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E

m uma pandemia que tem apresentado desafios de ação no mundo, considerada uma
crise humanitária global (Freitas et al., 2020), agir com base em informações mais
próximas da realidade se torna imprescindível. Assim, diversas instituições de pesquisa
e ensino nas áreas da saúde e da ciência de dados, entre outras, têm se empenhado em
construir sistemas de disponibilização e análise de dados de ocorrência da Covid-19.
Esses sistemas apresentam escalas e unidades de análise diferentes, possibilitando
diagnósticos integrados para as diferentes esferas de atuação: no município, no estado,
na federação e em escala mundial. Alguns desses sistemas coletam dados diretamente
de instituições públicas de saúde ou em repositórios de dados públicos disponibilizados
em formato acessível mantidos por voluntário, como por exemplo o Brasil.IO, e servem
como fonte de dados para outros sistemas, criando ambientes de troca de informação e
inspiração para a inovação tecnológica e metodológica.
O Brasil tem tradição de alimentar sistemas de informação em saúde (SIS) robustos,
consolidados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus),
de âmbito nacional, e grande parte de suas informações disponíveis na internet colabora
para a construção de políticas públicas e ações executadas pelo SUS e contribui para
outras áreas de ação na gestão de governos (Lima et al., 2009). Contudo, uma pandemia
com a magnitude e velocidade de contaminação do vírus Sars-CoV-2 inviabiliza que
pesquisadores da área da saúde aguardem a consolidação dos dados, como normalmente
acontece nos SIS pelo Datasus.
Na epidemia de má formação congênita causada pela infecção por zika em
gestantes foi utilizado o Registro de Eventos em Saúde Pública (Resp), que apesar de
algumas limitações, como um número elevado de duplicação de eventos, por exemplo,
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contribuiu muito para os SIS no Brasil e apoiou ações de políticas públicas para dar
suporte aos responsáveis das crianças com má formação congênita (Lowe et al., 2018).
A disseminação não era tão rápida e os óbitos também não. Nessa epidemia não é
possível esperar a consolidação dos dados. Os trabalhos devem seguir com a informação
existente, escassas, com limitações, de maneira indireta e intermitente, como tem
acontecido com os dados do painel do Ministério da Saúde.
É notório que a informação é imprescindível para a tomada de decisão, mas no Brasil
o poder público tem retirado investimentos de setores que a produzem, como no caso
emblemático do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apesar de
muita luta não pôde realizar o Censo 2020, transferido para 2021.
O estabelecimento de um sistema de informação e a definição do fluxo de informação
que permita coleta, organização, crítica e análise dos dados em tempo oportuno para a
ação é o principal desafio hoje, com a emergência da Covid-19. Devido à necessidade de
crítica e de busca ativa dos eventos de saúde, tornam-se essenciais agilidade na liberação
dos dados e tempo para consolidá-los. O SIS mais dinâmico é a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), vinculado ao pagamento de serviços hospitalares (Jorge, Laurenti
& Gotileb, 2010). Mesmo assim, sua defasagem é de dois meses e a qualidade do preenchimento de algumas variáveis apresenta limitações, exceto nos campos de pagamento.
Também os recursos para sistematização de dados da saúde têm escasseado. Há
algum tempo o Datasus tem recebido menos investimentos em recursos humanos e
alguns SIS têm se mantido com a contratação de empresas terceirizadas. Isso pode
interferir na autonomia do Datasus no tocante à agilidade para atualizar os SIS.
A velocidade na coleta e no armazenamento de dados para análise exigida por esta
pandemia é um desafio para os SIS, que necessitam de investigação de casos e óbitos
dos sistemas oficiais. Nesse contexto, destaca-se a importância do uso de dados de
sistemas alternativos, que foram construídos pelo esforço das instituições de pesquisa
e ensino e pela sociedade civil em todo o mundo.
Objetivamos aqui realizar um levantamento dos sistemas de informações e painéis
que sistematizam dados relativos à Covid-19 em diferentes escalas e com diferentes
agregações de unidades de análise, neles identificando pontos positivos e limitações.

