
 

 

 

VISUALIZAÇÃO DINÂMICA DE DADOS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

 

Resumo 

 

Nossa intenção foi desenvolver um Dashboard que apresente a evolução de casos, dos 

óbitos e do número de indivíduos recuperados nos diversos países desde o início da pandemia do 

SARS-CoV-2. Este projeto foi uma das atividades desenvolvidas pelos alunos de Iniciação Científica 

do Centro Universitário SENAC (CAS), em parceria com os professores e o grupo de analistas de TI 

do HC-FMUSP. 

Os resultados obtidos destacam a importância de pesquisas na área de Visualização de 

Dados e valorizam o trabalho das equipes acadêmicas no estudo de novas ferramentas para apoiar na 

tomada de decisão. 
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DYNAMIC DATA VISUALIZATION OF COVID-19 PANDEMICS 

 

 

Abstract 

 

Our intention was to develop a Dashboard that presents the evolution of cases, 

deaths and the number of recovered individuals by SARS-CoV-2 pandemic in several 

countries. This project was one of the activities performed by the Scientific Initiation 

students in the SENAC University Center (CAS) into partnership with teachers and analysts 

of Information Technology Center, Hospital das Clínicas-FMUSP. 

The results highlight the importance of research in Data Visualization and value 

the work of academic teams in the study of new tools to support decision-making. 
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1. Introdução 

A pandemia do novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, desencadeou 

uma crise sem precedentes na história recente do mundo. A doença provocada por este vírus, 

denominada COVID-19, apresenta contornos desconhecidos, sem remédios com 

comprovada eficácia e sem nenhuma vacina definitiva, leva a comunidade científica a uma 

busca incessante de dados sobre o vírus e as suas consequências no organismo humano e em 

todas as sociedades. 

A presença do COVID-19 ameaçou todas as projeções antes estabelecidas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e afetou de forma global a realização de todos os 

principais objetivos de desenvolvimento  econômico e social anteriormente projetados para 

essa década (CDC, 2020). 

No Brasil, a crise econômico-social desencadeada pela pandemia mostra que 

83,5% dos trabalhadores encontram-se em posições vulneráveis, sendo que 36,6% possuem 

vínculos de trabalho informais e 45,9%, embora com vínculos formais, atuam em setores 

bastante afetados pela dinâmica econômica. Os indivíduos com vínculos mais estáveis, em 

setores essenciais não afetados economicamente, somam apenas 13,8% da força de trabalho 

ocupada. No grupo dos brasileiros mais ricos (5% da população) o desemprego atingiu 

patamares insignificantes, se considerarmos que 40% dos indivíduos desse grupo se 

encontram trabalhando em alguma forma de trabalho a distância atualmente.  

O desemprego oculto pelo distanciamento social e o trabalho a distância na 

pandemia são novos fatores que atuam em meio a uma base de desigualdades pré-existentes. 

Assim, as diferenças entre os extremos da distribuição de renda tornam-se marcadas agora 

pelo contraste entre a inatividade forçada, a necessidade de arriscar-se ao contágio por meio 

do trabalho presencial e a segurança das atividades remotas (Rede de Pesquisa Solidária, 

2020). 

Diante desse quadro, é fundamental ressaltar que a postura dos grandes líderes 

pode promover a cooperação entre as pessoas e a adesão às novas normas de rotina de vida, 

além de difundir mensagens que tragam um senso de propósito comum entre a população e 

possam também diminuir a polarização política (Bavel et al., 2020).  

A COVID-19 apresentou ao mundo uma escolha brutal entre saúde econômica 

e saúde pública e os investimentos em inovação ganharam caráter essencial para evitar essa 

escolha e trazer grandes benefícios (Azoulay & Jones, 2020). 

Nesse sentido, o acesso à informação ganha destaque e a sua democratização 

passa a ser significativa para que se possa entender exatamente o que está acontecendo em 

cada comunidade e se torna também, fundamental para que os gestores das diversas áreas 

avaliem se as medidas adotadas para conter o contágio desse vírus estão surgindo efeito 

(Utsunomiya et al., 2020). 

Uma das áreas de pesquisa que ganhou importância nesses tempos de pandemia 

foi a visualização da informação (Information Visualization) ou visualização de dados (Data 

Visualization) que se tornou ferramenta importante para o sucesso da comunicação na 

tomada de solução. Nesse contexto, destacamos também a tecnologia de big data que busca 

respostas e análises rápidas, além de oferecer um rápido acesso as informações sobre a 

dinâmica da epidemia e um entendimento das suas regras de desenvolvimento para fornecer 

suporte oportuno às decisões e ações de prevenção e controle (Salinas et al., 2020). 



