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Destaques

• Análises realizadas com dados consolidados de 9 de julho de 2020.

• Número efetivo de reprodução no Brasil permanece estável um pouco

acima de 1, porém voltou a subir em diversos estados na última semana.

• Nosso modelo de previsão continua sendo bastante preciso. O erro ab-

soluto percentual médio (MAPE) nos últimos sete dias para as previsões

de casos e mortes está menor que 2% no horizonte de duas semanas à

frente.

• As previsões para os próximos 14 dias indicam um crescimento ainda

acelerado para casos confirmados.

• As previsões também sugerem um aumento de novas mortes nos

próximos dias, porém podem estar sendo enviesadas para cima devido

ao aumento no número de testes e, por consequência, ao aumento de

número de casos confirmados.

• O Brasil é um pais extremamente heterogêneo e este fato se reflete na

evolução da Covid-19 em diferentes regiões do paı́s.
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1 Introdução

O Brasil é um paı́s heterogêneo e desigual. A chegada e a velocidade com que o

vı́rus se propaga em cada localidade depende de várias caracterı́sticas: conecti-

vidade entre habitantes e com outras localidades em diferentes estágios da pan-

demia, densidade demográfica, condições sanitárias, polı́tica local de intervenção

não-farmacêutica (quarentena), entre outros fatores socioeconômicos.

Uma forma de intuir o efeito dessa heterogeneidade é através de um exemplo

ilustrativo. Suponha que o todo heterogêneo –neste caso, o Brasil– possa ser par-

ticionado em pequenas partes homogêneas –digamos estados, porém poderı́amos

pensar em municı́pios ou mesmo bairros e comunidades. Cada estado tem sua

própria curva epidemiológica, em um formato meio que de uma onda semelhante

àquele observado nos paı́ses europeus, por exemplo. No entanto, a epidemia avança

pelos estados em tempos diferentes, de modo que, quando um estado ainda está na

fase de crescimento exponencial, outro já debelou grande parte do problema. E

mais, como existe mobilidade entres os estados, o crescimento exponencial em um

pode reativar a epidemia em outro. Nesta situação, quando agregamos os dados,

vemos as pequenas ondas de cada estado se entrelaçarem formando uma grande

onda no Brasil.

O mesmo vale dentro de cada estado. Estados com municı́pios mais isolados,

como na região Norte, têm menos transmissão cruzada e, portanto, tendem a ter

curvas epidemiológicas mais curtas. Estados com municı́pios mais interligados,

como na região Sudeste, têm mais dificuldades para baixar o número efetivo de

reprodução por conta da retroalimentação da epidemia entre municı́pios.

A seguir, traçamos um panorama da epidemia no Brasil, examinando como o

impacto da epidemia varia por região e estado. Documentamos ainda a situação

ao nı́vel dos municı́pios agregados por IDH, de forma a considerar as substanciais

diferenças socioeconômicas entre municı́pios.
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2 Panorama no Brasil

Até o dia 9 de julho de 2020, o Brasil teve 1.755.779 casos confirmados de coro-

navı́rus, dos quais 60% já se recuperaram da doença. O número de óbitos é de

69.184, correspondendo a 3,94% dos casos confirmados. Em resumo, de acordo

com os dados oficiais de casos confirmados, observamos a contaminação de 0,84%

da população brasileira.

O painel superior da figura 1 exibe as previsões realizadas no dia 9 de julho

para casos e óbitos nas próximas duas semanas. O gráfico da direita mostra um

crescimento ainda acelerado para novos casos. A expectativa é de que esse número

chegue a quase 2,5 milhões nas próximas duas semanas. A curva de mortes ainda

mostra uma quantidade diária elevada. Entretanto, a taxa de mortalidade está em

queda desde o dia 17 de junho, portanto espera-se que o percentual de óbitos caia

para 3,5%. No dia 23 de julho, o número de mortes acumuladas deve chegar a

87.477.

Figura 1: Previsão de casos e óbitos. Painel superior apresenta os valores acumula-

dos nas próximas duas semanas no Brasil. O painel inferior mostra os novos casos

e óbitos numa média móvel de 14 dias.
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O painel inferior da figura 1 apresenta a média móvel de 14 dias da evolução

de novos casos e óbitos no Brasil assim como a previsão para as próximas duas

semanas. Pela observação dos gráficos fica claro que o número de novos casos

ainda não apresenta nenhum sinal de queda ou estabilização e a previsão é de alta.

Por outro lado, o número de novos óbitos diários parece estável desde o final do mês

de maio. No entanto, as nossas previsões apontam crescimento nos próximos dias.

