotificação de 32,17% para 2020 e 20,65% para 2021.  

Figura 7.12- Excesso de óbitos por COVID-19 no Brasil em 2020 e 2021. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

  

Portanto, suspeita-se que durante todo o período de ocorrência da pandemia (2020 e 

2021), aproximadamente, para cada 100 óbitos por COVID-19 reportados no Brasil, 24 óbitos 

foram reportados ou diagnosticados de maneira equivocada e não foram incluídos nas 

estatísticas oficiais da pandemia. Estima-se que essa proporção é maior em 2020, de 33:100, e 

para 2021, de 21:100. Na figura 7.13, é possível ter uma noção desses quantitativos. 
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Figura 7.13- Proporção de óbitos de COVID-19 subnotificados no Brasil em 2020 e 2021. 

 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho  

 

A replicação dessa análise para os escopos regional, estadual e das capitas está descrita 

na Tabela 7.4. São apresentados os valores correspondentes aos óbitos oficiais (observados), os 

óbitos corrigidos (acrescidos com os valores correspondente aos excessos de mortes 

relacionados por todas as doenças), as taxas de mortalidade oficias e corrigidas, além do índice 

de subnotificação de mortalidade em porcentagem, calculados para cada região, estado e 

capital. São destacadas em vermelho na tabela as regiões que apresentam subnotificação acima 

de 20% e em azul as que apresentam subnotificação abaixo de 10%.  

Na tabela A.1, do Apêndice A, são apresentadas as variações da taxa de mortalidade 

considerando os valores medidos a partir dos dados de óbitos oficiais (taxa de mortalidade 

oficial) e os valores encontrados dos óbitos corrigidos (taxa de mortalidade corrigida).  
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Tabela 7.4 - Subnotificações de óbitos de COVID-19 ocorridas em 2020 e 2021. 

Localidades Excesso 
Total 

Óbitos COVID-19 
Taxa de Mortalidade  

 100mil/hab 
Subnotificação 

Oficial Previsto Oficial Prevista  

Nacional       

Brasil 126.271 412.537 538.808 196 256 23,44% 
       

Regional       

Centro-Oeste 5.029 39.605 44.634 243 274 11,27% 
Nordeste 31.071 66.517 97.588 117 171 31,84% 
Norte 6.625 24.440 31.065 133 169 21,33% 
Sudeste 87.757 213.532 301.289 242 484 29,13% 
Sul 11.682 68.443 80.125 228 267 14,58% 
       

Estadual       

Acre 1.182 1.276 2.458 145 279 48,09% 
Alagoas 3.395 3.473 6.868 104 206 49,43% 
Amapá 190 1.365 1.555 161 184 12,22% 
Amazonas 5.504 5.939 11.443 143 276 48,10% 
Bahia 15.256 17.121 32.377 115 218 47,12% 
Ceará 4.689 14.182 18.871 155 207 24,85% 
Espírito Santo 3.245 8.097 11.342 201 282 28,61% 
Goiás 2.012 16.945 18.957 241 270 10,61% 
Maranhão 2.179 4.967 7.146 70 101 30,49% 
Mato Grosso 3.220 8.229 11.449 236 329 28,12% 
Mato Grosso do Sul 1.707 7.406 9.113 267 328 18,73% 
Minas Gerais 20.535 42.439 62.974 200 297 32,61% 
Pará 1.945 8.163 10.108 95 117 19,24% 
Paraíba 2.784 5.341 8.125 133 202 34,26% 
Paraná 4.327 26.936 31.263 236 273 13,84% 
Pernambuco 13.269 9.714 22.983 102 240 57,73% 
Piauí 167 3.462 3.629 106 111 4,60% 
Rio de Janeiro 28.351 43.922 72.273 254 419 39,23% 
Rio Grande do Norte 590 4.532 5.122 129 146 11,52% 
Rio Grande do Sul 6.248 27.048 33.296 238 293 18,77% 
Rondônia 1.289 4.134 5.423 233 305 23,77% 
Roraima 469 1.242 1.711 205 282 27,41% 
Santa Catarina 3.040 14.459 17.499 202 244 17,37% 
São Paulo 39.515 119.074 158.589 259 345 24,92% 
Sergipe 1.058 3.725 4.783 162 208 22,12% 
Tocantins 360 2.321 2.681 148 170 13,43% 
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Localidades 
Excesso 

Total 

Óbitos COVID-19 
Taxa de Mortalidade  

 100mil/hab Subnotificação 

Oficial Previsto Oficial Previsto  

Capitais       

Aracaju 124 1.758 1.882 268 286 6,59% 
Belém 1.223 2.297 3.520 154 236 34,74% 
Belo Horizonte 2.064 5.729 7.793 228 310 26,49% 
Boa Vista 386 1.093 1.479 274 370 26,10% 
Brasília 20 814 834 27 28 2,40% 
Campo Grande 373 3.375 3.748 377 418 9,95% 
Cuiabá 2.532 3.197 5.729 522 935 44,20% 
Curitiba 803 5.869 6.672 304 345 12,04% 
Florianópolis 107 732 839 146 167 12,75% 
Fortaleza 1.341 7.395 8.736 277 327 15,35% 
Goiânia 202 5.912 6.114 390 403 3,30% 
João Pessoa 230 1.591 1.821 197 225 12,63% 
Macapá 133 1.045 1.178 208 234 11,29% 
Maceió 939 1.279 2.218 126 218 42,34% 
Manaus 5.447 4.676 10.123 214 464 53,81% 
Natal 131 1.858 1.989 210 225 6,59% 
Palmas 56 470 526 157 176 10,65% 
Porto Alegre 2.256 6.239 8.495 420 573 26,56% 
Porto Velho 411 1.741 2.152 329 406 19,10% 
Recife 2.489 3.489 5.978 212 363 41,64% 
Rio Branco 722 775 1.497 190 368 48,23% 
Rio de Janeiro 5.922 18.376 24.298 273 362 24,37% 
Salvador 1.401 6.049 7.450 211 259 18,81% 
São Luís 1.262 1.273 2.535 116 230 49,78% 
São Paulo 9.630 33.709 43.339 275 354 22,22% 
Teresina 24 994 1.018 115 118 2,36% 
Vitória 201 844 1.045 233 289 19,23% 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho 

 

 

Os índices de subnotificação referente aos estados, indicados na Tabela 7.4, são 

ilustrados pela Figura 7.14, no formato de mapa de calor. Na escala de cores atribuída a cada 

índice observado, variando de 4,60% (Piauí) e 57,73% (Pernambuco), cores verdes e vermelhas 

significam baixos e altos índices de subnotificação, respectivamente. Cores amarelas 

representam as taxas intermediárias e que mais se aproximam da taxa nacional de 23,44%.  
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Figura 7.14- Mapa de calor referente à subnotificação de mortalidade no Brasil 2020 e 2021. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

Na análise dos índices de subnotificação de mortalidade regionais, as regiões que 

apresentam maiores percentuais são as regiões Nordeste (31,84%), Sudeste (29,13%) e Norte 

(21,33%), demonstrando percentuais aproximados ao nacional.  As duas primeiras regiões 

citadas apresentam um quantitativo de excesso de óbitos em valores absolutos bastante 

significativos, em relação ao excesso do total nacional. Esse fato pode ser explicado por elas 

serem as duas regiões mais populosas do Brasil, correspondendo juntas a quase 70% da 

população total brasileira. Contudo, a região Sudeste apresentou uma taxa de mortalidade muito 

maior em relação as outras, alcançando um valor de 484 mortes para cada 100mil/hab, com uma 

variação acima de 100% entre a taxa oficial e prevista. As regiões que apresentam menores grau 

de subnotificação são Centro-Oeste e Sul, com índices de 11,27% e 14,58%, respectivamente. 

As suposições que podem ter provocado estes cenários serão abordadas no final desse capítulo. 

É importante citar que neste trabalho não foi identificada uma correlação entre a taxa 

de mortalidade e o índice de subnotificação. De forma, que não se pode afirmar que as 

localidades com maiores taxas de mortalidade oficiais possuem maiores índices de 

subnotificações. No caso das regiões brasileiras, percebe-se o contrário, pois a região Centro-
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Oeste que possui a maior taxa de mortalidade é exatamente a região que possui o menor índice 

de subnotificação.  

