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O Poder360 fez um levantamento do perfil etário das vítimas do coronavírus no Brasil e em outros 

4 países com grande quantidade de casos diagnosticados. A maior parte das mortes causadas pela 

doença é de pessoas acima de 60 anos. 

BRASIL 

No país, pessoas com 60 anos ou mais representavam 67,8% dos mortos por covid até 30 de 

setembro de 2021. Foram 384.869 mortes nessa faixa etária. A taxa caiu 7,6 pontos percentuais 

em relação ao que era observado até 30 de setembro de 2020. 

Pessoas com menos de 60 anos são 32,2% das vítimas, cerca de 1/3 das mortes. Mortos com menos 

de 30 anos representam 1,7% do total, praticamente a mesma taxa observada no período anterior. 

ESTADOS UNIDOS 

Até 25 de setembro de 2021, foram registradas 687.172 mortes por covid nos Estados Unidos, 

segundo dados do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças). A proporção de vítimas 

por idade segue padrões de outros países. O maior número de vítimas concentra-se nas faixas 

etárias acima de 60 anos. 

Entre os mortos até essa data, 76,9% tinham 65 anos ou mais. A maior taxa entre as faixas etárias 

analisadas pelo órgão é entre quem tem 85 anos de idade ou mais. Esse grupo concentra 27,8% 

das mortes. O percentual caiu 5,3 pontos em relação ao período que vai até maio de 2020, no início 

da pandemia, quando era de 33,1%. 

ITÁLIA 

A faixa etária mais afetada pela doença na Itália é composta por idosos de 80 a 89 anos, que 

representam 40,2% das vítimas até 29 de setembro de 2021. 

Entre os países analisados, a Itália é o que tem o menor percentual de vítimas da covid com menos 

de 30 anos de idade. Essa faixa etária representa 0,1% do total de mortos, taxa que se manteve 

estável em relação ao período que vai do início da pandemia até 22 de setembro de 2020. 

REINO UNIDO 

Não foram considerados na análise os registros da Escócia e Irlanda do Norte por falta de 

detalhamento da faixa etária das vítimas. Inglaterra e País de Gales concentram mais de 90% da 

população do Reino Unido. 

Até 17 de setembro de 2021, 92,6% dos mortos nos 2 países tinham 60 anos ou mais. Houve uma 

variação de 0,8% para menos em relação ao período que vai do início da crise sanitária até 

setembro de 2020. 

Do outro lado do espectro, os jovens com menos de 30 anos representam apenas 0,2% das vítimas. 

Este percentual manteve-se estável em comparação ao mesmo período do ano passado. 

SUÉCIA 

Os mortos com 60 anos ou mais são 96% das vítimas. Os mais afetados têm de 80 a 89 anos, sendo 

40,6% do total. 

https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-by-Sex-and-Age/9bhg-hcku/data

