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Estudos sobre a difusão e progressão de pandemias de doenças respiratórias infecciosas apontam 
para um padrão recorrente caracterizado por uma disseminação hierárquica combinada com 

um comportamento ondulatório em pequena escala e eventos de propagação de longo alcance 
sincronizando populações distantes. Um dos desafios do gerenciamento da crise é detectar o 

momento de pico e o a duração da onda ou de ondas sucessivas que possam indicar com segurança o 
relaxamento das medidas preventivas ou de prontidão.

Previsão do final da primeira onda de óbitos associados à Covid-19 

Figura 1. Óbitos em excesso durante a epidemia Covid-19 em Manaus (verde), baseados nos sepultamentos em cemitérios 
públicos e privados reportados pela Prefeitura e descontados os sepultamentos esperados (média corrente de 15 dias) do 
ano anterior. Traçado azul: óbitos diários em Manaus confirmados por teste como casos Covid-19, reportados no Boletim 
Epidemiológico da FVS-AM produzido em 10 de junho. Os dos traços suavizados são medias correntes de sete dias.

Por Bruce Walker Nelson (INPA) e Henrique dos Santos 
Pereira (UFAM)

A OMS define a mortalidade em excesso como “Mortalidade acima 
do que seria esperado com base na taxa de mortalidade em período 
sem crise na população de interesse”. Os objetivos desse estudo 
são (1) de comparar os óbitos diários em excesso com os óbitos 
diários confirmadas pelas autoridades de saúde por testes para 
Covid-19 no município de Manaus e (2) prever com antecedência 
a data em que cada curva de óbitos chegue perto de zero.

Para obter o número de óbitos em excesso por todas as causas para o 
município de Manaus, usamos dados de sepultamentos publicados 
on-line diariamente pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. 
Para calcular o excesso, foi estimada uma linha de base anterior à 
Covid-19. Utilizamos os dados diários de causas naturais da ARPEN 
de 2019 ajustados para incluir mortes por todas as causas e para 
contabilizar o crescimento anual da população relatado pelo IBGE.

Em retrospectiva, os óbitos em excesso em Manaus representam bem a evolução da primeira onda da epidemia de Covid-19 no município 
(Figura 1, curva em verde). A previsão da forma desta curva e, especialmente, da data em que se aproxima do seu limite final, poderia ter 
respaldado o planejamento das datas e etapas de abertura da economia e relaxamento do isolamento social, com mais precisão e segurança.

Diferentemente da curva de sepultamentos, a curva de óbitos Covid-19 confirmados em Manaus foi sensível a dois 
limites sucessivos na capacidade de testagem, criando um pico atrasado e muito achatado (Figura 1, curva em azul).

Usando estes dois tipos de dados diários de óbitos, torna-se possível estimar a 
data em que se chegará a 97% do valor da assíntota de cada curva cumulativa, 
quando os óbitos diários se aproximarão de zero. O treinamento de um 
ajuste preditivo foi feito com as observações até o décimo dia após o pico 
de cada curva. A primeira onda do excesso de óbitos em Manaus teve uma 
descida mais gradual que a subida, a forma encontrada em outras cidades 
do mundo.  Esta forma é bem representada por uma função Gompertz. 

A data prevista para atingir 97% da assíntota da curva preditiva de óbitos 
em excesso foi 06 de junho (linha verde na Figura 2). A previsão foi feita com 
um mês de antecedência, o que é muito útil para o planejamento racional 
de uma futura abertura gradual do isolamento social. A previsão também 
foi muito próxima da data real para atingir 97% da assíntota (que foi 01 
de junho) obtida em retrospectiva. A data 1 de junho foi também a data 
escolhida pelo governo do Estado do Amazonas para iniciar a abertura.

Figura 2. Retrospectiva da qualidade dos dois tipos de ajuste sigmoide (Gompertz e logístico) aos dados de 
óbitos em excesso obtidos da Prefeitura de Manaus, ambos treinados 10 dias após o pico de óbitos (em 06 de 
maio), e projetados para o futuro para prever a data em que atinge 97% dos óbitos totais da primeira onda.
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Para a curva cumulativa de óbitos confirmados por teste e reportados pela FVS-AM, 
escolhemos o modelo logístico para o ajuste preditivo, feito com as observações até 27 de 
maio, que é dez dias depois do pico sutil (Figura 3, curva em azul). Obteve-se a data de 16 
de junho como ponto em que chegaria aos 97% dos óbitos da primeira onda. O modelo 
logístico é apropriado para uma onda simétrica, ou com a descida mais íngreme que a 
subida. Nota-se que esta forma de novo aponta falhas nos dados, pois destoa da experiência 
de outras cidades que foram epicentros de Covid-19 e já passaram pela primeira onda.

