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Resumo

Este artigo teve como objetivo aplicar a metodologia desenvolvida por Lee e Carter (1992) na projeção 
das taxas de mortalidade e da expectativa de vida da população cearense para o período de 2013 a 
2022. O estudo desenvolvido por Lee e Carter utiliza-se de um modelo de regressão linear simples 
associado a um sistema de séries temporais para estabelecer parâmetros que descrevam a mortalidade 
ao longo dos anos e para projetar tal comportamento para os anos seguintes, tratando-se portanto 
de um modelo extrapolativo. 
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Summary

This paper aimed to apply the methodology developed by Lee and Carter (1992) in the projection of 
mortality rates and life expectancy of the population of Ceará for the period of 2013 to 2022. The study 
developed by Lee and Carter uses a simple linear regression model associated with a time series system 
in order to establish parameters that describe mortality over the years and to project such behaviour for 
the following years, hence considered as an extrapolating model.
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Resumen

Este artículo tuvo como objetivo aplicar la metodología desarrollada por Lee y Carter (1992) en la 
proyección de las tasas de mortalidad y de la expectativa de vida de la población cearense para el 
periodo de 2013 a 2022. El estudio desarrollado por Lee y Carter se utiliza de un modelo de regresión 
lineal simple asociado a un sistema de series temporales para establecer parámetros que describen la 
mortalidad a lo largo de los años y para proyectar tal comportamiento para los años siguientes, por lo 
que se trata de un modelo extrapolativo.
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1. Introdução A utilização da demografi a no estudo do comportamento humano no 
que se refere ao ordenamento da população no espaço geográfi co, à 
sua composição e às suas características vem sendo cada vez mais 
utilizada na gestão de políticas públicas voltadas para o suporte das 
demandas sociais. 

 Dentro desse cerne, o estudo da mortalidade se mostra um dos mais 
importantes campos da demografi a, pois a necessidade do estudo não é 
somente importante para a elaboração e avaliação de cálculos atuariais, 
criação de prêmios de seguros e defi nição de benefícios previdenciários. 
A compreensão da mortalidade é fundamental para a organização de 
políticas de investimento por parte dos governos e dos demais tipos 
de extratos empresariais. 

 Diante de tal perspectiva, existem diversas metodologias para a 
estimação da mortalidade populacional e que, por meio de tais taxas, 
é possível fazer inferências sobre a expectativa de vida da população. 
Nesse sentido, é apresentada a metodologia proposta por Lee e 
Carter para a realização de modelagens e estimação das razões de 
mortalidade. 

 O estudo desenvolvido pelos autores busca, por meio de um modelo 
log-aditivo combinado a um fator de idade constante relativo, projetar 
índices de mortalidade intrínsecos às experiências demográficas 
já vivenciadas pela população, tratando-se, assim, de um método 
extrapolativo. Essa metodologia vem sendo bastante utilizada por 
entidades empresariais americanas tanto para a estimação da 
mortalidade, quanto para a realização de estimativas e elaboração de 
tábuas atuariais. Conclui-se que a popularidade da metodologia proposta 
por Lee e Carter dá-se ao fato de que, no modelo, há a combinação de um 
denso modelo demográfi co associado à utilização de séries temporais, 
permitindo a criação de tábuas de mortalidades não-estáticas.

 Com base no exposto, esse trabalho tem como objetivo central aplicar 
a metodologia desenvolvida por Lee e Carter (1992) na projeção das 
taxas de mortalidade e da expectativa de vida da população cearense 
para os anos de 2013 a 2022. O direcionamento do estudo para o 
contexto demográfi co cearense ocorre pela necessidade da condução 
de pesquisas relacionadas à compreensão das dinâmicas demográfi cas 
presentes no estado. Para tal, foram utilizadas informações contidas no 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 
e registros da Base Populacional no período de 1996 a 2012.
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2. Suporte  De acordo com o estudo desenvolvido Ronald Lee e Lawrence Carter
Teórico (1992) propuseram um novo estudo para a modelagem e previsão da
 mortalidade, utilizando-o para estimar a mortalidade nos Estados Unidos
2.1 Modelo para o ano de 2065. Em linha com Haberman e Russolio (2005), este 
Lee-Carter (1992) estudo vem sendo um dos mais infl uentes na estimativa de e é adotado 

para as previsões do United States Bureau of the Census, sendo uma 
referência no que se diz à previsão da mortalidade.

