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Destaques

• Considerando o tempo epidemiológico, o estado do Rio de Janeiro fica em

segundo lugar no número de mortes por milhão de habitantes quando

comparado com outros paı́ses.

• No entanto, não há indı́cios de que uma segunda onda esteja atingindo

nem o estado nem a cidade do Rio de Janeiro.

• O aumento do número de novos óbitos observados recentemente parece

estar relacionado a atrasos nos registros. O mesmo acontece com o

número de novos casos.

• O aumento no número de internações da rede municipal pode ser expli-

cado parcialmente por uma flexibilização nas regras para internação.
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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 22 de agosto de 2020. O objetivo é apresentar

uma análise mais aprofundada da situação atual do Rio de Janeiro.

Para elaboração deste relatório foram utilizadas cinco fontes de dados distintas.

Para dados de casos e óbitos, a principal fonte é o Ministério da Saúde através

do Painel Coronavı́rus,1 que agrega informações sobre a progressão do número de

casos e óbitos para todos os municı́pios brasileiros. Estes dados são reportados por

data de registro e não por data do evento. Isto significa que ordena-se os casos por

data de notificação em vez da data dos primeiros sintomas, enquanto que organiza-

se mortes por data do registro em vez da data do óbito em si.

A segunda fonte de dado é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais

(ARPEN), que publica, através do Portal da Transparência, os registros de óbitos

organizados por data do falecimento.

A terceira fonte de dado é o projeto Data.Rio do Instituto Pereira Passos,2 que é

responsável pela elaboração de pesquisas e estruturação de dados relativos à cidade

do Rio de Janeiro. Em particular, trata-se de dados individualizados com perfil

sociodemográfico de cada indivı́duo contaminado pelo coronavı́rus. Estes dados

permitem explorar informações mais detalhadas sobre cada indivı́duo cuja infecção

foi registrada, reunindo caracterı́sticas como bairro de residência, cor, sexo e faixa

etária. Ademais, as informações são mais precisas que em outras bases, justamente

por reportarem não somente a data de notificação da infecção, mas também a data

de inı́cio dos sintomas e a data de óbito, caso o indivı́duo venha a falecer. Por fim,

o estado de saúde individual também está disponı́vel, permitindo identificar se o

indivı́duo se recuperou, ainda está com o vı́rus ativo ou se veio a óbito.

Por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), o Ministério da Saúde

também monitora ocorrências de Sı́ndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no

Brasil desde 2009. Em 2020, a vigilância da Covid-19 foi incorporada na rede de

vigilância da Influenza e outros vı́rus respiratórios. Esta é uma base de microda-

dos para pacientes hospitalizados que inclui, dentre outras caracterı́sticas, a data
1 https://covid.saude.gov.br
2https://www.data.rio
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de inı́cio dos sintomas e caracterı́sticas sociodemográficas similares aos dados do

Data.Rio.

Por fim, para as comparações internacionais, empregamos os dados do repo-

sitório da Universidade Johns Hopkins.

Inicialmente, apresentamos uma breve descrição do cenário nacional, com base

nos dados do Ministério da Saúde. Em seguida, fazemos uma análise da situação

no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Nosso principal objetivo é investigar se o

recente aumento observado nos dados provenientes do Ministério da Saúde refletem

genuinamente uma possı́vel segunda onda, ou podem ter explicações alternativas.

As conclusões deste relatório são as seguintes.

1. Considerando o tempo epidemiológico, o estado do Rio de Janeiro fica em se-

gundo lugar no número de mortes por milhão de habitantes quando comparado

a paı́ses no mesmo ponto de evolução da doença. O estado do Rio de Janeiro

só fica atrás de San Marino.

2. Segundo os dados do Ministério de Saúde, houve na última semana, um grande

aumento no número diário de mortes no estado e na cidade do Rio de Janeiro.

No entanto, os dados datados pelo dia do óbito (em vez do dia do registro do

óbito) revelam que grande parte deste aumento se deve ao atraso no registro de

mortes ocorridas já há algum tempo, não refletindo portanto a situação atual

do estado do Rio.

3. Segundo os dados oficiais do Ministério de Saúde, houve também um aumento

nas últimas semanas no número de casos registrados de Covid-19 no estado e

na cidade do Rio de Janeiro. Novamente, a análise dos dados individualizados

mostra que a principal causa deste aumento é o maior atraso entre os primeiros

sintomas e a data de notificação do caso. Contribuem ainda o aumento no

número de testes e a mudança nos critérios para confirmação de casos de

Covid-19. Desde o inı́cio de agosto, os casos podem ser confirmados apenas

por critérios clı́nicos, sem necessidade de testes.