 

 

Nesse trabalho apresentamos uma ferramenta para a construção de dashboards 

que possam melhorar a tomada de decisões, visualizar os processos de aprendizado e ajudar 

a rastrear onde os processos de aprendizado evoluem conforme o esperado e onde ocorrem 

os possíveis problemas (Visualizing Health, 2014).  

A despeito da popularidade do uso de dashboards, ainda há muito o que estudar 

sobre os princípios de design envolvidos nesses processos de aprendizado e feedback 

(Chenghu Zhou et al., 2020).  

Ao avaliar a contribuição desse estudo fica clara a importância de pesquisas na 

área de Data Visualization para a apresentação de resultados dinâmicos que conduzam a 

resultados rápidos e promissores na tomada de decisão. Apresentamos a seguir a 

metodologia desenvolvida pelos alunos de Iniciação Científica (IC) do Centro Universitário 

SENAC (CAS), em parceria com os professores e o grupo de analistas de TI do HC-FMUSP, 

cujos resultados obtidos, as conclusões e as prospecções desse trabalhos são descritos a 

seguir. 

2. Metodologia 

A visualização de informação (Information Visualization) estuda a maneira como as 

representações visuais podem ser implementadas com o auxílio da tecnologia da informação 

e comunicação (computadores e softwares), procurando auxiliar e facilitar o processo de 

cognição. Nesse sentido as pesquisas em visualização de informação indicam que, para dar 

sentido aos dados, visando a tomada de decisões mais racionais e sustentáveis, se faz 

necessário conhecer e aplicar as regras da visão. A visualização de informação contribui para 

o sucesso da comunicação, quando as suas ferramentas e processos estão alinhados com os 

pontos fortes da percepção visual humana e da cognição permitindo identificar relações, 

padrões, tendências e exceções, ou seja, a visualização de informação também deve estar 

embasada em uma compreensão de como as pessoas pensam; só então, as visualizações 

podem apoiar as operações cognitivas que dão sentido à informação. (Alves, 2017). 

A visualização gráfica de dados estatísticos iniciou-se com os trabalhos do engenheiro 

escocês e economista William Playfair (1759-1823) que criou, entre outros recursos, o 

gráfico de barras (bar chart) e o gráfico tipo pizza (pie chart), conforme comenta FitzPatrick 

(FitzPatrick, 1960). Desde então, estes recursos visuais fazem parte do trabalho científico, 

permitindo uma eficiente comunicação de análise tanto para a comunidade acadêmica como 

para o público em geral, como mostra Edward Tufte (Tufte, 2001).  

Graças aos mais recentes avanços no campo das técnicas e informações computacionais 

e tecnologias de comunicação (TICs), a inteligência artificial (IA) e o Big Data podem ajudar 

a lidar com as enormes quantidades de dados derivados da vigilância em saúde pública. 

Diante desse progresso, os surtos epidêmicos podem ser observados quase que em tempo 

real de monitoramento, assim como a projeção e previsão de tendências, as instruções 

regulares da situação e a atualização dessas informações por instituições e organismos passa 

a ter impacto direto na tomada de decisão e podem auxiliar na melhor utilização de recursos 

em saúde [Wong et al., 2019; Bragazzi et al., 2020]. 



 

 

Contudo, destacamos que os dados disponíveis são muitas vezes incertos, incompletos 

e difíceis de serem analisados pois estão em contínua revisão e atualização. Diante da 

complexidade e volatilidade do fenômeno, cientistas, jornalistas e agentes públicos 

esforçam-se para tornar dados significativos a um público muitas vezes não especializado. 

Nesse contexto, a visualização de dados assume um papel crucial no processo 

comunicacional (Giannella & Velho, 2020). 

Diante desses cenários, esse trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta 

de captação de dados sobre a pandemia de COVID-19, cuja doença é caracterizada por um 

longo período de incubação, forte infectividade e dificuldade de detecção, fato que conduz 

a um surto repentino e ao rápido desenvolvimento de uma epidemia (N Roy et al.,2020). 

A ferramenta utilizada nesse trabalho foi desenvolvida pelas alunas de Iniciação 

Científica que participam do projeto acadêmico intitulado: “Desenvolvimento de 

ferramentas estatísticas de análise de uma rede de computadores em um complexo 

hospitalar” e, nessa etapa, elas se dedicaram na construção de um script que gera gráficos de 

barras que mostram a evolução do contágio da COVID-19 no mundo. 

