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Abstract. The COVID-19 pandemic highlighted the importance of data visu-
alization with information dashboards, since they assist the decision-making
process. This paper presents the COVID-19 Dashboard for some cities from
Northern Rio de Janeiro1. This dashboard consolidates the COVID-19 data pro-
vided on social media and epidemiological bulletins by the prefectures. The vi-
sualizations were built for public consultation, from municipal managers, health
professionals, researchers and citizens. On the dashboard, information can be
viewed separately by municipality, or comparatively between them. The source
code is available at GitHub, and can be used by other municipalities and regions
that may be interested in developing their own dashboards.

Resumo. A pandemia da COVID-19 evidenciou a importância da visualização
de dados a partir de painéis de informação, visto que auxiliam o processo de
tomada de decisão. Neste artigo, apresenta-se o Painel COVID-19 para cidades
do Norte Fluminense1. Este painel consiste na consolidação dos dados disponi-
bilizados pelas prefeituras nas redes sociais e nos boletins epidemiológicos. As
visualizações foram construı́das para consulta pública, de gestores municipais,
profissionais de saúde, pesquisadores e cidadãos. No dashboard as informações
podem ser vistas separadamente por municı́pio, ou de forma comparativa entre
eles. O código fonte está disponı́vel no GitHub, e pode ser utilizado por outras
prefeituras e regiões que desejam desenvolver seus próprios painéis.

1. Introdução
O processo de análise de dados tornou-se mais relevante nos dias atuais em virtude do
grande volume de dados disponı́veis. Segundo [Amaral 2016], o ciclo de vida dos dados
envolve a produção, armazenamento, transformação, análise e descarte. Uma consequente
busca por conhecimentos contidos nesses dados permite uma melhor tomada de decisão
por parte dos gestores, sejam públicos ou privados. Neste contexto, a visualização de
dados a partir de painéis de informação (dashboards) desempenha um papel importante,
pois permite aos gestores obterem insights e tomarem decisões baseadas em um panorama
mais amplo.

1Link: https://painelcovid19.macae.ufrj.br/

https://painelcovid19.macae.ufrj.br/


A disponibilidade de informações precisas de dados clı́nicos, epidemiológicos e
laboratoriais de uma epidemia faz-se necessária para orientar a saúde pública na tomada
de decisão. É importante entender a transmissibilidade, o risco de propagação geográfica,
rotas de transmissão e fatores de risco de infecção. Desta forma, o painel de informações
de saúde fornece a linha de base para modelagem epidemiológica informando o planeja-
mento da resposta aos esforços de contenção para reduzir o ônus da doença. Além disso,
informações detalhadas fornecidas em tempo real são cruciais para decidir onde priorizar
a vigilância [Sarrafzadeh 2020].

Os painéis de informações de saúde tornaram-se um recurso e estratégia co-
mum para melhorar a leitura dos dados desse setor, visto que são coleções de
visualizações de indicadores relevantes para o gerenciamento e tomadas de decisão
[Michelsen et al. 2015]. Há algumas iniciativas que podem ser citadas, como o sistema
InfoGripe2, que realiza o acompanhamento de casos reportados de sı́ndrome respiratória
aguda grave. O trabalho apresentado em [Organization et al. 2018] contém um guia para
painéis de sistemas de alerta para surtos de dengue. Além disso, em [Silva et al. 2011] os
autores propõem uma visualização do acompanhamento da situação da dengue no Brasil.

Devido à pandemia da COVID-19, diversos painéis de informação foram desen-
volvidos. Alguns paı́ses, estados e regiões criaram seus próprios painéis COVID-19. Há
painéis de abrangência nacional como o Brasil.io3 com dados compilados a partir de bo-
letins epidemiológicos das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), o GeoCovid-194 apre-
senta, além dos dados da COVID-19, a taxa de isolamento e as projeções de cenários fu-
turos. Além desses, há o site oficial do Ministério da Saúde para comunicação da situação
epidemiológica no Brasil5 e painéis com dados mais especı́ficos, como o lançado pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro6 que contém números de internações e uso das uni-
dades de terapia intensivas (UTIs) e o painel oficial da cidade do Rio de Janeiro, o Rio
COVID-197, que apresenta dados a nı́vel de bairros.

Outra forma de divulgação da situação da COVID-19 é por meio da publicação
dos dados nas redes sociais ou em boletins oficiais das prefeituras. É disponibilizado aos
cidadãos o número de casos da doença no municı́pio, número de pessoas recuperadas e
número de óbitos. A visualização dessas informações ao longo do tempo, georreferenci-
adas e de forma comparativa nem sempre é possı́vel, visto que nem todas as prefeituras
possuem um painel de informação dessa doença.