Em relação a análise para os estados e capitais, pode-se citar os estados que apresentam 

os maiores graus de subnotificações de mortalidade, com valores próximos à 50%, são eles: 

Pernambuco (57,73%), Alagoas (49,43%), Amazonas (48,10%), Acre (48,09%) e Bahia 

(47,12%). Esses estados concentram-se nas regiões Norte e Nordeste, que registram os piores 

índices socioeconômicos do Brasil. Em contrapartida, essas regiões apresentam taxas de 

mortalidade menores em comparação com as outras regiões. As três capitais que indicam os 

percentuais de subnotificação de mortalidade mais altos também se encontram nestas regiões, e 

apresentam índices de 53,81% (Manaus), 49,78% (São Luís) e 48,23% (Rio Branco). Em 

contrapartida, como ponto positivo, a região Nordeste registra o menor índice de subnotificação 

de mortes entre os estados e capitais, alcançando 4,6% no estado do Piauí e 2,36% na cidade de 

Teresina. As capitais Natal e Aracaju, ambas com índices de 6,9%, também contabilizaram 

valores muito baixos, inferiores a 10% de subnotificação de mortalidade.   

A região Sudeste registrou os maiores números absolutos de casos e óbitos por COVID-

19 no Brasil, assim como as maiores taxas de mortalidade e excessos de mortes gerados pelos 

modelos de previsões desta tese. Seus índices de subnotificação se aproximam do nacional, com 

percentuais entre 24,92% (estado de São Paulo) e 39,23% (estado do Rio de Janeiro). As cidades 

dessa região com os maiores índices de subnotificação de mortes são Belo Horizonte e Rio de 

Janeiro, 26,49% e 24,37%, respectivamente. O estado de São Paulo e a sua capital, 

contabilizaram as maiores ocorrências absolutas do país em relação aos óbitos por COVID-19, 

oficialmente notificados, 119.074 e 33.709 mortes, respectivamente, em comparação aos outros 

estados e capitais, e demonstraram índices próximos da média nacional de 24,92% e 22,22%, 

respectivamente.  

Por fim, supõe-se que os estados e capitais das regiões Centro-Oeste e Sul foram os que 

menos realizaram registros equivocados, pois apresentam índices de subnotificação de 

mortalidade inferiores ao restante do país. Esse fato pode ser justificado por essas regiões terem 

sido acometidas pela pandemia mais tardiamente em relação as outras. Na região Sul, nenhum 

estado e capital registraram percentuais de subnotificações acima de 20%, com exceção da 

cidade de Porto Alegre (26,56%), que também demonstrou taxas de mortalidade significativa 

(573 mortes para cada 100mil/hab). Na região Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso e sua 

capital, Cuiabá, apresentam os maiores percentuais de subnotificação de mortalidade da região, 
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de 28,12% e 44,20%, respectivamente, sendo Cuiabá uma das capitais mais afetadas do Brasil, 

demonstrando a maior taxa de mortalidade entre todas as capitais. Nessa região, pode-se 

destacar, positivamente, as cidades de Brasília (2,4%), Goiânia (3,30%) e Campo Grande 

(9,95%), que estão entre as capitais que apresentam os menores índices de subnotificação do 

Brasil.  

7.5 Análise Comparativa entre as duas principais ondas  

Para realizar uma análise comparativa entre dois momentos mais críticos (picos) pela 

pandemia entre as capitais do Brasil, considerando os ajustes no número de óbitos encontrados 

pelas subnotificações de mortalidade. Destaca-se, em cada região, a capital com o maior índice 

de subnotificação de mortalidade, a saber: Manaus (AM), São Luiz (MA), Cuiabá (MT), Porto 

Alegre (RS) e São Paulo (SP).  

A cidade de São Paulo, apesar de não registrar o maior índice de subnotificação de 

mortalidade da região Sudeste, foi selecionada pela sua representatividade em números 

absolutos de óbitos oficiais. Além disso, foi também incluída na análise a cidade de Belém (PA), 

por ser alvo de estudo do grupo de pesquisa do qual este trabalho faz parte. 

Na Figura 7.15, são apresentadas as séries temporais corrigidas e os óbitos em excesso 

ocorridos em cada semana epidemiológica, do ano de 2020 e 2021, para essas cidades.  

Ao observar o comportamento dos excessos de mortalidades por todas as doenças, é 

possível notar que para as seis cidades analisadas, a maioria dos excessos se concentram durante 

o primeiro pico de COVID-19 no país, que compreende a período entre a 13ª/20 SE e 27ª/20 SE, 

aproximadamente. Entretanto, a cidade de Porto Alegre, São Paulo e Manaus também 

apresentaram elevados excessos no segundo pico da pandemia, entre a 9ª/21 SE e 25ª/21 SE.  

A cidade de Manaus é a que melhor representa o cenário de crescimento e redução 

relativos as duas ondas, pois apresenta um crescimento a partir da 12ª/20 SE, alcançando um 

primeiro pico em torno da 17ª/20 SE, com o maior valor absoluto em comparação com as outras 

capitais, registrando excessos maiores que 500 mortes em uma única semana. Após a 19ª/20 SE, 

apresentou uma redução no número de mortes e manteve-se com baixos excessos até a final de 

2020, em torno da 51ª/20 SE. Em seguida, demonstra novamente um crescimento alcançando 

um pico em torno da 3ª/21 SE. A segunda onda de Manaus registrou um número de óbitos 

oficiais mais significativo do que a primeira, porém os excessos de óbitos calculados 

demonstraram ser menor na segunda onda. 
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Figura 7.15- Série corrigida de óbitos por COVID-19 para as seis capitais em 2020 e 2021. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

No caso de Porto Alegre, o excesso foi maior no segundo pico do que no primeiro, 

mostrando um cenário com variações relativamente pequenas, durante todo o período, sem 

demonstrar grandes reduções. A cidade de São Paulo demonstrou um comportamento 

semelhante ao de Porto Alegre, mantendo-se com excessos constantes e pequenas reduções. Essa 
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cidade apresentou, no período todo, os maiores quantitativos absolutos de possíveis registros 

equivocados de COVID-19.  

Na cidade de Cuiabá, a primeira onda ocorreu mais tardiamente, em torno da 22ª/20 

SE. Após esse período, aumentos mais suáveis foram identificados por volta da 39ª/20 SE até 

50ª/20 SE. Em 2021, verificou-se um aumento específico na 13ªSE, que pode ser justificado 

pelas revisões de óbitos ocorridas nesse momento. A capital registrou, no período todo, o quarto 

maior valor absoluto de excessos de mortes (2.532), em comparação com todas as capitais 

brasileiras, ficando atrás somente de São Paulo (9.630), Rio de Janeiro (5.922) e Manaus (5.447).   

As cidades de São Luís e Belém apresentaram comportamentos bem semelhantes, com 

excessos de mortes bem significativos, coincidindo com o início da pandemia. E no segundo 

momento mais crítico, demonstraram números menores de excessos de mortes.  

 

7.6 Resultados da Geração de Cenários Epidemiológicos  

Considerando a identificação dos percentuais de subnotificação de mortalidade, pode-

se criar diferentes cenários epidemiológicos, dependendo da localidade e período que se deseja 

analisar. Esses cenários são produzidos a partir da taxa de letalidade vigente no período, sendo 

possível estimar o número de infectados, a partir da Equação 6.4, descrita na subseção 6.4.2.3. 

Pode-se também, utilizar diferentes taxas de letalidade sugeridas em alguns estudos [HALLAL 

et al, 2020b; MELLAN et al, 2020; RUSSELL et al 2020; WHO, 2020b], apresentados na seção 

4.5, que apresentam índices mais precisos dos que os indicados pelas fontes oficiais, sendo 

possível gerar cenários mais próximos da realidade. 

Esta análise tem o objetivo de determinar possíveis valores de números de infectados 

para cada localidade e a taxa de incidência da doença, gerando, assim, diferentes cenários 

epidemiológicos da COVID-19 no Brasil. A taxa de incidência se torna importante nessa 

análise, pois corresponde a relação entre o número de infectados e o tamanho da população, 

representando assim, uma métrica de comparação mais justa entre as diferentes localidades 

estudadas. Pode ser calculada através da Equação 2.1, apresentada na seção 2.6. 

Para a criação dos cenários são consideradas três taxas de letalidades diferentes: a taxa 

de letalidade oficial considerada para cada localidade no período estudado (retirada no dia 31 

de agosto de 2021 [CORONAVIRUSBRASIL, 2021]), a taxa sugerida de 1,38% pelo estudo 

de [RUSSELL et al 2020] e a taxa de 0,6% sugerida pela OMS [WHO, 2020b].   
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Utiliza-se também os números oficiais de infectados e óbitos indicados pelo Ministério 

da Saúde [CORONAVIRUSBRASIL, 2021], referentes a data de 31 de agosto de 2021. Esta 

fonte é utilizada, pois o PTRC não apresenta os dados referentes às pessoas contaminadas 

(números de infectados), somente os dados de óbitos relacionados à COVID-19, o que 

inviabilizaria a análise. Assim, pela metodologia desenvolvida, os números de óbitos oficiais, 

indicados pelo Ministério da Saúde, são corrigidos através das taxas de subnotificações de 

mortalidade previstas, encontradas na seção anterior. 

