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Resumo

O objetivo deste texto é apresentar uma análise sobre o excesso de mortalidade devido a causas totais 
e naturais ocorridas no ano de 2020, que podem ter sido acarretadas pelo surgimento da pandemia de 
COVID-19. O método utilizado para projeção da mortalidade foi Lee-Carter (1992). O trabalho também faz 
um comparativo sobre o excesso de mortalidade por causas naturais com as taxas de disponibilidade de 
leitos hospitalares e de testes para detecção de COVID-19, por estado, a fim de fornecer um panorama 
mais amplo com a utilização da análise das mortes por todas as causas durante a pandemia, quando 
comparadas com anos anteriores. 
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Summary

The objective of this monograph is to present an excess mortality analysis due to total and natural causes 
occurred in 2020, which may have been caused by the COVID-19 virus. Lee-Carter (1992) method is 
used to project the mortality. This paper also present the relation between the excess of mortality and 
the rate of hospital beds, and the rate of COVID-19 tests, by state, aiming to provide a broader panorama 
using the analysis of deaths from all causes during a pandemic, compared to previous years.
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Resumen

El propósito de este texto es presentar un análisis del exceso de mortalidad por causas totales y eventos 
naturales ocurridos en el año 2020, que pueden haber sido causados por la aparición de la pandemia de 
COVID-19. El método utilizado para proyectar la mortalidad fue Lee-Carter (1992). El trabajo también lo 
hace una comparación del exceso de mortalidad por causas naturales con las tasas de disponibilidad 
de camas de hospital y camas de prueba para la detección de COVID-19 por estado para proporcionar 
una descripción general más amplia con el uso del análisis de muertes por todas las causas durante la 
pandemia, cuando en comparación con años anteriores.
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1. Introdução A despeito de todos os impactos causados pela pandemia do novo 
coronavírus, SARS-COV-2, o crescimento de mortalidade provavelmente 
está dentre as perdas de maior evidência.

 A Organização Mundial de Saúde orienta que os países monitorem 
seus indicadores de mortalidade, com a finalidade de avaliar os efeitos 
diretos e indiretos da pandemia da Covid-19. Em comparação, com o 
uso apenas de mortes confirmadas pela doença, como uma medida 
de impacto, o monitoramento da mortalidade de forma geral produz 
contagens diárias ou semanais de dados por idade, sexo, data de morte, 
local de falecimento e de residência habitual. Isso fornece um quadro 
mais completo do impacto, particularmente para mortes que podem 
estar indiretamente relacionadas ao COVID-19 (WHO, 2020). O medo 
de ser infectado pelo novo vírus, o redirecionamento de recursos do 
sistema de saúde para o combate e contenção da doença, implicando 
a interrupção de tratamento de doenças crônicas, e a sobrecarga nos 
serviços de saúde, são alguns exemplos de causas indiretas de mortes 
causadas pela pandemia. 

 O conhecimento da comunidade científica e do poder público sobre o 
aumento no número de mortes é de grande importância, pois, apesar de 
a mortalidade ser um indicador lento de infecções, gera uma visão sobre 
os padrões de transmissão da população em curso. Além disso, o estudo 
do aumento da mortalidade por causas naturais se mostra extremamente 
necessário, uma vez que o número de testes para detecção do COVID-19 
realizado no país está bem abaixo daquele indicado pela OMS, o que 
possivelmente sugere um menor registro de mortes decorrentes do vírus. 
Observar o comportamento da mortalidade de forma mais ampla, além 
de delinear o cenário das possíveis mortes subnotificadas e diretamente 
relacionadas com a COVID-19, possibilita a visão do cenário de óbitos 
que são causados de forma indireta, decorrentes de outras doenças que 
deixaram de receber o atendimento adequado por conta da priorização 
do estado emergencial gerado pela pandemia.

 O objetivo deste trabalho acadêmico é mostrar esse excesso de 
mortalidade utilizando o comparativo entre os dados projetados  
de óbitos para o ano de 2020 em relação aos dados observados para este 
ano, 2021. A partir dos dados históricos de mortalidade da população 
brasileira, entre os anos de 2009 a 2019 foi feita previsão da taxa de 
mortalidade esperada para o ano de 2020, considerando um cenário sem 
pandemia, com utilização do Método de Lee-Carter (1992), de Projeção 
de Mortalidade. Em seguida, foi realizada uma análise das mortes em 
excesso somente por causas naturais.

 O presente trabalho também se propõe a confrontar os dados encontrados 
de variação da taxa de mortalidade com a capacidade hospitalar, por 
Unidade Federativa, e com o número de testes realizados na população 
brasileira. Essa comparação possibilita avaliar o impacto causado 
pela falta de provisão de infraestrutura adequada (leitos hospitalares e 
quantidade de testes de COVID), e de como esses fatores podem estar 
associados a possíveis subnotificações, indicando assim um número 
maior de mortes relacionadas direta ou indiretamente à pandemia.
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 Embora haja vários métodos para a previsão da taxa de mortalidade, a 
escolha pelo de Lee-Carter (1992) se deu por possibilitar a obtenção das 
taxas de mortalidade de períodos dos quais não tínhamos informações. 
Possui a vantagem de ser extrapolativo e de não necessitar de 
esforço para incorporar o conhecimento sobre as influências médicas, 
comportamentais ou sociais sobre a mudança da mortalidade (LEE, R. 
D.; CARTER, L. R., 1992).

