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https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/


TAXA DE MORTALIDADE:

▪ Após elevação característica de uma segunda onda, Países Europeus e EUA voltam a apresentar redução dos óbitos por

Covid-19, embora ainda em patamar alto.

▪ Em comparação com as demais Unidades Federativas, o RS apresenta a 11ª menor taxa de mortalidade por Covid-19.

▪ Entre a população acima de 60 anos, o RS terminou o ano de 2020 com a 5ª menor taxa de mortalidade do país.

▪ Caso reproduzisse a mesma taxa de mortalidade do Brasil, o RS teria 1,5 mil óbitos a mais.

EXCESSO DE ÓBITOS:

▪ O excesso de óbitos busca identificar o diferencial do número de óbitos por causas naturais durante a pandemia

em comparação com os óbitos esperados para o mesmo período. O acompanhamento deste instrumento complementa a

análise dos óbitos das regiões, permitindo verificar os efeitos de causas diretas e indiretas da Covid-19, bem como

apontar indícios de diferenciais de subnotificação dos casos de Covid-19 entre os estados.

▪ Ao longo da pandemia em 2020, o RS apresentou o menor excesso proporcional de óbitos do País (6,6%), apesar da

elevação registrada nos últimos dois meses do ano.

▪ Com 5,4% da população nacional, o RS foi responsável por somente 1,9% do excesso de óbitos acumulado no Brasil.
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Análises da (des)aceleração da 
COVID-19 no Brasil e no Mundo



Fonte: Boletins da SES e Our World in Data

▪ Este gráfico indica se a COVID-19 está
acelerando ou desacelerando.

▪ A análise é baseada na comparação do
total de óbitos acumulados e a média
móvel dos últimos 7 dias.

▪ Quanto mais positivamente inclinada a
curva, mais rápido novas mortes se
acumulam.

▪ O gráfico também permite observar o
fenômeno da 2ª onda.

Relação entre óbitos diários e acumulados
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Relação entre óbitos diários e acumulados



Taxas de Mortalidade:
Análise comparada entre RS, UFs e 
países.
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/39b7be18-3342-47b4-b375-77a2b86d9478/ReportSection00dc65e6ac60caa8e5c9?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/39b7be18-3342-47b4-b375-77a2b86d9478/ReportSection20a50933adb09b182690?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/39b7be18-3342-47b4-b375-77a2b86d9478/ReportSectiondb258108e2c2d0bb16b0?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/39b7be18-3342-47b4-b375-77a2b86d9478/ReportSection99d229a4d0221c4100de?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/39b7be18-3342-47b4-b375-77a2b86d9478/ReportSectionff951ec1deabce538041?pbi_source=PowerPoint


Excesso de Óbitos: 
análise comparada entre UFs



Metodologia

▪ A metodologia de excesso de óbitos consiste em subtrair de um total de óbitos observado uma quantidade de
óbitos estimada para obter para um período específico uma quantidade de óbitos além do esperado (também
chamada de excesso de óbitos)

▪ Para produzir essa estimativa de óbitos, a Vital Strategies projeta a partir dos dados do SIM (Sistema de
Informação sobre Mortalidade do DATASUS) de 2015 a 2019 um total de óbitos esperados para 2020. Os óbitos
deste ano têm como fonte os dados do Portal da Transparência do Registro Civil. ¹

▪ De posse desse número, calcula-se o excesso de óbitos por semana epidemiológica:
▪ Excesso de Óbitos na semana x = Óbitos em 2020 na semana x – Óbitos esperados para 2020 na semana x

Limitações desse exercício:
▪ Todos os óbitos utilizados nesse exercício (observados, estimados e em excesso) se referem a todas as

causas naturais. Assim, não se restringe os óbitos a uma ou mais causas, por exemplo, a causas respiratórias
ou cardíacas.

▪ Para aumentar a precisão do número de excesso de óbitos, a Vital faz o cálculo dos óbitos esperados com
uma defasagem de 5 semanas epidemiológicas.

Datas de atualização:
▪ Excesso de Óbitos: 15 de Março a 26 de Dezembro de 2020
▪ Taxas de Mortalidade: 08 de Fevereiro de 2021

1 – A metodologia descrita em detalhes está disponível em: https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/

https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/
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Anexo - Tabelas
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