Na Tabela 7.5, são apresentadas as taxas de incidência oficiais, os números estimados 

de infectados (considerando as três diferentes taxas de letalidade) e os respectivos ajustes nas 

taxas de incidência. A tabela apresenta dados da análise nacional, regional e para as seis capitais 

selecionadas: Manaus, São Luiz, Cuiabá, São Paulo, Porto Alegre e Belém.  

Por simplificação, os valores estimados para todas as outras localidades, as taxas de 

letalidades vigentes, juntamente como o número de óbitos corrigidos são apresentados na 

Tabela A.2 do Apêndice A.  

Tabela 7.5 – Número estimado de infectados considerando diferentes taxas de letalidade em 2020 e 2021. 

Localidades 
Nº de 

infectados 
Oficial 

Taxa de 
incidência 

Oficial1 

Estimativa  do nº de Infectados 
Taxa de incidência  

por 100mil/hab 

CFR  
Oficial1 

CFR  
[RUSSEL et 

al, 2020] 
 (1,38%) 

CFR  
OMS 

 (0,6%) 

Ajustada 
Oficial2 

Ajustada  
CFR 

 [RUSSEL et 
al, 2020] 
 (1,38%) 

Ajustada  
CFR 
 OMS 

 (0,6%) 

Nacional         

Brasil 20.776.870  9.887 25.646.968 51.917.522 119.410.301 12.204 24.705 56.822 

Regional          

Centro-Oeste   2.172.548  13.331 2.417.394 4.441.931 10.216.441 14.833 27.256 62.689 

Nordeste   4.736.730  8.300 6.244.905 11.022.875 25.352.612 10.942 19.314 44.422 

Norte   1.824.270  9.898 2.213.387 4.045.213 9.303.989 12.009 21.948 50.480 

Sudeste   8.020.151  9.076 10.356.421 25.595.063 58.868.645 11.719 28.963 66.615 

Sul   4.023.171  13.421 4.609.749 7.505.986 17.263.769 15.378 25.040 57.592 

Capitais         

Belém 105.759 7.085 142.500 497.562 1.144.392 9.546 33.332 76.664 

Cuiabá 106.491 17.385 153.560 355.171 - 25.069 57.983 - 

Manaus 202.776 9.290 311.890 1.051.592 - 14.289 48.177 - 

Porto Alegre 169.316 11.411 214.286 502.755 1.156.337 14.442 33.884 77.932 

São Luís 46.362 4.208 69.441 277.419 638.063 6.302 25.177 57.907 

São Paulo 942.192 7.690 1.151.547 3.286.212 7.558.289 9.399 26.822 61.690 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 
Nota: CFR: corresponde as taxas de letalidades (Case Fatality Ratio – CFR, em inglês) 
(1) Taxa de incidência oficial é baseada nos dados do dia 31/08/2021, retirados do site do Ministério da Saúde, 

sem nenhuma correção. 
(2) Taxa de incidência oficial ajustada é baseada nos dados oficiais do dia 31/08/2021, retirados do site do 

Ministério da Saúde, considerando os números de óbitos corrigido pelo ajuste do modelo.   
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É importante ressaltar que a taxa de letalidade sofre variação no decorrer do tempo, 

pois é encontrada a partir da relação entre o número de óbitos e o número de infectados. De tal 

modo que a taxa é inversamente proporcional ao número de infectados. Assim, dependendo do 

quão pessimista é a taxa de letalidade, tem-se um menor quantitativo de infectados e vice-versa. 

As taxas de letalidade selecionadas (0,6% e 1,38%), que são comparadas com as taxas vigente 

para cada localidade (referente ao dia 31/08/21), são amplamente divulgadas em outros estudos, 

porém, para utilizá-las, foi realizado uma verificação se condizem com a variação das taxas 

apresentadas nas regiões, estados e capitais estudados. Na Tabela A.2, do Apêndice A, são 

apresentados os valores das taxas de letalidade e suas variações.  

Somente nas cidades de Florianópolis (1,29%) e Palmas (1,23%), a taxa de letalidade 

de 1,38%, indicada por [RUSSEL et al, 2020], demonstrou ser maior que a vigente no período. 

Dessa forma, para essas duas cidades, esta foi desconsiderada. Em relação a taxa de 0,6%, 

sugerida pela OMS, demonstrou ser inadequada por estar muito abaixo do esperado, para as 

seguintes cidades: Cuiabá, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Velho. Esta taxa gerou valores 

descomunais que se aproximam ou ultrapassam o total da população, assim seus valores não 

foram considerados na análise. 

Até o final de agosto de 2021, o Ministério da Saúde apresentou um número de quase 

21 milhões de infectados e em torno de 500 mil óbitos para todo o Brasil 

[CORONAVIRUSBRASIL, 2021], com uma taxa de incidência de 9.987 pessoas infectadas 

para cada 100 mil/hab.  

Nesse sentido, para a análise do cenário nacional, é necessário realizar um ajuste nos 

números de óbitos, considerando o percentual de subnotificação de mortalidade de 23.44%, 

destacado na seção anterior. Desse modo, supõe-se que o Brasil teria cerca de 700mil óbitos 

corrigidos pela COVID-19, no final de agosto de 2021.  

Considerando a taxa de letalidade (2,79% do dia 31/08/21), pode-se inferir que o Brasil 

possui um pouco mais que 25,6 milhões de infectados, com uma taxa de incidência em torno 

de 12.204 para cada 100mil/hab. Apresentando um percentual de subnotificação de infectados 

de 18,9% (proporção entre o valor estimado de infectados: 25.646.968, e o valor oficial: 

20.776.870). A identificação da taxa de subnotificação de infectados pode ser encontrada na 

Equação 6.5, na subseção 6.4.2.4, que representa o número relativo de pessoas que foram 

contaminadas pelo SARS-CoV-2, porém não são contabilizadas nos dados oficiais. 
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Considerando outras taxas de letalidades (1,38% [RUSSEL et al, 2020] e 0,6% [WHO, 

2020b]), pode-se estimar que o Brasil teria um número de infectados de 51.9 milhões e 119.4 

milhões, respectivamente. Apresentando uma taxa de incidência chegando a 56.822 infectados 

para cada 100 mil/hab, com valores de subnotificações de infectados, de 59,9% e 82,6%, 

respectivamente. 

Esses valores representam um aumento expressivo no cenário epidemiológico do 

Brasil, de quase 6x a mais do que o número de infectados oficiais, com um aumento de até 

475% em sua taxa de incidência.  

Em relação a análise regional, pode-se destacar as duas regiões mais afetadas: 

Nordeste e Sudeste, que apresentam as maiores variações nas taxas de incidência. Para a região 

Nordeste, a variação foi de 435% a mais, se comparada à taxa de incidência oficial (8.300 

infectados/100mil hab.) com a maior encontrada (44.422 infectados/100mil hab). Na região 

Sudeste, a taxa de incidência mais alta apresenta uma variação de 634% a mais do que a taxa 

de incidência oficial (9.076 infectados/100mil hab.). Nestas regiões, os valores estimados de 

infectados chegam próximos de 25,3 milhões e 58,8 milhões, respectivamente, correspondendo 

um aumento de até 5x a mais de infectados para a região Nordeste, e 7x a mais para a região 

Sudeste. 

Em relação às capitais, as estimativas de infectados apresentam um aumento ainda 

mais expressivo, principalmente nas capitais do Norte e Nordeste: São Luís, Manaus e Belém. 

Os números de infectados estimados, apresentam, respectivamente, variações entre 

1276%(638.063), 418% (1.051.592) e 982%(1.144.392), em relação aos números oficiais. Em 

relação a taxa de incidência, considerando a taxa de letalidade oficial, as cidades de Manaus 

(25.060 infectados/100mil hab), Cuiabá (14.288 infectados/100mil hab) e Porto Alegre (14.442 

infectados/100mil hab), demonstram valores mais altos. 

Para se ter uma compreensão do impacto das subnotificações de mortes na incidência 

da COVID-19, nos respectivos estados brasileiros, é apresentado dois mapas de calor, ilustrados 

na Figura 7.16. O primeiro considera as taxas de incidências relativas aos números oficiais de 

infectados, e no segundo, as taxas de incidência encontradas a partir do número de infectados 

estimado no modelo (considerando os ajustes nos valores de óbitos calculados neste trabalho). 

Optou-se por comparar os valores das taxas de incidência calculadas a partir de taxas de 

letalidades iguais para cada estado (taxas vigentes no dia 31 de agosto de 2021). Na escala de 

cores atribuída a cada índice observado, variando de 87.823 (número de infectados oficial no 
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Acre) e 5.324.945 (número estimado de infectado para São Paulo). Cores verdes e vermelhas 

significam baixos e altos índices de subnotificação, respectivamente.  

Figura 7.16- Mapa de calor da taxa de incidência oficial e da estimada no Brasil 2020 e 2021, considerando a taxa 
de letalidade vigente. 

 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho. 