 A seção 2 mostra dados sobre a capacidade de leitos hospitalares 
no Brasil e no mundo. Na 3, é apresentada uma descrição resumida 
do modelo, e a seção 4 traz a aplicação dos modelos, bem como os 
respectivos resultados e análises.

2. Capacidade De acordo com a nota técnica produzida pelo pesquisador da 
de leitos Fiocruz Nilson Costa e pelo professor da Universidade do Estado 
hospitalares do Rio de Janeiro (UERJ) Marcos Junqueira do Lago, publicada 
e Registros em março 2020 sobre “A disponibilidade de leitos em UTIs no SUS 
de mortalidade e nos planos de saúde diante da epidemia da COVID-19 no Brasil” 

(COSTA, N.R.; LAGO, M.J. do, 2020), a epidemia em curso da COVID-19
2.1 Capacidade tem forçado a mudança de percepção sobre a política de investimento 
de leitos  em UTI em contexto de emergência em saúde pública, trazendo inédita
hospitalares exigência de rápida expansão da oferta governamental. 
no mundo  

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2017 mostram que 
o Brasil tem registrado no Sistema Único de Saúde (SUS) uma taxa de 
1,4 leito para cada 1.000 habitantes e, considerando leitos públicos 
e privados, esta chega a 2,1 (WHO, 2020). Segundo os Critérios e 
Parâmetros para o Planejamento e Programação de Ações e Serviços 
de Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, por intermédio da Portaria nº 1.631, de 1º de 
outubro de 2015, e divulgado pela Coordenação Geral de Planejamento 
e Programação das Ações de Saúde (CGPAS), a taxa ideal de leitos é 
de 2,5 e 3 leitos para cada 1.000 habitantes (BRASIL, 2017). 

 Os piores índices registrados foram os do Afeganistão, Nigéria e 
Guatemala, com 0,4 leitos por 1.000 habitantes; Índia, com 0,5; e 
Honduras e Paquistão, com uma taxa de 0,6. Os EUA possuem uma 
média de 2,9 leitos por 1.000 habitantes, e países europeus, como 
Itália, Portugal e Espanha, possuem uma taxa média de 3 leitos.  
O país que lidera em números de leitos é o Japão, que dispõe de 
12,9 leitos para cada 1.000 habitantes. O gráfico na Figura 1 a seguir 
nos dá uma perspectiva melhor dos dados publicados pela OMS 
(WHO).
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Figura 1 – Taxa de leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes no mundo

 Diante do exposto, fica evidente que a presente pandemia da COVID-19 
encontrou muitos países despreparados para o enfrentamento da doença 
e execução de um plano de contingência requerido para tal situação.

2.2 Distribuição Segundo dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
dos leitos do Brasil (CNES), do Ministério da Saúde, em 2020, uma porcentagem 
hospitalares  de 70,2%, ou 315.896 do total de 449.984 leitos disponíveis no Brasil
no Brasil foram providos pelo SUS (CNES, 2020), conforme gráfico mostrado a 

seguir na Figura 2.

Figura 2 – Número de leitos hospitalares no Brasil entre 2011 e 2020
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 Conforme Figura 3, a maior parte desses leitos está localizada no estado 
do Rio Grande do Sul, com uma taxa de 2,7. No entanto, a taxa de 1,4 
no estado do Amazonas mostra a desigualdade no Brasil. Essa taxa se 
compara à média de países como o Egito ou Emirados Árabes, números 
preocupantes e bem abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde.

Figura 3 – Taxa de leitos hospitalares por Unidade Federativa

2.3 Registro Os dados de mortes totais no Brasil foram obtidos da Pesquisa Estatística 
de Mortalidade do Registro Civil – IBGE e do portal de Transparência do Registro Civil. 
no Brasil
 O atual sistema de registro civil resultou do Decreto nº 70.210, de 28 de
2.3.1 Mortalidade fevereiro de 1972, que transferiu para o Instituto Brasileiro de Geografia 
total e Estatística (IBGE) a responsabilidade pela coleta e apuração de 

tais informações, até então levantadas pelo Serviço de Estatística 
Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça. A pesquisa 
fornece, dentre outras, informações sobre óbitos por mês, ano e locais 
de ocorrência, idade e estado civil na data do falecimento, registro 
e residência do falecido, além da natureza do óbito. A periodicidade 
da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional, com 
resultados divulgados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da 
Federação, Regiões Metropolitanas e subdivisões, municípios das 
capitais e Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) (IBGE).

 O portal de Transparência do Registro Civil foi publicado em 2018 e é 
mantido pela ARPEN Brasil, a Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais. Foi desenvolvido para disponibilizar informações 
e dados estatísticos sobre nascimentos, casamentos e óbitos, por 
exemplo. As informações mostradas no portal são recebidas diretamente 
da Central de Informações do Registro Civil (CRC) (PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA).



118 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 27, p. 111-138, Jan. 2020/Dez. 2020

Pandemia de COVID-19: Estimativa do Impacto na Mortalidade Brasileira Usando Modelo de Lee-Carter

2.3.2 Mortalidade Os dados históricos de óbitos por causas naturais foram retirados 
por causas do Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM), fornecidos por 
naturais  intermédio do DATASUS, que é o departamento de informática do Sistema 

Único de Saúde do Brasil.