 A metodologia proposta por Lee e Carter (1992), utiliza a série temporal 
dos logaritmos das taxas de mortalidade, nas quais as taxas de cada 
idade são descritas por uma relação específi ca da idade somadas a 
uma tendência comum para todas as faixas etárias multiplicadas por 
uma idade específi ca coefi ciente. O modelo emprega decomposição 
de valor singular (SVD em inglês) e mínimos quadrados para extrair 
a tendência comum e todos os parâmetros específicos da idade. 
De acordo com Neves, Fernandes el al. (2017), os modelos ARIMA 
são tipicamente usados para realização de extrapolação da tendência 
comum, possibilitando a realização de previsões. Em seu modelo Lee 
e Carter (1992) buscaram gerar um padrão de mudança ao longo do 
tempo para as taxas de mortalidade, de modo que a variação em um 
único parâmetro será capaz de gerar o principal desvio no padrão.

 Conforme mencionado por Danesi (2014), a estrutura teórica 
apresentada é extrapolativa, baseando-se no conhecimento histórico 
da mortalidade para a realização da prognose das mortalidades futuras. 
Cabe ressaltar, no entanto, que por ser um modelo parcimonioso, não 
apresenta expressivas difi culdades na inclusão de variáveis médicas, 
comportamentais ou infl uências sociais na mudança do comportamento 
da mortalidade. Além disso, ele permite a redução exponencial da taxa 
de mortalidade sem a necessidade de um limite arbitral em detrimento 
a outros métodos extrapolativos. 

 Uma característica relevante do modelo é que, dado o valor defi nido 
do fator de tempo, pode-se estabelecer um conjunto integral 
de probabilidades de morte, permitindo, assim, o cálculo da tábua de 
mortalidade. 

 No sistema apresentado por Lee e Carter (1992), m(x,t) é a taxa central de 
mortalidade para a idade x no ano t e a matriz dessas taxas é ajustada 
a partir do modelo de regressão bi linear descrito abaixo: 

  (1) 

 cujos parâmetros, em linha com o defi nido por Wang (2007), podem ser 
entendidos como: 

• αx é o comportamento da mortalidade especifi co para cada idade;
 
•  βx é a alteração na taxa de mortalidade na idade x em resposta à 

alteração no nível geral de mortalidade kt; 
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•  ε(x,t) é o erro aleatório, com média 0 e variância σ2, associado 
para a idade x no tempo t e refl ete as interferências históricas não 
capturadas pelo modelo; 

 
•  kt representa a alteração no grau da mortalidade ao longo do tempo

 Na Equação (1) o coefi ciente bx, caracterizado pela tendência da 
mortalidade na idade x mudar quando infl uenciado pelo nível geral de 
moralidade kt, pode ser explicado por: 

  (2)

 Ainda de acordo com Danesi (2014), devido ao fato de que a taxa de 
mortalidade ao longo das idades não é descrita por meio de funções 
paramétricas não se pode considerar para tal modelo a presença de 
força de mortalidade. Logo, sendo as razões de mortalidade descritas 
por um modelo não paramétrico, o modelo é explicado pela ação dos 
coefi cientes αx e βx.

 Lee e Carter (1992) mencionam que inicialmente, observa-se que βx 
pode ser negativo para algumas idades, indicando que a mortalidade 
tende a crescer quando cai em outras idades. Quando k é linear no 
tempo, a mortalidade em cada idade se altera como sendo a própria 
taxa exponencial. Por fi m, quando k tende ao infi nito negativo, cada 
taxa específi ca de mortalidade é zero (valores negativos não são 
considerados para o modelo), sendo, assim, uma vantagem para 
a previsão. Além disso, assume-se que as taxas de mortalidade 
específi cas por idade se movimentam juntas para cima e para baixo, 
visto que há a infl uência do mesmo índice (k), mas o mesmo não ocorre 
nas mesmas proporções, quando se refere ao grau de oscilação. 