MATERIAIS E MÉTODOS
A partir do momento em que os casos de Covid-19 começaram a surgir no Brasil e os
dados se encontravam ainda desorganizados, diversos grupos de pesquisa começaram a
tentar sistematizá-los para poderem realizar análises epidemiológicas. No Laboratório de
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Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica
em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (LIS/Icict/Fiocruz) começaram a ser divulgados
diferentes endereços de sistemas de informação sobre a Covid-19; o Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes) e os Cadernos de Saúde Pública (CSP) também começaram a
listá-los. Todos os endereços listados pelo LIS, Cebes e CSP, assim como os endereços
listados no interior das páginas destas organizações, foram consultados como fonte de
informação. Percebemos que esses endereços não apresentavam informações por estado
e as capitais dos estados e passamos a buscar sistemas que incluíssem essa variável.
Após o levantamento dos sistemas de informação sobre a Covid-19, realizamos
acessos em cada um dos sistemas e identificamos os parâmetros com que os dados
eram apresentados.
Posteriormente construímos um quadro com informações em escalas diferentes: as
primeiras linhas se destinam aos sistemas globais, as linhas subsequentes aos nacionais, estaduais, municipais e a populações específicas como as de favelas. As colunas
indicam: a Unidade de análise, Plataformas, Mapas, Modelos, Disponibilização de dados,
Gráfico, Faixa etária, Sexo, Endereço do site. Pretendemos, dessa maneira, contribuir
com a sociedade civil, pesquisadores e gestores para que o acesso a essas informações
possibilite a tomada de decisões e a solicitação de medidas. Cabe registar que os dados
podem não apresentar mais as informações exatamente da maneira como os organizamos, pois os sistemas estão em constante desenvolvimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um dos primeiros sistemas em que se disseminaram dados sobre Covid-19 foi
criado pela norte-americana Johns Hopkins University (JHU) com base em tecnologia
GIS; esse mapa, que apresenta os casos confirmados e os casos ativos agregados por
181 países no mundo (de um total de 193 países), por estados e por cidades dos
Estados Unidos da América (EUA), atingiu a marca de 2,8 bilhões de visualizações
únicas desde o início da pandemia até 28 de agosto de 2020. Nele também estão
computados as mortes e os totais de casos recuperados, apresentados por distribuição
acumulada e por taxa logarítmica.
Foram criados diversos outros sistemas, como os da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que utilizam plataforma paga
de uma das grandes empresas de geotecnologia do mundo, a Esri. O município do Rio
de Janeiro também seguiu esse caminho.
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Alguns sistemas de disponibilização de dados optaram por adotar softwares livres e
abertos, o que na atual circunstância facilita muito o trabalho de cooperação; essa foi
a opção do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) europeus e dos EUA.
Alguns sistemas brasileiros também estão utilizando esse tipo de solução, como é o
caso do sistema liderado pelo LIS/Icict/Fiocruz, o MonitoraCovid-19.
Outros aspectos que se deve levar em consideração além da facilidade de aquisição
dos dados são a usabilidade do sistema e a interpretação dos dados visualizados para um
público tão diverso. Alguns sistemas mostram os dados em tabelas, gráficos e mapas.
Outros permitem visualizar os dados com todas essas possibilidades de observação
dos indicadores. As tabelas apresentam dados de casos suspeitos, casos confirmados,
óbitos, taxas de incidência, taxa de mortalidade, totais de pessoas recuperadas. Em geral
esses dados são mais bem analisados quando estão disponíveis em gráficos e mapas,
que facilitam a interpretação.
Os sistemas que disponibilizam os dados apenas em tabelas são, em geral, os
sistemas que subsidiam outros sistemas. Algumas plataformas disponibilizam os dados
em mapas com símbolos que variam de pontos indicando a localização dos eventos
a círculos proporcionais, outras os quantificam por unidades de análise. Algumas
divergências nos totais de casos e óbitos, bastante evidentes, podem atrapalhar a
confiabilidade do leitor, mas por outro lado mostram o empenho das diversas equipes
responsáveis por dados no mundo em acelerar o passo para subsidiar o delineamento de
cenários e a organização dos gestores públicos e privados perante a crise.
Alguns municípios e estados melhoraram a divulgação dos dados com sistemas que
avaliam a divulgação dos dados, como é o caso do “Índice de transparência da Covid-19”,
que dá nota de acordo com a visualização dos dados (facilidade da interpretação dos
dados), o formato (de preferência aberto e editável como é o caso do .csv) e a série
histórica (atualização dos dados).
Assim, os sites em que se apresentam modelos que apontam com clareza as estimativas
do crescimento da epidemia tendem a contribuir com a população no entendimento claro
do que está ocorrendo no momento e o que pode ocorrer em um futuro muito próximo e
sensibilizam para, por exemplo, a importante atitude de permanecer em isolamento. Ou
seja, esses cálculos permitem mostrar para a sociedade civil e para gestores de maneira
geral que a situação é grave, traduzindo para a população a ideia de risco, o que pode
intensificar a busca por proteção. Essa importante comunicação com a sociedade civil
está prevista no pacto pela democratização e qualidade da informação e comunicação
em saúde firmado na 12ª Conferência Nacional de Saúde (Silva, Cruz & Melo, 2007).
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Na escala global, de 33 sistemas a maioria segue o padrão da Johns Hopkins junto
com o CDC, mas a OMS divulga números menores tanto de casos quanto de óbitos,
por exemplo para o Brasil, e os sistemas que seguem a linha da News Google divulgam
valores menores, mas não tão menores que os da OMS. Essas diferenças podem gerar
incertezas em quem está buscando os dados. Assim, tomamos o cuidado de verificar
que todos os estavam divulgando para o mesmo dia. Na escala nacional, somamos
29 painéis com informações de casos e óbitos divulgados por município e por estado,
contendo também dados de previsão e de isolamento e informações para situação dos
indígenas com relação à Covid-19. Os valores de total de casos têm algumas divergências.
Na escala estadual, os sistemas e painéis somaram 35 endereços cobrindo quase
todas as unidades federativas; aas exceções são Mato Grosso e Tocantins. Alguns estados
apresentaram mais de um sistema, como Minas Gerais e São Paulo, com três sistemas,
e Rondônia, Roraima, Sergipe e Paraná, com dois sistemas. Os demais apresentam um
sistema cada. A maioria divulga seus dados por município.
Na escala municipal, o somatório foi de 9 sistemas e painéis. Nessa escala, também
conhecida como escala intraurbana, estão os instrumentos de levantamentos de dados
diferentes dos dados de unidades político-administrativas reconhecidas; neste caso
estão as áreas de favela, unidades de Saúde da Família e populações indígenas.
Foram muitas as plataformas utilizadas, com destaque para a Esri, Tableau, Stata,
Google e R, e combinações entre diversas delas. Mesmo em sistemas de instituições
públicas algumas plataformas utilizadas eram pagas. Sistemas globais utilizaram: 12
a Esri, 2 o R, 1 o Tableau, 7 o Google, 1 o Stata, 1 o HGISLab; 8 não tiveram suas
plataformas identificadas.
Com relação à presença de mapas, 89 sistemas divulgaram seus dados utilizando
a distribuição espacial, o que representa 79,46% dos 112 sistemas listados. A maioria
apresentou o número de casos e óbitos por Covid-19, depois as taxas e, com menor
frequência, a representação por áreas quentes demonstrando concentração de casos
ou óbitos. Dos 112 sistemas, 30 apresentaram cálculos de modelo. A maioria calculou
a estimativa.
Com relação aos sistemas que disponibilizam os dados de maneira rápida sem
demandar grandes adequações – por exemplo, csv, xls, planilha web –, há na escala
global 12 sistemas, na escala nacional 14 sistemas, na escala estadual 19 sistemas e na
escala local 3 sistemas.
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85 sistemas apresentaram representação de gráfico, a maioria distribuindo os casos
e os óbitos. Um número menor de sistemas apresentou as informações no gráfico por
faixa etária, item que tem baixa divulgação: 35 no total, a maioria dos quais as divulga
por gráficos. Destaca-se que a análise de dados por Covid-19 distribuída por faixa etária
é de grande importância, pois o grupo dos idosos tem sofrido mais com a pandemia da
Covid-19 (Romero et al., 2020). Com relação à informação por sexo, um número ainda
menor de sistemas a apresenta: um total de 27, grande parte dos quais a divulga por
gráfico. As populações mais específicas, como é o caso das favelas, somaram 7 sistemas,
6 no município do Rio de Janeiro.
Essas informações levantadas e sistematizadas tanto de dados de saúde quanto de
dados das áreas de interesse para a saúde podem ser muito úteis para o enfrentamento
da pandemia, contudo é preciso que o usuário, de posse destes dados, seja capaz de
colocar a informação gerada em movimento, ou seja, tenha capacidade de capturá-los,
analisá-los e comunicá-los claramente para a sociedade civil, gestores e pesquisadores.
Com o intuito de comunicar aos vários usuários desses sistemas e painéis os riscos
para as diferentes populações, os pesquisadores têm produzido artigos, notas técnicas,
boletins, vídeos, releases e infográficos. Os diversos veículos de imprensa têm se
apropriado da linguagem epidemiológica para melhor informar a população sobre os
riscos da Covid-19, contudo o sistema de informações sobre a Covid-19 divulgadas pela
imprensa não está disponível em um site de maneira pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estruturação de modelos de escala global é desafiante, pois cada país tem sua
dinâmica, seus modos de vida, de transporte, de atendimento à saúde e divulgação de
informações em saúde. Dentro do Brasil, muitas pesquisas atestam suas diferenças profundas; assim, modelos que levam em consideração a estimativa dos diferentes estados
e municípios capacitam os pesquisadores para construir propostas que possam contribuir bastante para o debate da sociedade e dos gestores e para um diálogo mais claro
sobre decisões tanto individuais quanto coletivas para o enfrentamento da pandemia.
Esta pandemia evidencia a necessidade de fortalecer a área de informação em saúde
para que as decisões sejam baseadas em dados mais próximos da realidade e com um
nível de detalhamento que permita que as ações em saúde de maneira geral ocorram
de forma mais adequada. Segundo Santos (1993), “O espaço se globaliza, mas não é
mundial como um todo senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas
não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas (p.31)”, e a
tendência das populações a aumentar o nível de interação e de seguir em direção a áreas
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mais remotas da superfície terrestre aumentam as chances de que emergências dessa
magnitude sejam mais frequentes. Para soluções mais articuladas, é importante que as
respostas para emergências sejam planejadas e organizadas com base em dados.
A sinergia entre a academia e os serviços de saúde pode ser muito efetiva nas respostas
para a sociedade, como estamos acompanhando neste evento. Uma articulação mais
dinâmica entre as diferentes esferas federal, estadual e municipal agilizaria a produção
e melhoraria a qualidade dos dados publicados; no entanto, há déficit de recursos
humanos e falta manutenção atualizada do conhecimento e em contato próximo com a
academia para constante renovação de tecnologias. Assim, o investimento em recursos
humanos na área de informação e saúde poderia ajudar no diagnóstico da situação de
saúde e contribuir no enfrentamento de diversas doenças, inclusive para a Covid-19.
Nesta pandemia, as ações de organizações não governamentais ou voluntárias têm
permitido que alguns sistemas se mantenham atualizados mesmo com os intervalos sem
informações consolidadas da esfera federal, como é o caso do Brasil I. O. Atualmente,
no Brasil a imprensa não estava conseguindo a atualização dos dados sobre Covid-19
a tempo de publicá-los em seus telejornais, e por isso formou parceria para lhes dar
transparência, criando o consórcio de veículos de imprensa. As informações de casos e
óbitos ainda mais difíceis de capturar são as referentes a populações tradicionais, como
áreas indígenas e quilombolas, e às populações que vivem em favelas.
Diversos grupos têm se organizado para reunir dados principalmente sobre as
áreas de favelas, que apresentam limitações tanto para o diagnóstico quanto para o
enfrentamento da Covid-19. Na saúde pública sabe-se que quanto mais informações,
melhores serão as decisões tomadas pelos gestores e pela sociedade civil.
É importante ressaltar que esses esforços não substituem os dados consolidados
pelos SIS, pois estes contam com investigação detalhada pela equipe de vigilância
epidemiológica e com a consolidação dos dados em séries históricas para estudos
futuros, mas para dar respostas mais rápidas para ações da saúde e de outras áreas da
política pública o uso desses sistemas e painéis é oportuno nesta pandemia.
A disseminação de diversos painéis sobre a Covid-19 só foi possível devido à
disseminação das técnicas de ciência de dados em que a aplicação do método Big
Data tem aumentado a troca de dados de maneira mais ágil, com base na combinação
de múltiplas tecnologias que amplia a carga de dados tão extensa e variada, vinda
das mais diversas fontes (Sena & Silva, 2019). Claro que há desigualdade no acesso
às diferentes tecnologias, mas a divulgação promove democratização da informação
e comunicação em saúde e pode ajudar a tomar decisão mais acertadas e, portanto,
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deve ser estimulada. Em um país como o Brasil, a desigualdade de acesso à internet
ocorre diferentes escalas geográficas pode explicar a ausência de alguns territórios na
lista de painéis sobre Covid-19.
A disseminação de sistemas acompanhada por notas técnicas tem contribuído
também para a popularização e conscientização sobre a importância da informação e
comunicação em saúde para um público maior, pois estes documentos têm sido, em
grande parte, acompanhados por destaques que ajudam a dialogar com as assessorias
de comunicação das diferentes instituições, que por sua vez ajudam a intercomunicação
com a grande mídia, e assim as populações e os gestores podem acompanhar as rápidas
evoluções da disseminação e do número de óbitos por Covid-19. Em alguns municípios
tais documentos foram úteis para a decretação de lockdown, mas em alguns casos, como
o da cidade do Rio de Janeiro, não têm se desdobrado em ações mais efetivas; o estado
do Rio de Janeiro vem, há muitos meses, se mantendo como o de maior letalidade no
país, segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Também
foi identificado excesso de óbitos dentro e fora de hospitais no município do Rio de
Janeiro, o que pode, segundo a nota técnica n. 14 do MonitoraCovid-19, significar um
atendimento inadequado pelo setor Saúde.
Mais sistemas foram estruturados após o levantamento aqui apresentado, mas ainda
não foram avaliados e classificados, por isso ainda não estão registrados. O segundo
levantamento soma mais de 147 sistemas com mais informações sobre populações
específicas, como usuários de unidades de saúde e presidiários, e alguns de tais sistemas
apresentam dados de recursos utilizados no enfrentamento da pandemia.
No Quadro 1 estão as plataformas encontradas no período de março a junho de
2020, iniciando pela escala global e abrangendo as escalas nacional, estadual e municipal
e áreas especiais.
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óbitos e taxa incidência, logaritmo
taxa de teste