 O SIM foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 1975, com a 
finalidade de coletar dados sobre mortalidade no país. O sistema possui 
variáveis que permitem construir indicadores e processar análises 
epidemiológicas que contribuam para a eficiência da gestão em saúde 

(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE).

 Os dados que o alimentam são provenientes da Declaração de 
Óbito (DO) e compete à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) a 
gestão, análise, avaliação e distribuição das informações sobre o SIM.  
O papel da SVS também consiste em compilar essas informações por 
estado e elaborar relatórios analíticos, painéis de indicadores e outros 
instrumentos estatísticos que auxiliam no conhecimento de questões 
relativas à mortalidade, os quais são disseminados para todo o país. 

 O SIM contém dados socioeconômicos, local de residência e ocorrência, 
óbitos fetais e não fetais, condições e causas do óbito, além de 
informações de causas externas. 

 No presente trabalho foram utilizados apenas dados de morbidade por 
local de residência, decorrentes de doenças classificadas como CID-101, 
que abrange doenças e problemas relacionados à saúde, com a 
finalidade de exclusão das mortes devido a causas externas (acidentais). 
Por se tratar de dados prévios, que ainda passarão por etapas de 
verificação e não representam todas as mortes que ocorreram nesse 
período, considerando-se os prazos legais para alimentação do sistema, 
os dados referentes aos anos de 2019 e 2020 estão sujeitos a alterações 
substanciais (OPENDATASUS).

2.4 Registro Segundo a OMS, identificar a mortalidade específica pela COVID-19 é 
da mortalidade um desafio em todo o mundo. Em muitos países, a pouca disponibilidade 
e testes  de testes implicou em critérios restritivos de acesso e uso, mesmo para
para COVID-19  pessoas com sintomas (MARINHO, F.; TORRENS, A.; et al., 2020). 
no Brasil 
 Além de determinar os indivíduos que representam os casos ativos do 

vírus, os estudos sorológicos são importantes para a verificação  
da fração da população exposta, gerando informação sobre a estratégia 
de imunidade em rebanho, assim como para auxiliar no direcionamento 
das políticas públicas de atuação para controle da doença (HESSEL 
DIAS, V. M. C.; ARNS DA CUNHA, C. et al., 2020). 

1 Código Internacional de Doenças, cuja sigla é CID.
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 Tendo em vista o monitoramento adequado à disseminação do vírus, 
através da obtenção de estatísticas confiáveis, a OMS sugere um número 
entre dez e trinta testes por caso confirmado como um valor adequado 
de testagem na população (WHO, 2020). Segundo dados do total de 
testes realizados e do total de casos confirmados de cada país, retirados 
do Worldometers (WORLDOMETERS), 38% dos países realizaram uma 
média inferior a dez testes por caso confirmado de COVID. Apesar de 
todos os esforços empenhados em nível mundial, há o consenso de que 
a subnotificação, tanto de casos positivos como de óbitos decorrentes 
devido ao coronavírus, causou bastante impacto, principalmente no 
início da pandemia. Segundo a Fiocruz (FIOCRUZ), um dos mais fortes 
indicativos de subnotificação foi o aumento de registro das doenças 
respiratórias (TAVARES, V., 2020). 

 Além da baixa disponibilidade de testes no país, o prazo dilatado (60 
dias) que as Secretarias Estaduais de Saúde legalmente dispõem para 
envio dos dados de morbidade para o registro do Sistema Nacional 
(Cartórios de Registro Civil do Brasil) (BRASIL, 2009) também repercute 
significativamente na atualização e, consequentemente, numa resposta 
célere.

3. Descrição Em 1992, Ronald Lee e Lawrence Carter desenvolveram uma abordagem 
do Modelo de específica para dados de mortalidade nos Estados Unidos, com objetivo 
Lee-Carter (1992) de prever a mortalidade para o ano de 2065, tendo como base o período 

entre 1933 a 1987 (LEE; CARTER, 1992). No entanto, atualmente o 
método é aplicado também para previsão de mortalidade e expectativa 
de vida de diversos países e para variados períodos de tempo. O referido 
modelo é um método de extrapolação, fundamentado nas tendências 
históricas de projeções da mortalidade no futuro, e que combina uma 
aproximação paramétrica com análise de séries temporais.

 A entrada é uma matriz de taxas de mortalidade ajustada pelo 
modelo demográfico. A técnica utilizada para suavização de curvas 
de mortalidade é a graduação, que faz com que as probabilidades 
de morte sejam monotonicamente crescentes em relação à idade, 
correspondendo ao que se espera da mortalidade humana. Permite o 
declínio exponencial sem limites (se kt → -∞ → mx,t → 0) das taxas de 
mortalidade de uma idade específica.

 A seguir, a equação utilizada para definição do Modelo Lee-Carter (1992):

 log(mx,t ) = ax + bx kt + ex,t (1)

 Onde:
 mx,t : taxa central de mortalidade para a idade “x”, no ano “t”;
 ax : padrão geral de mortalidade para a idade “x”;
 bx : reflete a sensibilidade relativa das taxas de mortalidade para variação 

de kt;
 kt : nível de mortalidade único para todas as idades;
 ex,t ~ iid (0, σ2) : resíduos não capturados pelo modelo;
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 ax é o parâmetro do modelo que representa o conjunto de coeficientes 
que compõem um vetor de constantes específicas para cada uma das 
idades. Esse parâmentro descreve a forma geral do perfil “idade” nas 
taxas de mortalidade mx,t. 

 bx é um vetor que descreve a velocidade na mudança na taxa de 
mortalidade em uma determinada idade “x” com a variação de kt.  
Este geralmente é linear, o que implica que os ganhos na expectativa 
de vida sejam razoavelmente constantes ano após ano na maioria das 
populações.