2.2 Ajuste  O modelo proposto por Lee e Carter (1992) pode ser dividido em
do Modelo dois momentos. No primeiro momento, é realizada a estimação dos 

parâmetros (αx, βxe kt) que compõem a função em (1). Contudo, a utilização 
de métodos tradicionais para a estimação, tais como mínimos quadrados 
ordinários, não são adequados para a estimação dos critérios propostos 
pelos autores. Isso decorre do fato de que não há a observância de 
variáveis do lado esquerdo da função em (1), produzindo, dessa forma, 
infi nitas soluções para a equação.

 Diante disso, para a estimação dos parâmetros é utilizado o método de 
Singular Value Decomposition (SVD). Fung e Peters (2017) comentam 
que a aplicação do método de decomposição do valor singular foi 
proposta pelos autores tanto pelo fato de que o método é capaz de 
estimar os parâmetros, quanto pela calibração do modelo para que o 
erro (x,t) seja incluído em adição aos efeitos pelas idades e períodos 
analisados. 
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 Segundo a metodologia utilizada, para que o ajuste da solução de 
mínimos quadrados seja realizado, faz-se necessário que a média 
do logaritmo das taxas especifi cas de mortalidade por idade ao longo do 
tempo sejam retiradas. Dessa forma, observa-se que: 

 ln(m(x,t) – α(x)) (3)

 Aplicando a visão vetorial, expressa-se que e são uma solução para a 
função apresentada em (1). Logo, para qualquer escalar c ≠ 0, (α – βc, 

β, k + c) também será solução, bem como   (Lee e Carter, 1992). 

Visto isso, aplica-se a normalização dos parâmetros para que a 
soma em seja igual a 1. Já os parâmetros são normalizados para que 
a soma em sejam igual a 0 (D´Amato et al., 2011). 

 Tais normalizações são geradas pela metodologia de SVD. Após a 
realização de tais normalizações, o modelo passa a gerar uma solução 
única. Assim, o parâmetro αx  pode ser obtido por meio da média empírica 
da taxa no decorrer do tempo do grupo etário x a αx+n tal que ax= ln(m(x,0)). 
Já o parâmetro βx pode ser descrito por ln(m(x,0)) – ln(m(x,1)). 
Dessa forma, kt é dado pelo somatório do desvio das razões especifi cas 
por idade quando relacionado ao comportamento médio etário, logo 
(Rodrigues, 2010): 

 αx : kt = ∑x [ln(mx) – αx]
 
 No segundo momento, ocorre a re-estimação do parâmetro de acordo 

com as medidas de e já defi nidos anteriormente. Deste modo, é estimado 
por meio da seguinte equação:

 dt = ∑x {exp(αx + βx kt ) e(x,t)} (4)

 em que, é o número de óbitos registrados no ano t e e(x,t) é o quantitativo 
populacional de idade x no ano t. 

 Segundo Lee (2002), são duas as principais características do modelo: 
a primeira diz respeito ao ajuste de tábuas de mortalidade, nas tábuas 
ajustadas de acordo com os anos fornecidos vão se ajustar ao número 
total de mortes e à distribuição etária populacional; a segunda retrata 
que havendo apenas em determinados períodos o conhecimento sobre 
a distribuição etária e número de mortes da população, mesmo com a 
ausência de informação sobre as taxas de mortalidade especifi cas, o 
modelo ainda pode ser ajustado. Esse atributo é conveniente quando 
há a ocorrência de intervalos de tempo entre a divulgação de dados 
referentes ao quantitativo total de óbitos e as taxas de mortalidade 
específi cas por idades.
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2.3 Processo  Após a defi nição e ajuste dos parâmetros que fazem parte do modelo
Estocástico demográfi co, o passo seguinte, proposto por Lee e Carter (1992),  
de Série  é a projeção das taxas de mortalidade ao longo do tempo futuro. 
Temporal A metodologia proposta pelos autores para projeção do parâmetro k(t), 

trata-se do modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 
(p, q, d), comumente conhecido como lógica de Box e Jenkins (1970). 