Mapas

Covid-19 Dashboard by
the Center for Systems países, estados
Science and Engineering e municípios
Esri
(CSSE) at Johns Hopkins (EUA)
University (JHU)

Plataformas

distribuição de casos,
óbitos e taxa incidência, logaritmo
taxa de teste

Unidades de
análise

países, estados
e municípios
Esri
(EUA)

Sistemas

casos confirmados

casos confirmados

Gráfico

não se aplica
casos por país

imagem pdf
tableau

não se aplica

não se aplica

casos confirmados, óbitos comparação entre continentes

casos acumulados

casos novos

não informado

não informado

não informado

csv

não informado

csv

xls csv json xml não se aplica

sim

sim

Disponibilização
de dados

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica
não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica
não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

Sexo

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

Faixa
etária

https://www.kff.org/global-health-policy/factsheet/coronavirus-tracker/

https://storymaps.arcgis.com/stories/4fdc0d03d
3a34aa485de1fb0d2650ee0

https://portal.who.int/eios-coronavirusnewsmap/

https://extranet.who.int/publicemergency

https://covid19.who.int/

https://who.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer/index.html?id=2203b0
4c3a5f486685a15482a0d97a87&exte
nt=-18853893.9193%2C-508973.7482%2C2103789.289%2C8511818.5819%2C102100

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
cases-updates/cases-in-us.html?CDC_
AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.
gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcasesin-us.html

https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/download-todays-data-geographicdistribution-covid-19-cases-worldwide

https://gisanddata.maps.arcgis.com/
apps/opsdashboard/index.html#/
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Endereço

Quadro 1 – Sistemas e painéis de divulgação de informações sobre Covid-19 levantados e classificados até 29 de agosto de 2020

COVID-19 NO BRASIL

países e
estados (EUA)

países

países

países

países

University Washington
Humanistic GIS Lab

Covid Info Live

Websensors Covid19

Hygiene Hub Covid-19

Covid-19 Community
Mobility Reports

países da
América Latina

países do
mundo

países do
mundo

países

países

países

mundo/países

Observatorio
Covid-2019 América
Latina y el Caribe:
acciones por país

Boletim Epidemiológico
WHO

The Covid-19 Tracker
Worldwide

Get UFF

Google - Covid19

Mapa de mobilidade da
Covid-19 do Google

Our World in Data

Banco Interamericano de
Desenvolvimento Inter- Países Da
American Coronavirus
América Latina
Impact Dashboard

países

University of Virginia

não

R

Google

Google

Esri

Stata

Esri

Esri

csv e pdf

projeção de
pessoas se
transportando
projeção de
dias com casos
dobrados

não se aplica

total de casos
confirmados por 1
milhão de pessoas;
óbitos

csv

não informado

não

não informado

não

não informado

pdf

casos, recuperados
e óbitos

projeção de
casos

não

casos e óbitos

casos e óbitos

casos confirmados

não informado

pdf

csv

sim
tráfico

local das ações

não informado

não informado

só em mapas e
gráficos

shp csv

não informado

csv

Disponibilização
de dados

sim estimativa
de mobilidade

Modelos

não

não

não

não

não

não

não

ações sanitárias para o
não
enfrentamento da covid

Creative
Commons IGO 3.0
Attribution-Non casos e concentração
Commercial-No
de NO2 em algumas
Derivatives (CCcidades
IGO BY-NCND
3.0 IGO)

Google

ações sanitárias

regiões com mais de
50 casos

Google

casos

Google e
Websensors

casos notificados e
confirmados e óbitos

clusters casos ativos

casos e óbitos

casos quantificados

Mapas

design próprio

HGISLab

Esri

não indicado

países

South China Morning
Post

Plataformas

Mapbox
OpenStreetMaps

Unidades de
análise

Kaiser Family
países
Foundation Health Maps

Sistemas

óbitos, total de casos por continente,

não se aplica

não se aplica

casos óbitos letalidade e taxas

casos e óbitos novos e projeção

não se aplica

não se aplica

mobilidade

não se aplica

não se aplica

casos

casos confirmados ativos, óbitos

casos confirmados ativos e mortes

casos confirmados e ativos

não se aplica

não se aplica

Gráfico

Sexo

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica
não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica
não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

https://ourworldindata.org/coronavirus

https://www.gstatic.com/covid19/
mobility/2020-04-11_BR_Mobility_Report_
en.pdf

https://news.Google.com/covid19/map?hl=ptBR&gl=BR&ceid=BR:pt-419

https://covid19.getuff.com.br/

https://www.statnews.com/feature/coronavirus/
covid-19-tracker/?utm_campaign=cv_landing