Os gráficos criados mostram o número total de casos, de óbitos e de indivíduos 

recuperados, agrupados por países, desde o início da pandemia em janeiro de 2020, de forma 

a destacar sempre os 10 países com maior número de casos em cada uma dessas categorias.  

A ferramenta consiste basicamente na construção de um algoritmo foi feito em Python1 

(versão 3.8), que utiliza conceitos de estatística descritiva para a leitura e plotagem dos 

dados. Esses dados são mostrados por meio de um chart race, que contabiliza os dados desde 

o primeiro caso de contágio registado em banco de dados de acesso público (Dowding et al., 

2018). 

Por meio do uso da linguagem Python e de recursos de JavaScript, foram desenvolvidos 

métodos para leitura de arquivos CSV (Comma Separated Values) as bibliotecas Panda, 

Matplotlib, Plotly, CSS3 Animation e  HTML5 foram usadas para a plotagem e animação dos 

gráficos e, finalmente, o Github  e o Netilify permitiram o compartilhamento e a hospedagem 

na Web (Quadro 1).  

 

 

 

 

 

1 Python Software Foundation: organização sem fins lucrativos que se dedica à linguagem de programação 

Python. 



 

 

 

Quadro 1: Principais ferramentas utilizadas no projeto e suas respectivas funções. 

 

FERRAMENTA 

 

FUNÇÃO 

 

Pandas Biblioteca de leitura e manipulação de dados, 

construída para Python e muito usada na ciência de 

dados. Permite o uso de dados tabulares em vários 

formatos, tais como csv, MS Excel entre outros. 

Matplotlib Biblioteca de software para criação de gráficos e 

visualizações de dados em geral, feita para e da 

linguagem de programação Python e sua biblioteca 

de matemática NumPy. 

 

Plotly Biblioteca de rotinas para geração de gráficos 

voltada para a linguagem Python; maiores 

referências em 
https://plotPlotly.com/python/ 

 

CSS3 Animation Facilita a criação de páginas na web, utilizada para 

fazer a estilização das páginas, promove melhor 

interação dinâmica e uma melhor experiência de 

navegação 

HTML5 HyperText Markup Language v.5, usada para fazer 

a estrutura de páginas web. 

JavaScript Linguagem de programação usada na web para 

exibir informação de maneira dinâmica na página 

web. 

Github Sistema de gerenciamento e versionamento de 

projetos, permite trabalhar de forma colaborativa e 

hospedar os arquivos para compartilhamento. 

Netilify Serviço de hospedagem de páginas web que permite 

fazer deploy integrado ao GITHUB. 

3. Resultados 

A utilização conjunta das bibliotecas resultou na elaboração dos conhecidos Animated 

Bar Chart Race, nos quais foram possíveis observar o número de casos de COVID-19, além 

do número de óbitos e de indivíduos recuperados.   

Esse tipo de representação gráfica dinâmica ajuda a visualizar a mudança nas tendências 

ao longo do tempo e se tornaram muito populares por fornecem uma história global dos 

dados, além um gráfico conciso e de fácil entendimento.  

Na Figura 1 observamos que em Janeiro/2020 o número de casos confirmados de 

COVID-19 se concentravam basicamente na China, início da epidemia. Notamos que o 

número de óbitos e de indivíduos recuperados da doença são registrados apenas no território 

chinês e, nessa ocasião, o panorama da doença apresentava uma proporção de 

aproximadamente 3,1% de mortalidade e 5,1% de recuperação. Em fevereiro os primeiros 



 

 

casos de COVID-19 chegam na Europa, surgindo na Alemanha e, na Ásia, apenas as 

Filipinas mostraram casos de óbitos, além da China (Fig 2). 

A partir de março notamos o avanço do número de casos na Europa principalmente na 

Itália e França. A China apresenta uma proporção de 3,6% de óbitos e mostra um salto de 

aproximadamente 56% de indivíduos recuperados e, nessa ocasião, surge o primeiro caso no 

Brasil, na cidade de São Paulo, por meio de um indivíduo que havia voltado de viagem da 

Itália (Fig 3).  

 

 

 

Figura 1: Os 10 primeiros países em número de casos de COVID-19, em número de óbitos e de 

indivíduos recuperados, até 22 de Janeiro de 2020, período no qual a OMS iniciou a divulgação 

desses dados.  