 Dessa forma, no modelo ARIMA, temos que representa a quantidade 
de termos auto regressivos, representa o número de médias móveis 
e denota o total de vezes em que a série é diferenciada para que se 
torne estacionária. Ao fi nal do processo, ocorre a extrapolação do 
parâmetro k(t) de modo a fornecer as estimativas futuras para as taxas de 
mortalidade e com isso é possível a construção da tábua de mortalidade 
(D´Amato et al., 2011).

 Logo, verifi ca-se que o modelo é dado como:

 yt = ∅1 yt – 1 + ... + ∅q yt – p + δ + εt – ∅1 εt – 1 –  ... – ∅q εt – q (5)

 Assim, a organização desse modelo está baseada nos próprios dados, 
criando, assim, uma sequência interativa. As etapas desse ciclo podem 
ser divididas, segundo Murteira et al. (1993), em: identifi cação, estimação 
e avaliação dos resultados.

2.4 Tábuas de Em linha com Cordeiro Filho (2014), tendo em vista a fi nalidade de 
Mortalidade mensurar as probabilidades de sobrevivência e morte de populações, 

as tábuas de mortalidade são ferramentas estatísticas construídas 
geralmente a partir da coleta de dados providentes de Censos 
Demográficos, que apresentam para cada idade ou grupo etário 
informações sobre a probabilidade de vida, falecimentos, expectativa 
de vida, dentre outros. 

 Os tipos de tábuas de sobrevida comumente utilizados são os modelos 
transversais ou de momento e as longitudinais ou de geração. No que 
se refere à primeira, temos que ela se baseia em uma cross-section de 
uma população hipotética, ou seja, uma coorte de 100.000 indivíduos, 
submissa às razões específi cas de mortalidade experimentadas para 
cada idade ou grupo etário. Já as tábuas de geração são caracterizadas 
pelo cálculo das taxas de mortalidade apontadas por um mesmo 
grupo ou coorte. Nesse caso, faz-se necessário que tal reunião seja 
acompanhado desde o momento do nascimento e ao longo de toda a 
sua vida (Carrilho; Patricio, 2003). 
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 Devido à queda da mortalidade humana ter sofrido redução nas últimas 
décadas, as tabelas de vida de geração não podem ser utilizadas na 
prática atuarial para o cálculo do seguro de vida. Isso ocorre devido 
ao fato de que a metodologia adotada pelos modelos transversais, 
quando realmente aplicados a rotina atuarial, são restritos a curto ou 
médio prazo. Ou seja, a aplicação se dá em um intervalo de tempo de 
5 ou 10 anos. Porém, muitos serviços oferecidos, como rentes viáveis 
e planos de previdência, precisam levar em consideração intervalos 
de tempo mais longos. Logo, as tabelas de vida usadas, neste caso, 
devem ser construídas para incorporar a tendência de mortalidade 
experiente, com o objetivo de antecipar sua evolução futura. Assim, as 
tábuas de mortalidade utilizadas nessa situação devem ser construídas 
para incorporar a tendência de mortalidade experiente, com o objetivo 
de antecipar sua evolução futura. Tais tabelas são conhecidas como 
tabela de vida projetada (Danesi, 2014).

3. Aplicação e O estudo baseou-se em dados coletados no Departamento de Informática 
Resultados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 1996 a 2012. 

Dessa forma, os dados referentes aos óbitos segregados por faixas 
etárias são oriundos do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), enquanto os valores das distribuições da população cearense 
foram obtidos por meio da Base Populacional. Finalmente, o cálculo da 
taxa de mortalidade, por faixa etária, foi realizado dividindo o total 
de óbitos pela população total do mesmo grupo etário. 

 Diante disso, observa-se que entre 1996 e 2012 a população do Estado 
do Ceará apresentou uma redução nas faixas etárias iniciais (0-4 anos, 
5-9 anos e 10-14 anos), acompanhada de acréscimo nos demais grupos 
etários, apresentando características demográfi cas de população adulta. 

 Em 2012, a população masculina apresenta um crescimento de 29,8% 
(886.279) em comparação a 1996; e entre os grupos etários, observa-se 
que a faixa 80 anos e mais passa a ter uma expansão de 87,3% (30.634) 
quando comparada com a mesma porção em 1996. Já o grupo feminino 
registra acréscimo de 26,7% (928.646) no mesmo período, com aumento 
de 111,4% (47.614) na faixa 80 anos e mais. 