Aqui vale um alerta referente às previsões. O aumento do número de casos pode

estar refletindo à maior quantidade de testes sendo feitos. Por outro lado, este au-

mento no número de casos confirmados pode estar viesando as previsões de novas

mortes para cima. Portanto, apesar do modelo preditivo adotado venha mostrando

grande ı́ndice de acertos, as previsões nos próximos dias devem ser analisadas com

cautela.

Sabe-se, no entanto, que existe subnotificação de óbitos relacionados à covid-19,

especialmente por falta de testes. Para avaliar esse aspecto, calculamos o excesso de

mortes em 2020 em relação a anos passados usando registros cartoriais de óbitos.

O excesso de mortes no ano de 2020 é calculado como sendo a diferença entre

os óbitos em 2020 e em 2019. Como a consolidação dos dados cartoriais demora

entre duas e três semanas, reportamos no primeiro gráfico da figura 2 o excesso

de mortes no Brasil apenas até dia 26 de junho (barras indicam média móvel de

7 dias). Para efeito de comparação, plotamos também o número oficial do mortes

segundo o Ministério da Saúde (linha vermelha indica média móvel de 7 dias).

A diferença não é tão substancial quando acumulamos ambas estatı́sticas de

mortes (58.590 vs 55.961), indicando uma subnotificação de mortes um pouco

abaixo de 5% no final de junho. No entanto, os registros cartoriais têm a vanta-

gem de indicar a data real do óbito, em vez da data de confirmação do diagnóstico

como na base de dados do Ministério da Saúde. Essa diferença de datação explica

a enorme discrepância entre as duas curvas. Como testamos pouco no Brasil e

temos pouca capacidade de processar testes, a curva de mortes divulgadas pelo

Ministério da Saúde não apenas tem uma grande defasagem, mas também pouco

reflete o estágio da economia.

O segundo gráfico da figura 2 mostra o excesso de mortes por milhão de habi-

tantes em cada região do Brasil. O número de mortes em 2020 começa a descolar
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Figura 2: Excesso de mortes no Brasil em relação aos números oficiais e por região

do número de mortes registrados nos cartórios em 2019 ainda em março na região

Sudeste, mas apenas em meados de abril no Norte e Nordeste e no final de maio no

Centro Oeste e Sul. No mais, observa-se que a (primeira) onda epidêmica no Norte

é bem mais pronunciada (inclinada e curta) que as ondas do Sudeste e Nordeste,

em linha com nossa premissa sobre estados com maior/menor interligação entre

os municı́pios.

A estimativa do número efetivo de reprodução (Rt) para o Brasil é de 1,15 no

dia 9 de julho, mantendo certa estabilidade que persiste desde a primeira semana

de junho, aproximadamente. Quando desagregamos por região, o quadro muda

drasticamente conforme pode ser visto na figura 3. O número de reprodução do

Brasil parece refletir essencialmente o comportamento dos números de reprodução

do Nordeste e Sudeste. Tanto a região Sul quanto a região Centro-Oeste contribuem

muito pouco para o número de reprodução agregado já que ainda estão, de certa

forma, em um estágio mais inicial da epidemia, caracterizado por menos casos e um

número de reprodução mais alto. Já a região Norte apresenta uma queda bastante

acentuada do Rt, que cai de aproximadamente 2,5 em meados de abril para um

valor muito próximo de 1 no presente.
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Figura 3: Número efetivo de reprodução por região.

3 Panorama nos estados

Nos estados, observa-se um quadro heterogêneo. As últimas estimativas do número

de reprodução indicam Rt < 1 apenas no Pará e Amapá. Os outros estados, assim

como o Distrito Federal, apresentam um número de reprodução entre 1 e 1,5. A

figura 4 apresenta a última estimativa do Rt para cada estado. As cores indicam

a faixa na qual cada estado se encontra, enquanto que as setas representam a

tendência (aumento, queda ou estabilização) nos últimos 14 dias.

Alguns estados chamam atenção. O número de reprodução caiu no Amazonas

de aproximadamente 2 no final de abril para quase 0,8 na segunda semana de

junho. Porém a tendência reverteu desde então. As estimativas mais recentes já

encontram-se bem acima de 1, conforme ilustra a figura 5. Observamos ainda

reversões semelhantes no Acre, Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Essa heterogeneidade também pode ser observada nos números de casos e mor-

tes. Amapá, Roraima e Distrito Federal apresentam as maiores taxas de casos

por habitantes. Nesses estados, o percentual de infectados em relação ao total

da população é respectivamente de 3,64%, 3,33% e 2,18%. Já Minas Gerais, Pa-

raná e Rio Grande do Sul exibem as menores taxas (0,032%, 0,032% e 0,033%

respectivamente).

As figuras 6 e 7 ilustram como essa heterogeneidade se reflete nas estatı́sticas

de óbitos, ordenando os estados pelo tempo epidemiológico. Estados que aparecem
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Figura 4: Número efetivo de reprodução por estado.