https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/situation-reports/

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

https://www.iadb.org/en/topics-effectivenessimproving-lives/coronavirus-impact-dashboard

https://www.Google.com/covid19/mobility/

https://hygienehub.info/covid-19

https://play.websensors.net.br/covid19/

https://covid19info.live/pb/

https://hgis.uw.edu/virus/

https://datastudio.Google.com/u/0/reporting/
f6ad0988-f203-45f8-8d18-5d726c1d2d8b/page/
MGzDB e https://nssac.bii.virginia.edu/covid-19/
dashboard/

não se
aplica
não se
aplica

https://multimedia.scmp.com/infographics/
news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.
html?src=article-launcher

https://www.healthmap.org/covid-19/

Endereço

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

Faixa
etária
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207

208

Google

não indicado

não indicado

não indicado

não indicado

R

países

países e
estados (EUA)

países

países

mundo e Brasil

municípios e
estado

estados

município,
estado e país

estados

Covid-19 Country or
Territory to See Cases
Deaths and Recoveries

91-Divoc

Covid-19 Projections

Coronavirus Tracker

Dasa Analytics - dados
coronavírus

Coronavírus Brasil

Brasil

Icict

PROCC

não indicado

R

não indicado

não indicado

países

Woldometers Covid-19
Coronavirus Pandemic

não indicado

Plataformas

países da
América Latina

Unidades de
análise

Where is the
Coronavirus in Latin
American

Sistemas

casos e óbitos

casos, óbitos
acumulados

não

logarítmico,
média móvel,
projeção, fator
de crescimento

não se
aplica

não informado

não se aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se aplica

não se
aplica

sim

sim

sim

não se
aplica

crescimento absoluto de casos por pais, Percentual de
crescimento do número de casos por país em relação ao
dia anterior, número de casos e óbitos por continentes e
países, evolução dos casos de covid-19 a partir do 100º caso,
crescimento do número de casos no Brasil, crescimento absoluto
do número de casos por estado, percentual de crescimento do
não se
número de casos por estado em relação ao dia anterior, número aplica
de casos e óbitos por Estados e cidades, número de casos
por milhão de habitantes nos estados, número de casos por
milhão de habitantes nas cidades, número de óbitos por milhão
de habitantes nos estados, número de óbitos por milhão de
habitantes nas cidades, mapa de evolução SP e RJ
sim

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

Sexo

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

Faixa
etária

não se
aplica

sim

casos e óbitos

casos óbitos recuperação

casos óbitos recuperação

casos confirmados

Gráfico

casos novos, óbitos novos, casos acumulados, óbitos
acumulados, taxa de letalidade, casos acumulados por 100mil
habitantes, óbitos acumulados por 100mil habitantes, taxa
de letalidade por 100mil habitantes, óbitos acumulados
xls, csv, view
por covid-19 segundo o Ministério de Saúde e registro
data table, open
não se
civil (quantidade e 100mil habitantes), óbitos acumulados
in hightcharts
aplica
por pneumonia (quantidade e 100mil habitantes), óbitos
cloud
acumulados ´por insuficiência respiratória (quantidade e 100mil
habitantes), casos/óbitos/diagnostico de casos de síndrome
respiratória aguda grave nos últimos anos, dias de duplicação de
casos, fator de crescimento na relação ao e brasil,

csv

não informado

não

não

csv

sim

não

não informado

projeção
casos óbitos
ventilador

não informado

sim

não informado

Disponibilização
de dados

logarítmica

não

não

não

Modelos

insumos hospitalares
e leitos, materiais
não
hospitalares, vacinação,

casos e óbitos

não se aplica

total casos por país

não se aplica

não se aplica

casos, recuperados
e óbitos

casos e óbitos

óbitos

Mapas

http://info.gripe.fiocruz.br/, http://covid-19.
procc.fiocruz.br/,

https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br

https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/
insumos/painel.php

https://covid.saude.gov.br/

https://dadoscoronavirus.dasa.com.br/#lppom-block-195

https://thevirustracker.com/

https://covid19.healthdata.org/projections

http://91-divoc.com/pages/covid-visualization/

https://www.covidvisualizer.com/

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.as-coa.org/articles/wherecoronavirus-latin-america

Endereço

COVID-19 NO BRASIL

previsão

não

não

Leaflet | Map ©
OpenStreetMaps,
CC-BY-SA,
adapted by
Wesley Cota
(UFV-BR), ©
CartoDB, dados
demográficos
do IBGE

não indicado

não indicado

não indicado

não indicado

não se aplica

estados

estados e
municípios

Distritos
Sanitários
Especiais
Indígenas
(DSEIs)

estados

países e
estados

países, estados
não indicado
e municípios

não se aplica

municípios e
estado

estados e
municípios

municípios,
regiões de
saúde

#covidRisk

Canadá

Gouvernement-fr

Covid-19 e os Povos
Indígenas

Mapa Brasileiro da
Covid-19 Índice de
isolamento - in loco

Projeção de casos
PUC NOIS

Covid-19 Brasil USP

Boletim Epidemiológico
SVS

Coronacidades
Simulacovid

Google Street
Map/Tableau

não

incidência

índice de isolamento

casos e óbitos em
indígenas, Mapa de
vulnerabilidade nas
Terras Indígenas a
COVID-19,

casos, óbitos,
internação, remissão

total de casos,

casos e previsão

R

UF

Observatório Covid-19
BR

não

não informado

não informado

não informado

não informado

xls

projeção de
insumos
hospitalares

sim

não

sim

projeção casos e
não
subestimados

Projeção

sim

não

não

não

projeção

não

não informado

sim

não

casos por 100 mil
habitantes

UF

R

Disponibilização
de dados
não informado

Modelos

casos, casos por 100 mil
habitantes, óbitos por
não
estados e municípios

Mapas

Libre

não indicado

Plataformas

estados; Brasil

Unidades de
análise

Cidacs

Sistemas

não se
aplica

casos confirmados, óbitos, retornos para casa, ressuscitados,
hospitalizados, acompanhamento de testes, transferência de
pacientes

demanda de leitos e ventiladores

não se
aplica

não se
aplica

sim

Número de espécimes positivos para influenza por subtipo nos
hemisférios norte e sul2019-20, casos ao redor do mundo,
casos e óbitos

sim

não se
aplica

monitoramento de casos confirmados, Monitoramento de casos
confirmados de COVID-19 normalizado pela população, taxa por
não se
100 mil habitantes, Predição de comportamento DO NÚMERO
aplica
DE CASOS da epidemia COVID-19 por meio do modelo
matemático exponencial para os próximos 10 dias

não se
aplica
não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

Sexo

não se
aplica

sim

média do índice de isolamento social

não se
aplica

sim

número de casos do início da doença até hoje, demográficos,
exposição de casos

as 10 terras indígenas com maior vulnerabilidade a covid19

não se
aplica

não se
aplica

número de casos notificados em escala logarítmica, casos
graves em SP (estimados e notificados), porcentagem de leitos
ocupados,

não se aplica

não se
aplica

não se
aplica

Faixa
etária

casos confirmados, aumento dos casos por dia, estados com
mais de 100 casos,

acumulado de casos confirmados (linear e logarítmica)

Gráfico

https://simulacovid.coronacidades.org/

https://www.saude.gov.br/boletinsepidemiologicos

https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analisemunicipios-br/

https://sites.Google.com/view/nois-pucrio/
gr%C3%A1ficos?authuser=0

https://www.inloco.com.br/pt/

https://covid19.socioambiental.org/

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
carte-et-donnees

https://www.canada.ca/en/public-health/
services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.
html

https://covid-19-risk.github.io/map/brazil/pt/

https://covid19br.github.io/index.html

https://liibre.github.io/coronabr/

http://painel.covid19br.org/
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209