4. O aumento recente no número de internações na rede hospitalar municipal

pode estar associado a uma possı́vel flexibilização nos critérios de internação.
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2 Cenário Brasileiro em 22 de Agosto

Até o dia 21 de agosto de 2020, o número de casos confirmados de Covid-19 era de

3.532.330, dos quais 75,6% já se recuperaram da doença. O número de óbitos é de

113.358, correspondendo a 3,21% dos casos confirmados.

Esses dados se distribuem de maneira desigual entre as regiões do paı́s. Em

particular, somente o Norte e o Nordeste concentram um maior percentual de casos

e mortes do que o proporcional para sua população. A região Norte, que apresenta

8,77% da população, é responsável por 14,13% dos casos e 11,47% das mortes no

paı́s. O Nordeste, com 27,2% da população, apresenta 30,23% dos casos e 29,42%

das mortes. Em contrapartida, o Sul apresenta um menor percentual de casos

(9,89%) e mortes (6,98%) do que a porcentagem da população (14,3%). Já o Centro-

Oeste, apresenta um número proporcionalmente superior de casos, mas inferior de

mortes. A região, cuja população corresponde a 7,8% da nacional, exibe 10,74% dos

casos e 7,13% das mortes. A região Sudeste, com 42,1% da população, apresenta

um número proporcionalmente inferior de casos (35%), mas superior de mortes

(45%).

Em relação ao total da população nacional, a contaminação é de 1,68%, com

óbitos representando 0,054%. A contaminação é de 2,7% e os óbitos de 0,071% na

região Norte; 1,87% e 0,058% no Nordeste; 2,33% e 0,05% no Centro-Oeste; 1,17%

e 0,0265% no Sul; e 1,4% e 0,058% no Sudeste.

A heterogeneidade entre as regiões também pode ser observada no número de

reprodução. Como mencionado no dia 17 de agosto, o número de reprodução do

paı́s vem caindo significativamente e encontra-se agora em 0.88. O número efetivo

de reprodução está abaixo de 1 em 16 estados e no distrito federal, encontrando-se

entre 1 e 1,5 nos demais estados.

De acordo com as últimas previsões, o número de casos deve continuar crescendo

linearmente nos próximos 14 dias, atingindo 3.954.016 casos e 128.441 mortes. A

distribuição dos dados entre as diferentes regiões também deve se manter similar.

As previsões indicam que o Norte atingirá 553.739 casos; o Centro-Oeste, 444.126;

o Nordeste, 1.173.318; o Sudeste, 1.391.543 e o Sul, 421.728. Dessa forma, as

regiões apresentarão percentuais de 14%, 11,23%, 29,67%, 35,19% e 10,67% do

total, respectivamente.
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A figura 2 exibe a dinâmica da doença no Brasil.

Figura 1: Painel superior: evolução de casos (esquerda) e mortes (direita) no Brasil.

Painel inferior: evolução de novos casos diários (esquerda) e novas mortes diárias

(direita).

3 O Estado do Rio de Janeiro

3.1 Evolução e Projeções de Novos Casos e Mortes

A figura 2 apresenta a evolução da dinâmica da doença no estado do Rio de Janeiro.

O painel superior apresenta casos e óbitos acumulados, enquanto que o painel infe-

rior contem os novos casos confirmados e óbitos diários. Ambos painéis organizam

os dados pela data de registro em vez da data do evento (inı́cio dos sintomas ou

falecimento). Destacamos as previsões em vermelho, reportando seus intervalos de

confiança de 95% na área de cor cinza. Podemos notar que o número de novos casos

se mantém estável fazendo com que os casos acumulados cresçam linearmente. No

entanto, a média diária de novos casos para o mês de agosto está mais alta do que

a observada no mês de julho. O painel da esquerda na figura 3 apresenta a média
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de novos casos por semana epidemiológica. Fica claro pela figura que o número de

registros de casos confirmados aumentou nas últimas semanas. Isto pode ser ex-

plicado por diversos fatores: (1) aumento no número de testes sendo realizados; (2)

aumento na diferença entre a data dos primeiros sintomas e a data de notificação;

(3) interiorização da doença e (4) inclusão de casos confirmados por critério clı́nico

a partir de 01 de agosto, em atendimento a Nota Técnica SVS/SES 31/2020.

O número de novos óbitos vinha apresentando tendência de queda entre o inı́cio

de junho e meados de julho, quando seu nı́vel aumentou. Mesmo assim, a tendência

continuou sendo de queda até a semana passada, quando passamos a observar

um grande aumento no número de óbitos diários. No entanto, como demonstra-

mos mais adiante, este aumento é devido principalmente ao atraso nos registros,

conforme revela a figura 3.