 As taxas de mortalidade entre as faixas etárias ao longo do período 
estudado indicam a redução do efeito da mortalidade nas idades iniciais 
(0-10 anos) enquanto ocorre a inversão desse cenário a partir do grupo 
etário de 15 a 19 anos. Essa inversão sugere que, ao longo do tempo, o 
aumento das taxas está ligado a fatores externos. Esse comportamento 
é refl etido, em grande parte, no sexo masculino e entre as faixas de 15 
a 39 anos. 
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 Os valores dos logaritmos das taxas de mortalidade dos anos de 1996 
e 2012, entre os sexos, encontram-se abaixo: 

Tabela 1 – Logaritmo das Taxas de Mortalidade

3.1 Aplicação do Utilizando-se do software estatístico R-3.4.0, foi possível gerar as 
Modelo Lee-Carter estimativas dos parâmetros do modelo proposto por Lee e Carter (1992).  
nos Dados da Assim, foram geradas as estimativas totais e para ambos os sexos. 
População Cearense 
 Sendo o parâmetro αx responsável por determinar o comportamento 

médio da mortalidade entre as faixas etárias e βx capaz de descrever a 
variância da mortalidade acompanhada da alteração no parâmetro kt, 
verifi ca-se que tanto para homens quanto para mulheres, αx apresenta 
um padrão semelhante. Ao analisar o comportamento da mortalidade 
infantil, compreendida na faixa etária de 0 a 4 anos, verifica-se 
que ao longo do período analisado apresentou um comportamento 
de redução, bem como na faixa correspondente à 5 a 9 anos. 
Essa redução observada em tais faixas, para ambos os sexos, é 
evidenciada, principalmente, pelos fatores de melhorias provocados 
pelas campanhas de vacinação infantil e melhorias nas condições de 
saneamento observadas no Estado. Já para as demais faixas etárias, os 
valores registrados passam a ter um padrão crescente. Isso evidencia 
que as estimações médias da mortalidade passam a aumentar conforme 
o envelhecimento populacional. 



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 14, n. 23, p. 53-68, out. 2017/set. 2018 63

Jaime Phasquinel Lopes Cavalcante e Luciana Moura Reinaldo

 O parâmetro βx, quando analisado, apresenta comportamento distinto 
entre as faixas etárias e sexos. Esse desempenho revela que entre os 
homens, βx apresenta valores mais altos que os valores estimados para 
as mulheres devido às mortes associadas a fatores externos. Tal padrão 
é evidenciado, principalmente, entre as faixas etárias de 15 a 39 anos.

 As estimativas dos parâmetros encontram-se na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Estimativas dos Parâmetros

 Os valores para as estimativas de kt anuais encontram-se na Tabela 3 e 
revelam uma inversão no perfi l do parâmetro, aumentando para o sexo 
masculino e reduzindo para o sexo feminino a partido do ano de 2002. 
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Tabela 3 – Estimativas do Parâmetro Kt

3.2 A Previsão Por meio da função forecast.lca contida no pacote demography do 
do Modelo software R, foi possível projetar para um intervalo de dez anos (2013 

a 2022) as estimativas da constante kt. O comportamento dos níveis 
gerais de mortalidade é apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 – Previsão do Parâmetro Kt
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 A partir dos dados projetados para kt, utilizando a função apresentada 
em (1) e as estimativas de αx e βx, pode-se realizar a estimação 
das taxas centrais de mortalidade, por idade, para cada ano de interesse. 

3.3 Projeção da Dada a realização do cálculo das taxas de mortalidade para as idades 
Expectativa é possível aplicar as funções pertinentes à tábua de mortalidade. 
de Vida para Dessa forma, serão apresentadas as estimativas para a esperança 
a População de vida da população em estudo para os anos de 2013 a 2022. 
Cearense  

Tabela 5 – Projeção das Taxas de Mortalidade e Expectativas de Vida ao Nascer (2013 a 2017)