 

 O parâmetro erro ex,t, com distribuição normal de média 0 e variância σ2, 
representa a tendência histórica dos dados, específica por idade, não 
capturada pelo modelo.

 Para ajuste do modelo, inicialmente devemos estimar os parâmetros 
ax, bx e kt. Necessitamos encontrar a solução de mínimos quadrados 
para a equação (1), o que não pode ser feito por regressão linear, uma 
vez que o lado direito de tal equação não possui variáveis observáveis, 
somente os parâmetros a serem estimados e o kt, que é desconhecido. 
Uma possível solução para isso é a aplicação do Método SVD2.

 Supondo que o vetor (α, β, к) é uma solução para (1), então para qualquer 
escalar c ≠ 0, (α – βc, β, к + c) também será solução, assim como  
(α, βc, к/c). Logo, deve-se utililizar a normalização, onde temos que:

 

 O que implica o seguinte:

 

 Com a normalização, o modelo passa a ter solução única. Neste caso, 
o parâmetro ax pode ser descrito como ax = ln (mx,0 ), e o parâmetro bx, 
como bx = ln (mx,0 ) – ln (mx,1 ) . Consequentemente, o kt pode ser definido 
como kt = ∑x[ln(mx ) – ax ].

2  Singular Value Decomposition (SVD).
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 O Método SVD é aplicado à matriz formada pelos logaritmos das taxas, 
após a subtração da média do logaritmo das taxas específicas de 
mortalidade por idade no tempo X = ln (mx,t – ax ), conforme percebe-se 
a seguir:

 

 Estimação

 Aplicando o SVD a Xx,t, obtemos:

 SVDXx,t = UDVT = D1 Ux1 Vt1 + ... + DX UxX VtX

 Onde U representa a componente idade, L é o valor singular e V significa 
o tempo.

 Dessa forma, temos:

 

 Define-se que:

 D Î RN×N é uma matriz diagonal formada por elementos de valores 
singulares e que obedecem a d1 ≥ d2 ≥ ... dp ≥ 0;

 D Î RT×N, V Î RN×N, UT U = VVT = IN.

 Onde:

 Os valores d1, ... dp são a raiz quadrada positiva dos autovalores da matriz 
XXT ou XT X;

 As colunas v1, ... vn são autovetores de XT X;

 As colunas u1, ... um são autovetores de XXT.

 Dessa forma, X pode ser definido como:
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 Logo, utilizando (1), temos que:

 

 Com a aplicação do SVD, o estimador de bx é dado por:

 

 Utilizando o referido estimador, teremos:

 

 Além disso, Lee e Carter (1992) verificaram que, com a aplicação do 
modelo, os valores encontrados para kt geralmente não correspondiam 
aos números reais observados de óbitos pela população histórica nas 
distribuições de idade. Sendo assim, a discrepância pode ser removida 
mantendo-se os valores encontrados de ax e bx, mas sendo feita a 
reestimação do kt. 

 A reestimação do novo kt é feita de modo que, para cada ano, dada uma 
real distribuição etária populacional, o número de mortes encontrado 
utilizando-se ax e bx, estimados anteriormente, seja igual ao número de 
mortes observado.

 Para cada t:

 

 Essa segunda estimativa de kt permite também realizar as previsões, 
quando as taxas de mortalidade são desconhecidas para uma faixa etária 
da população em um determinado ano. A implicação desse passo são 
os piores ajustes nas idades com poucas mortes e melhores ajustes 
nas últimas faixas etárias.



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 27, p. 111-138, Jan. 2020/Dez. 2020 123

César Neves, Fabiana Macedônio e Rye Takeda

 Previsão

 Após a estimação, a próxima etapa é a previsão. Para a previsão do 
nível kt, foi proposto por Lee e Carter (1992) a utilização da metodologia 
Box & Jenkins, que consiste em ajustar o Modelo ARIMA3 (p, q, d) à 
série temporal dos valores encontrados para projeção dos kt futuros.

 Temos que “p” denota o número de termos autorregressivos, “q” é o 
número de termos de média móveis e “d”, o número de vezes que a 
série é diferenciada para se tornar estacionária.

 O modelo autorregressivo integrado de médias móveis (p,d,q), ou 
simplesmente ARIMA (p,d,q), pode ser descrito da seguinte maneira:

 

 Denominamos ϕ(B) o operador autorregressivo e θ(B) o operador de 
médias móveis. Já Δd denota a diferenciação.

 Para estimação do kt, o Método Lee-Carter (1992) utilizou o passeio 
aleatório com drift (β), que é definido como a média de todos os kt 
observados, conforme equação a seguir:

 kt = β + kt – 1 + et,

 na qual:

 

 Para “s” anos à frente, a previsão para kt é definida como:

 

 Ou seja,

 

3 Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA).
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 Conforme equação (1), temos que:

 

 Fazendo ii – i, temos:

 

 Onde:

  é o ganho de longevidade da idade “x”.