Figura 2: Painel superior: evolução de casos (esquerda) e mortes (direita). Painel

inferior: evolução de novos casos diários (esquerda) e novas mortes diárias (direita).
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Figura 3: Média de novos casos (esquerda) e mortes (direita) por semana epide-

miológica para cada Região de Saúde do estado do Rio de Janeiro.

Para verificarmos a hipótese de interiorização da doença, a figura 4 apresenta

a média de novos casos e óbitos por semana epidemiológica para cada região de

saúde do estado do Rio de Janeiro. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS), uma região de saúde é “um espaço geográfico contı́nuo constituı́do

por agrupamentos de municı́pios limı́trofes, delimitado a partir de identidades cul-

turais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de trans-

portes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento

e a execução de ações e serviços de saúde.” No estado do Rio de Janeiro há nove

regiões de saúde distintas:

• Baı́a da Ilha Grande: Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty

• Baixada litorânea: Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba

Grande, Rio das Ostras, Araruama, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia e

Saquarema.

• Centro-Sul: Mendes, Miguel Pereira, Areal, Comendador Levy Gasparian, En-

genheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Paraı́ba do Sul, Paty do Alferes, Sapu-

caia, Três Rios e Vassouras.

• Médio Paraı́ba: Barra do Piraı́, Barra Mansa, Itatiaia, Resende, Valença, Volta

Redonda, Pinheiral, Piraı́, Porto Real, Quatis, Rio Claro e Rio das Flores.

• Metropolitana I: Mesquita, Nilópolis, Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de

Caxias, Itaguaı́, Japeri, Magé, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e

Seropédica.
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• Metropolitana II: Maricá, Niterói, São Gonçalo, Itaboraı́, Rio Bonito, Silva

Jardim e Tanguá.

• Noroeste: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Natividade, Aperibé, Cam-

buci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Porciúncula,

Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai

• Norte: Macaé, Carapebus, Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu,

Quissamã, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis e São João da Barra

• Serrana: Cordeiro, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Bom Jardim, Ca-

choeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Duas Barras, Guapimirim, Macuco,

Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto,

Sumidouro e Trajano de Moraes

A figura 4 revela que o aumento de novos casos se deu de forma praticamente si-

multânea em todas as regiões de saúde. No caso de óbitos, o aumento foi muito mais

pronunciado na região Metropolitana I, que inclui a cidade do Rio de Janeiro. Pode-

mos notar também que a evolução das mortes também foi muito mais marcante na

região Metropolitana I. Desta forma, fica difı́cil argumentar que interiorização possa

ser um fator explicativo relevante para o aumento observado nos casos e óbitos nos

últimos dias. Também é curioso que o aumento tenha ocorrido exatamente na

mesma semana em todas as regiões de saúde.

Figura 4: Média de novos casos (esquerda) e mortes (direita) por semana epide-

miológica para o estado do Rio de Janeiro por região de saúde.
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3.2 Evolução da Doença: Comparação com Outros Paı́ses

Ao compararmos os números por milhão de habitantes do estado do Rio de Ja-

neiro com outros paı́ses, observamos que, a situação no Rio foi bastante dramática.

A figura 5 apresenta a evolução de casos e mortes por milhão de habitantes em

comparação com Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha e França.

Em termos de casos, o estado do Rio só não ultrapassa os Estados Unidos. Por outro

lado, em relação aos óbitos por milhão de habitantes, o Rio de Janeiro apresenta

uma situação muito pior do que outros paı́ses. Note ainda, que todos os paı́ses

de referência tiveram evolução da doença mais precoce do que o estado do Rio de

Janeiro.

Quando comparamos o Rio com os outros paı́ses na mesma semana epide-

miológica, o estado do Rio de Janeiro fica em segundo lugar em total de mortes

por milhão de habitantes, perdendo apenas da República de San Marino. O Rio é

seguido por Bégica, Peru, Espanha e Reino Unido. O estado de São Paulo fica na

sétima posição. A figura 6 apresenta as 15 regiões com o maior número de mortes

por milhão de habitantes no 156o dia epidemiológico.

Figura 5: Evolução de casos (esquerda) e mortes (direita) por milhão de habitantes

no estado do Rio de Janeiro e em outros paı́ses.
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Figura 6: Mortes por milhão de habitantes para regiões no 156o dia no calendário

epidemiológico.