Figura 5: Número de reprodução no Amazonas.
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mais para baixo na figura são aqueles em que o máximo observado (em vermelho)

de mortes aconteceu há mais tempo. As barras do lado direito mostram as mortes

acumuladas por milhão de habitantes. A única diferença entre as figuras está na

forma de medir o número de novas mortes. Enquanto a figura 6 calcula uma média

móvel de 14 dias, a figura 7 olha para o excesso de mortes com base nos registros

cartoriais de óbitos.

É interessante observar que os estados em um estágio mais inicial da epidemia

(isto é, atrasados no tempo epidemiológico) tendem a ter, por enquanto, menos mor-

tes por milhão de habitantes. Porém, espera-se que a pressão no sistema de saúde

ainda se agrave, já que a coloração mais avermelhada no passado recente indica

que a epidemia ainda está se alastrando. Por outro lado, os estados na parte infe-

rior das figuras 6 e 7 já aparecem em coloração mais esverdeada, indicando certa

distância do perı́odo com maior número de mortes diárias.

Por fim, as figuras 6 e 7 são bastante discrepantes, conforme esperado. Acre-

ditamos que os dados cartoriais que empregamos para calcular excesso de mortes

refletem melhor o passado da pandemia. Portanto, vale enfatizar que as curvas de

excesso de mortes mostram não apenas que o pico da (primeira) onda da epidemia

já passou em diversos estados, como também indı́cios de uma segunda onda em

Rondônia.
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Figura 6: Média móvel de 14 dias das mortes por estado.
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Figura 7: Excesso de mortes em cada estado
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Além da heterogeneidade ao nı́vel do estado, alguns estados apresentam enorme

variação entre seus municı́pios. Para ilustrar essa heterogeneidade intraestadual

de forma simples, basta monitorar ao longo do tempo o peso dos óbitos na capital

em relação ao número total de óbitos em cada estado. As figuras 8 a 9 trazem a

média móvel de 7 dias dos novos óbitos por COVID-19 de cada estado, exceto DF,

incluindo e excluindo sua capital.

Alguns estados chamam a atenção pelo peso que sua capital tem em relação

aos óbitos totais no estado: a saber, Acre, Bahia, Rio de Janeiro e Roraima. Já

em outros, como Espı́rito Santo, Minas Gerais, Paraı́ba, Paraná, Santa Catarina

e Tocantins, suas capitais não contribuem tanto para o total de óbitos no estado.

Finalmente, vale ressaltar que, para os estados de Goias, Mato Grosso, Mato Grosso

do Sul, Paraı́ba, Paraná, Piauı́, Rio Grande do Sul e Sergipe, a parcela de óbitos das

suas capitais parece estar crescendo nas últimas semanas.

Figura 8: Número de mortes em cada estado do Centro Oeste, com e sem capital

Figura 9: Excesso de mortes em cada estado do Sul, com e sem capital
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Figura 10: Número de mortes em cada estado do Nordeste, com e sem capital
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Figura 11: Número de mortes em cada estado do Sudeste, com e sem capital
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Figura 12: Número de mortes em cada estado do Norte, com e sem capital
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4 Panorama dos municı́pios agregados por IDH

Dentre as métricas adotadas em nossa análise, utilizamos o agrupamento pelo

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) como forma de capturar di-

ferentes dimensões socioeconômicas entre os municı́pios brasileiros. Para isso, di-

vidimos os municı́pios nos 10 decis de acordo com seu nı́vel de IDHM, buscando

capturar com mais clareza a progressão do número de casos e óbitos em locali-

dades com condições de desenvolvimento distintas. Um decil é qualquer um dos

nove valores que dividem dados ordenados de uma variável em dez partes iguais.

No caso aqui a analisado os municı́pios foram ordenados por IDHM e divididos em

10 grupos. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida

composta de três indicadores de desenvolvimento humano: longevidade, educação e

renda. O ı́ndice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento

humano.

A tabela 1 reúne algumas estatı́sticas descritivas de variáveis para cada um des-

ses decis, permitindo analisar a heterogeneidade socioeconômica do Brasil sob essa

perspectiva.1 O painel superior da tabela 1 agrega informações sobre a população

em cada um destes decis, o IDHM médio, a taxa média de envelhecimento da

população, assim como a porcentagem de domicı́lios que possuem um idoso e a

porcentagem de idosos na população.

Pode-se notar que a taxa de envelhecimento, assim como a porcentagem de ido-

sos, são cada vez maiores, quanto mais desenvolvido for o grupo de municı́pios ana-

lisado. Por outro lado, a porcentagem de domicı́lios que possuem idosos que não

são chefes de famı́lia (ou cônjuges) segue o padrão inverso, sendo menor quanto

maior for o nı́vel de desenvolvimento.