210

municípios

municípios

Brasil

Brasil.IA Covid-19

covid19-monitorbr/#/
BR/SELECT_CITY

Cappra Institute for
Data Science

R

municípios e
estados

não se aplica

estados

estados; regiões R

municípios

Brasil

LagomData

Modelo de Dispersão
do Coronavírus (MD
Corona) v1.4

Rastreados do Covid

Coronavirus - Brazil

Mapas interativos IBGE

Estevão Vilela

MIT

Brasil

Brasil

Universidade Federal
do Pará

Transparência Covid-19

não indicado

não indicado

Dados do Bem para o RJ Brasil

R

Esri

Bing

R

Made with
Streamlit

estados e
microrregiões

Covid-19 Calculadora
Epidêmica

não

não

não

casos e óbitos por UF

casos confirmados,
confirmados por 100
mil habitantes, óbitos,
óbitos por 100 mil
habitantes,

avaliação por estado de
federação em relação
aos números de casos

dataviz

sim estimativa
de população

casos confirmados
densidade

não se aplica

não

casos e óbitos

logaritmo

casos ativos
recuperados e fatais

csv

óbitos/
adoecimento/
pop infec

excel

não

csv

csv

não se aplica

csv

não

não

não

sim projeção
leitos de uti
necessários

Netlogo

não

não

não

não

csv e API

sim

Disponibilização
de dados

não

não

SEIR/Progressão clínica

não

estimativa

índice de
transparência
dos dados

Modelos

não se aplica

óbitos e casos

não se aplica

mapa de calor
capacidades de leitos
geral e uti

casos e óbitos

Centro de
Competência em
Software Livre da
UFPA

região, estado e
Tableau
município

não se aplica

proporção de casos
e óbitos

não

índice de transparência
da Covid-19 nos
estados

Mapas

não se aplica

Leaflet,
OpenStreetMaps

não se aplica

Datawrapper

Plataformas

Sala de Situação
em Saúde / Centro
de Operações de
Emergências - Profile

Observatório de Dados: estados e
Covid-19 no Brasil
municípios

estados

Unidades de
análise

OKBR Transparência
Advocacia

Sistemas

não se
aplica

não se
aplica

evolução da Covid-19 para suspeitos e confirmados no brasil
por grupo de idade

ranking da avaliação por unidade de federação em relação aos
números de casos

confirmados por estado, porcentagem dos confirmados por
estado, óbitos por estado, porcentagem de óbitos por estado

sim

não se
aplica

síndrome respiratória aguda grave de hospitalizados por
etiologia, faixa etária, sexo, início de sintomas, casos por região, sim
casos e óbitos por semana epidemiológica de confirmação,

sim

não se aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

sim

não se
aplica

não se
aplica

sim

sim

não se
aplica

não se aplica

infectados recuperados fatais, disseminação ao longo do tempo

infectados

óbitos e casos

leitos, pirâmide populacional, distribuição prevista de óbitos
por covid-19

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

https://transparenciacovid19.ok.org.br/

http://ccsl.ufpa.br/covid-19/

https://dadosdobem.com.br/

https://estevaovilela.github.io/covid19-part2/

https://mapasinterativos.ibge.gov.br/covid/
densidomi/

https://www.kaggle.com/unanimad/coronavirus-brazil

https://www.bing.com/covid/local/brazil

https://simulacovid.github.io/covid19/

https://www.lagomdata.com.br/coronavirus

https://covid-calc.org/

https://public.tableau.com/profile/thiago.
augusto.hernandes.rocha#!/vizhome/
desenhado_celular/PainelMundo

http://ccsl.ufpa.br/covid-19/

https://desolate-lake-62973.herokuapp.com/

https://endoedgar.github.io/covid19monitorbr/#/BR/SELECT_CITY/last

https://brasil.io/dataset/covid19/caso/

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica
não se
aplica

https://www.ok.org.br/noticia/coronavirustransparencia-em-90-dos-estados-brasileirose-insuficiente/

Endereço

não se
aplica

Sexo

não se
aplica

Faixa
etária

leitos, evolução do volume de internações hospitalares, variação não se
sazonal por tipo de internação,
aplica

óbitos e casos

suscetíveis, expostos, leve, grave, crítico, recuperado, morte

não

não se aplica

não se aplica

Gráfico

COVID-19 NO BRASIL

Brasil

municípios

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística

Rio de Janeiro
Superintendência de
Informática (Supinf/
Subgeral/SES)

Dados de interesse ao
covid19

não se aplica

não indicado

municípios

Pernambuco

não se aplica

UF NE,
município e
bairros (Natal,
Parnamirim e
Mossoró)

estados

municípios

Ceará

Pernambuco contra
Covid 19

Pernambuco Atende
em Casa

Rio Grande do Norte

Estatísticas - Brasil
Portalcovid19 UEFS

Acre

não indicado

Map Box

não indicado

não indicado

dados pontuais, Bing e Microsoft
municípios
Power BI

Esri

não

projeção

projeções /
Modelo Mosaic

não

casos notificados, casos
não
confirmados

total de casos por
estado

taxa incidência, óbitos
e suspeitos / taxa
incidência, óbitos e
suspeitos por região

não

não informado

não

csv / json

não informado

csv

não

conglomerados, bairros
Recife, mapa de calor
Recife Olinda Jaboatão

csv

csv

sim

csv

não

Disponibilização
de dados

não informado

Modelos

incidência por município não informado

casos proporcionais por
não
círculo

casos e óbitos por
macrorregião

não

não

casos confirmados e
óbitos em relação a faixa não
etária por UF

Mapas

MicroStrategy, Esri casos por município

Esri, FTP

não indicado

Plataformas

São Paulo Seade

Minas Gerais (Secretaria
macrorregião
de Estado)

Brasil

Unidades de
análise

Instituto Votorantim

Sistemas

não se
aplica

não se
aplica

casos acumulados, casos por dia, óbitos por dia, projeção de
casos acumulados e ativos, projeção da demanda no número
de leitos
não se aplica

sim

faixa etária dos pacientes testados, faixa etária dos pacientes
com covid-19, faixa etária dos óbitos por covid-19, Rio Grande
do Norte casos de Covid-19, Rio Grande do Norte incidência x
letalidade, resultado dos testes, comorbidade

não se aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

confirmados (novos casos e acumulado), casos fatais por data
do óbito (novos casos e acumulado), casos fatais por data
do boletim (novos casos e acumulado), recuperados (novos
casos e acumulado), faixa etária (confirmados, casos fatais,
recuperados), sexo (confirmados, casos fatais, recuperados),
leitos de enfermaria, leitos UTI, ocupação enfermaria, ocupação
não se
UTI, confirmados por UF, casos fatais por UF, letalidade por UF,
aplica
óbitos/casos/letalidade por milhão de habitante região e data,
óbitos/casos/letalidade por milhão de habitante região e data
da região norte, total de casos/casos fatais/recuperados/casos
ativos do mundo, série histórica do mundo (confirmados/ativos/
recuperados/óbitos), evolução após o 50ºcaso (confirmados/
óbitos/recuperados)
não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

Sexo

não se
aplica

não se
aplica

evolução dos casos confirmados de covid-19, evolução dos
casos confirmados de covid-19 por 100k habitantes, evolução
dos casos confirmados corrigidos de covid-19, evolução dos
casos confirmados corrigidos de covid-19 por 100k habitantes,
evolução dos óbitos por covid-19
total de casos, casos novos por dia

sim

não se
aplica

casos confirmados, acumulados por notificação e semana
epidemiológica por UF / região; óbitos, acumulados por
notificação e semana epidemiológica por UF / região
casos confirmados acumulados por dia, casos confirmados por
região, síndrome respiratória aguda por faixa etária,

sim

Faixa
etária

não se aplica

Gráfico

http://www.covidacre.tk/

http://portalcovid19.uefs.br/

https://covid.lais.ufrn.br/#mapas

https://www.atendeemcasa.pe.gov.br/login

https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/ e
http://dados.seplag.pe.gov.br/apps/corona.html

https://integrasus.saude.ce.gov.br/#/area/1

https://www.seade.gov.br/coronavirus/

https://geesc.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/
covid-19/

http://painel.saude.rj.gov.br/

https://covid19.ibge.gov.br/

http://institutovotorantim.org.br/
municipioscontraocorona/ivm/
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212