 A partir de mx,t, obteremos a probabilidade de morte qx,t do modelo, que 
é dada por:

   

3.1 Projeção da Para cálculo das taxas de mortalidade mensais foi utilizada a projeção 
população para de população elaborada pelo Método das Componentes Demográficas 
cálculo das (IBGE, 2013), com as premissas elaboradas pelo IBGE, para cada uma 
taxas de das 27 Unidades da Federação. 
mortalidade 
mensais As populações mensais foram estimadas mediante um ajuste de uma 

função polinomial do terceiro grau. E a projeção mensal da população 
“Yproj” é dada por:

 Yproj = Y* × C + B

 Onde:

• Yproj : é a população projetada;
• Y*: população ajustada;
• C e B: variáveis utilizadas nas transformações realizadas para cada 

Unidade da Federação.
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 A expressão analítica da função ajustante (Y*) é a seguinte:

 Y* = aX3 + bX2 + cX + d

 Em que se define:

• X : ano;
• a, b, c e d : parâmetros da função polinomial estimados pelo Método 

dos Mínimos Quadrados (MMQ).

4. Aplicação  Nesta primeira parte do trabalho foi feita projeção da mortalidade, com
do modelo a utilização do modelo Lee-Carter (1992), para comparação entre um
 cenário com pandemia e sem pandemia, considerando-se o total de
4.1 Mortalidade  mortes ocorridas no Brasil. 
total, utilizando 
Lee-Carter (1992) Os dados utilizados para a aplicação do Modelo Lee-Carter (1992) foram
 as tábuas brasileiras do IBGE dos anos de 2009 a 2018.
4.1.1 Dados 
 Para estimação do “mx” da tábua dos anos de 2019 e 2020, utilizamos 

o total de mortes de 2019 e uma estimativa para 2020, considerando 
cenários com e sem pandemia.

 Total de mortes no Brasil em 2019: 1.317.292 (IBGE, 2019).

 Total de mortes no Brasil por COVID-19 até 12 de dezembro de 2020: 180.437 
(CENTER FOR SYSTEMS SCIENCE AND ENGENEERING, 2020). 

 Para termos um número mais realista relativo a 2020, estimamos 
o número de mortes até 31 de dezembro de 2020, fazendo constar 
o número de mortes até 12 de dezembro de 2020 e a tendência de 
óbitos por COVID-19. O resultado foi de 1.424.430 óbitos em 2020.  
Esse número é uma estimativa, tendo por base as seguintes premissas:

 Total de óbitos até 12 de dezembro de 2020 segundo o Portal da 
Transparência: 1.351.740 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA).

 Média de óbitos de novembro a dezembro referente aos anos de 2014 
a 2019: 61.290,32.

 Média aproximada de óbitos diária por COVID-19 no Brasil até 12 de 
dezembro de 2020: 600

 Dias restantes de 12 de dezembro de 2020, data do estudo, até 31 de 
dezembro de 2020: 19

 Com isso, temos um número de mortes estimado  de 12 de dezembro 
de 2020 até 31 de dezembro de 2020 de 11.400 (600 × 19).

 Estimativa total: 1.424.430 óbitos até 31 de dezembro de 2020.

 Este número está muito próximo da realidade, visto que o número atualizado 
de óbitos até 21 de dezembro de 2020 é de 1.381.101, conforme o Portal 
da Transparência. Vale ressaltar que o número de óbitos do Portal da 
Transparência é sempre inferior ao informado pelo IBGE anualmente. 
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 Em um cenário sem COVID, estimamos 2% a mais que o ano anterior, 
conforme média da variação observada de óbitos de 2014 a 2019, 
resultando no número de 1.343.638.

 Em seguida, deu-se a construção estimada das tábuas de 2019 e 2020 
de maneira similar às tábuas dos anos precedentes, contabilizado o 
número de mortes acima referente aos anos de 2019 e 2020. 

 O objetivo é observar o comportamento da mortalidade através das 
tábuas do IBGE até 2018 e das estimadas de 2019 e 2020 em um cenário 
com e sem COVID-19, em uma projeção de dez anos à frente.

4.1.2 Aplicação A aplicação do Modelo Lee-Carter (1992) visa a observar e estimar a 
do Modelo  mortalidade da população brasileira nos cenários com e sem COVID-19. 
Lee-Carter (1992) Utilizando-o, obtivemos os seguintes resultados relativos ao ax, bx e kt:
Coeficiente ax 

• O coeficiente ax – representa a mortalidade média ao longo das 
idades. Nos gráficos dos cenários sem COVID-19 e com COVID-19 
não há alteração significativa, embora a linha do cenário com 
COVID-19 esteja mais elevada, conforme podemos observar abaixo.

 Figura 4 – ax do cenário sem COVID-19 

 
Figura 5 – ax do cenário com COVID-19
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• Coeficiente bx – significa a mudança relativa da taxa de mortalidade, 
ou seja, as alterações na mortalidade na idade “x” em resposta às 
alterações de kt ao longo das idades. Podemos observar diferença 
entre os gráficos dos dois cenários, em que há alta sensibilidade 
da mortalidade a partir da idade de 20 anos em relação ao cenário 
sem COVID-19. 