 

Observando-se os mapas de calor, é possível perceber o quanto a subnotificação de 

mortalidade da COVID-19 pode mascarar os reais cenários epidemiológicos de ocorrências da 

pandemia no Brasil. Os estados que apresentaram maiores taxas de incidência após o ajuste 

foram: Mato Grosso, Santa Catarina, Rondônia e Espirito Santo.  

 

7.7 Síntese das Análises e Suposições relacionadas aos Resultados Obtidos 

Nesta seção, são apresentadas as principais suposições em relação aos resultados 

encontrados. 

Em relação aos resultados referentes a taxas de subnotificações de mortalidade, foi 

identificado uma expressiva subnotificação de mortes relacionada à COVID-19 para o Brasil 

(23,44%), para cada 100 casos não notificados, em torno de 24 não são registrados. Esse 

resultado é uma estimativa, pois é muito difícil afirmar o real cenário de subnotificação, 

contudo, o valor encontrado se aproxima dos percentuais identificados em estudos mais 

recentes, próximo de 22,62% [KUPEK, 2021], 22% [CARVALHO et al, 2021] e 28% 

[PAIXÃO et al, 2021].  

As questões que levaram a esse resultado são complexas, já que muitos motivos podem 

ser considerados nesse  caso, entre eles: falta de testes, atrasos nos resultados, rede de 
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diagnósticos precários, profissionais não capacitados, rede de assistência médica ineficiente, 

falhas no processos da vigilância epidemiológica, erros nas divulgações de informações, falhas 

nas ações de prevenção e controle da doença, faltas de ações integradas de forma nacional 

relacionadas ao combate ao novo coronavírus, entre outras.   

Nos resultados apresentados por regiões brasileiras, demonstrou-se comportamentos 

diferenciados da evolução de óbito provocada pela COVID-19 e nos valores referente aos 

excessos de óbitos encontrados pelos modelos de séries temporais. As regiões Sul e Centro-

Oeste foram as que tiveram menores percentuais de variação total de excessos em relação ao 

total das doenças analisadas, e, por conseguinte, as menores taxas de subnotificações de 

mortalidade. Acredita-se que esses percentuais foram encontrados por essas regiões terem sido 

acometidas pela pandemia mais tardiamente em relação as outras regiões. Pois se supõe que 

conseguiram se preparar melhor para o diagnóstico da doença, através de capacitação dos 

profissionais de saúde ou até mesmo pela facilidade de aquisições de testes, já que no início da 

pandemia estes itens eram escassos.  

Além disso, os protocolos indicados pelo Ministério da Saúde, para lidar com o novo 

coronavírus, foram sendo criados e melhorados ao longo do tempo, conforme o entendimento 

sobre a doença foi sendo ampliado. Visto que, somente em meados de maio de 2020, quase três 

meses depois do primeiro caso confirmado, o Ministério da Saúde divulgou um manual de 

orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19 [BRASIL, 2020a]. 

Assim, para os óbitos ocorridos antes dessa data não existia a orientação de inserir na DO a 

informação de “suspeita COVID-19” para os casos que não tiveram confirmação laboratorial, 

o que pode validar os valores expressivos de subnotificações apresentados.  

Esse cenário também pode explicar o fato das subnotificações de mortes no Brasil, por 

todas as doenças, serem maiores no ano de 2020 (31,17%), do que no ano 2021 (20,65%), como 

apresentado na seção 7.4. Outra suposição para a redução das subnotificações em 2021 foi o 

aumento da capacidade de testagem, visto que neste ano os testes deixaram de ser escassos. 

Entretanto, em 2021 ainda é apresentado um valor expressivo (20,65%) nas taxas de 

subnotificação de mortalidade, o que se pode supor que as autoridades públicas não reavaliaram 

a efetividade de suas ações, permanecendo com os mesmos erros ou ainda não destinando uma 

quantidade suficiente de investimentos para o enfrentamento da pandemia. Vale ressaltar, que 

em 2021 o quantitativo absoluto de óbitos observados e corrigidos foi bem maior, com um 

aumento de 45% de óbitos, em relação a 2020.   
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Em relação as regiões que tiveram as mais altas taxas de subnotificação, Nordeste 

(31,84%) e Sudeste (29,13%), acredita-se que os altos índices demográficos dessas regiões 

possam ter provocado esse cenário, além de terem sido as primeiras regiões mais fortemente 

afetadas pela pandemia. 

Em relação aos estados e capitais, foram identificadas diferentes taxas de 

subnotificação de mortalidade, entre 4,60% (Piauí) e 57,73% (Pernambuco), e as capitais entre 

2,36% (Teresina) e 53,81% (Manaus). Podem existir muitas causas para essas disparidades, 

conforme [WERNECK et al, 2021]: as localidades podem passar por estágios e momentos 

distintos da epidemia; há diferenças demográficas e nas condições prévias de saúde das 

populações; os sistemas de saúde e de diagnósticos locais podem estar mais ou menos 

preparados e equipados; e os aspectos econômicos e a vulnerabilidade social em cada lugar 

também são diferenciados.  

No caso da capital Manaus, a maior taxa de subnotificação encontrada entre as capitais, 

pode ter sido impactada pelo agravamento da variante Gama (mais transmissível e mortal), o 

colapso do sistema de saúde e pela crise no abastecimento de oxigênio medicinal. Outro aspecto 

relevante, que pode ter contribuído para a situação na capital, foi o “negacionismo” sobre a 

gravidade da pandemia e da necessidade de medidas de distanciamento, ocorrido em âmbito 

estadual e federal, como a ideia de que a pandemia estava sob controle por meio da “imunidade 

de rebanho” e também corroborado por decisões políticas locais, exemplificada por um fato 

ocorrido no final de dezembro de 2020, quando o governador do estado do Amazonas, após 

protestos do comércio local e da falta de apoio federal voltou atrás ao que estabelecia o decreto, 

assinado por ele, que determinava o fechamento do comércio e proibia os eventos 

comemorativos na cidade. Em relação ao estado de maior índice de subnotificação de 

mortalidade, Pernambuco, faz-se necessário realizar uma avaliação mais detalhada, 

considerando fatores socioeconômicos, demográficos e territoriais.  

Os resultados referentes aos excessos de óbitos analisados separadamente por doenças, 

apresentados na seção 7.3, bem como os resultados da análise exploratória, demonstrados na 

seção 7.2., apresentam valores percentuais de excessos relativos às mortes diretas e indiretas 

relacionadas à COVID-19. Consideram-se mortes por causas diretas as doenças com sintomas 

clinicamente semelhantes ao novo coronavírus, como: SRAG, pneumonia, septicemia e 

insuficiência respiratória. Para elas, pode-se supor que houveram erros nos diagnósticos e, por 

conseguinte, nos registros de óbitos. Essas análises possibilitam que as autoridades públicas de 
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saúde viabilizem a detecção de quais regiões estão menos capacitadas no reconhecimento de 

determinadas doença, permitindo, assim, que possam ser criados planos de ações de 

capacitações para os profissionais de saúde mais efetivos.  

 Em relação a essas doenças, supõe-se que a SRAG foi a doença que mais foi registrada 

no lugar do SARS-CoV-2 nos cadastros de óbitos, por apresentar os maiores percentuais dentro 

os excessos de óbitos calculados, chegando a representar percentuais de 55% do total de 

excessos para a região Nordeste, 89% para o estado do Piauí e 96% para a cidade de Recife.   

Nesse sentido, os resultados evidenciam que existe uma desorientação em relação aos 

registros de óbitos relacionados à SRAG no Brasil. Isso pode ser explicado por existir uma 

confusão nas nomenclaturas usadas para a SRAG ou SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome), doença respiratória viral causada pelo coronavírus SARS-CoV, de codificação CID 

U04.9 (apresentada na seção 2.2.1 e analisada neste trabalho) e a nomenclatura relacionada à 

SRAG, referente a categoria de síndromes gripais, essa controvérsia é abordada em [JIH, 2005].  

Além disso, a categoria da SRAG (Síndrome respiratória Aguda Grave) foi criada em 2009, 

durante a pandemia da gripe H1N1, para facilitar a notificação de casos suspeitos dessa doença, 

tendo como objetivo inicial ganhar agilidade nas notificações de qualquer síndrome gripal. 

Antes de se transformar em causa de morte, a SRAG serve para que uma suspeita seja 

rapidamente informada pelos hospitais às autoridades, por meio do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), porém uma vez confirmado o diagnóstico, a SRAG 

deveria receber então uma classificação final entre cinco alternativas: "influenza", "outro vírus 

respiratório", "outra causa indefinida", "sem diagnóstico" e, a partir de 2020, também "COVID-

19" [FIOCRUZ, 2020]. 

