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COVID-19: Observatório Fluminense

Esta é uma inciativa independente de pesquisadores, que congrega uma equipe multidisciplinar (matemática,
engenharias, computação, arquitetura, jornalismo), para responder algumas demandas emergentes com o
avanço da pandemia de COVID-19 em âmbito nacional. O interesse individual dos membros da equipe
pela pandemia levou, naturalmente, ao intercâmbio de informações entre pesquisadores e estudantes, tais
como fontes de dados, análises gráficas, not́ıcias, relatórios e artigos cient́ıficos e, especialmente, ferramen-
tas matemáticas empregadas na modelagem e análise do progresso de epidemias. Essa interação resultou
na organização de uma força tarefa para buscar algumas soluções em termos de análise e visualização de
dados, modelagem matemática da epidemia, bem como para produzir material educacional para estudantes
interessados no tema e para o público em geral.

Dessa forma, os objetivos da presente iniciativa se articulam em tornos dos seguintes tópicos:

• Monitorar, em âmbito nacional e no estado do Rio de Janeiro, o progresso da pandemia de COVID-19;

• Construir gráficos e outras entidades para visualização de dados que permitam acompanhar e analisar o
progresso da pandemia de modo claro e pedagógico;

• Fazer previsões confiáveis sobre o progresso de curto prazo da pandemia (número de infectados, número
de óbitos, variações dos mesmos etc);

• Desenvolver material educativo de alto ńıvel na área de modelagem matemática de epidemias;

• Desenvolver e divulgar material informativo de qualidade para o público interessado.

Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas em www.covid19rj.org. Todos os gráficos e
informações apresentados neste relatório, bem como o mesmo demais documentos produzidos pela equipe
COVID19RJ, podem ser encontrados no repositório https://github.com/americocunhajr/COVID19RJ.

Outras informações e resultados relevantes também podem ser vistos nas redes sociais da iniciativa:

www.instagram.com/portalcovid19rj

www.facebook.com/portalcovid19rj

www.twitter.com/portalcovid19rj
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Fontes de dados

Os dados de óbitos exibidos empregados neste relatório advêm do painel de monitoramento da epidemia
mantido pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro obtidos nos dias 26/05 e 09/06 [1]:

http://painel.saude.rj.gov.br

Contestação de Responsabilidade

Os resultados apresentados neste relatório resultam de simulações computacionais e análises estat́ısticas
conduzidas com aux́ılio de diversos tipos de modelo matemático, que utilizam informações de várias bases
de dados. A qualidade dos resultados e confiança nos valores apresentados deriva diretamente da qualidade,
completude, consistência, e acurácia das fontes empregadas. Assim sendo, eventuais erros e imprecisões podem
ocorrer nas análises, independentemente dos rigores técnico-cient́ıfico e ético seguidos pela equipe COVID-19:
Observatório Fluminense.
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1 As metodologias de divulgação dos óbitos

Recentemente, o Ministério da Saúde e algumas secretarias estaduais de saúde cogitaram adotar uma nova
metodologia de divulgação dos dados referentes à COVID-19. O Ministério da Saúde propôs divulgar somente
a informação dos óbitos ocorridos e confirmados na data de divulgação de dados e não os registrados naquele
dia, como é a praxe atual. Inclusive, todos os relatórios de acompanhamento produzidos por esta inciativa
divulgam os dados desta forma [2, 3, 4, 5].

Além disso, algumas secretarias passaram a apresentar gráficos apenas com os óbitos em que se conhece
a data do falecimento em vez de considerar todos os registros diários. A seguir serão explicadas as diferenças
entre as duas metodologias de quantificação de óbitos devidos à COVID-19 e as implicações que uma eventual
mudança na apresentação dos dados poderia trazer para o acompanhamento do progresso da epidemia e
decisões sobre como proteger a população.