 Figura 6 – bx do cenário sem COVID-19

 Figura 7 – bx do cenário com COVID-19

 A tabela da Figura 8, a seguir, apresenta a estimativa dos parâmetros ax  
e bx. Analisando os valores, podemos ver que os parâmetros  
ax apresentam valores semelhantes, demonstrando um padrão de 
mortalidade ao longo das idades.

 Já o parâmetro bx traz valores consideravelmente diferentes entre os 
cenários com COVID-19 e sem COVID-19. A partir do referencial de 
cinco anos de idade, bx começa a exibir valores maiores, indicando 
uma mortalidade mais alta no cenário com COVID-19.
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Figura 8 – Estimativa dos parâmetros ax e bx

Idade
SEM COVID  COM COVID 

Idade
SEM COVID  COM COVID 

ax bx ax bx ax bx ax bx

0 -4,156761 -2,606580 -4,145474 -4,631016 40 -5,883622  0,375044 -5,872335  0,655238 

1 -6,833247 -0,810917 -6,821960 -1,447405 41 -5,820858  0,382397 -5,809571  0,668275 

2 -7,308732 -0,507099 -7,297445 -0,908739 42 -5,753817  0,386490 -5,742529  0,675530 

3 -7,606104 -0,280120 -7,594817 -0,506317 43 -5,682626  0,387322 -5,671339  0,677006 

4 -7,823068 -0,052610 -7,811781 -0,102957 44 -5,608770  0,386097 -5,597483  0,674836 

5 -7,991348  0,165449 -7,980060  0,283657 45 -5,533673  0,384083 -5,522386  0,671266 

6 -8,123859  0,372276 -8,112572  0,650326 46 -5,458729  0,382087 -5,447442  0,667727 

7 -8,225113  0,561609 -8,213826  0,985980 47 -5,384509  0,380136 -5,373222  0,664269 

8 -8,294353  0,726062 -8,283066  1,277527 48 -5,311443  0,378478 -5,300156  0,661329 

9 -8,326714  0,858865 -8,315427  1,512971 49 -5,239095  0,377026 -5,227808  0,658756 

10 -8,314189  0,952189 -8,302902  1,678430 50 -5,166735  0,375473 -5,155447  0,656005 

11 -8,252199  0,998535 -8,240912  1,760612 51 -5,094048  0,374133 -5,082761  0,653630 

12 -8,123216  0,986597 -8,111929  1,739463 52 -5,021317  0,373763 -5,010030  0,652973 

13 -7,938379  0,917697 -7,927092  1,617330 53 -4,948517  0,374618 -4,937230  0,654490 

14 -7,660198  0,785091 -7,648911  1,382239 54 -4,875740  0,376466 -4,864453  0,657765 

15 -7,177377  0,470976 -7,166090  0,825347 55 -4,802193  0,378431 -4,790906  0,661249 

16 -6,958908  0,342667 -6,947621  0,597869 56 -4,728747  0,381185 -4,717459  0,666130 

17 -6,796902  0,248680 -6,785614  0,431241 57 -4,656832  0,386042 -4,645545  0,674741 

18 -6,684377  0,186757 -6,673090  0,321460 58 -4,586674  0,393207 -4,575387  0,687443 

19 -6,604136  0,146479 -6,592849  0,250053 59 -4,517088  0,401666 -4,505801  0,702439 

20 -6,530150  0,110696 -6,518863  0,186612 60 -4,446948  0,410469 -4,435661  0,718045 

21 -6,461754  0,079589 -6,450467  0,131460 61 -4,374939  0,418608 -4,363652  0,732476 

22 -6,416408  0,065686 -6,405121  0,106806 62 -4,300513  0,425566 -4,289226  0,744810 

23 -6,395822  0,070569 -6,384535  0,115460 63 -4,223322  0,431000 -4,212035  0,754445 

24 -6,392260  0,089286 -6,380973  0,148640 64 -4,144037  0,435212 -4,132750  0,761913 
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Idade
SEM COVID  COM COVID 

Idade
SEM COVID  COM COVID 

ax bx ax bx ax bx ax bx

25 -6,396324  0,115754 -6,385037  0,195562 65 -4,064995  0,439613 -4,053708  0,769717 

26 -6,397598  0,142727 -6,386311  0,243382 66 -3,985436  0,443740 -3,974149  0,777033 

27 -6,391765  0,166920 -6,380478  0,286272 67 -3,902831  0,445984 -3,891544  0,781012 

28 -6,373663  0,184659 -6,362376  0,317721 68 -3,816795  0,446131 -3,805508  0,781275 

29 -6,346075  0,197929 -6,334788  0,341247 69 -3,728822  0,312147 -3,717535  0,543762 

30 -6,315517  0,211426 -6,304230  0,365175 70 -3,641733 -0,083732 -3,630445 -0,158148 

31 -6,285563  0,227970 -6,274276  0,394505 71 -3,555782 -0,521584 -3,544495 -0,934562 

32 -6,253830  0,246092 -6,242543  0,426632 72 -3,469098 -0,976309 -3,457811 -1,740609 

33 -6,220777  0,266095 -6,209490  0,462093 73 -3,381458 -1,430043 -3,370171 -2,544907 

34 -6,185389  0,286922 -6,174102  0,499016 74 -3,293483 -1,868317 -3,282196 -3,321827 

35 -6,146099  0,306834 -6,134812  0,534315 75 -3,206607 -2,278030 -3,195320 -4,048145 

36 -6,102008  0,324760 -6,090721  0,566095 76 -3,120715 -2,648427 -3,109427 -4,704805 

37 -6,053482  0,340713 -6,042195  0,594377 77 -3,034455 -2,970911 -3,023168 -5,276568 

38 -6,000478  0,354322 -5,989191  0,618501 78 -2,947464 -3,237922 -2,936176 -5,750033 

39 -5,943370  0,365503 -5,932083  0,638323 79 -2,860070 -3,444395 -2,848783 -6,116243 

• Coeficiente kt – representa o nível geral de mortalidade ao longo 
do tempo. Comparando os dois cenários, podemos verificar que 
o gráfico com COVID-19 é ligeiramente mais elevado em relação 
àquele sem COVID-19 no ano 12 (2020).