Por esses motivos, além das dificuldades na testagem por COVID-19, a falta de 

capacitação dos agentes públicos de saúde e a ausência de orientação por parte do Ministério 

da Saúde, acredita-se que os profissionais de saúde acabaram utilizando a SRAG (a doença de 

CID U04.9) como a principal causa de óbitos nos registros das DOs, servindo como uma 

alternativa para os casos incertos de COVID-19.  

Em relação à insuficiência respiratória e septicemia, acredita-se que foram causas de 

erros nos registros de óbitos da COVID-19 por serem doenças que são geradas a partir de 

síndromes gripais, dificultando, assim, na identificação por parte dos profissionais de saúde, 

principalmente pela falta de testes.  
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Em relação à pneumonia, foi a doença que apresentou os menores percentuais, com 

valores observados menores do que o predito em praticamente todo o período estudado. 

Caracterizando, assim, uma redução no número de casos de pneumonia. É possível estabelecer 

duas hipóteses: que realmente houve uma redução nos casos da pneumonia, devido às medidas 

de distanciamento que acabaram por reduzir as outras doenças de alta transmissibilidade, além 

da COVID-19. Ou que houve uma subnotificação de registros relacionadas a essa doença.  

Os excessos de óbitos encontrados relativos às mortes indiretas relacionadas à 

COVID-19 são representados por “demais óbitos”, que são indicadores menos específico para 

analisar os erros cometidos no preenchimento das DOs. Contudo, permitem avaliar o impacto 

total na mortalidade no período da pandemia, incluindo as mortes indiretamente relacionadas 

ao SARS-CoV-2, e por ela impactadas, em função, por exemplo, do colapso da rede de saúde. 

Assim, as mortes indiretas também são indicadores da falta de ações e investimentos das 

autoridades públicas na preparação do sistema de saúde.  

Em relação aos resultados comparativos das duas ondas ocorridas nas principais 

capitais, supõe-se que o maior impacto da doença nos grandes centros urbanos pode ter ocorrido 

devido a alguns fatores que dificultaram o distanciamento físico e as medidas de prevenção, 

tais como: a densidade populacional, o transporte público saturado, a desigualdade e habitações 

precárias com grande concentração de pessoas por domicílio.  

É importante ressaltar que em 2021 os excessos de mortes relacionados à COVID 

foram menores do que em 2020 na maioria das capitais. Acredita-se que esse cenário pode ter 

sido influenciado por motivos já citados, mas também pelas mudanças dos prefeitos, supondo-

se que a nova gestão no poder executivo possa ter desenvolvido medidas mais eficazes no 

controle da doença que reduziram as ocorrências de mortes. Esse cenário pode ser visto de 

forma mais significativa em São Luiz e Belém. 

Em relação aos cenários epidemiológicos gerados para estimar o número de infectados, 

apresentados na seção 7.6, os valores encontrados representam um aumento expressivo no 

cenário epidemiológico do Brasil, de quase 6x mais no número de infectados, com um aumento 

de até 475% em sua taxa de incidência. Tal percentual de aumento são descomunais, entretanto 

se aproximam de outros estudos, como do EPICOVID-19 [HALLAL et al, 2020b], no qual 

também estimou um valor de 6x maior no número de infectados. 
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7.8 Considerações Finais  

Neste capítulo, foram descritos os resultados encontrados pela implementação da 

metodologia proposta nesta tese aplicada no cenário da pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Porém, algumas considerações a seguir, devem ser destacadas, a partir desses resultados. 

Os números que extrapolam os valores preditos no modelo foram considerados casos 

de subnotificações de óbitos por COVID-19, incluindo-se nessa contabilização as causas 

indiretas de mortes consideradas pela COVID-19, medidas por “demais óbitos”. Porém há de 

se considerar que pode ter havido um aumento de fato relacionado as causas de mortes por 

outras doenças respiratórias (insuficiência respiratória, SRAG) e septicemia, que nesse estudo 

foi desconsiderado.  

O processo de atualização das informações relativas aos registros de óbitos e casos de 

COVID-19 nos municípios, estados e na esfera federal é dinâmico e complexo. Os dados 

informados diariamente são sujeitos a revisões e alterações. Considerando as diferenças de cada 

município brasileiro, no que diz respeito ao porte populacional, infraestrutura e organização 

dos serviços de saúde. Além de todos os desafios que a pandemia de COVID-19 impõe, é 

possível que haja mudanças no número de casos ou óbitos, em decorrência de erros ou atrasos 

no repasse das informações, como validado na seção 6.3. Assim, os dados usados na análise 

desse trabalho podem ser alterados em uma análise futura. 
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8 CONCLUSÃO 

Nesta tese, foram propostas estratégias para análise de subnotificações de mortalidade 

em cenários epidemiológicos fundamentadas em previsões de séries temporais, ocorridas em 

países em desenvolvimento, que apresentam condições de desigualdades sociais e de serviços 

de saúde, exigindo ações públicas mais efetivas ao controle de epidemias. Essas estratégias 

permitem estimar cenários epidemiológicos mais precisos, a fim de fornecer subsídios às 

autoridades públicas nas ações de enfrentamento de controle da doença. 

Com o propósito de validar as estratégias geradas, foi usado como estudo de caso a 

pandemia da COVID-19 no Brasil. Criou-se uma metodologia para estimar as subnotificações 

de óbitos relacionadas ao novo coronavírus, baseada em modelos de previsões de séries 

temporais.  Os modelos foram gerados a partir de séries históricas robusta de dados de óbitos, 

referente aos anos de 2009 a 2021. A metodologia proposta calculou os excessos de mortes, 

através da diferença entre os valores de óbitos oficiais e preditos, sendo categorizado por mortes 

provocadas por doenças de causas naturais específicas: SRAG, pneumonia, septicemia, 

insuficiência respiratória e demais óbitos. A previsão foi feita para estimar as ocorrências de 

mortes para os anos de 2020 e 2021, com a finalidade de medir as subnotificações de mortes 

(diretas e indiretas) relacionadas ao SARS-CoV-2. A análise foi realizada para todo o Brasil, 

para as regiões, estados e capitais brasileiras.  

A metodologia apresenta três etapas. A primeira se refere a seleção, processamento e 

transformação dos dados da série histórica de óbitos. Nessa etapa, utilizou-se duas principais 

bases de dados de mortalidade brasileiras, o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 

disponibilizado pelo DATASUS (2010-2019) e o Portal do Registro Civil (PTRC), 

disponibilizado pela Associação dos Cartórios de Registro Civis (2020 -2021). A partir do 

tratamento nas duas bases para compatibilização de seus dados, foi possível a geração de uma 

base unificada contendo a série histórica de óbitos diários abrangendo o período de 2010 a 2021. 

A geração dessa base unificada representa uma das contribuições desta tese, pois poderá servir 

de fonte de pesquisa a outros trabalhos acadêmicos.  

A segunda etapa da metodologia permitiu que fossem criados diversos cenários 

epidemiológicos relativos ao novo coronavírus. Para a criação desses cenários, foram aplicados 

modelos de previsões de séries temporais utilizando a técnica de Regressão Modular, por 

intermédio da ferramenta PbProphet, que demonstrou ser a mais adequada para os dados das 

séries temporais analisadas. Os modelos foram gerados de forma individual para cada doença 
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analisada, considerando todas as regiões, estados e capitais brasileiras, totalizando 295 modelos 

de previsões gerados.    

A partir das previsões de mortes geradas pelos modelos, foi possível medir o excesso 

de óbitos ocorridos em 2020 e 2021, relacionados às causas de mortes específicas por doença. 

Por meio dessas análises, identificou-se as possíveis doenças que foram mais notificadas 

erroneamente no lugar da COVID-19. A SRAG apresentou o maior percentual relativo aos 

excessos de mortes relacionados ao novo coronavírus.  

Considerando os excessos de mortes encontrados por todas as doenças e supondo que 

eles correspondem, de forma direta ou indireta, a casos de subnotificação do SARS-CoV-2, 

calculou-se os índices de subnotificações de mortalidade, no período de 2020 e 2021, 

relacionados à COVID-19, para cada localidade estudada. O Brasil apresentou um valor de 

23,44% de subnotificação, considerando todo o período, com percentuais de 32,17%(2020) e 

20,65%(2021). Os resultados encontrados na literatura [KUPEK, 2021; CARVALHO et al, 

2021; PAIXÃO et al, 2021] apresentaram valores próximos a esses. As regiões que 

apresentaram maiores índices de subnotificação: Sudeste (29,13%), Nordeste (31,84%) e Norte 

(21,33%), também foram destacadas em outros estudos [WERNECK et al, 2021]. O estado e 

capital que apresentaram maiores índices de subnotificações foram Pernambuco (57,73%) e 

Manaus (53,81%). 

Neste trabalho também foi realizada uma comparação entre as duas principais ondas 

de óbitos provocadas pela pandemia para seis capitais, selecionadas entre as mais atingidas em 

cada região. Através das correções encontradas pelos índices de subnotificações de mortalidade, 

foi possível estimar números de óbitos mais precisos entre os picos de ocorrência da doença. 

