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Painel de Monitoramento

Instruções de Operação

1. VISÃO GERAL

O Painel de Monitoramento do COVID-19 do Instituto Militar de Engenharia oferece um

panorama geral dos casos de COVID-19 no Brasil e em suas unidades federativas (UF). Esse Painel

é  composto  por  diferentes  visões  que  podem  ser  customizadas  pelo  usuário.  Os  dados  que

alimentam esse Painel são provenientes do  site do pesquisador  Wesley Cota. A Fig. 1 destaca os

elementos que compõem o Painel de Monitoramento.

Fig. 1 - Visão geral do Painel de Monitoramento

https://labs.wesleycota.com/sarscov2/br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4837103E6&tokenCaptchar=03AHaCkAaMzTxHOcNu09z5EACmM9qSpfZfS6gw8U4vzQa88HWMt76iJU3JjeNGFVfbee8ZWnfDicsGjfO4MCTXL_IU09CQVDXeunnTTYX2Fdgj7pCMbTgMN0MGSl5lyViml-IWmz02NegX8ClHiahcwOB-t23iCiBc3Trp_433XS6zW2aEsRQ5fE-aZCvMlxby-tX0wDCaehIafjlIZPvv5VBCin42Vx2p8NH6QnwFI6ZMU8bjNor84KssbBpft9SIkZx-lSKbON6oN_UW6pJ5DhvE1LBdrpkXgkiHEKJX_IUF2QdLyS8vfjH302-rLMVfo-IdR6MZz6Vg3SdqZs_3rMcZLBQM57llOIB5ILmRotNJQocsgLsu_2fSz6fTTCW3h8pHgyHuOsiop9CyUAj3la3k00fv81iU4w


Ao passar o mouse sobre cada controle aparecem os ícones   , que sinalizam,
respectivamente,  os  filtros que estão sendo empregados naquele controle  (intervalo de tempo e
seleção de UFs) e a possibilidade de expansão do controle para visualização em tela cheia. 

Ao clicar com o botão direito sobre cada controle,  aparece a opção "Mostrar como uma

tabela", que leva a uma janela que destaca o gráfico selecionado e exibe os dados que deram origem

a ele, sob forma de tabela. A Fig. 2 mostra, como exemplo, os dados que geraram a curva de casos

do Brasil todo até 02/04/2020. 

 

Fig. 2 - Casos no Brasil até 02/04/2020 mostrados como tabela.

2. SELEÇÃO DO INTERVALO DE TEMPO (PERÍODO)

O intervalo de tempo a ser considerado para a visualização dos dados pode ser regulado nos

controles situados no canto superior esquerdo, como pode ser visto na Fig. 3. Para isso, o usuário

pode tanto mudar as datas de início e fim, como ajustar o intervalo usando o botões deslizantes.

Esta seleção afeta todo o Painel, que passará a exibir os dados referentes ao período selecionado. 

 

Fig. 3 - Controles para ajuste do intervalo de tempo a ser considerado.

3. SELEÇÃO DAS UFs



A seleção da(s) UF(s) a ser(em) considerada(s) pode ser feita pelo controle "UF", situado do

lado esquerdo do Painel. A seleção de UFs afeta todo Painel, que passará a mostrar os números

apenas das UFs selecionadas. Para selecionar mais de uma UF, o usuário deve clicar com o mouse

nas  opções  desejadas  enquanto pressiona  a  tecla  "Ctrl".  Caso nenhuma UF seja  selecionada,  o

Painel  mostrará  os  dados  do  Brasil  todo.  Clicar  na  primeira  opção  também  implica  na

seleção/desseleção de todas as UF. 

A Fig. 4 mostra os efeitos no Painel ao selecionar as UFs que compõem a Região Sudeste. É

importante  notar  que todos os outros controles,  exceto  a seleção do intervalo  de tempo,  foram

afetados por essa escolha: "Casos por UF", "Mapa Interativo", "Tabela de Síntese das Informações

Monitoradas", "Números sobre Evolução dos Casos, Novos Casos, Mortes e Casos por 100k hab",

"Evolução dos Casos por UF", "Novos Casos por UF" e "Casos por Densidade Populacional". 

 

Fig. 4 - Controles para seleção das UFs a serem levadas em consideração.

4. CASOS POR UF

O controle "Casos por UF" é um gráfico que mostra a distribuição dos casos no universo das

UFs selecionadas no intervalo de tempo arbitrado. A área ocupada pela UF neste gráfico reflete o

percentual de casos que ela apresenta dentro do universo considerado, como pode ser visto na Fig.5.

Esse controle também é interativo, ou seja, caso o usuário clique sobre qualquer um dos

retângulos correspondentes a uma UF (ou em mais de um, mantendo pressionada a tecla Ctrl), é

feita  a  seleção  da  mesma e  isso  afeta  os  demais  controles,  que,  com exceção  dos  seletores  à



esquerda, ficam esmaecidos (perdem o foco) e passam a exibir os dados referentes a esta seleção

particular. 

 

Fig. 5 - Controle que exibe a distribuição de casos pelas UF selecionadas.

5. MAPA INTERATIVO

O controle Mapa Interativo destaca as UFs selecionadas dentro do mapa do Brasil, como

pode ser visto na Fig. 6. A cor que a UF é representada no mapa reflete o número de casos de

COVID-19 nela reportados, sendo as cores mais escuras e avermelhadas atribuídas às UFs com

maior número de casos reportados. 