 Figura 9 – kt do cenário sem COVID-19
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 Figura 10 – kt do cenário com COVID-19

 Figura 11 – Valores de kt para ambos os cenários

Ano Kt sem COVID Kt com COVID

2009 -0.01804061  -0.01060518 

2010 -0.20373094  -0.11527329 

2011 -0.41124339  -0.23214914 

2012 -0.65017601  -0.36686719 

2013 -0.88940275  -0.50174291 

2014  -1.11974473  -0.63160094 

2015  -1.32968603  -0.74995482 

2016  -1.51547149  -0.85468957 

2017  -1.67271203  -0.94330953 

2018  -1.79584709  -1.01269818 

2019  -1.87489391  -1.05807306 

2020  -1.91730007  -1.08136654 

 Através das análises dos gráficos de kt1 e principalmente do bx, em que 
podemos observar alteração significativa nas taxas de mortalidade por 
idade, e da tabela apresentada acima, na qual as taxas no cenário com 
COVID-19 estão maiores, percebemos que se confirma a premissa de 
que a doença está afetando a taxa de mortalidade dos brasileiros. 

 Com essa análise, verificamos que há alteração na mortalidade, 
provavelmente ocasionada pela pandemia do COVID-19. 
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4.2 Análise Na segunda parte deste trabalho iremos analisar o comportamento da 
das taxas de taxa de mortalidade entre os estados, devido a causas naturais, para 
mortalidade mensurar o impacto da pandemia na mortalidade, além de examinar 
mensal por  se existe alguma relação entre a disponibilidade de leitos no país com
estado, devido a esse excesso de mortalidade e com a média de testes realizados por 
causas naturais  estado.

4.2.1 Dados Os dados utilizados para esta segunda análise foram os números mensais 
de óbitos por mortes naturais (CID-10), por estado, do DATASUS, no 
período de janeiro de 2009 a novembro de 2020 (DATASUS, 2020).

 Para cálculo da taxa de mortalidade foi utilizada a estimativa mensal da 
população, por estado, calculada através do modelo do IBGE, conforme 
capítulo 2.1.

 Os dados sobre testes de COVID realizados em cada estado foram 
retirados do Painel COVID-19 do Giscard (GISCARD, 2020).

4.2.2 Comparativo A taxa de mortalidade mensal, para cada estado, é dada por:  
das taxas de 
mortalidade 
por estado 
brasileiro 

 A taxa de mortalidade do país, considerando o período de janeiro a 
setembro de 2020, com relação ao mesmo período do ano anterior, 
aumentou em 9,54%. A seguir, estão relacionadas as maiores variações 
encontradas dentre os estados brasileiros, todas acima da média 
nacional:

 Figura 12 – Variação da taxa de mortalidade do período janeiro a 
novembro, entre os anos 2019 e 2020

Unidade da  
Federação

Variação Taxa de  
mortalidade 2019/2020 (%)

Amazonas 44,9%

Pará 31,3%

Maranhão 28,2%

Amapá 25,4%

Tocantins 23,4%

Distrito Federal 21,7%

Roraima 19,4%

Ceará 16,3%

Espírito Santo 15,2%

Taxa de mortalidade =
Nº de mortes naturais mensais

* 1.000
População mensal estimada
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 Para uma melhor referência: os maiores aumentos nas taxas de 
mortalidade brasileira devido a causas naturais e verificadas nos últimos 
dez anos foram de 5,05%, entre os anos de 2009 e 2010; e 2014 e 2015.

Figura 13 – Variação das taxas de mortalidade por causas naturais no Brasil entre 2009 e 2020
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4.2.3 Taxas de Encontram-se aqui relacionadas as taxas de mortalidade devido a causas 
mortalidade × leitos  naturais com a taxa de leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes
por habitantes por estado brasileiro. Parece haver uma relação, não muito categórica, 

entre o aumento de mortalidade e a baixa disponibilidade de leitos 
hospitalares.

Figura 14 – Comparativo entre a variação nas taxas de mortalidade e a taxa de disponibilidade de 
leitos hospitalares

Variação na Taxa de Mortalidade × Taxa de Leitos por 1.000 habitantes
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4.2.4 Taxas de Considerando-se os testes realizados até 11 de dezembro de 2020, o 
mortalidade × Brasil possui uma média de apenas 3,87 testes realizados a cada caso 
número de confirmado, estando bem abaixo da média preconizada pela OMS (entre 
testes dez e trinta testes por caso confirmado).