1.1 Qual a diferença entre as duas metodologias?

A Figura 1 busca esclarecer a diferença entre as duas metodologias (divulgação dos dados pela data de
óbito × pela data de registro). A curva vermelha representa os óbitos divulgados no boletim de 26/05, na
qual o valor vertical se refere à quantidade real de óbitos ocorridos na data do eixo horizontal sabidos até
26/05. A curva amarela apresenta o mesmo tipo de curva (óbitos × data) porém conforme conhecidos até
o dia 09/06. Já, as barras cinzas apresentam os óbitos conforme suas datas de registro e divulgação pela
secretaria estadual de saúde do RJ. Cumpre observar que nesse número há óbitos de diversos dias.

Nota-se que a curva vermelha é um retrato parcial dos óbitos até o dia 26/05, representando apenas
óbitos com data de falecimento conhecida até o dia 26/05. No dia 09/06, já se tinha mais informação
sobre os óbitos ocorridos naquele peŕıodo (até 26/05) e consequentemente o número de óbitos com data de
falecimento conhecida aumentou consideravelmente (curva amarela). O mesmo racioćınio é aplicável à curva
do dia 09/06; provavelmente, no dia 09/06 ainda não se conheciam todos os óbitos ocorridos até a data e
assim a curva de óbitos diários até essa data deverá aumentar nas próximas divulgações.

Percebe-se, que o emprego de curvas com dados parciais poderá apresentar uma falsa tendência de queda
na quantidade de mortes diárias se considerarmos os dias anteriores e próximos à data de divulgação. Isso
decorre da existência de mortes ainda não notificadas por conta de atrasos na confirmação da causa da morte,
seu registro e divulgação da mesma. Este é o principal motivo da inadequação da forma de apresentação
dos dados por data de óbito, pois poderia acarretar uma falsa impressão de decréscimo na curva de número
de mortes diárias. Essa aparente queda é apenas um problema de desconhecimento da totalidade dos óbitos
ocorridos naqueles dias por quem divulga os dados. Muitas vezes, a informação de um óbito demora dias para
chegar até a contabilização das secretarias de saúde e esse atraso pode fazer com que os dados relatados e
divulgados em um dia espećıfico não representem a totalidade de óbitos do mesmo.

A curva referente ao dia 09/06 permite concluir claramente que o número de pessoas que realmente
morreram no dia 26/05 é muito maior do que os conhecidos no dia 26/05. Inclusive, podemos conjecturar
com grande probabilidade de acerto que esse número ainda aumentará em divulgações posteriores.Pelo gráfico
fica claro que ambas as curvas de divulgação por data de óbito (vermelha e amarela) apresentam uma aparente
tendência de queda, quando na verdade a tendência de alta das barras cinzas (de dados divulgados no dia do
registro do óbito, independentemente da data real de óbito) é a que melhor representa a situação que ocorre
em cada dia de divulgação.
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Figura 1: Comparação entre as diferentes formas de notificar os óbitos no Estado do Rio de Janeiro.

A divulgação dos dados por data de registro incorpora mortes de dias anteriores ao mesmo tempo que
ignora mortes ocorridas no próprio dia, que somente serão notificadas em datas posteriores. Desta forma, há
uma compensação. Considere que estamos num peŕıodo estável da pandemia, isto é, quando a curva é quase
plana. Considere ainda um comportamento estável no atraso de notificação, isto é, que a distribuição dos dias
de atrasos na notificação de mortes se mantém ao longo do tempo. Neste caso, a curva de número de mortes
por data de registro irá retratar muito bem a curva do número de mortes pela data de morte.

Por outro lado, na fase crescente, a curva por data de divulgação irá ter um atraso em relação à curva de
data por data de óbito. Porém, a última tampouco pode ser constrúıda durante a pandemia devido ao atraso
na notificação das mortes. Assim, não há nenhum demérito em usar a curva de mortes por data de divulgação
frente à curva de mortes por data de ocorrência nesse peŕıodo, simplesmente por que a segunda também só
pode ser constrúıda após a primeira.