O painel inferior da tabela 1, por sua vez, reúne informações sobre a taxa de

extrema pobreza, porcentagem de domicı́lios com acesso aos serviços de água en-

canada, coleta de lixo e energia elétrica. Por fim, reporta a População Economica-

mente Ativa (PEA) média em cada um desses grupos. Conforme esperado, a taxa de

pessoas na extrema pobreza é drasticamente maior nos decis menos desenvolvidos.

O mesmo se aplica para as variáveis de acesso a serviços básicos e PEA em cada

um desses grupos.

1Obtidas através de dados disponibilizados pelo Ipeadata.
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Tabela 1: Estatı́sticas descritivas por decil.

Decil População IDHM Tx Envelhecimento Dom Idoso Pop Idosa

D01 9.433.884 0.54 0.07 0.10 0.07

D02 8.744.552 0.58 0.08 0.09 0.08

D03 10.006.222 0.60 0.08 0.09 0.08

D04 10.116.492 0.62 0.08 0.07 0.08

D05 10.661.105 0.65 0.08 0.05 0.08

D06 12.531.787 0.68 0.09 0.04 0.09

D07 11.263.910 0.70 0.09 0.03 0.09

D08 19.841.125 0.72 0.09 0.02 0.09

D09 25.666.889 0.74 0.09 0.02 0.09

D10 91.833.666 0.77 0.09 0.01 0.09

Decil Tx Ext Pobreza Dom Agua Encanada Dom Coleta Lixo Dom Energia Elet PEA

D01 0.32 0.65 0.82 0.89 0.33

D02 0.24 0.73 0.88 0.95 0.36

D03 0.21 0.78 0.90 0.96 0.37

D04 0.15 0.83 0.92 0.97 0.40

D05 0.09 0.88 0.95 0.98 0.43

D06 0.05 0.91 0.97 0.99 0.46

D07 0.03 0.93 0.98 0.99 0.48

D08 0.02 0.94 0.99 1.00 0.49

D09 0.01 0.95 0.99 1.00 0.52

D10 0.01 0.96 0.99 1.00 0.53

As figuras a seguir apresentam o número de casos acumulados sob duas pers-

pectivas. A figura 13 reporta o número absoluto de casos confirmados acumulados

em cada um dos decis de IDHM, revelando uma enorme quantidade de casos nos

municı́pios de IDHM mais elevado, que claramente são aqueles que agregam a maior

parcela da população, conforme reportado na tabela 1.

Para compreender a dimensão destes números, a figura 14 reporta os casos

acumulados por milhão de habitantes para os decis extremos (decil 1 e decil 10).

Note que, ao normalizarmos o número de casos acumulados estes dois grupos de

acordo com a sua população, este número acelera primeiramente no grupo de IDHM

mais elevado, sendo mais tarde alcançado pelo grupo de menor IDHM.

Em uma análise análoga, as Figuras 15 e 16 reúnem o número absoluto de

óbitos confirmados acumulados em cada um dos decis de IDHM, assim como o
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número de óbitos acumulados por milhão de habitantes para os decis extremos,

respectivamente.

Figura 13: Casos Acumulados para

cada Decil de IDH

Figura 14: Casos Acumulados (por

Milhão de Hab.) para os Decis 1 e 10

Figura 15: Óbitos Acumulados para

cada Decil de IDH

Figura 16: Óbitos Acumulados (por

Milhão de Hab.) para os Decis 1 e 10

De maneira similar ao ilustrado no nı́vel estadual, a Figura 17 a seguir apresenta

a evolução das novas mortes para grupos de municı́pios organizados por decil do

IDHM. Analisando-se as curvas reportadas, conclui-se mais uma vez que a pro-

gressão da epidemia em tempo epidemiológico ao longo dos grupos de municı́pios é

bastante distinto, reforçando o caráter heterogêneo dos dados. Além disso, parece

que a curva de óbitos e bem menos acentuada do que a curva de casos acumulados.

Por fim, a tabela 2 a seguir resume a direção das previsões para os próximos 14

dias em cada decil de IDHM, com base no nosso modelo preditivo.
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Figura 17: Média móvel (14 dias) de novas mortes por decil de IDH.

Tabela 2: Previsões aproximadas por decil (14 dias)

Decil Casos Óbitos

D01 Estável Caindo

D02 Subindo Subindo

D03 Subindo Subindo

D04 Subindo Estável

D05 Subindo Caindo

D06 Subindo Caindo

D07 Subindo Caindo

D08 Subindo Caindo

D09 Subindo Subindo

D10 Subindo Subindo
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