Percebe-se que, pelo comportamento das ondas, o ano de 2020 foi maior em número de 

excessos de mortes (maior subnotificação), porém a segunda onda (em 2021) foi mais 

devastadora, na maioria das capitais estudadas, provocando um número absoluto maior de 

mortes, o que demonstra a falta de reformulação nas ações de controle da doença e despreparo 

das autoridades públicas.   

Por meio da correção no número de óbitos, calculados a partir dos índices de 

subnotificações de mortalidades da COVID-19, foi possível estimar o número de infectados nas 

diferentes localidades, aplicando a taxa de letalidade vigente no período e outras duas usadas 

na literatura [WHO, 2020b; RUSSEL et al, 2020]. Desse modo, estimou-se que o Brasil teria, 

até final de agosto de 2021, em torno de 25 milhões a 119 milhões de pessoas infectadas, 
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representando um número quase 6x maior (no pior caso) que os divulgados oficialmente. 

Resultado que se aproximou de outros estudos, como do EPICOVID-19 [HALLAL et al, 

2020b], o qual também estimou um número de infectados no Brasil de 6x maior que os dados 

oficiais.  

Apesar da subnotificação dos casos COVID-19, o país também enfrenta problemas 

causados por dados divulgados pelas fontes oficiais brasileiras. Diversas discrepâncias e 

imprecisões foram identificadas nestas bases, gerando, assim, desinformação e desconfiança à 

população em relação às informações apresentadas. Nesta tese, uma das contribuições é 

sistematizar essas informações e fornecer cenários mais precisos. Foi realizado também uma 

análise comparativa entre três principais fontes de dados sobre o novo coronavírus com o 

objetivo de identificar essas divergências.  

Neste cenário, é importante ressaltar que as mortes relacionadas à COVID-19 e os 

problemas enfrentados para sua notificação correta estão diretamente relacionados às questões 

sociais do país, pois há desequilíbrios na exposição ao vírus, na vulnerabilidade social frente à 

pandemia, na realização de testes e diagnóstico, na incapacidade da população seguir medidas 

de isolamento e no acesso aos serviços de saúde.  

Acrescentando a isso, destaca-se as dificuldades na gestão do governo federal 

brasileiro no enfrentamento da pandemia. O negacionismo, a desinformação em relação as 

medidas preventivas da doença, a indicação de medicação precoce sem eficácia comprovada, a 

descrença na ciência, a desqualificação da vacinação, as diversas mudanças na gestão do 

Ministério da Saúde, além da falta de ações integradas nacionais, acabam por impactar ainda 

mais os efeitos da pandemia, refletindo diretamente no cenário de mortalidade da COVID-19 

no Brasil.  

À luz desses indicativos, as principais contribuições dessa tese podem ser listadas a 

seguir: 

• A criação de uma metodologia para análise de subnotificações de mortalidade em 

epidemias que possam ser aplicadas em diferentes cenários epidemiológicos, usando séries 

temporais de longos períodos, a fim de fornecer subsídios para as autoridades públicas nas 

tomadas de decisões diante de uma epidemia;   

• A construção de uma base unificada com a série histórica de mortes do Brasil, dos 

últimos doze anos (2019 a 2021), relacionados a todas as causas de mortes naturais, incluindo 

as doenças respiratórias e a COVID-19, para servir de apoio a outros estudos; 
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• Análises de excessos de mortes categorizados pelas doenças clinicamente 

relacionadas à COVID-19 no Brasil (SRAG, pneumonia, insuficiência respiratória e 

septicemia) e por todas as outras causas de mortes naturais, para estimar os excessos de mortes 

diretas e indiretas pelo SARS-CoV-2, nos anos de 2020 e 2021. O objetivo dessas análises é 

auxiliar as autoridades públicas na identificação da doença que foi mais diagnosticada de forma 

errada no lugar do novo coronavírus; 

• Geração de cenários epidemiológicos de mortalidade pela COVID-19, através de 

estimativas de índices de subnotificação de mortalidade da doença em todo o Brasil, regiões, 

estados e capitais, no período de 2020 e 2021(até agosto), a fim de auxiliar as autoridades 

públicas na identificação de números de mortes mais precisos em cada localidade e fornecer 

um cenário mais representativo de mortalidade do novo coronavírus; 

• Geração de cenários epidemiológicos de contaminados pela COVID-19, através de 

estimativas do número de casos de infectados da doença em todo o Brasil, regiões, estados e 

capitais, no período de 2020 e 2021(até agosto), com o intuito de sistematizar as informações 

contraditórias sobre a doença e fornecer um cenário mais representativo da incidência do novo 

coronavírus; 

• Análises comparativas entre dois momentos críticos (duas ondas) da COVID-19, 

em todo Brasil e em seis capitais brasileiras mais afetadas em suas respectivas regiões, a fim de 

identificar as ações mais assertivas realizadas e estimar os efeitos de mortalidade de cada onda; 

• Análise de divergências entre as fontes oficiais de informações relacionadas à 

COVID-19.  

 

8.1 Publicações relacionadas ao Trabalho 

 

Principais publicações relacionadas a esta tese: 

• VEIGA E SILVA, L. et al. “An analysis of COVID-19 mortality underreporting 

based on data available from official Brazilian government internet portals”, Journal of 

Medical Internet Research, v. 22, n. 8, p e21413, 2020, doi: 10.2196/21413. 

• VEIGA E SILVA, L. et al. "Um Estudo Sobre Subnotificação de Mortalidade por 

COVID-19 na Cidade de Manaus", Computação Brasil, vol. 42, pp. 16-19, 2020. 
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• Publicação da Nota Técnica intitulada: “Análise da evolução da pandemia de 

COVID-19 no Brasil”, envolvendo várias instituições do Brasil para auxiliar os órgãos 

competentes nas tomadas de decisões mais efetivas no controle e contenção do SARS-CoV-2. 

Outras publicações: 

• DE QUEIROZ, D. M, FRANCÊS, C.R., DA COSTA, K. VEIGA E SILVA, L. ABI 

HARB. M.P..Uma Proposta de Arquitetura de Big Data para Detecção de Fake News. Anais 

do Encontro Anual de Tecnologia da Informação, v. 9, n. 1, p. 134-134, 2019. 

 

8.2 Dificuldades Encontradas  

Seguem algumas dificuldades observadas ao longo da construção desta tese: 

• O contexto deste trabalho é voltado para a área da epidemiologia, o que gerou 

um grande desafio para a autora na compreensão de diversas conceitos necessários à realização 

do mesmo; 

• O trabalho foi desenvolvido no decorrer da pandemia do novo coronavírus, 

sendo um desafio pessoal da autora em lidar com números relativos à mortalidade, sabendo-se 

que cada número representa a morte de um indivíduo, além de vivenciar um cenário devastador 

de mortes provocado pela doença, tendo pessoas próximas impactadas pelos efeitos da 

pandemia;  

• Dificuldades com as bases de dados oficiais relacionadas a dados de mortes da 

COVID-19, devido aos atrasos, erros e inconsistência nos dados; 

• Dificuldade na extração, processamento e transformações dos dados relativos à 

série histórica de óbitos, pois as fontes de dados do SIM são disponibilizadas através de uma 

ferramenta específica fornecida pelo DATASUS. Esses dados possuem uma grande quantidade 

de informações que necessitam de um processo minucioso de limpeza e transformação; 

• Dificuldade na concatenação das bases do SIM e PTRC, pois as duas bases 

possuem campos diferentes e critérios de identificação relacionados à COVID-19 distintos, 

sendo necessário o auxílio de um especialista para identificação das CIDs das doenças 

estudadas; 
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• O desafio na identificação de subnotificações de mortalidade relacionadas à 

COVID-19, uma vez que, além de ser uma doença sem precedentes, é capaz de desencadear 

outras doenças, como a pneumonia e a SRAG, que podem ser caracterizadas como a principal 

causa de morte. Nessa perspectiva, há um viés de subjetividade no registro da doença, uma vez 

que o médico pode atestar ou não o óbito pela COVID-19, de acordo com seu conhecimento 

clínico, sem a necessidade de exames laboratoriais.   

 

8.3 Trabalhos Futuros 

Como possíveis desdobramentos desta tese podem ser destacados: 

• Manter a unificação das bases de óbitos para os próximos anos a partir da 

metodologia de concatenação das bases, a fim de gerar informações para o estudo de novas 

epidemias. 

• Realizar análises mais específicas da subnotificação de mortalidade nas regiões, 

considerando características sociodemográficas da população, como: pirâmide etária, sexo, 

raça, fatores demográficos da região, renda e comorbidades.     