3.3 Número de Reprodução

O número de reprodução (Rt) do estado do Rio de Janeiro está em 1.20, conforme

reportado pela figura 7. Como calculamos o Rt a partir do número de casos por data

de registro, a recente tendência de subida é consistente com o aumento no número

de casos reportado pelo Ministério da Saúde na última semana.

Figura 7: Evolução diária do número de reprodução no estado do Rio de Janeiro.

Para verificarmos a heterogeneidade dentro do estado do Rio de Janeiro, repor-

tamos também a evolução do número de reprodução por região de saúde na figura
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8. Mais uma vez, é a Região Metropolitana I, em volta da cidade do Rio de Janeiro,

que domina a trajetória ascendente do número de reprodução do estado.

Figura 8: Evolução do número de reprodução por região de saúde.

3.4 Dados de Cartórios

Os dados cartoriais nos permitem avaliar a situação da pandemia no Rio de Janeiro

comparando o número total de mortes (excluindo causas externas) em 2020 e em

2019. Por meio dos registros de óbitos, calculamos o excesso de mortes, definido

como a diferença entre o número de óbitos no ano corrente e os óbitos no mesmo

perı́odo de 2019. Estes dados servem como uma estimativa para o número real de

mortes por Covid-19. Quando comparamos com o número total de mortes registra-

das como causadas pelo coronavı́rus, conseguimos avaliar o grau de subnotificação

da localidade.

A figura 9 apresenta o número de óbitos totais (sem causas externas) e o excesso

de óbitos por causas respiratórias. O painel da direita compara o número de mor-

tes em 2020 com o ocorrido em 2019. O painel da esquerda compara a diferença

nos números dos dois anos com o número de óbitos por Covid-19 reportados pelo

Ministério da Saúde (linha amarela). A região cinza representa os últimos 15 dias,
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perı́odo no qual os dados ainda podem sofrer revisões. Os painéis superiores da

figura 10 apresentam o excesso de mortes comparado àquelas notificadas como

causadas por Covid-19.

Pela observação das figuras podemos ver que o pico do excesso de mortes ocorreu

no inı́cio de maio e hoje já se apresenta em nı́veis bem mais baixos ou, até mesmo,

nulos.

No painel inferior da figura 10 comparamos o excesso de mortes por 100 mil

habitantes para a capital e para o interior. Ponderando pela população, não obser-

vamos diferenças entre as localidades quanto à gravidade da pandemia, que vem

diminuindo desde maio.

Portanto, os dados cartoriais não apontam para nenhum aumento recente nos

óbitos causados pela Covid-19.

Figura 9: Número de óbitos totais (esquerda) e excesso de óbitos por causas respi-

ratórias (direita)
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Figura 10: Excesso de mortes no estado todo (esquerda superior) e no estado sem

a capital (direita superior). Painel inferior compara a capital com o interior.

Podemos avaliar ainda a situação da pandemia em cada uma das regiões de

saúde através da análise baseada em excesso de mortes. O gráfico à esquerda na

figura 4 mostra o comportamento ao longo do tempo do excesso de mortes para

oito regiões de saúde: Médio Paraı́ba (MP); Norte (N); Baı́a de Ilha Grande (IG);

Serrana (SN); Baixada Litorânea (BL); Metropolitana I (M1); Metropolitana II (M2);

Noroeste (NO)3. À direita temos o número total de mortes por 100 mil habitantes.

Observamos que as regiões Metropolitana I (M1) e Metropolitana II (M2) estão em

uma situação mais branda da pandemia que as demais, com o pico do excesso de

mortes acontecendo no mês de maio.
3 A base de dados da ARPEN não apresenta nenhum municı́pio da região Centro-Sul e, por isso

não apresentamos gráficos desta região.
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Figura 11: Excesso de Mortes por região de saúde.
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4 Municı́pio do Rio de Janeiro

Para avaliarmos se os aumentos recentes de casos e mortes indicam uma possı́vel

“segunda onda” vamos analisar com detalhes a situação da cidade do Rio de Janeiro,

para qual há disponibilidade de bases de dados mais detalhadas.

A figura 12 apresenta a média de novos casos e óbitos por semana epidemiológica

para a cidade do Rio de Janeiro segundo os dados do Ministério da Saúde. Con-

forme mencionado anteriormente, estes dados são por data de registro (notificação)

e não pela data do evento. Podemos notar um aumento significativo tanto nos ca-

sos quanto nos óbitos recentemente. Para verificarmos se este aumento se deve a

forma de como os dados são armazenados ou se de fato estamos vivenciando uma

segunda onda, vamos comparar os dados do Ministério da Saúde com os dados de

outras fontes.

Figura 12: Média de novos casos (esquerda) e mortes (direita) por semana epide-

miológica para a cidade do Rio de Janeiro.