Tabela 6 – Projeção das Taxas de Mortalidade e Expectativas de Vida ao Nascer (2018 a 2022)
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4. Considerações No presente estudo, verifi cou-se que, para o período analisado, o estado 
Finais do Ceará apresentou uma tendência crescente para a expectativa 

de vida da população, acompanhada de reduções nas taxas de 
mortalidade infantil, como para as taxas de mortalidade da população. 
Além disso, conclui-se que óbitos oriundos de causas externas, 
particularmente nas faixas de 15-35 anos, estão se tornando a principal 
causa de morte para a população masculina, evidenciando, assim, uma 
elevada concentração de fatores de risco em que tais indivíduos estão 
expostos. Tal indicativo reforça a necessidade de estudos direcionados 
a compreensão desse fenômeno e pode ser considerado como um 
dos fatores reducionais da expectativa de vida da população. 

 Partindo para a análise do modelo demográfi co proposto pelo estudo, 
compreende-se que a aplicação da metodologia de Lee e Carter 
apresentou um bom ajuste aos dados e que os parâmetros que 
compõem o modelo (αx, βx, kt) apresentaram estimativas confi áveis 
para a continuidade do método. Dessa forma, para ambos os sexos a 
performance da variável αx confi rma que o padrão médio da mortalidade 
populacional tende a aumentar com o passar dos anos. 

 Quando analisado o comportamento do parâmetro βx, percebe-se 
que para ambos os sexos βx apresenta um comportamento distinto, 
sugerindo que para o sexo feminino as variações entre as faixas 
etárias nos resultados do parâmetro decorrem em função da baixa 
quantidade de óbitos registrados nas idades específi cas. Da mesma 
forma, verifi ca-se um comportamento oposto quando βx é observado 
para o sexo masculino. Nele tal parâmetro apresenta uma tendência 
estabilizada, sugerindo que nas idades específi cas o contingente de 
óbitos registrado é maior. Já para kt, notou-se para ambos os sexos, a 
inversão do parâmetro no valor do parâmetro a partir do ano de 2002 e 
que tal comportamento perdura até o ano de 2009. 

 Por meio do software R foi possível realizar projeções confi áveis 
da variável kt para um intervalo de dez anos (2013 a 2022). À vista 
disso, foram apresentadas as estimativas das taxas de mortalidade e 
expectativa de vida para a população cearense. Assim, lançou-se mão 
dos valores de αx e βx, os quais permanecem constantes em todos os 
anos, juntamente com os valores projetados para kt para a construção 
de tábuas de mortalidade para que fossem coletadas as projeções das 
razões de mortalidade e esperanças de vida.
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 Diante do exposto, conclui-se que o modelo proposto por Lee & Carter 
garantiu uma boa qualidade de ajuste aos dados populacionais utilizados, 
permitindo que os valores apresentados pelos parâmetros e pelas 
previsões convergissem para os resultados confi áveis e aceitáveis da 
expectativa de vida da população no estado do Ceará. Por fi m, conclui-se 
que o modelo atendeu aos objetivos traçados pelo estudo e que dado 
o bom ajuste, pode ser utilizado como uma maneira alternativa na 
projeção de taxas e tábuas de mortalidade. Como forma de relacionar 
os resultados obtidos, utilizou-se a última leitura do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística), em que a expectativa de vida da 
população para o ano de 2016 era de 73,85 anos enquanto que o modelo 
aplicado em tal trabalho sugere uma expectativa de 78,81 anos para a 
população total no mesmo ano. Contudo, destaca-se que a metodologia 
de tal estimativa é diferente da aplicada no presente estudo. 

 O trabalho aqui apresentado permite ainda possibilidades de continuação 
para estudos futuros como, a aplicação das variações do método 
Lee-Carter, propostas pela literatura internacional, com a fi nalidade 
de gerar projeções mais robustas e que possibilitem a utilização de 
uma função βx variável, ou que estimam a incerteza da projeção 
da mortalidade de formas alternativas (Booth et al, 2006; Koissi 
et al, 2006: Haberman & Renshaw, 2008), permitindo, dessa forma, 
o desenvolvimento de um estudo comparativo. Outra possibilidade 
de extensão deste estudo é a aplicação da variação do método 
Lee-Carter desenvolvida por Li et al (2004), para populações cujos dados 
de mortalidade estão apresentados em apenas alguns pontos no tempo 
e em intervalos irregularmente distribuídos.
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