Figura 15 – Comparativo entre a variação nas taxas de mortalidade e os testes para detecção de 
COVID-19

 Apesar de não ser possível precisar, uma vez que o número de testagem 
dos estados encontra-se bem abaixo do ideal, o gráfico acima mostra 
que os maiores aumentos na mortalidade ocorreram onde o número 
de testagem foi menor, ou seja, o aumento de óbitos registrados como 
causas naturais possivelmente foi causado pela COVID-19.

Variação na Taxa de Mortalidade × Testes por Casos Confirmados
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5. Resultados O resultado da comparação realizada entre um cenário com pandemia 
e análises e sem pandemia para o ano de 2020, utilizando-se o Método Lee-Carter 

(1992), mostrou que houve alterações na mortalidade devido a esse 
incremento de 180.437 mortes por COVID-19 (dados até 12 de dezembro 
de 2020). O modelo indicou um aumento considerável, analisando-se 
os valores de kt e bx.

 É oportuno dizer: o aumento estimado de 8,13% em um cenário com 
COVID-19 em relação ao ano anterior é significativo ao nos depararmos 
com os números de óbitos de 2014 a 2019, conforme tabela abaixo. 
A média de mortes de um ano para outro ficou em 1,75%. O número 
estimado de óbitos para um cenário sem COVID-19 em 2020 foi de 2% 
a mais que no ano de 2019, ou seja, 1.343.638.

Ano Nº de mortos Percentual

2019 1.317.292 1,44%

2018 1.298.579 0,49%

2017 1.292.297 0,27%

2016 1.288.856 3,56%

2015 1.244.558 2,98%

2014 1.208.587

 A análise das taxas mensais de mortalidade por causas naturais para 
o período de janeiro de 2009 até novembro de 2020 também indicou 
um aumento expressivo, segundo exposto no gráfico da Figura 11. 
Os números mostram um crescimento de 11,47% (55.536) de mortes 
por CID-10, quando comparadas com o mesmo período de 2019. 
Quando é feita a comparação com a média percentual do incremento 
de mortalidade dos últimos anos (3,15%), verificamos que houve um 
aumento considerável, possivelmente causado pela COVID-19.

Ano Nº de mortos Percentual

2019 525.415 4,46%

2018 502.991 2,30%

2017 491.691 -0,72%

2016 495.249 4,08%

2015 475.838 5,92%

2014 449.233



136 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 27, p. 111-138, Jan. 2020/Dez. 2020

Pandemia de COVID-19: Estimativa do Impacto na Mortalidade Brasileira Usando Modelo de Lee-Carter

 O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) elaborou o 
painel de análise do excesso de mortalidade por causas naturais no 
Brasil em 2020, com intuito de acompanhar o impacto na mortalidade 
brasileira causado pela pandemia. Tal painel mostra que, até o dia 30 
de dezembro de 2020, houve um excesso de 24% (200.270) de mortes, 
em relação ao total de óbitos esperados (849.888), devido a causas 
naturais (CONASS). Cabe ressaltar que o estudo da Vital Strategies, que 
fundamentou a criação do painel de mortalidade do CONASS utilizou 
os dados ajustados do Registro Civil (RC), obtidos através do Portal da 
Transparência, uma vez que estes possuíam um maior registro de óbitos 
do que os dados do SIM de 2020. Isso porque estes são preliminares. 
Para compensar o sub-registro de óbitos do RC, o estudo realizou ajustes 
utilizando as estimativas de cobertura da mortalidade do SIM e do RC, 
fornecidas pelo IBGE.

6. Conclusão O aumento na mortalidade observada para o ano de 2020, quando 
comparado com a expectativa de mortalidade para esse ano, 
provavelmente se deve à pandemia, podendo trazer a reboque, além da 
mortalidade por COVID-19, os impactos que esta situação representa, 
como o aumento de mortes por outras causas devido à menor procura 
por atendimento médico e, até mesmo, pela falta de atendimento a 
alguns pacientes no que tange à superlotação dos hospitais e postos de 
saúde, devido à doença, ocasionando uma crise no sistema de saúde.  
O excesso de mortalidade verificado em ambas as análises possivelmente 
também está ligado à subnotificação de casos de COVID-19, uma vez 
que estes provavelmente foram registrados como óbitos devido a causas 
não associadas à doença em questão.

 Quanto à relação entre infraestrutura e variação na taxa de mortalidade, 
foi constatado que um menor número de testes realizados e uma maior 
indisponibilidade de leitos foram observados nos estados em que 
ocorreram os maiores aumentos nas taxas de mortalidade no ano de 
2020 em relação aos anos anteriores. 

 Se por um lado a pandemia, ao que parece, trouxe um aumento na 
mortalidade, tanto de forma direta como indireta, como já mencionado, 
por outro, as contagens de mortalidade excessiva podem ser difíceis de 
conceituar porque é preciso avaliar o número de mortes contrafactuais, 
ou seja, as pessoas que teriam morrido por outra causa esse ano de 
qualquer maneira, se não tivessem falecido de COVID. Há também a 
questão de segunda ordem: pessoas que, no momento estão vivas, 
mas que poderiam ter morrido de uma causalidade eventual esse ano 
– um acidente de carro, talvez – se não estivessem em casa devido ao 
lockdown, cujo efeito foi estudado em, por exemplo, em Flaxman et al. 
(2020) e Carneiro et al. (2020). Portanto, pode ser que, de forma geral, 
o excesso de mortalidade em alguns países esteja mais próximo da 
média do passado recente do que o esperado. 
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