4.1 Dados do Data.Rio

De acordo com a base de microdados com perfil sociodemográfico fornecida pelo

Data.Rio, até o dia 22/08/2020, foram reportadas 86.400 notificações de casos,

9.206 óbitos, 1.882 casos ativos e 75.331 recuperados para 163 bairros diferentes

da cidade do Rio de Janeiro. Além da data de notificação, essa base reporta a data

de inı́cio de sintomas reportada pelo indivı́duo e a data de óbito, permitindo calcular

a diferença média entre essas datas. Por exemplo, observamos uma média de 20.54

dias entre a data de inı́cio dos sintomas e a data de notificação; de 12.62 dias entre

a data do inı́cio dos sintomas e a data do óbito; e de 8.84 dias entre a data de

notificação e a data do óbito.
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Para compreender a distribuição destes dados, a tabela 1 reporta o número de

casos e óbitos de acordo com os dias da semana em que estão sendo reportados.

Note que grande parte dos casos reportados acontecem em dias úteis, particular-

mente no inı́cio da semana, concentrando-se na terça e quarta-feira. Por sua vez, a

distribuição dos óbitos parece ser bastante fiel à realidade, visto que é praticamente

uniforme ao longo dos dias da semana.

Tabela 1: Distribuição dos casos e óbitos por dia da semana - Data.Rio

casos óbitos

dia da semana número percentual número percentual

segunda-feira 15971 18.50% 1325 14.40%

terça-feira 16759 19.40% 1314 14.60%

quarta-feira 16450 19.00% 1341 14.60%

quinta-feira 14167 16.40% 1367 14.50%

sexta-feira 13527 15.70% 1306 14.20%

sábado 4891 5.66% 1229 13.30%

domingo 4635 5.34% 1324 14.40%

total 86400 100.00% 9206 100.00%

De maneira complementar, pode-se observar a frequência da diferença entre as

datas reportadas na base do Data.Rio. A figura 13 exibe a diferença entre a data

de notificação da doença e a data de inı́cio dos sintomas reportada pelo indivı́duo,

revelando que a diferença entre essas duas datas costuma ser bastante baixa. Além

disso, alguns valores negativos podem ser indicativos de imprecisões na base ou

podem ser resultado de testes em indivı́duos pré-sintomáticos.
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Figura 13: Número de dias entre a data de notificação e a data de inı́cio dos sinto-

mas.

A figura 14 reporta a diferença entre a data de notificação e a data de óbito,

mais uma vez bastante concentrada em torno de zero. Valores negativos neste caso

indicam que a confirmação do vı́rus se deu apenas após o óbito do indivı́duo, o que

não é totalmente razoável para os valores negativos de grande magnitude.

Figura 14: Número de dias entre a de data de notificação e a data de óbito.

Por fim, a figura 15 fornece informações sobre a distribuição do número de dias

entre a data do inı́cio dos sintomas reportada e a data de óbito do indivı́duo. Mais

uma vez, essa medida se concentra bastante em zero, com frequência relativa de-

caindo para valores maiores. Apesar de informativo, a grande concentração em

zero pode mais um indicativo de possı́veis imprecisões na base, já que esse gráfico
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indica que, para vários indivı́duos, a data em que os sintomas se iniciam seriam

coincidentes com a data de óbito.

Figura 15: Número de dias entre a data do inı́cio dos sintomas e a data de óbito.

Em seguida, as figuras 16 e 17 apresentam as séries do número médio entre as

datas de notificação, sintomas e óbito, utilizando como base o dia da notificação do

caso. A única diferença entre as figuras é que a segunda suaviza a série através

de uma média móvel de 7 dias. A partir do mês de maio, a diferença média entre

a data de inı́cio dos sintomas e a data de notificação aumenta ao longo do tempo,

enquanto que permanece relativamente estável para a diferença entre a data de

inı́cio de sintomas e a data de óbito. Já a diferença média entre a data de notificação

e a data de óbito começa positiva e decai, tornando-se negativa pela primeira vez

no final de junho.

Figura 16: Número de dias médio entre cada data.
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Figura 17: Número de dias médio entre cada data - Média Móvel 7 dias.

Para tornar mais claras essas diferenças, estratificamos a progressão do número

de óbitos para a cidade do Rio de Janeiro de acordo com esse número médio de dias

entre cada uma das datas reportadas. A figura 18 separa os óbitos acumulados por

faixas do número de dias médio entre a data do inı́cio dos sintomas e a data de óbito

do indivı́duo. Note que, conforme o esperado, grande parte dos óbitos acontecem

na faixa de 0 a 10 dias entre a data de inı́cio dos sintomas e óbito, seguida pelas

outras faixas de maneira decrescente.