Leaflet,
OpenStreetMaps

Bing Murié

região,
municípios,
Brasil

região,
municípios,
bairros

Paraná

Espírito Santo

casos confirmados,
mapa de kernel

casos confirmados

não

não

não

casos confirmados por
local de residência

não indicado

municípios

Sergipe

não

confirmados

municípios

Roraima

Microsoft
Corporate Team

csv

planilha web

csv

planilha web

pdf

não

casos e óbitos
confirmados

Leaflet

municípios

Rondônia

csv, excel, print,
casos
copy

não

taxas de caso por mil
habitantes, casos
confirmados

Esri

municípios

Rio Grande do Sul

não

Leaflet,
OpenStreetMaps

municípios

confirmados e óbitos
- Rio Grande do Sul,
taxa de ocupação de
leitos UTI adulto por
macrorregião de saúde,
taxa de ocupação de
leitos UTI adulto por
município, total de
não
pacientes internados em
UTI adulto, UTI adulto
- pacientes confirmados
covid-19 (SUS e
privado), incidência por
100.000 habitantes (a
partir de 15 casos)

Rio Grande do Sul

web

acumulado por semana, acumulado por região, confirmados por
bairro, confirmados por sexo e faixa etária,

sim

não se
aplica

sim

casos e percentual confirmados por sexo, casos segundo
evolução, confirmados por dia e acumulado, outros vírus
respiratórios
número de casos, casos confirmados, totais de caso, casos da
17 regional,

sim

sim

não se
aplica

não se
aplica

sim

sim

Faixa
etária

casos por gênero / faixa etária,

sexo e faixa etária dos casos suspeitos, leitos

acumulado de confirmados por data de confirmação/por data
de notificação, situação dos pacientes por data de notificação,
confirmados x recuperados por data, óbitos por data, Número
total de confirmados por data - estados da região Sul

porcentagem por munícipio com casos confirmados, percentual
de munícipios com óbito, Número de Casosconfirmados
Acumulado e Casos Novos por Dia, Número de Casos 
confirmados e óbitos acumulado por dia, distribuição dos
casosconfirmados e óbitos por sexo, distribuição de casos 
confirmados por e óbitos segundo faixa etária, número de
casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave (Srag),
frequência de comorbidades ou fatores
de risco dentre os óbitos confirmados, taxa ocupação de:
leitos clínicos / leitos UTI /leitos estabilização , capacidade de
internação de leitos clínicos e UTI por quantidade de internados

não

Gráfico

proporção de casos confirmados, óbitos, casos novos por
data da notificação, total de casos acumulados por data da
notificação

Data Studio

municípios

Piauí

não indicado

não

Disponibilização
de dados

casos confirmados,
óbitos por residência,
isolamento social,
barreiras sanitárias,
cobertura terrestre
do Samu

Modelos

não

Mapas

taxa de incidência por
município de residência
Amazônia, taxa de
incidência por bairros
Manaus

Plataformas

municípios

Unidades de
análise

Amazonas

Sistemas

sim

não se
aplica

sim

sim

sim

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

Sexo

https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es

http://www.uel.br/cce/dsta/portal/pages/
arquivos/parana.html#mapa-casos-confirmados

https://todoscontraocorona.net.br/

https://roraimacontraocorona.rr.gov.br/winner/
public/mapa-situacional.xhtml

http://covid19.sesau.ro.gov.br/

https://ufrgs.maps.arcgis.com/apps/
opsdashboard/index.html#/01b42fcd0c6648f3b
598919f0b3daed5

http://ti.saude.rs.gov.br/covid19/

http://portal.saude.pi.gov.br/2020/inf_saude/
epidemiologia/covid-19/covid-19.asp

http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_
view/60/2
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não

municípios e
estado

Sergipe

boletim
epidemiológico

casos

mundo, estado, boletim
município
epidemiológico

São Paulo

ranking dos municípios;
adesão ao isolamento
não
social

Mapbox
OpenStreetMaps,
Tableau

municípios

São Paulo

não

distribuição de
casos e óbitos por
município, casos e
óbitos confirmados por
macrorregião de saúde

boletim
epidemiológico

municípios

Santa Catarina

não

não

boletim
epidemiológico

municípios

Roraima

Distribuição de casos

boletim
epidemiológico

municípios

Rondônia

casos confirmados,
óbitos

boletim
epidemiológico

municípios

Paraná

mapa de calor, casos
confirmados em Belém

municípios

Para

Leaflet,
OpenStreetMaps

municípios

Presença de casos por
município

boletim
epidemiológico

Minas Gerais

distribuição espacial dos
não
casos confirmados

boletim
epidemiológico

municípios

Mato Grosso do Sul

casos confirmados por
município

boletim
epidemiológico

municípios

Maranhão

não

distribuição geográfica
de incidência de casos
por 100 mil habitantes

boletim
epidemiológico

municípios

Distrito Federal

não

casos confirmados

boletim
epidemiológico

municípios

Bahia

Modelos

não

projeção
casos e escala
logarítmica

não

não

prodepa

não

não

não

não

municípios

Amapá

boletim
epidemiológico

não

não

Mapas

boletim
epidemiológico

Plataformas

municípios

Unidades de
análise

Alagoas

Sistemas

disponível na
página

csv

csv

pdf

pdf

pdf

csv e pdf

csv

pdf

pdf

xls

pdf

pdf

web

pdf

Disponibilização
de dados

sim

sim

sim

sim

casos confirmados e óbitos acumulados, casos confirmados
e óbitos por dia, casos e óbitos por sexo / faixa etária, casos
confirmados e óbitos por 1 milhão de habitantes
casos acumulados, Curva e fases epidêmicas com
distanciamento social e sem distanciamento social ampliado,
Comorbidades associadas aos óbitos, óbitos por sexo e faixa
etária, taxa de ocupação de leitos

casos notificados, distribuição de casos confirmados segundo o
teste rápido, evolução dos casos confirmados segundo resultado
sim
laboratorial, óbitos por síndrome respiratória aguda grave
segundo comorbidade

não

tempo de dobra de casos, casos, óbitos

índice de isolamento

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

sim

sim

evolução dos casos e óbitos confirmados em SC, casos e óbitos
confirmados por sexo e faixa etária

sim

históricos de casos confirmados, casos confirmados por dia /
sexo / faixa etária, óbitos por sexo e faixa etária, porcentagem
de comorbidade

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

sim

sim

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

sim

Sexo
não se
aplica

casos confirmados por sexo / faixa etária / fator de risco, número
sim
de internações por síndrome de respiratória aguda grave

casos confirmados, casos confirmados por sexo e faixa etária

casos, letalidade, óbitos, mobilidade, testes

não se
aplica

sim

Distribuição do acumulado de casos confirmados, distribuição
dos óbitos confirmados por faixa etária, Distribuição dos
óbitos acumulados, Distribuição dos óbitos confirmados por
comorbidade
Curva epidemiológica dos casos confirmados

não se
aplica

não se
aplica

Faixa
etária

não

não

Gráfico

Endereço

https://www.saude.se.gov.br/?p=39942

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilancia_em_saude/
doencas_e_agravos/index.php?p=291766

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

http://www.coronavirus.sc.gov.br/boletins/

https://saude.rr.gov.br/

http://www.rondonia.ro.gov.br/covid-19/
noticias/boletim-epidemiologico/

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=3507

http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/

https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus

http://www.coronavirus.ms.gov.br/

http://www.saude.ma.gov.br/boletins-covid-19/

http://www.saude.df.gov.br/
boletinsinformativos-divep-cieves/

http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/
coronavirus/notas-tecnicas-e-boletinsepidemiologicos-covid-19/

