
 

 
 
 

Passo a passo para uso da planilha de 
simulação de óbitos com a vacinação no Brasil 

 
 
 

1. Aba distr_dosis 
 
Não precisa alterar/mexer para realizar as simulações 
 
O que é? 
 

● Regimentos: cronograma das vacinas, considerando as duas doses - totais          
acumulados 

● Três cenários:  
○ 1 - produção nacional + compras efetuadas e contratos em negociação;  
○ 2 - produção nacional;  
○ 3 - metade da produção nacional  

● Cruzaram os cenários com os grupos prioritários para entender em que mês cada um              
dos grupos vai ser vacinado de acordo com cada cenário projetado 

 
2. Aba deaths_simulation 

 
O que é? 
 

● Faz a simulação de óbitos para o país, sem série histórica 
● Premissas para a simulação: 

○ Média móvel de óbitos por dia fixa  
○ Eficácia da vacina: 95% 
○ Vacinação realizada: 80% de cada um dos grupos 
○ Eficácia da vacina considerando 80% de vacinação: 76% 
○ Distribuição de óbitos por faixa etária 

 
Para realizar simulação em estados e municípios: 
 

○ Duplicar a aba deaths_simulation com o nome do estado  



 

■ ex.: deaths_simulation_RS para Rio Grande do Sul 
○ Alterar média móvel de acordo com o estado/município (valor fixo) 
○ Alterar distribuição de óbitos por idade de acordo com o estado/município 
○ Gráfico atualizará automaticamente 
○ O resultado visual deve ser parecido com o do país 

 
3. Aba deaths_m.a 

 
O que é? 
 

● Simulação de óbitos do país com série histórica 
● Premissas para a simulação: 

○ Até o final de fevereiro, colocamos os dados que de fato ocorreram (baseline) 
○ A simulação começa a partir de março 

■ Mantém média móvel constante (baseline) 
■ Cenários: 

● Projetados por dia 
● Fórmula: puxar da aba deaths_simulation o número de óbitos em          

cada cenário por mês (a partir da coluna p10) e repetir para o mês              
inteiro, até dezembro 

○ Calcular a média do mês: isso foi feito porque o número de óbitos por mês               
estava variando na baseline 

 
Para realizar simulação em estados e municípios: 
 

○ Duplicar a aba deaths_m.a com o nome do estado  
■ ex.: deaths_m.a_RS para Rio Grande do Sul 

○ Incluir os dados reais de óbitos do estado/município até fevereiro de 2021 
○ Alterar e fixar média móvel (baseline) a partir de março de 2021, de acordo com               

os dados do estado/município 
○ Puxar da aba deaths_simulation do estado/município em questão o número de           

óbitos em cada cenário por mês, para o mês inteiro, até dezembro 
■ Para municípios: multiplicar por 30 os dados das colunas L2 - L24; M14             

- M24; N14 - N24 e O14 - O24 (para mudar o gráfico de números de                
óbitos por dia para mês) 

 
 

Entenda a metodologia para simulação de cenários para 
o número de óbitos 

 
 



 

Para simular o impacto da campanha de imunização contra a COVID-19 no número de óbitos               
foram criados três cenários para a oferta de vacinas. Todos os cenários utilizados estão              
baseados em informações públicas e consideram até março o mesmo número de regimentos.             
Um regimento é a dose ideal de cada vacina para a promoção da imunização completa do                
indivíduo. Para a maioria das vacinas aprovadas no Brasil um regimento é igual a duas doses.                
Até março os cenários são iguais uma vez que o exercício aqui proposto é o de imaginar                 
possíveis cenários a partir de março, de modo que até o março a oferta de vacinas está dada. 
 
No primeiro, e mais otimista, consideramos toda a produção nacional, compras já efetuadas e               

contratos ainda em negociação. No cenário intermediário, e de maior probabilidade de            
realização na data de elaboração do trabalho (23 de março de 2021), utilizamos apenas a               
produção nacional. Por fim, no terceiro e último cenário, cortamos as projeções de produção              
nacional pela metade, de modo a construirmos um cenário pessimista. 
 
De posse do número de novos regimentos disponíveis por mês, cruzamos esses dados com o               
número de pessoas que estimamos haja em cada grupo prioritário determinado pelo Programa             
Nacional de Imunização (PNI). A metodologia dessa estimação pode ser encontrada em            
Coronacidades.org. Uma vez que se conhece o tamanho de cada grupo, a ordem de vacinação a                
ser seguida e o número de regimentos disponíveis em cada mês, é possível distribuir as doses                
ao longo do tempo. Para ilustrar, vamos nos basear no cenário intermediário: 

● Em janeiro haveria 5,3 milhões de regimentos, de modo que seria possível vacinar 5,3              
milhões de pessoas. Isso significa que poderíamos vacinar a totalidade dos grupos            
“Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas”, “Pessoas com Deficiência          
institucionalizadas” e “Povos Indígenas vivendo em Terras Indígenas” e uma parte do            
grupo de “Trabalhadores da Saúde” 

● Em fevereiro haveria mais 3,1 milhões de doses, de modo que seria possível vacinarmos              
o restante do grupo de “Trabalhadores da Saúde”, todas as “Pessoas com 90 anos ou               
mais”, todas as “Pessoas com 85 a 89 anos” e uma parte das “Pessoas com 80 a 84                  
anos”. 

● Os meses restantes seguem a mesma dinâmica. 
 
Uma vez criados os cenários de distribuição das doses ao longo do tempo e dos grupos                
prioritários, podemos, com base em algumas premissas, estimar qual seria a redução            
percentual do número de óbitos em cada mês para cada um dos cenários. A ideia é que uma                  
vez que mais de três quartos dos óbitos por COVID-19 estão concentrados em indivíduos com               
mais de 60 anos de idade, ao vacinarmos inicialmente esses grupos estaríamos reduzindo o              
número de óbitos. 
 
Como premissas adotamos: 

● Número de óbitos por dia = 2.200 (esta premissa está sendo atualizada constantemente             
conforme a média móvel de óbitos do Brasil se altera) 

● Eficácia da vacina em reduzir óbitos = 95% 
● Percentual da população que será vacinada = 80% 



 

● Com base na eficácia da vacina em reduzir óbitos e no percentual da população que será                
vacinado checamos a uma medida “liquida” da eficácia da vacina em prevenir óbitos de              
76%. Isso significa que quando um grupo prioritário for vacinado, 76% dos óbitos que              
ocorreriam naquele grupo serão evitados 

● Distribuição de óbitos por faixa etária: utilizamos dados públicos do Registro Civil. 
 