Por último, suponha uma fase de decréscimo real do número de mortes diárias. A curva por data de
divulgação irá ter um pequeno atraso (de alguns dias) para refletir isso. Porém, quando o refletir o fará de
forma inconteste.
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Sabe-se que o atraso nas notificações existe, desde o ińıcio das divulgações. Entendemos que a curva
por data de divulgação acomoda de alguma forma essa limitação sistêmica. A curva por data de divulgação
permite acompanhar a tendência do que ocorreu nos últimos dias de forma integrada. Complementarmente, se
a divulgação usando a curva de óbitos diários apresenta sempre uma inflexão devido ao atraso no conhecimento
das mortes, a curva por data de registro só decrescerá quando as mortes reduzirem consistentemente durante
um peŕıodo de tempo anterior. Assim, podemos dizer que a divulgação por data de registro (barras cinzas) é
mais conservadora no retrato da pandemia, porém mais confiável na avaliação dos impactos da mesma.

O problema é ainda mais grave ao se divulgar apenas os óbitos ocorridos e registrados no dia, como foi
cogitado pelo Ministério da Saúde. Se a divulgação fosse feita dessa forma, novos registros de mortes que
ocorreram em dias anteriores à data de divulgação não seriam contabilizados. Esses dados entram no histórico
da curva, pois ela sempre tem de ser atualizada e a simples divulgação do que ocorre no dia, não contempla
todas as pessoas que perderam a vida pro COVID-19. A divulgação dos óbitos conforme eles foram registrados
é mais justa inclusive com quem foi v́ıtima da doença.

2 Conclusão e recomendação

À luz do exposto, vemos que a notificação por data de óbito é uma metodologia inadequada para monitorar
a tendência da curva de mortes diárias decorrentes da COVID-19, sendo fortemente recomendado manter a
divulgação dos óbitos por data de registro. A curva por data de óbito sempre apresentará uma tendência de
queda na mortalidade e não será capaz de refletir o comportamento da epidemia devido ao desconhecimento
de dados. Além disso, a curva por data de óbito é dinâmica (muda conforme a data) e sempre terá que ser
atualizada para incorporar novas informações sobre mortes ocorridas em dias passados. Já a curva por data de
registro não muda após a sua divulgação. Por ser estática, é muito mais segura para se avaliar uma tendência.

O mesmo ocorre quando se avaliam a confirmação de novos casos pela data de divulgação ou pela data
de ińıcio dos sintomas. Para se avaliar a tendência do contágio da pandemia, devem-se utilizar os dados
divulgados nos boletins diários e não as curvas por data de sintomas que também sofrem das mesmas fontes
de atraso.

Vale ressaltar, que a divulgação dos dados por data de óbito ou ińıcio de sintomas é importante para se
estudar o comportamento da pandemia. E, consequentemente, essas curvas devem ser divulgadas. Porém,
essas informações só são úteis quando completas e devido aos atrasos nas notificações, sabe-se que em qualquer
dia, o que elas refletem sobre o passado recente ainda não é um retrato confiável. Não há óbice à divulgação
das curvas por data de óbitos juntamente com as curvas constrúıdas por data de registro. Essa postura
até forneceria mais informações à sociedade e aos pesquisadores que estão trabalhando no monitoramento da
epidemia. Porém, as poĺıticas de isolamento social devem ser feitas considerando a curva de dados registrados,
pois esta é mais conservadora e representa melhor a tendência da curva de mortalidade e contágio causada
pela pandemia naquele momento.
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[2] A. Cunha Jr and et al. Relatório 01 Progresso da COVID-19 no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro
21a Semana Epidemiológica do Calendário 2020 (17/5/2020 até 23/5/2020). COVID-19: Observatório
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Fluminense, (14-06-2020). https://https://doi.org/10.12957/eduerj.covid19rj.relatorio4.

https://doi.org/10.12957/eduerj.covid19rj.relatorio5 Pág. 7 de 7

www.covid19rj.org
http://painel.saude.rj.gov.br
https://https://doi.org/10.12957/eduerj.covid19rj.relatorio1
https://https://doi.org/10.12957/eduerj.covid19rj.relatorio2
https://https://doi.org/10.12957/eduerj.covid19rj.relatorio3
https://https://doi.org/10.12957/eduerj.covid19rj.relatorio4
https://doi.org/10.12957/eduerj.covid19rj.relatorio5

	As metodologias de divulgação dos óbitos
	Qual a diferença entre as duas metodologias?

	Conclusão e recomendação

