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Destaques

• Tanto o estado quanto a cidade do Rio de Janeiro sofreram muito com a

pandemia. O número de mortes por milhão de habitantes superou as de

diversos estados do Brasil assim como de outros paı́ses também.

• A previsão do nosso modelo é que o Estado atinja a marca 157.226 casos

confirmados e 12.733 óbitos em duas semanas.

• O número de reprodução do Estado está estimado em 1,2 e apresenta

tendência de crescimento.

• Dados oficiais indicam que o número de novos casos e novos óbitos

começaram a cair a partir da terceira semana de maio. Novos casos vol-

taram a subir recentemente. Os dados cartoriais indicam que a queda

começou na verdade no inı́cio de maio e ainda não indicam reversão da

tendência. No entanto, os registros cartoriais mais recentes (aproxima-

damente 20 dias) ainda podem sofrer muitas revisões.

• Os dados para o municı́pio do Rio de Janeiro indicam que o número de

casos confirmados é crescente no nı́vel de IDH do bairro. Por outro lado, a

taxa de mortalidade é decrescente nessa variável. Isso é, em geral, a taxa

de mortalidade é tão maior quanto menor for o nı́vel de desenvolvimento

do bairro.
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1 Introdução

Este relatório consiste em um estudo dos dados do estado e da cidade do Rio de

Janeiro atualizados até a manhã de 28 de junho de 2020. O objetivo é apresentar

uma análise da situação atual do Rio de Janeiro.

Inicialmente apresentamos uma breve descrição no cenário nacional. Em se-

guida fazemos uma análise da situação no estado do Rio de Janeiro. Por fim, dis-

cutimos o caso da cidade do Rio de Janeiro.

2 Cenário Brasileiro em 28 de Junho

A atualização do dia 28 de junho às 12h51min indica 1.313.667 casos confirmados

e 57.070 óbitos.

A previsão realizada com dados até o dia 27 de junho, mostra um crescimento

ainda acelerado para novos casos. Entretanto, o cenário hoje é de aceleração mais

baixa do que vı́nhamos observando. A taxa média de crescimento para novos casos

nas próximas duas semanas é de 2,82%. A previsão é de que no dia 11 de julho o

número de casos acumulados chegue a 1.936.670.

A curva de mortes acumuladas mantém a caracterı́stica de crescimento linear.

A taxa de mortalidade também se mantém em queda desde o dia 17 de junho e está

agora em 4,5%, com previsão de que caia para 3,99% até o dia 08 de julho. A taxa

média de crescimento para novas mortes nas próximas duas semanas é de 1,89%

e a previsão é de que no dia 11 de julho o número de mortes acumulado chegue a

74.618.

O Número Efetivo de Reprodução para o Brasil subiu em relação ao dia 17

de junho de 1,1 para 1,21. O número de estados que apresentam uma taxa de

reprodução menor do que 1 também continua diminuindo e agora somente 3 esta-

dos estão nessa faixa, Amazonas, Ceará e Maranhão. Em contraposto, o número de

estados com uma taxa superior a 1,5 aumentou para 7. Vale ressaltar que a subida

recente do número de reprodução diz respeito ao aumento recente do número de

novos casos, que indica uma elevação no número de pessoas ativamente doentes.

Apesar do crescimento percentual de casos confirmados estar caindo, o número

diário de novos casos têm aumentado.
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(a) casos (b) mortes

(c) número de reprodução (d) mapa número de reprodução

Figura 1: Previsão e número de reprodução. Os painéis (a) e (b) apresentam,

respectivamente, a evolução e as previsões para os próximos 14 dias dos casos e

óbitos confirmados. O painel (c) apresenta as estimativas do número de reprodução

(Rt) ao longo do tempo. O painel (d) apresenta a última estimativa da faixa de Rt

na qual cada estado está. A intensidade das cores indica há quantos dias o estado

está em uma determinada faixa.
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3 O Estado do Rio de Janeiro

3.1 Evolução de Novos Casos e Mortes

Utilizando os dados disponı́veis até o dia 27 de junho, constatamos que o número

de casos acumulados no Estado (cidade) do Rio de Janeiro corresponde a aproxima-

damente 9% (4,5%) dos casos totais no Brasil, enquanto o mesmo Estado (cidade)

contém por volta de 8% (3%) da população brasileira. Já para os óbitos acumula-

dos, o Estado (cidade) do Rio apresenta cerca de 17% (11%) dos óbitos acumulados

no paı́s. Nesse sentido, como podemos observar nas figuras 2 e 3, principalmente

para os números de óbitos, a pandemia atingiu o Rio de Janeiro de uma maneira

desproporcionalmente forte.