Figura 3. Retrospectiva da qualidade dos dois tipos de ajuste sigmoide (Gompertz e logístico) aos 
dados de óbitos Covid-19 confirmados por teste em Manaus (dados de FVS-AM), para a primeira onda 
de Covid-19, ambos treinados 10 dias após o pico de óbitos (em 27 de maio), e projetados para o 
futuro para prever a data em que atinge 97% dos óbitos totais da primeira onda.

De 1 de abril a 10 de junho de 2020, estimaram-se 3.277 mortes relacionadas à 
Covid-19 em excesso para o município de Manaus, ou seja, cerca de 1500 mortes em 
excesso por milhão de habitantes. As mortes Covid-19 confirmadas em laboratório até 
9 de junho de 2020 foram 1.448, ou seja, apenas 44% do excesso estimado de mortes.

A data prevista para iniciar a abertura do isolamento social, com segurança, usando 
dados de sepultamentos seria 06 de junho, estimado com antecedência de 31 dias. Com 
os dados de óbitos por Covid-19 reportados pela FVS seria 16 de junho, estimado com 
antecedência de 21 dias.  A previsão feita com os dados de sepultamentos, informação 
com menos incerteza, anteciparia em dez dias o início da flexibilização segura.

Conclusões

Avaliação da curva de óbitos confirmados por COVID-19 e evidências de uma segunda 
onda em Manaus
Por Henrique dos Santos Pereira, Danilo Egle Santos Barbosa e Bruno Lorenzi

Com base no ajuste da curva logística para os dados acumulados de óbitos em Manaus 
confirmados por COVID-19 divulgados pela FVS/AM, observou-se que a partir de 11 de 
junho, o modelo passou a apresentar uma subestimativa quando comparado com os dados 
observados. Em princípio considerado como uma inadequação do modelo logístico e que 
poderia ser corrigida pela adoção do modelo de Gompertz (MA et al., 2013). Porém, o modelo 
de Gompertz produzia grandes defasagens nas estimativas para as fases iniciais da pandemia.

Para testar a hipótese da 2º onda e resolver a baixa acurácia do modelo logístico na fase final da 
primeira onda ou início da segunda onda, o modelo foi treinado até o dia 31 de maio e uma nova 
curva Gompertz foi ajustada aos dados observados com início em 11 de junho (Figura 4). Com a 
sobreposição das duas curvas, os erros de estimativa foram reduzidos ao mínimo, como se percebe 
na pequena distância entre as barras (dados observados) e a linha (dados estimados, cor azul).

Essa sobreposição das curvas representaria a ocorrência de uma segunda onda, suave e sem 
um pico pronunciado como previsto em estudo teórico de Britton; Ball e Trapman (2020) 
baseado em um modelo epidemiológico adaptado. Esse modelo matemático desenvolvido 
pelo departamento de matemática da Universidade de Estocolmo simula uma população 
com estrutura etária e de níveis de atividade social. Os autores afirmam que medidas 
preventivas reduzem o tamanho e atrasam o tempo do pico e que não ocorreria uma segunda 
onda forte de surto, após as medidas preventivas terem sido flexibilizadas. Concluem ainda 
que somente em situações em que medidas preventivas muito rigorosas tenham sido 
adotadas é que haveria uma segunda onda grave quando tais restrições forem suspensas.

No caso de Manaus, até a data de 21 de junho, a mortalidade em excesso provocada 
pela flexibilização estaria em torno de 9% em relação ao projetado sem reabertura. Se o 
modelo da 2ª onda e sua previsão estiverem corretos, o segundo pico já teria acontecido 
em 16 de junho e o final da segunda onda aconteceria no final de junho (Figura 5).

Figura 4. Comparação de curvas logísticas com dados de óbitos acumulados.

Figura 5. Previsão baseada no modelo de Britton; Ball e Trapman, 2020

Figura 6. Isolamento social em Manaus médias semanais No entanto, cabe ressaltar que o isolamento social em Manaus caiu em 12% desde 
a segunda quinzena de maio e que duas semanas após o início da flexibilização 
escalonada do isolamento, essa taxa ainda estava 12 pontos percentuais acima dos 
valores observados para o período anterior à pandemia (Figura 6). Resta esperar que 
outras pequenas ou não tão pequenas de ondas de óbitos possam ocorrer quando 
parcelas da população passarem a ficar expostas e aglomeradas em locais de muita 
atividade social como as escolas e as universidades e os locais de prestação de serviços 
públicos. Portanto, as ondas pandêmicas podem ser separadas por meses e um sinal 
imediato de "relaxamento" pode ser prematuro, como afirmado pela OMS (2009).

O Boletim Especial Covid-19 contou nesta edição com a colaboração da Inloco, uma 
empresa de tecnologia que fornece inteligência a partir de dados de localização. A Inloco não 
coleta  identificadores únicos estáticos de dispositivos (IMEI e MAC), contas associadas 
(endereço de e-mail e número de telefone) ou dados de identificação civil (nome, RG, CPF etc).
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