 

 

 

 

 

Figura 2: Os 10 primeiros países em número de óbitos por COVID-19, em número de óbitos e 

de indivíduos recuperados, até 11 de Fevereiro de 2020  

 

No final de março a situação mundial ganha outra configuração e os Estados Unidos se 

tornam o epicentro no número de casos, enquanto na Europa, a Itália se apresenta à frente, 

seguida pela Espanha. Nessa época, o Iran entra na contagem de casos e se torna o primeiro 

país do Sudoeste Asiático com casos confirmados de COVID-19, enquanto a China, perde 

posição no ranking de casos na pandemia. Em relação ao número de óbitos a Itália assume a 

primeira posição com 9,3% de mortalidade e a proporção de indivíduos recuperados é 88,6% 

na China. 



 

 

 

 

 

Figura 3: Os 10 primeiros países em número de indivíduos recuperados da COVID-19, em 

número de óbitos e de indivíduos recuperados, até 02 de Março de 2020.  

 

A partir de abril de 2020 a dinâmica da transmissão da COVID-19 ganha velocidade 

global e, na Figura 4, é possível observar o crescimento do número de casos na Europa. Nas 

Américas, os Estados Unidos disparam no número de casos, enquanto o Brasil entra no 

ranking no início de maio e, no final desse mesmo mês, já se encontra em terceiro lugar. 



 

 

 

 

 

Figura 4: Os 10 primeiros países em número de casos de COVID-19 registrados nos meses de 

Abril e Maio de 2020. 

 

A figura 5 apresenta a dinâmica do número de óbitos e de indivíduos recuperados nos 

meses de Abril e Maio. Os Estados Unidos assumem a liderança do número de óbitos em 

todas as datas mostradas, enquanto a China lidera o ranking de indivíduos recuperados em 

Abril. Porém, no mês de Maio os Estados Unidos passam a liderar também o número de 

indivíduos recuperados, acompanhando a dinâmica da transmissão da doença. 

A Itália que ocupava o segundo lugar no número de óbitos em abril, no final do mês de 

maio é ultrapassada pelo Reino Unido e o Brasil que entrou nesse ranking em oitavo lugar 



 

 

no início de maio, passados vinte dias assume a sexta posição, enquanto o México surge em 

último lugar nessa classificação. 

A Alemanha que aparece em sétimo lugar no número de óbitos no início de maio, vinte 

dias depois cai para a oitava posição. Porém, em relação ao número de indivíduos 

recuperados esse país assume a segunda posição já no início desse mês. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 5: Os 10 primeiros países em número de óbitos e de indivíduos recuperados de COVID-

19 registrados nos meses de Abril e Maio de 2020. 

 

A fase final desse estudo apresenta o comportamento dos números de casos, óbitos e de 

indivíduos recuperados, nos dias 10 e 30 de Junho e no dia 13 de Julho, data final do 

levantamento efetuado. 

A Figura 6 mostra que os Estados Unidos e o Brasil estão em primeiro e segundo lugar, 

respectivamente, em relação ao número de casos. Ganha destaque a posição da Índia, que 

surge nesse ranking em quarto lugar no mês de Junho e assume a terceira posição em Julho. 

Em relação ao número de óbitos, o Brasil assume o segundo lugar, a Índia entra na a 

oitava posição e o Iran oscila entre a décima e a nona posição no período. 



 

 

Avaliando o número de indivíduos recuperados podemos observar que após o dia 10 de 

Junho o Brasil assume a primeira posição ultrapassando os Estados Unidos. A Índia que 

estava na nona posição em 10 de Junho, assume a segunda posição em 13 de Julho. Podemos 

notar que os países europeus que se apresentavam nesse ranking no início da pandemia, 

começaram a se deslocar para postos abaixo dessa classificação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 6: Esse bloco de gráficos apresenta os 10 primeiros países em número de casos, de óbitos 

e de indivíduos recuperados de COVID-19, registrados no mês de Junho e até o dia 13 de julho, 

data final dessa pesquisa. 

 

4. Conclusões 

Apresentamos um aplicativo para a análise em tempo real do número de casos, óbitos e de 

indivíduos recuperados pela COVID-19, por meio da Visualização Dinâmica de dados disponíveis 

numa plataforma pública. 



 

 

Dessa forma, a ferramenta apresenta resultados úteis para a tomada de decisão dos agentes de 

saúde e pode contribuir para a observação do comportamento e da disseminação da pandemia em 

qualquer localização geográfica ou instituição, cujos dados estejam disponíveis para acesso em 

repositórios online confiáveis e facilmente acessíveis à todas as comunidades. 

 

5. Recomendações 

 

Destacamos que esse tipo de trabalho colaborativo pode representar um importante apoio às 

equipes envolvidas nas atividades de combate ao COVID-19 e que podem utilizar da visualização 

dos dados para acompanhar o impacto das restrições à mobilidade humana na evolução da pandemia. 
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