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0105/
boletim-informativo-covid-19-amapa-1-ordmde-maio-de-2020

http://www.saude.al.gov.br/leitos-paraenfrentamento-da-covid-19/

A Emergência de Saúde e o Acesso a Plataformas de Dados para Gestores e Sociedade Civil

213

214

não indicado

Esri

Voz das Comunidades favelas
Rio de Janeiro

bairros

favelas

equipes

equipes; favela

Niterói

Painel de
Monitoramento Rocinha

Painel de Situação Manguinhos

Painel de
Monitoramento Complexo do Alemão

Painel Unificador
favelas;
Covid-19 nas Favelas do
municípios
Rio de Janeiro

Data studio

favelas

Painel
#CoronaNasFavelas
Covid-19 Maré

Modelos

não

total cumulativo de
notificação de casos
suspeitos, notificações
diárias de casos
suspeitos

não

não

não

não

não

não

kernel

não se aplica

não se aplica

confirmados

não

não se aplica

densidade de casos
(mapas de calor)

casos agregados;
casos sintomáticos;
Esri; Here; Garmin; casos confirmados;
FAO; Meti/Nasa
óbitos confirmados;
disponibilidade de
dados

não indicado

OpenStreetMaps

Google Data
Studio

não indicado

bairros e local
de residência

Natal

não

Esri, Here, Garmin, casos confirmados,
FAO, Meti/Nasa,
óbitos, confirmados
USGS
Áreas de Planejamento

bairros

Rio de Janeiro

não

não

disponibilização
de tabelas

municípios

Minas Gerais

não

não

municípios

Goiás

disponibilização
de tabelas

não

casos confirmados

Mapas

boletim
epidemiológico

Plataformas

municípios

Unidades de
análise

Tocantins

Sistemas

não informado

não informado

não informado

não informado

não informado

não informado

não informado

Gráfico

internações, indicadores, sintomas, idade, sexo

não

não

evolução dos casos positivos, casos confirmados por faixa
etária e sexo

não se
aplica

total por comunidade, total de casos por dia, total de casos e
óbitos confirmados

casos por faixa etária; casos por sexo; casos por raça

sexo e faixa etária dos casos suspeitos, principais sintomas

notificação por dia, evolução de notificação, notificados e
porcentagem por sexo e faixa etária

sim

sim

sim

casos Srag ou internação por grupo etário, distribuição de casos
sim
e óbitos, óbitos confirmados por grupo etário

casos por dia, confirmados e óbitos por faixa etária, confirmados
sim
e óbitos por sexo

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

sim

Faixa
etária

casos confirmados, casos óbito, total de casos acumulados por
dia, total de casos por dia, casos comparativos do brasil com
outros países

não precisa
solicitado
linha do tempo
através de
cadastro no site

texto

pdf

pdf

pdf

Disponibilização
de dados

sim

sim

sim

sim

sim

não se
aplica

não se
aplica

não se
aplica

sim

não se
aplica

não se
aplica

sim

Sexo

https://experience.arcgis.com/experience/8b055
bf091b742bca021221e8ca73cd7/

https://datastudio.Google.com/u/0/reporting/
dd7abf2f-420c-4d9b-89c2-f4eda31c58ef/page/
NcvMB

https://datastudio.Google.com/embed/u/0/
reporting/1cc847ad-929f-4e20-949f358cfacf6aec/page/hb7MB

https://datastudio.Google.com/embed/u/0/
reporting/c5ae2175-d23e-4411-933da222da20ec8b/page/r2dOB

https://experience.arcgis.com/experience/30526
9f3cdd24839b263c5ab346e1aa7

https://covid.vozdascomunidades.com.br/

https://datastudio.Google.com/u/0/reporting/
ceb26582-afc7-4357-b65f-3727c18b3d5a/
page/rYxKB

https://coronavirus.natal.rn.gov.br/dados.html e
https://coronavirus.natal.rn.gov.br/#boletim

https://experience.arcgis.com/experience/38efc
69787a346959c931568bd9e2cc4

https://www.saude.mg.gov.br/images/
noticias_e_eventos/000_2020/Boletins_
Corona/Quadro_Obitos_COVID-19_
MG_07.05.2020.pdf

https://www.saude.go.gov.br/files/Arquivosnoticias/maio/Covid-GO-8-de-maio.pdf

https://saude.to.gov.br/noticia/2020/5/9/
acompanhe-o-55-boletim-epidemiologico-dacovid-19-no-tocantins--0905/
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O Papel Tripartite na Divulgação de Casos e
Óbitos por Covid-19 e a Atuação do Conass
Felipe Ferré, Nereu Henrique Mansano, Marcus Vinícius de Carvalho,
Fernando Campos Avendanho, Jurandi Frutuoso Silva e Núbia Cristina da Silva