• Realizar análise mais específicas da subnotificação de mortalidade considerando 

características do sistema de saúde das diversas localidades, como: testes realizados, pacientes 

hospitalizados, pacientes em UTI, pacientes com ventilação mecânica, número de UTIs, 

unidades de pronto atendimento com ventilação mecânica, etc. 

• Utilizar outros modelos de séries temporais e comparar os resultados entre eles, 

tais como: Agrupamento baseado em distância, algoritmo fuzzy c-means (FCM), modelo 

Hidden Markov (HMM), modelos de média móvel integrada autoregressiva (ARIMA), Auto 

regressão vetorial (VAR), entre outros.  

• Realizar uma análise mais específica em relação ao impacto das duas ondas, a 

partir das características socioeconômicas dos estados e capitais com as mais altas taxas de 

subnotificação de mortalidade pela COVID-19; e, 
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APÊNDICE A: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS AOS 

RESULTADOS ENCONTRADOS  

 

Neste Apêndice são fornecidos dados mais detalhados sobre os resultados encontrados, 

para se ter uma melhor compreensão em relação aos valores identificados no Capítulo 7.  

Na seção 7.4, são apresentados os resultados relativos às taxas de subnotificação de 

mortalidade sintetizados na Tabela 7.4. Para complementar esses resultados, na Tabela A.1 são 

descritas informações sobre a população de cada localidade e valores relativos a taxa de 

mortalidade e sua variação, considerando o número de óbitos corrigidos pelo modelo. 

Tabela A1 – Subnotificações de óbitos de COVID-19 ocorridas em 2020 e 2021 – complementar 

Localidades População 
Excesso 

Total 

Óbitos COVID-19 
Subnotifi

cação 

Taxa de 
Mortalidade  
 100mil/hab 

Variação  na 
Taxa de 

Mortalidade 
Oficial Previsto Oficial Prevista 

Nacional         

Brasil 210.147.125 126.271 412.537 538.808 23,44% 196 256 30,6% 
         

Regional         

Centro-Oeste 16.297.074 5.029 39.605 44.634 11,27% 243 274 12,7% 

Nordeste 57.071.654 31.071 66.517 97.588 31,84% 117 171 46,7% 

Norte 18.430.980 6.625 24.440 31.065 21,33% 133 169 27,1% 

Sudeste 88.371.433 87.757 213.532 301.289 29,13% 242 484 100,3% 

Sul 29.975.984 11.682 68.443 80.125 14,58% 228 267 17,1% 
         

Estadual         

Acre 881.935 1.182 1.276 2.458 48,09% 145 279 92,6% 

Alagoas 3.337.357 3.395 3.473 6.868 49,43% 104 206 97,8% 

Amapá 845.731 190 1.365 1.555 12,22% 161 184 13,9% 

Amazonas 4.144.597 5.504 5.939 11.443 48,10% 143 276 92,7% 

Bahia 14.873.064 15.256 17.121 32.377 47,12% 115 218 89,1% 

Ceará 9.132.078 4.689 14.182 18.871 24,85% 155 207 33,1% 

Espírito Santo 4.018.650 3.245 8.097 11.342 28,61% 201 282 40,1% 

Goiás 7.018.354 2.012 16.945 18.957 10,61% 241 270 11,9% 

Maranhão 7.075.181 2.179 4.967 7.146 30,49% 70 101 43,9% 

Mato Grosso 3.484.466 3.220 8.229 11.449 28,12% 236 329 39,1% 
Mato Grosso 

do Sul 
2.778.986 1.707 7.406 9.113 18,73% 267 328 23,0% 

Minas Gerais 21.168.791 20.535 42.439 62.974 32,61% 200 297 48,4% 

Pará 8.602.865 1.945 8.163 10.108 19,24% 95 117 23,8% 

Paraíba 4.018.127 2.784 5.341 8.125 34,26% 133 202 52,1% 
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Paraná 11.433.957 4.327 26.936 31.263 13,84% 236 273 16,1% 

Pernambuco 9.557.071 13.269 9.714 22.983 57,73% 102 240 136,6% 

Piauí 3.273.227 167 3.462 3.629 4,60% 106 111 4,8% 

Rio de Janeiro 17.264.943 28.351 43.922 72.273 39,23% 254 419 64,5% 
Rio Grande do 

Norte 
3.506.853 590 4.532 5.122 11,52% 129 146 13,0% 

Rio Grande do 
Sul 

11.377.239 6.248 27.048 33.296 18,77% 238 293 23,1% 

Rondônia 1.777.225 1.289 4.134 5.423 23,77% 233 305 31,2% 

Roraima 605.761 469 1.242 1.711 27,41% 205 282 37,8% 

Santa Catarina 7.164.788 3.040 14.459 17.499 17,37% 202 244 21,0% 

São Paulo 45.919.049 39.515 119.074 158.589 24,92% 259 345 33,2% 

Sergipe 2.298.696 1.058 3.725 4.783 22,12% 162 208 28,4% 

Tocantins 1.572.866 360 2.321 2.681 13,43% 148 170 15,5% 
         

Capitais         

Aracaju 657.013 124 1.758 1.882 6,59% 268 286 7,1% 

Belém 1.492.745 1.223 2.297 3.520 34,74% 154 236 53,2% 

Belo Horizonte 2.512.070 2.064 5.729 7.793 26,49% 228 310 36,0% 

Boa Vista 399.213 386 1.093 1.479 26,10% 274 370 35,3% 

Brasília 3.015.268 20 814 834 2,40% 27 28 2,5% 

Campo Grande 895.982 373 3.375 3.748 9,95% 377 418 11,1% 

Cuiabá 612.547 2.532 3.197 5.729 44,20% 522 935 79,2% 

Curitiba 1.933.105 803 5.869 6.672 12,04% 304 345 13,7% 

Florianópolis 500.973 107 732 839 12,75% 146 167 14,6% 

Fortaleza 2.669.342 1.341 7.395 8.736 15,35% 277 327 18,1% 

Goiânia 1.516.113 202 5.912 6.114 3,30% 390 403 3,4% 

João Pessoa 809.015 230 1.591 1.821 12,63% 197 225 14,5% 

Macapá 503.327 133 1.045 1.178 11,29% 208 234 12,7% 

Maceió 1.018.948 939 1.279 2.218 42,34% 126 218 73,4% 

Manaus 2.182.763 5.447 4.676 10.123 53,81% 214 464 116,5% 

Natal 884.122 131 1.858 1.989 6,59% 210 225 7,1% 

Palmas 299.127 56 470 526 10,65% 157 176 11,9% 

Porto Alegre 1.483.771 2.256 6.239 8.495 26,56% 420 573 36,2% 

Porto Velho 529.544 411 1.741 2.152 19,10% 329 406 23,6% 

Recife 1.645.727 2.489 3.489 5.978 41,64% 212 363 71,3% 

Rio Branco 407.319 722 775 1.497 48,23% 190 368 93,2% 

Rio de Janeiro 6.718.903 5.922 18.376 24.298 24,37% 273 362 32,2% 

Salvador 2.872.347 1.401 6.049 7.450 18,81% 211 259 23,2% 

São Luís 1.101.884 1.262 1.273 2.535 49,78% 116 230 99,1% 

São Paulo 12.252.023 9.630 33.709 43.339 22,22% 275 354 28,6% 

Teresina 864.845 24 994 1.018 2,36% 115 118 2,4% 

Vitória 362.097 201 844 1.045 19,23% 233 289 23,8% 

Fonte: Elaborada pela autora do trabalho 
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Na seção 7.6, são apresentados os resultados relativos à geração de cenários epidemiológicos. Os dados apresentados na Tabela A.2 

complementam as informações da Tabela 7.5, acrescentando a população estimada, os valores correspondentes dos óbitos oficiais e corrigido, 

assim como dos números oficiais de infectados. 