Figura 18: Número de óbitos por extrato da diferença média de dias.

De maneira análoga, a figura 19 representa os mesmos dados de óbitos acumu-

lados separados por faixas do número de dias médio entre a data de notificação e a

data de óbito do indivı́duo. Nesta segunda figura, a faixa de 0 a 10 dias responde por
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uma parcela ainda maior do número de óbitos, seguida da mesma maneira pelas

faixas seguintes.

Figura 19: Número de óbitos por extrato da diferença média de dias.

Para avaliarmos fatores que possam ter contribuı́do para o aumento de casos

recentes, a figura 20 apresenta a distribuição do tempo médio entre o aparecimento

dos sintomas e a notificação do caso. Cada painel representa uma semana distinta.

Os painéis superiores apresentam os resultados para o mês de julho, enquanto que

o mês de agosto está apresentado nos painéis inferiores.

Pela análise da figura, fica claro que a distribuição é bastante estável ao longo

do mês de julho. No entanto, houve um aumento na quantidade de notificação com

atraso no mês de agosto, principalmente na segunda semana do mês.

Figura 20: Distribuição do tempo entre primeiros sintomas e notificação do caso.

Pág. 20



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

4.2 Comparando Dados: Data.Rio vs Ministério da Saúde

A tabela 2 apresenta o mesmo exercı́cio da tabela 1, mas agora utilizando os dados

do Ministério da Saúde, obtidos por meio do Painel Coronavı́rus. A distribuição

destes dados é agora bastante diferente: para o Ministério da Saúde, mais de um

quinto dos casos é reportado na quarta feira, seguido pela sexta-feira e pelos de-

mais dias úteis. Os dias com maior número de novos óbitos por outro lado estão

concentrados na terça, quarta e quinta-feira, sendo significativamente menor nos

fins de semana.

Tabela 2: Distribuição dos casos e óbitos por dia da semana - Ministério da Saúde

casos óbitos

dia da semana número percentual número percentual

segunda-feira 8647 10.00% 747 8.10%

terça-feira 14280 16.50% 1773 19.30%

quarta-feira 18806 21.80% 1655 18.00%

quinta-feira 11534 13.30% 1691 18.40%

sexta-feira 15595 18.00% 1375 14.90%

sábado 11378 13.20% 1318 14.30%

domingo 6179 7.20% 647 7.00%

total 86419 100.00% 9206 100.00%

O primeiro passo para comparar as duas bases de dados consiste em examinar

a progressão do número de casos e óbitos ao longo do tempo. A figura 21 ilustra o

número de casos acumulados utilizando como referência a data de notificação forne-

cida pela base individualizada do Data.Rio e o número de casos acumulados forne-

cido pelo Ministério da Saúde. Percebe-se claramente que, embora as duas curvas

se encontrem no fim de agosto, existe um grande descompasso entre o número de

casos reportado diariamente pelo Data.Rio e os dados municipais fornecidos pelo

Ministério da Saúde.
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Figura 21: Número de casos acumulado - Data.rio vs Ministério da Saúde.

A figura 22 exibe o mesmo desencontro para os dados de óbitos. Mais uma

vez, embora coincidam em seu valor acumulado ao final de agosto, as duas bases

possuem discrepâncias evidentes acerca do número de óbitos reportado ao longo

do tempo. Podemos notar que a aceleração é bem mais acentuada para a base do

Data.Rio, particularmente a partir do mês de maio, de forma que a curva vai se

tornando mais plana com o passar dos meses.

Figura 22: Número de óbitos acumulado - Data.rio vs Ministério da Saúde.

A mesma comparação pode ser feita agora para os novos casos reportados, con-

forme ilustrado na figura 23. Percebemos que os dados do Ministério da Saúde,
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além de começarem a ser registrados após os dados do Data.Rio, possuem alguns

picos significativos no número de novos casos, enquanto que a série em vermelho

evidencia um padrão sazonal, mas relativamente estável a partir de maio para os

novos casos registrados.

Figura 23: Número de novos casos - Data.rio vs Ministério da Saúde.

Por fim, a figura 24 ilustra a comparação entre novos óbitos para as duas bases

de dados. Mais uma vez, as bases de dados reportam o mesmo número final de

óbitos acumulados, porém com padrões distintos para o número de novos óbitos

ao longo do tempo. Notamos que os novos óbitos do Data.Rio organizados por data

de notificação começam a crescer significativamente entre o fim de abril e inı́cio de

maio, reduzindo gradativamente a nı́veis mais baixos com o passar dos meses.