Neste artigo, apresenta-se o Painel COVID-19 para cidades do Norte Fluminense.
Este painel consiste na consolidação dos dados sobre COVID-19 disponibilizados nas re-
des sociais e boletins epidemiológicos das prefeituras das cidades de Campos dos Goyta-
cazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São Fidélis,
São Francisco do Itabapoana e São João da Barra. É possı́vel acessar as informações de
forma separada para cada municı́pio ou comparativa. A implementação dessa aplicação

2http://info.gripe.fiocruz.br/help
3https://brasil.io/home/
4http://covid.mapbiomas.org/
5https://covid.saude.gov.br/
6http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html
7https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4

http://info.gripe.fiocruz.br/help
https://brasil.io/home/
http://covid.mapbiomas.org/
https://covid.saude.gov.br/
http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html
https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4


foi realizada utilizando ferramentas gratuitas e o código está disponı́vel no GitHub8.

Esse trabalho traz benefı́cios diretos para a comunidade dos municı́pios envolvi-
dos através do fornecimento de informações e conteúdos que poderão ser utilizados tanto
pelos gestores em saúde pública para subsidiar o planejamento, execução e avaliação das
ações de combate a pandemia de COVID-19 no seu território, quanto por estudantes e
pesquisadores de diferentes áreas com interesse no tema. Além disso, o código da ferra-
menta é aberto e pode ser utilizado por outras prefeituras e regiões para disponibilizar seus
painéis de informação seja da COVID-19 ou de outra epidemia que desejam monitorar.

2. Metodologia
A metodologia adotada para implementar a aplicação envolve as seguintes etapas: (1)
Coleta de dados; (2) Armazenamento e transformação dos dados e (3) Visualização.

2.1. Coleta de dados

Os dados que compõem o Painel COVID-19 para Região Norte Fluminense são:
informações sobre a doença (número de casos confirmados, número de óbitos, número
de casos recuperados e indicadores epidemiológicos) e o ı́ndice de isolamento social.

O levantamento sobre a doença é realizado diariamente pelos próprios municı́pios
e disponibilizados no Painel Coronavı́rus do Ministério da Saúde5. Além disso, são co-
letadas informações dos boletins e informes publicados nos sites e nas redes sociais das
prefeituras. Para calcular os indicadores epidemiológicos, as taxas de incidência e mor-
talidade, é necessário saber dados da demografia de cada região. Estes dados estão dis-
ponı́veis no sı́tio do IBGE9 e referem-se à população estimada para 2019.

As informações sobre o ı́ndice isolamento social foram gentilmente cedidas pela
empresa InLoco10 através de convênio. O ı́ndice varia de 0 a 1. O cálculo envolve da-
dos de GPS de aproximadamente 60 milhões de celulares, o que possibilita o cálculo da
movimentação média diária dos indivı́duos. Esse ı́ndice está disponı́vel para a maioria
das cidades Brasileiras.

2.2. Armazenamento e Transformação

O armazenamento dos dados coletados é feito em planilhas (arquivos .xlsx). Há uma
planilha para os dados da COVID-19 e outra para os dados do isolamento. Todas as
planilhas ficam armazenadas no Google Drive, facilitando o acesso pela aplicação do
Painel COVID-19. O download dos arquivos do Google Drive para a execução dos scripts
é feito utilizando a API do Google Drive11. As planilhas são lidas e transformadas por
meio da biblioteca Pandas12. Ao fazer o download das planilhas, o script mantém os
arquivos antigos como backup evitando que erros nos novos arquivos impeçam a leitura
e tratamento dos dados, comprometendo a visualização. Além disso, o script configura o
envio de mensagens de erro por e-mail para os responsáveis pela manutenção do painel,
conferindo maior eficácia e rapidez na resolução de exceções.

8https://github.com/gtcovidcomp/painel-covid19
9https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/

10www.inloco.com.br
11https://developers.google.com/drive/api/v3/quickstart/python
12https://pandas.pydata.org/
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O programa do Unix cron13 foi utilizado para agendar a execução do script que faz
a atualização automática (de 4 em 4 horas) das visualizações do painel a partir da adição
de informações nas planilhas de dados.

2.3. Visualização

Os sistemas de visualização geralmente são projetados para desenvolver atividades
cognitivas de alto nı́vel, como a compreensão de fenômenos especı́ficos, a desco-
berta de insights sobre um problema e tomar uma decisão diante de dados complexos
ou massivos. Um procedimento clássico de implementação visual é processar e fil-
trar os dados, transformá-los em uma forma visual e depois renderizá-los [Few 2013,
O’Donoghue et al. 2018].

Em seu estudo, [Heer and Bostock 2010] pesquisaram como os detalhes da
percepção humana afetam a capacidade de decifrar as exibições gráficas de dados. O
estudo buscava descobrir quais tipos de gráficos são compatı́veis com a capacidade hu-
mana de interpretação. Seus experimentos mostraram que as pessoas são melhores na
leitura de gráficos com base no comprimento de barras ou linhas, como em um gráfico de
barras padrão. Verificaram que essas visualizações são a melhor opção quando é impor-
tante discernir com precisão pequenas diferenças entre os valores. Os gráficos de barras
são mais adaptados quando se estiver visualizando contagens ou proporções. Por outro
lado, os gráficos de pizza podem ser mais “atraentes” do que os gráficos de barras, pois
são fáceis de preencher com cores e de serem elaborados. Todavia não são uma estratégia
eficaz para visualizar dados contı́nuos, são aceitáveis apenas em contextos limitados.