 
Tabela A2 – Número estimado de infectados considerando diferentes taxas de letalidade - complementar 

Localidades População 
Óbitos  

COVID-19  
Oficial 

Óbitos  
COVID-19  
Corrigidos 

Infectados 
Oficial 

CFR  
Oficial 

(31/08/21) 

Estimativa  de Infectados 

Taxa de incidência por 100mil/hab 

CFR  
Oficial 

(31/08/21) 

CFR  
[Russel et al] 

 (1,38%) 

CFR  
OMS 

 (0,6%) 
Oficial 

Ajustada 
Oficial 

(31/08/21) 

Ajustada 
CFR  

[Russel et al] 
 (1,38%) 

Ajustada 
CFR  
OMS 

 (0,6%) 

Nacional                         

Brasil    210.147.125         580.413           716.462    20.776.870 2,79%     25.646.968         51.917.522       119.410.301  9.887 12.204 24.705 56.822 

                          

Regional                         

Centro-Oeste      16.297.074           55.090             61.299      2.172.548 2,54%       2.417.394           4.441.931         10.216.441  13.331 14.833 27.256 62.689 

Nordeste      57.071.654         115.379           152.116      4.736.730 2,44%       6.244.905         11.022.875         25.352.612  8.300 10.942 19.314 44.422 

Norte      18.430.980           46.010             55.824      1.824.270 2,52%       2.213.387           4.045.213           9.303.989  9.898 12.009 21.948 50.480 

Sudeste      88.371.433         273.532           353.212      8.020.151 3,41%     10.356.421         25.595.063         58.868.645  9.076 11.719 28.963 66.615 

Sul      29.975.984           90.402           103.583      4.023.171 2,25%       4.609.749           7.505.986         17.263.769  13.421 15.378 25.040 57.592 

                          

Estadual                         

Acre           881.935             1.814               2.686           87.823 2,07%          130.057              194.663              447.725  9.958 14.747 22.072 50.766 

Alagoas        3.337.357             6.072               9.073         235.774 2,58%          352.317              657.492           1.512.232  7.065 10.557 19.701 45.312 

Amapá           845.731             1.953               2.192         122.427 1,60%          137.388              158.816              365.276  14.476 16.245 18.779 43.191 

Amazonas        4.144.597           13.687             20.270         424.281 3,23%          628.360           1.468.873           3.378.408  10.237 15.161 35.441 81.514 

Bahia      14.873.064           26.487             38.968      1.220.792 2,17%       1.796.029           2.823.745           6.494.612  8.208 12.076 18.986 43.667 
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Ceará        9.132.078           24.015             29.983         931.321 2,58%       1.162.754           2.172.661           4.997.121  10.198 12.733 23.792 54.721 

Espírito Santo        4.018.650           12.253             15.759         562.963 2,18%          724.027           1.141.926           2.626.431  14.009 18.017 28.416 65.356 

Goiás        7.018.354           22.428             24.808         816.384 2,75%          903.002           1.797.653           4.134.602  11.632 12.866 25.614 58.911 

Maranhão        7.075.181           10.031             13.089         349.064 2,87%          455.494              948.511           2.181.575  4.934 6.438 13.406 30.834 

Mato Grosso        3.484.466           13.238             16.961         517.112 2,56%          662.524           1.229.024           2.826.754  14.840 19.014 35.272 81.124 

Mato Grosso do Sul        2.778.986             9.370             11.125         368.581 2,54%          437.616              806.159           1.854.167  13.263 15.747 29.009 66.721 

Minas Gerais      21.168.791           52.986             70.265      2.066.338 2,56%       2.740.171           5.091.647         11.710.789  9.761 12.944 24.053 55.321 

Pará        8.602.865           16.453             19.619         583.797 2,82%          696.120           1.421.635           3.269.760  6.786 8.092 16.525 38.008 

Paraíba        4.018.127             9.187             12.334         433.322 2,12%          581.778              893.802           2.055.744  10.784 14.479 22.244 51.162 

Paraná      11.433.957           37.500             42.690      1.457.929 2,57%       1.659.706           3.093.478           7.115.000  12.751 14.516 27.055 62.227 

Pernambuco        9.557.071           19.383             30.573         607.529 3,19%          958.255           2.215.421           5.095.468  6.357 10.027 23.181 53.316 

Piauí        3.273.227             6.945               7.264         316.440 2,19%          330.996              526.411           1.210.745  9.668 10.112 16.082 36.989 

Rio de Janeiro      17.264.943           62.457             86.959      1.128.166 5,54%       1.570.746           6.301.368         14.493.147  6.534 9.098 36.498 83.946 

Rio Grande do Norte        3.506.853             7.267               8.104         365.033 1,99%          407.085              587.258           1.350.693  10.409 11.608 16.746 38.516 

Rio Grande do Sul      11.377.239           34.199             40.618      1.408.873 2,43%       1.673.318           2.943.344           6.769.692  12.383 14.708 25.870 59.502 

Rondônia        1.777.225             6.478               8.018         263.211 2,46%          325.776              581.001           1.336.303  14.810 18.331 32.691 75.190 

Roraima           605.761             1.942               2.474         123.816 1,57%          157.754              179.297              412.384  20.440 26.042 29.599 68.077 

Santa Catarina        7.164.788           18.703             21.952      1.156.369 1,62%       1.357.230           1.590.704           3.658.619  16.140 18.943 22.202 51.064 

São Paulo      45.919.049         145.836           182.178      4.262.684 3,42%       5.324.945         13.201.328         30.363.055  9.283 11.596 28.749 66.123 

Sergipe        2.298.696             5.992               7.317         277.455 2,16%          338.828              530.249           1.219.572  12.070 14.740 23.067 53.055 

Tocantins        1.572.866             3.683               4.178         218.915 1,68%          248.315              302.727              696.271  13.918 15.787 19.247 44.268 

                          

Capitais                         

Aracaju           657.013             2.406               2.565         127.493  1,89%          135.895              185.837              427.426  19.405 20.684 28.285 65.056 

Belém        1.492.745             5.096               6.866         105.759  4,82%          142.500              497.562           1.144.392  7.085 9.546 33.332 76.664 

Belo Horizonte        2.512.070             6.493               8.213         270.750  2,40%          342.472              595.145           1.368.833  10.778 13.633 23.691 54.490 

Boa Vista           399.213             1.481               1.868           95.449  1,55%          120.361              135.329              311.257  23.909 30.150 33.899 77.968 

Brasília        3.015.268           10.054             10.295         470.471  2,14%          481.762              746.036           1.715.883  15.603 15.977 24.742 56.906 
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Campo Grande           895.982             3.967               4.362         134.304  2,95%          147.667              316.066              726.953  14.990 16.481 35.276 81.135 

Cuiabá           612.547             3.399               4.901         106.491  3,19%          153.560              355.171              -  17.385 25.069 57.983 - 

Curitiba        1.933.105             7.173               8.037         213.566  3,36%          239.279              582.364           1.339.438  11.048 12.378 30.126 69.289 

Florianópolis           500.973             1.037               1.169           80.174  1,29%            90.396 -             194.870  16.004 18.044 - 38.898 

Fortaleza        2.669.342             9.642             11.122         255.480  3,77%          294.696              805.945           1.853.675  9.571 11.040 30.193 69.443 

Goiânia        1.516.113             6.235               6.441         189.716  3,29%          195.977              466.721           1.073.459  12.513 12.926 30.784 70.803 

João Pessoa           809.015             2.896               3.262         104.390  2,77%          117.574              236.360              543.627  12.903 14.533 29.216 67.196 

Macapá           503.327             1.481               1.648           60.569  2,45%            67.407              119.435              274.701  12.034 13.392 23.729 54.577 

Maceió        1.018.948             2.638               3.755           89.312  2,95%          127.127              272.096              625.822  8.765 12.476 26.704 61.418 

Manaus        2.182.763             9.435             14.512         202.776  4,65%          311.890           1.051.592          - 9.290 14.289 48.177 - 

Natal           884.122             2.679               2.856           99.407  2,69%          105.958              206.924              475.924  11.244 11.985 23.404 53.830 

Palmas           299.127                618                  684           50.328  1,23%            55.688            -             113.970  16.825 18.617 - 38.101 

Porto Alegre        1.483.771             5.482               6.938         169.316  3,24%          214.286              502.755           1.156.337  11.411 14.442 33.884 77.932 

Porto Velho           529.544             2.507               2.986           86.133  2,91%          102.584              216.365              - 16.266 19.372 40.859 - 

Recife        1.645.727             5.269               7.463         150.408  3,50%          213.038              540.798           1.243.835  9.139 12.945 32.861 75.580 

Rio Branco           407.319             1.085               1.608           38.071  2,85%            56.433              116.543              268.049  9.347 13.855 28.612 65.808 

Rio de Janeiro        6.718.903           32.000             39.798         448.502  7,13%          557.802           2.883.942           -  6.675 8.302 42.923 - 

Salvador        2.872.347             7.840               9.315         234.887  3,34%          279.069              674.979           1.552.451  8.178 9.716 23.499 54.048 

São Luís        1.101.884             2.556               3.828           46.362  5,51%            69.441              277.419              638.063  4.208 6.302 25.177 57.907 

São Paulo      12.252.023           37.105             45.350         942.192  3,94%       1.151.547           3.286.212           7.558.289  7.690 9.399 26.822 61.690 

Teresina           864.845             2.533               2.593         104.602  2,42%          107.071              187.883              432.130  12.095 12.380 21.724 49.966 

Vitória           362.097             1.240               1.478           61.445  2,02%            73.261              107.134              246.409  16.969 20.232 29.587 68.050 

 Fonte: Elaborada pela autora do trabalho 
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ANEXO A:  CALENDÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE 2020 E 2021 

 
Figura A.1 – Calendário epidemiológico de 2020.

 
Fonte: [SINAN, 2021]. 
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Figura A.2 – Calendário epidemiológico de 2021. 

 
Fonte: [SINAN, 2021]. 

 