Figura 2: Parcela dos casos acumulados no Rio em relação aos casos totais do

Brasil.

Caso olhemos para a média móvel de 14 dias dos novos casos e óbitos diários,

desde o 14o dia após o primeiro caso confirmado no Estado do Rio até o dia 26 de

junho, observamos que ambas as séries não pararam de crescer até o final de maio.

A partir de junho, as médias móveis do número de novos óbitos (tanto para o Estado,

quanto para o municı́pio) e de novos casos para o municı́pio do Rio parecem começar

a diminuir, apesar de voltarem a subir na última semana, enquanto a média móvel
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Figura 3: Parcela dos óbitos acumulados no Rio em relação aos casos totais do

Brasil.

do número de novos casos para o Estado parece apresentar picos e vales no mesmo

perı́odo. As figuras 4 e 5 apresentam a evolução da média de novos casos e mortes

ao longo de 14 dias, respectivamente.

Figura 4: Média móvel de 14 dias dos novos casos.
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Figura 5: Média móvel de 14 dias das novas mortes.

3.2 Evolução da Doença: Comparação com Outros Estados e

Paı́ses

Ao compararmos os números por milhão de habitantes do Estado do Rio com os do

Amazonas, outro Estado bastante atingido pela COVID-19, observamos que, tanto

para casos, quanto para óbitos, a pandemia parece ter evoluı́do de maneira mais

precoce e veloz no Amazonas do que no Estado do Rio. Entretanto, é importante

notar que, caso a tendência de novas mortes em ambos os estados se mantenha, nos

próximos dias o Rio ultrapassará as mortes acumuladas por milhão de habitantes

do Amazonas na próximas duas semanas.

Na comparação com o Estado de São Paulo, o Rio de Janeiro apresenta uma

evolução similar em termos de casos confirmados. Por outro lado, quando óbitos

por milhão de habitantes são analisados, a situação do Estado do Rio de Janeiro é

muito pior que a de São Paulo.

As figuras 6 e 7 apresentam a evolução de casos e mortes confirmadas no Estado

do Rio de Janeiro em comparação com o Amazonas e São Paulo. Os dados foram

atualizados no dia 25 de junho de 2020.
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As figuras 8 e 9 apresentam a média da evolução de novos casos e novas mortes

em uma janela de duas semanas. Podemos perceber claramente que a situação

no Amazonas parece bem mais confortável que no Rio de Janeiro e São Paulo. O

Estado do Rio até apresentou uma queda nos números de casos e mortes mas este

cenário parece ter se revertido no últimos dias. Já o Estado de São Paulo ainda não

apresentou nenhuma evidência de queda nos números de novos casos e óbitos.

Optamos por analizar a média em duas semanas para remover efeitos sazonais

na divulgação dos resultados que distorcem muito a visualização dos resultados.

Ao comparar os casos acumulados por milhão de habitantes do Estado do Rio

com paı́ses vizinhos da América do Sul e Central (Peru, Panama, México, Honduras,

Haiti, Guatemala, Equador, Colômbia, Chile e Bolı́via), o Rio de Janeiro só fica

abaixo de Peru e Chile. Já em relação aos óbitos por milhão de habitantes, a figura

é muito mais grave no Rio de Janeiro: o Estado apresentou muito mais mortes por

milhão de habitantes do que qualquer outro paı́s utilizado na comparação.

Figura 6: Casos acumulados. Comparação com Amazonas e São Paulo.
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Figura 7: Mortes acumuladas. Comparação com Amazonas e São Paulo.

Figura 8: Novos Casos. Comparação com Amazonas e São Paulo.