Esse controle também é interativo, ou seja, caso o usuário clique sobre qualquer uma das

UFs no mapa é feita a seleção da mesma e sso afeta os demais controles, que, com exceção dos

seletores à esquerda, ficam esmaecidos (perdem o foco) e passam a exibir os dados referentes a esta

seleção particular. 

 

Fig. 6 - Controle que exibe as UFs selecionadas no mapa, com gradação de cores conforme o
número de casos.

6. TABELA DE SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES MONITORADAS

O  controle  "Tabela  de  Síntese  das  Informações  Monitoradas"  exibe  alguns  dos  dados

numéricos  mais  significativos  para  o  monitoramento  da  epidemia  de  COVID-19  nas  UFs

selecionadas no intervalo de tempo arbitrado, como os números de Casos, Novos Casos, Mortes,

Percentual de Mortes em relação aos Casos e Casos por 100.000 habitantes, conforme pode ser



visualizado na Fig. 7. 

Esse controle também é interativo, ou seja, caso o usuário clique sobre qualquer uma das

linhas da tabela é feita a seleção da mesma (também é permitida a seleção de múltiplas linhas,

clicando sobre elas com a tecla "Ctrl" pressionada). Assim como nos outros casos, sso afeta os

demais controles, que, com exceção dos seletores à esquerda, ficam esmaecidos (perdem o foco) e

passam a exibir os dados referentes a esta seleção particular. 

 

Fig. 7 - Controle que sintetiza, sob a forma de tabela, os principais dados numéricos da
epidemia de COVID-19 para as UFs selecionadas no intervalo arbitrado.

7. NÚMEROS  SOBRE  EVOLUÇÃO  DOS  CASOS,  NOVOS  CASOS,
MORTES E CASOS POR 100k hab

Esse  conjunto  de controles  equivale  aos  Totais  (última  linha)  da  Tabela  de Síntese  das

Informações  Monitoradas  para  a  seleção  de  UFs  considerada  no  intervalo  de  tempo  arbitrado,

conforme pode ser visualizado na Fig. 8. 

 

Fig. 8 - Principais dados numéricos da epidemia de COVID-19 para as UFs selecionadas no
intervalo arbitrado.



Ao lado dos números sempre aparece uma curva de evolução temporal (dia a dia), que é

navegável  mediante  a  passagem do  mouse  por  cima  dela.  Ao  clicar  em uma  dessas  curvas  e

selecionar uma data, os demais controles, à exceção dos seletores à esquerda, também são afetados

e ficam esmaecidos (perdem o foco) e passam a exibir os dados referentes a esta seleção. A Fig. 9

mostra, como exemplo, a comparação entre o Painel do Brasil todo de 13/03/2020 até 02/04/2020

sem seleções particulares (esquerda) e com a seleção na curva "Novos Casos" para o Brasil inteiro

até 22/03/2020 (direita). Nessa comparação é possível ver as alterações geradas por esta seleção

particular.

 

Fig. 9 - Comparação entre configurações do Painel: à esquerda, mostrando resultados para o
Brasil todo de 13/03/2020 a 02/04/2020; e, à direita, os resultados após a seleção até a data de

22/03/2020 no controle de "Novos Casos".

8. EVOLUÇÃO DOS CASOS POR UF

O  controle  "Evolução  dos  Casos  por  UF"  exibe  um  gráfico  das  CURVAS

LOGARÍTMICAS de evolução de casos nas UFs selecionadas para o intervalo de tempo arbitrado,

conforme pode ser visualizado na Fig. 10. É importante notar que o esquema de cores é coerente

com o mostrado no controle "Casos por UF". 

Assim como no conjunto de controles dos dados númericos do COVID-19, esse controle

permite a navegação nas curvas exibidas, passando o mouse sobre elas. O efeito produzido ao clicar

sobre uma delas e selecionar uma data é a análogo ao mostrado na Fig. 9. 



 

Fig. 10 - Controle que exibe as curvas logarítmicas da evolução dos casos por UF selecionada
no intervalo arbitrado.

9. NOVOS CASOS POR UF

O controle "Novos Casos por UF" traz um gráfico de barras com a evolução diária dos

novos casos em cada uma das UFs selecionadas no intervalo de tempo arbitrado, respeitando o

esquema  de  cores  dos  controles  "Casos  por  UF"  e  "Evolução  de  Casos  por  UF",  conforme é

mostrado na Fig. 11. 

Como os demais, esse também é um controle interativo e a seleção por clique em alguma

porção do gráfico traz consequências semelhantes àquelas mostradas na Fig. 9. 

 

Fig. 11 - Controle que exibe o gráfico de barras de casos por UF selecionada ao longo
intervalo arbitrado.

10.CASOS POR DENSIDADE POPULACIONAL

O controle "Casos por Densidade Populacional" informa sobre o número de casos conforme

o número de habitantes por 100 km2 das UFs selecionadas no intervalo de tempo arbitrado. Esse

controle também respeita o esquema de cores dos controles "Casos por UF", "Evolução de Casos

por UF" e "Novos Casos por UF". O tamanho dos círculos obedece à proporção do número de casos

na respectiva UF. 

Esse também é um controle interativo e a seleção por clique nos círculos traz consequências



semelhantes àquelas mostradas na Fig. 9. Esse controle também admite a seleção de mais de um

círculo mantendo a tecla "Ctrl" pressionada ao clicar. 

 

Fig. 12 - Controle que exibe o gráfico de casos por densidade populacional para as UF
selecionadas no intervalo arbitrado.
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