Por outro lado, os dados reportados pelo Ministério da Saúde para novos óbitos

por data de notificação apresentam um comportamento completamente diferente,

reportando picos e quedas bem mais acentuadas. Esse padrão se inicia em meados

de maio e permanece até os últimos dias de análise.
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Figura 24: Número de novos óbitos - Data.rio vs Ministério da Saúde

4.3 Dados de Cartórios

A figura 25 apresenta o número de óbitos totais (sem causas externas) e o excesso

de óbitos por causas respiratórias. O painel da direita compara o número de mor-

tes em 2020 com o ocorrido em 2019. O painel da esquerda compara a diferença

nos números dos dois anos com o número de óbitos por Covid-19 reportados pelo

Ministério da Saúde (linha amarela). A região cinza representa os últimos 15 dias,

perı́odo no qual os dados ainda podem sofrer revisões. A figura 26 apresentam o

excesso de mortes comparado àquelas notificadas como causadas por Covid-19.

Pela observação das figuras podemos ver que o pico do excesso de mortes ocorreu

no inı́cio de maio e hoje já se apresenta em nı́veis bem mais baixos ou, até mesmo,

nulos.

No painel inferior da figura 10 comparamos o excesso de mortes por 100 mil

habitantes para a capital e para o interior. Ponderando pela população, não obser-

vamos diferenças entre as localidades quanto à gravidade da pandemia, que vem

diminuindo desde maio.

Novamente, os dados cartoriais não apontam para nenhum aumento recente nos

óbitos causados pela Covid-19.
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Figura 25: Número de óbitos totais (esquerda) e excesso de óbitos por causas res-

piratórias .

Figura 26: Excesso de mortes para a cidade do Rio de Janeiro
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4.4 Dados de Sı́ndrome Respiratória Aguda Grave

Nesta seção iremos utilizar os dados individualizados do Open Data SUS. Estes

dados irão nos ajudar a esclarecer os potenciais fatores para o aumento de casos e

óbitos observados recentemente.

4.4.1 Atrasos de Notificação

A figura 27 apresenta o tempo entre a data de notificação e inı́cio dos sintomas tanto

para o estado (painel da esquerda) quanto para cidade (painel da direta) do Rio de

Janeiro. A linha vermelha representa a média móvel de sete dias. Os resultados

apresentados na figura corroboram as conclusões apresentadas na seção anterior.

Há um aumento pronunciado de casos sendo notificados com muito atraso durante

os mês de agosto.

A figura 28 apresenta uma análise similar mas apenas para os indivı́duos que

vieram a falecer e onde a causa da morte foi notificada como sendo Covid-19. A

conclusão é a mesma: os atrasos de notificação aumentaram significativamente em

agosto.

Figura 27: Tempo entre a data de notificação e inı́cio dos sintomas. Linha vermelha

representa a média móvel de sete dias.

Pág. 26



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

Figura 28: Tempo entre a data de notificação e inı́cio dos sintomas. Somente óbitos

por Covid-19.

4.4.2 Internações

Como podemos observar na figura 29, nos últimos dias, observamos um aumento

no número de internações na rede hospitalar municipal. Certamente, esse dado

merece um cuidado especial, uma vez que pode refletir um avanço da doença na

cidade do Rio de Janeiro. A figura 29 apresenta os dados de internações reportados

no painel da prefeitura.

Figura 29: Internações de acordo com o painel da prefeitura do Rio de Janeiro.

O primeiro passo é analisar a evolução dos procedimentos médicos realizados
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com os infectados antes de serem internados. Para tanto, filtramos a base do Open

Data SUS para conter somente os indivı́duos que foram diagnosticados com Covid-

194. Em seguida, selecionamos somente aqueles que foram de fato internados.

Com essa subamostra, olhamos para três variáveis diferentes, que parecem con-

tar a mesma história. Inicialmente, olhamos para a série histórica da proporção de

indivı́duos que não realizaram tomografia antes de serem internados. Como pode-

mos visualizar no primeiro gráfico da figura 30, até o inı́cio de julho, praticamente

todos os indivı́duos internados faziam tomografia. A partir de julho, mas principal-

mente em agosto, a proporção dos internados sem esse procedimento aumentou.

O padrão se repete se olharmos para a proporção de indivı́duos que não rea-

lizaram um procedimento de raio-X ou para a proporção que não coletou alguma

amostra biológica para a realização de teste diagnóstico. Isto é, os dados parecem

indicar que houve uma certa flexibilização nos critérios utilizados para a internação

dos indivı́duos nas últimas semanas. Sendo assim, o aumento das internações ob-

servado na figura 29 acima pode ser simplesmente um reflexo desse fenômeno e

não necessariamente um avanço da doença no Rio.