3.3 Número de Reprodução

Desde a terceira semana de maio, o número de reprodução (Rt) vinha caindo rapida-

mente: de 1,7 no dia 18 de maio para 0,99 no dia 11 de junho. No entanto, estamos

Pág. 8



www.covid19analytics.com.br PUC-Rio + FGV

Figura 9: Novas Mortes. Comparação com Amazonas e São Paulo.

observado um crescimento do Rt nos últimos dias: 1,06 no dia 17 de junho e 1,20

no dia 23. O Rt para o Brasil hoje é de 1,19.
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3.4 Subnoticação e Atraso nos Números

A figura 10 apresenta os dados das mortes totais no perı́odo de 2016 a 2020 para o

Estado do Rio de Janeiro. Foi usado o DATASUS como fonte para os dados de 2016

a 2018 e o Portal da Transparência como fonte para os anos posteriores. Devido à

demora com que os dados são cadastrados pelos cartórios, os dados mais recentes

ainda estão sujeitos a alteração. Estes são representados pela região sombreada e

devem ser analisados com cautela.

A figura 11 mostra a evolução do excesso de mortes. O excesso de mortes no

ano de 2020 é calculado como sendo a diferença entre os óbitos em 2020 e sua

média histórica. Esta média histórica é calculada de formas diferentes: utilizando-

se os anos de 2016 a 2018 (representados pela base de dados do DATASUS) como

base e utilizando apenas o ano de 2019 (representado pela base do ARPEN). Ainda

exibimos o excesso de mortes calculado utilizando apenas as mortes por causas

respiratórias.

A análise com base nos dados cartoriais corroboram a avaliação feita com os

dados do Ministério da Saúde de o número de novas mortes vinha caindo. No

entanto, a comparação das bases indica que há uma defasagem nos dados oficiais.

Segundo os dados da Arpen, o número de novas mortes começou a cair desde o
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inı́cio de maio, enquanto os dados oficiais apontam para uma queda somente a

partir da terceira semana de maio. Este atraso também pode ser percebido na

análise da base de dados individualizada da cidade do Rio de Janeiro.

No entanto, como mencionado acima, as dados mais recentes podem sofrer re-

visões fortes e, portanto, não podemos ainda corroborar se haverá o aumento su-

gerido pelos dados do Ministério da Saúde ou não.

Figura 10: Óbitos para o Estado do Rio de Janeiro

Figura 11: Excesso de Mortes para o Estado do Rio de Janeiro
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4 Municı́pio do Rio de Janeiro

Analisando os dados de novos casos reportados para o municı́pio do Rio de Janeiro

até o dia 16/06, é possı́vel observar a existência de sazonalidade na atualização

dos dados. Agrupando os novos casos, 19,4% dos novos casos são reportados na

segunda-feira, 19,2% na terça feira, 18% na quarta feira, 15,2% na sexta feira, 15%

na quinta feira, 6,8% no domingo e cerca de 6,4% no sábado. Essa sazonalidade

pode ser observada na figura 12 abaixo.

Figura 12: Novos casos por dia (Sazonalidade)

Uma das métricas utilizadas em nossa análise no nı́vel do municı́pio é o Índice de

Desenvolvimento Social (IDS), um ı́ndice baseado na esperança de vida à nascença,

nı́vel educacional e conforto e saneamento, que é similar ao Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH), substituindo entretando o ı́ndice ”Renda”por ”Conforto e sa-

neamento”. Caso olhemos para a distribuição etária e também dividirmos a análise

por gênero (Figura 13) e por faixa de IDS (Figura 14) dos cariocas infectados, po-

demos observar que boa parte dessa população era jovem, com idade entre 20 e

49 anos, em sua maioria do gênero feminino e habitante de um bairro da menor

faixa de IDS. Já para faixas maiores de idade, podemos perceber que, em geral, os

infectados habitam bairros da faixa de maior IDS.
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Figura 13: Distribuição etária e por gênero dos casos confirmados na cidade do Rio

de Janeiro.

Figura 14: Distribuição etária e por faixa de IDS do bairro de moradia dos infectados

Finalmente, ao dividirmos os bairros do municı́pio do Rio em três grandes fai-

xas de IDS, obtemos as curvas de casos acumulados reportados na Figura 15 os

casos acumulados dessas três faixas. Para compreender as caracterı́sticas socioe-

conômicas destes grupos, a Tabela 1 reporta as seguintes variáveis: porcentagem

da população que habita nos bairros pertencentes a cada faixa de IDS; IDS médio

observado ao longo destes bairros; o número de banheiros por morador em média
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para cada conjunto de bairros; a renda per capita média avaliada em número de

salários mı́nimos; e o número de moradores médio por domicı́lio.