Baseados no contexto acima, os gráficos selecionados foram os seguintes: gráficos
do tipo barra vertical (colunas) associados a gráficos de linha para apresentar o acumulado
de casos confirmados, recuperados e óbitos ao longo do tempo; gráficos de linha para
apresentar a taxa de isolamento e a comparação de casos confirmados e óbitos entre as
cidades ao longo do tempo; e um mapa de bolhas para apresentar um comparativo visual
entre os casos confirmados, recuperados e óbitos das cidades do Norte Fluminense. O
painel possui um filtro para seleção da cidade, permitindo a visualização dos gráficos
apenas da cidade escolhida.

A aplicação para web é implementada utilizando Dash14. O Dash é um framework
Python gratuito e open-source para criar aplicações web e possibilitar a geração de re-
latórios e dashboards para análise de dados e visualizações interativas. Os gráficos e
mapas foram implementados utilizando a biblioteca Plotly15 para Python.

Todos os gráficos e o mapa são objetos da classe dash core components.Graph,
que recebem como parâmetro um objeto da classe plotly.graph objects.Figure que deter-
mina o layout e dados dos gráficos. O mapa de bolhas foi gerado com a função plo-
tly.express.scatter mapbox, com o parâmetro animation frame igual ao nome da coluna
de data, produzindo assim uma animação ilustrando o crescimento dos casos no decorrer
dos dias. A formatação e estilo do mapa foram definidos na ferramenta Mapbox Studio16

e integrados ao painel por meio da API da ferramenta. Em adição aos dados de casos,

13https://e-tinet.com/linux/crontab/
14http://dash.plotly.com/
15https://plotly.com/python/
16https://studio.mapbox.com/
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óbitos e recuperados acumulados por dia, cada cidade foi associada com suas latitude e
longitude correspondentes, necessárias para posicionar as bolhas referentes aos dados no
mapa.

3. Design do Painel
A tela principal do Painel COVID-19 é apresentada na Figura 1. No cabeçalho estão as
logos das instituições, a data da última atualização e o link para a página Sobre. Logo
abaixo é possı́vel selecionar o municı́pio para o qual as informações são exibidas (1).
Nessa imagem tem a visualização para o municı́pio de Macaé. Nesse painel é possı́vel
ver (2) o número de casos confirmados, número de óbitos, número de casos recuperados,
taxa de incidência, taxa de letalidade e taxa de mortalidade. Além desses números, é
possı́vel visualizar também, (3) gráfico com esses dados ao longo do tempo, (4) o ı́ndice
de isolamento ao longo do tempo e (5) o mapa com as cidades da região que mostra o
número de casos ao longo do tempo. Além disso, há um comparativo entre os municı́pios
do número de casos e óbitos nas cidades ao clicar na aba “Comparação Cidades” (6), e do
ı́ndice de isolamento ao longo do tempo ao selecionar “Região” no filtro.

Figura 1. Painel COVID19

As informações do Painel COVID-19, os dados, a equipe responsável e o contato
para maiores informações, estão disponı́veis na página Sobre.

4. Considerações Finais
Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e implementação do pai-
nel de visualização da COVID-19 dos municı́pios Norte Fluminense. O painel apresenta
dados sobre o número de casos confirmados, casos recuperados e óbitos, indicadores epi-
demiológicos e a taxa de isolamento da população. As visualizações disponı́veis apresen-
tam os dados ao longo do tempo e um mapa com as cidades da região. Há a possibilidade
também de comparar os dados entre os municı́pios.

A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem Python e as bi-
bliotecas Dash e Plotly. O Painel COVID-19 pode ser acessado pelo link



www.painelcovid19.macae.ufrj.br. O código fonte desse painel é aberto e pode ser con-
sultado no GitHub17. Dessa forma, o código encontra-se disponı́vel para download e pode
ser reaproveitado por prefeituras e regiões que desejam desenvolver seus próprios painéis.

Esta aplicação traz como contribuição a organização das informações para auxiliar
os gestores na tomada de decisão, bem como a difusão da informação e a visualização
com maior clareza das tendências para a população. Devido à importância e à urgência
do tema, os pesquisadores das instituições parceiras uniram-se para que em tempo hábil
pudessem disponibilizar a aplicação. Novas visualizações estão sendo desenvolvidas,
como incidência da doença por sexo, faixa etária, bairro e análise dos sintomas mais
frequentes para os municı́pios que disponibilizarem essas informações.
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