Figura 30: Critérios para internação

4 O diagnóstico pode ser por meio de testes ou não.
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4.4.3 Nowcasting

Uma outra metodologia que utilizamos para tentar entender melhor o cenário atual

da Covid-19 no Rio de Janeiro é o nowcasting dos novos casos de infecção por

coronavı́rus. Conforme o nome sugere, o nowcasting é a previsão do agora.

Por pelo menos dois motivos, os números de novos casos divulgados dia a dia

podem não ser 100% precisos. Em primeiro lugar, o número de novos casos pode

ser contabilizado com alguma defasagem por questões internas ao sistema, como a

burocracia ou perda temporária de documentos. Desse modo, um indivı́duo pode

procurar um hospital hoje e ser diagnosticado no mesmo dia, mas pode vir a entrar

no sistema (e, portanto, ser contabilizado) somente daqui alguns dias.

Além disso, existe pelo menos mais um motivo pelo qual se faz interessante a pre-

visão do real número de novos casos diários. Atualmente, sabe-se que os primeiros

sintomas da Covid-19 somente se manifestam alguns dias após o contágio inicial.

Assim, mesmo que alguém procure o hospital e entre no sistema no momento em

que os primeiros sintomas se manifestam, o dia real em que esse indivı́duo foi in-

fectado foi de fato alguns dias antes.

Portanto, caso queiramos observar com a maior antecedência possı́vel um po-

tencial avanço da pandemia, é de suma importância que tenhamos um modelo de

nowcasting que capte essas relações intertemporais entre as diversas variáveis que

ajudam a prever contágio. O nosso modelo observa e aprende as relações entre es-

sas variáveis ao longo dos meses.5 Em seguida, esse conhecimento é extrapolado

para, uma vez observadas as outras variáveis, tentar prever o verdadeiro número

de novos casos no Rio nos últimos meses.
5 De uma maneira geral, olhamos para variáveis como os novos casos e óbitos alguns dias à

frente, excesso de mortes por causas respiratórias (ARPEN), variáveis binárias para cada dia da

semana, termos de pesquisa do Google Trends e dados de mobilidade do Google Mobility. O modelo

de aprendizagem considera uma rede elástica (Elastic Net ).
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Figura 31: Nowcasting dos novos casos de COVID-19

Figura 32: Nowcasting dos novos casos de todas as SRAGs

Os resultados do nowcasting podem ser vistos nas figuras 31 e 32, tanto para

os novos casos de Covid-19, quanto para os novos casos de SRAGs. Além das duas

variáveis dependentes utilizadas, também rodamos seis especificações diferentes:

em três delas, estimamos o modelo desde meados de março até o final de maio;

nas outras três, até o final de junho. Além dos diferentes tamanhos da janela de
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estimação, também rodamos com três tipos de médias móvel da série de variação

de mobilidade da Google. 6.

As figuras preveem que, independente da especificação utilizada para a média

móvel ou da janela de estimação e treinamento, pelo menos desde o final de julho,

o verdadeiro número de novos casos, tanto para Covid-19, quanto para SRAGs em

geral, é maior do que o observado na prática. No entanto, não há indı́cios fortes de

uma “segunda onda” de contágio no Rio de Janeiro.

5 Conclusões

Neste estudo tivemos por objetivo analisar a situação atual do estado e da cidade do

Rio de Janeiro por meio de diferentes fontes de dados. Nossa principal conclusão

é que o aumento recente nos casos e óbitos notificados pelo Ministério da Saúde

deve-se principalmente ao (1) aumento no tempo médio entre o aparecimento dos

sintomas e a confirmação do caso e (2) ao descompasso entre diferentes bases de

dados. Ao compararmos os dados do Ministério da Saúde com os do Data.Rio, esta

diferença fica muito evidente. Por fim, o aumento de internações parece estar muito

relacionado à flexibilização nos critérios de internação.

Portanto, ainda não vemos nenhuma razão para acreditar em uma “segunda

onda” nem no estado e nem na cidade do Rio de Janeiro.

6 A ideia por trás dessas diferentes especificações é a seguinte: dada a diferença em dias entre a

data de contágio e a data dos primeiros sintomas, as variações na mobilidade urbana também devem

afetar os novos casos com certa defasagem. Por exemplo, caso haja um aumento no distanciamento

social hoje, isso provavelmente terá um impacto negativo nos novos casos somente daqui alguns

dias.
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