Figura 15: Casos acumulados por Faixa de IDS

Faixa IDS Porc População IDS Médio Banheiro Morador Renda SalMin Morador Dom

IDS < 0.573 42% 0.54 1.26 1.10 3.10

0.573 < IDS < 0.615 28% 0.59 1.32 1.55 2.97

IDS > 0.615 30% 0.69 1.91 4.31 2.70

Tabela 1: Caracterı́sticas Socioeconômicas por faixa de IDS

Percebe-se que os bairros de maior IDS tiveram uma aceleração mais acentu-

ada, enquanto os bairros pertencentes às faixas restantes parecem passar por uma

dinâmica similar no crescimento do número de casos. A Figura 15 não parece

apresentar sinais de desaceleração em nenhuma das faixas. Por fim percebe-se

pela Tabela 1, que a faixa de menor IDS responde pela maior parcela da população,

sendo simultaneamente aquela em que existe a menor quantidade de banheiros por

morador e mais moradores por domicı́lio.
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4.1 SRAG

Uma das formas de estimar a subnotificação nos casos de COVID é olhar para os da-

dos de SRAG, sı́ndrome respiratória aguda grave. Se compararmos as notificações

de casos de SRAG em 2020 com a média das notificações entre 2009 e 2019, vemos

um aumento desproporcional no número de casos de SRAG. Mesmo se excluirmos

a quantidade de casos confirmados de COVID, o número de casos de SRAG ainda

continua elevado. Isso sinaliza que uma parte dos casos de COVID pode não es-

tar sendo identificado e sendo classificado desta maneira alternativa. No entanto,

podemos visualizar que a tendência dos dados com e sem os dados de COVID é bas-

tante semelhante. A inclusão destes dados também nos permite comparar de forma

mais direta diferentes estados do paı́s, excluindo diferenças regionais no padrão de

dados reportados.

Figura 16: Número de casos semanais de SRAG e SRAG menos COVID no Rio de

Janeiro
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Figura 17: Número de casos acumulado de SRAG e SRAG menos COVID no Rio de

Janeiro
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Figura 18: Número de mortes semanais de SRAG e SRAG menos COVID no Rio de

Janeiro
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Figura 19: Número de mortes acumulado de SRAG e SRAG menos COVID no Rio

de Janeiro

Pág. 18



www.covid19analytics.com.br PUC-Rio + FGV

Figura 20: Número de casos acumulado de SRAG por Estado
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Figura 21: Número de mortes acumuladas de SRAG por Estado

4.2 Análise Por Bairros

Para entender a situação de cada bairro da cidade do Rio de Janeiro utilizamos como

base as informações fornecidas pelo Instituto Pereira Passos e do CENSO 2010.

Quando olhamos para a quantidade de casos por minhão de habitantes, vemos

que a maioria dos casos se concentra na Zona Sul. Intuitivamente, seria esperado

que tais bairros também apresentassem maior taxa de mortalidade por abrigarem

a maioria dos casos. Entretanto, os dados apontam que a taxa de mortalidade é

maior na Zona Oeste. As figuras 22 e 23 ilustram os dados1.
1Os casos dos bairros Vila Kennedy e Gericinó estão incorporados em Bangu
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Figura 22: Casos por milhão de habitantes por bairros
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Figura 23: Taxa de mortalidade por bairros

5 Excesso de mortes

Finalmente, podemos analisar os óbitos a partir de dados cartoriais. O excesso de

mortes pode ser calculado como a diferença entre as mortes registradas em 2020

relativo ao mesmo perı́odo dos anos anteriores. Deve-se notar, entretanto, que os

dados cartoriais demoram para ser registrados e, portanto, os últimos catorze dias

de dados não estão completos e subestimam a quantidade de óbitos que realmente

ocorreu no perı́odo.
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Figura 24: Excesso de mortes no Rio de Janeiro
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Figura 25: Taxa de crescimento de mortes para Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo

Pág. 24


	Introdução
	Cenário Brasileiro em 28 de Junho
	O Estado do Rio de Janeiro
	Evolução de Novos Casos e Mortes
	Evolução da Doença: Comparação com Outros Estados e Países
	Número de Reprodução
	Subnoticação e Atraso nos Números

	Município do Rio de Janeiro
	SRAG
	Análise Por Bairros

	Excesso de mortes