A

pandemia da Covid-19 explicitou fragilidades dos sistemas de informação de saúde,
em especial dos dados abertos de vigilância. Ao mesmo tempo, mostrou a força
da conjunção de esforços dos gestores municipais, estaduais e federais para superar
obstáculos. Os gestores e a população aprenderam e vivenciaram o quanto é complexo
enfrentar uma pandemia, uma vez que a forma como vivemos e nos relacionamos uns
com os outros tem impactos no processo saúde-doença. Além disso, existem conflitos
relativos às próprias instituições que, ao mesmo tempo, deveriam ofertar continuidade
normativa às ações estratégicas, porém são sujeitas a vicissitudes, como a troca de
cargos de chefia no meio do caminho, que interferem no inicialmente planejado.
Em meio ao caótico manejo da Covid-19, coube ao Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass) reiterar o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) com os
princípios previstos na lei 8.080 de 1990 (Brasil, 1990), voltados para a “divulgação de
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário”;
a “utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação
de recursos e a orientação programática”; a “conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população” e a “organização
dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”. Nosso
objetivo aqui é descrever o ambiente e as ferramentas para a promoção dessas ações que
tiveram como esteio um conjunto de painéis, de divulgação aberta e restrita, elaborados
durante a pandemia pelo Conass, em parceria com gestores dos três níveis de governo e
da sociedade civil, com destaque para o Painel Conass | Covid-19.
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MÉTODO
Revisão narrativa dos fatos acerca da notificação de casos e óbitos da Covid-19
com ênfase nas contribuições do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
lastreadas em seu painel informativo e caracterização da capacidade de resposta
estratégica à pandemia da Covid-19. A coleta ocorreu de forma não sistemática na base
SciELO e em notícias de grande circulação entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os registros oficiais brasileiros (Brasil, 2021) foram iniciados dia 26 de fevereiro de
2020 com a notificação do primeiro caso de Covid-19 no estado de São Paulo. No dia 22
de março de 2020, com o primeiro caso em Roraima, o vírus já havia chegado a todos os
estados. O primeiro óbito foi registrado dia 17 de março de 2020 no estado de São Paulo,
e Tocantins foi o último estado a registar óbito, já no mês seguinte. No dia 26 de abril de
2020, o mundo atingiu 3 milhões de casos e 206 mil óbitos (Souza et al., 2020).
Ainda em maio de 2020, apenas durante a semana epidemiológica (SE) 19, o
estado do Amazonas foi o primeiro a registrar a trágica marca de 11 óbitos por 100
mil habitantes, numa demonstração de crise do sistema de saúde. A doença ainda não
era devidamente conhecida e a demanda por equipamentos, em especial ventiladores
pulmonares e equipamentos de proteção individual, e por insumos, como medicamentos
para intubação, estava em vias de ser identificada e suprida. Ainda em abril de 2020, a
imprensa relatou sepultamentos em cova comum devido ao limite diário dos cemitérios
(Albuquerque, 2020). Até esse momento, o Brasil havia registrado mais de 230 mil
casos em 58% dos municípios e 15 mil óbitos por Covid-19 (Cavalcante et al., 2020).
O pico do registro de óbitos por data de notificação, próximo de 10 por 100 mil
habitantes em apenas uma semana, foi atingido no Pará em maio de 2020 (SE 22), no
Ceará em junho de 2020 (SE 23), em Roraima em julho de 2020 (SE 27) e em agosto
de 2020 no Distrito Federal (SE 34). O acompanhamento atento dos gestores e da
mídia a esses eventos foi fundamental como argumento para a mobilização de recursos
humanos e materiais de modo a evitar que o mesmo cenário se repetisse em todos os
demais territórios, ou a mitigar eventuais danos.
A forma de manejo da pandemia durante o primeiro semestre da Covid-19 no Brasil
foi objeto de divergências entre as casas legislativas, o Supremo Tribunal Federal e as
três esferas do Poder Executivo (Cepedisa, 2020). O programa de testagem apresentou
dificuldades desde o começo por deficiência de insumos, inicialmente para a própria
coleta e posteriormente para outras etapas do processamento laboratorial, especialmente
216
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para a extração do material genético viral para os exames de RT-PCR, padrão-ouro
para o diagnóstico. A despeito da subnotificação, além das questões relacionadas à
desigualdade social (Magno et al., 2020), muitos casos podem ter sido registrados com
testes sem especificidade adequada, com a disseminação dos chamados “testes rápidos”
imunológicos, utilizados muitas vezes de forma inadequada, principalmente no início
da pandemia. Consequentemente, os números brasileiros devem ser analisados com o
devido cuidado.
Diante da fragilidade e fragmentação dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS)
nacionais e da falta de uma solução de registro eletrônico em saúde nacionalmente
padronizada (Ferré, 2021), novas soluções precisaram ser desenvolvidas de forma
emergencial para atender à demanda de monitoramento e avaliação da pandemia. Os
papéis institucionais em relação à Covid-19 não foram normatizados de forma célere em
consenso tripartite e entre os três poderes, especialmente quanto ao manejo da contenção
do vírus e à tipificação das medidas de restrição e definição de estabelecimentos não
essenciais que deveriam fechar as portas durante o processo que se chamou de lockdown
(Alves, Ramos & Delduque, 2020). Cada ente federativo passou a lidar com a pandemia
a seu modo, incluindo a relação com a mídia e redes sociais. Os entes federativos não
apenas estabeleceram estratégias próprias para lidar com notícias falsas, boatos ou fake
news, termo em voga em 2020 (Cantuário, 2020), mas divulgaram painéis próprios de
informação da Covid-19, alguns dando ênfase ao número de recuperados. Até a data
atual não há um padrão nacional no método de contabilizar casos, óbitos e recuperados;
sequer data e hora para encerramento dos números diários pelos estados, restando
padrões diferentes de informação para o cidadão ou pesquisador avaliar e comparar
dados nacionais e locais.
Em junho de 2020, o país superou 30 mil óbitos de Covid-19, com recorde diário de
1.262 mortes, cuja visibilidade pressionou as autoridades (Sandes & Vicentini, 2020).
O caso de dissenso relativo aos dados da Covid-19 mais evidente ocorreu no dia 5
de junho de 2020 com a retirada, pelo governo federal, do total de casos e óbitos do
sítio oficial (Machado et al., 2020; Covid-19: após..., 2020). O retrocesso nos dados
abertos sobre Covid-19 levou o Brasil a ser removido do ranking internacional de casos
e óbitos por país (Coronavírus..., 2020).
Em resposta, no domingo de 7 de junho de 2020 o Conass iniciou a divulgação dos
dados oficiais diários de casos e óbitos coletados pelos estados em seus respectivos
municípios, com a marca de 680.456 casos e 36.151 óbitos (Rodrigues, 2020). Em
menos de 24 horas, a equipe do Conass realizou em paralelo três ações voltadas para
a publicação do painel: 1) Ainda na noite do dia 6 de junho de 2020, colaboradores
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especialistas na elaboração de painéis dinâmicos iniciaram o desenvolvimento da
estrutura de disposição de informações com a plataforma proprietária de inteligência
de negócios mantida pela empresa Tableau (Tableau Software, 2003), inicialmente na
sua versão gratuita e, posteriormente, com licença cedida ao Conass em parceria com
a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Em menos de 24 horas, a primeira
versão do painel dinâmico já contava com análises geográficas e com a automatização
de indicadores de taxas de letalidade, de mortalidade e de incidência. 2) A equipe técnica
do Conass iniciou a estruturação de fluxos para recebimento dos dados diários com
as secretarias estaduais de Saúde (SES). Na manhã de domingo, 7, todas as SES foram
mobilizadas pela Secretaria Executiva do Conass e incluíram os canais de comunicação
desta entidade na rotina de envio de dados que vigorava com o Ministério da Saúde.
Um banco de dados foi desenvolvido para receber os dados das SES diariamente, até
às 16h. Também foi elaborado um fluxo para o acompanhamento e consolidação dos
dados recebidos. 3) Ainda no início da tarde do dia do lançamento do Painel Conass
| Covid-19, foi iniciada a terceira ação, que consistiu em mobilização da imprensa.
Às 18 horas do dia 7 de junho de 2020, o Painel Conass | Covid-19 foi lançado, com
repercussão nas mídias nacionais e internacionais.
O movimento foi seguido pelo consórcio de imprensa que passou a postar dados
coletados a partir dos sítios das SES (Veículos..., 2020). Houve relatos de elogios ao
movimento, inclusive por congressistas (Zocci, 2020). No dia seguinte, o governo
federal retomou a divulgação (Veja, 2020), com ampliação do painel para exploração
por dados agregados no nível municipal (Novo..., 2020). Porém, ante a possibilidade de
nova retirada de dados, os esforços de consolidação oficiais e extraoficiais estabelecidos
foram mantidos, sobretudo para fazer frente à perspectiva negacionista (De Troi &
Quintilio, 2020) ou à tentativa de minimizar os efeitos da pandemia com boatos ou
desinformação (Cantuário, 2020).
A precaução quanto à manutenção da divulgação dos dados de Covid-19, para
além do governo federal, contou com novo argumento no enfrentamento dos boatos
de que o número de mortes estaria inflado. Entre tantos absurdos, circulou nas redes
sociais o rumor de que óbitos por acidente de trânsito estariam sendo contabilizados
como decorrentes de Covid-19 (Facchini, 2020). Em parceria com a Vital Strategies e a
Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), o Conass lançou,
em 3 de agosto de 2020, o painel de excesso de mortalidade, demonstrando que houve
24% de mortes naturais a mais em relação ao período equivalente do ano anterior
(Brasil teve..., 2020). Os dados sobre excesso de mortalidade baseados no registro
civil devem ser ponderados (Covid-19..., 2020), especialmente quanto às informações
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relacionadas à causa de óbito. Porém, as informações do registro civil se mostraram as
mais oportunas para o monitoramento de óbitos das últimas semanas, pois os dados
abertos oficiais registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) são liberados
pelo Ministério da Saúde com maior atraso, após cuidadosa codificação e investigação
da causa de óbito.
A informação como estratégia de combate à pandemia levou o Conass a aprimorar o
sítio Covid-19, conforme solicitado pelos secretários estaduais (Mansano et al., 2020).
A apresentação em janeiro de 2021 conta com três seções: “Painel geral”, acerca da
situação do país quanto aos indicadores taxa de letalidade, taxa de mortalidade e taxa
de incidência, além do quantitativo de casos e óbitos do dia; “painel por UF”, no qual é
possível identificar o detalhamento dos mesmos indicadores por macrorregião de saúde;
e “painel por região”, onde há os cenários da Covid-19 relativos a cada uma das cinco
grandes regiões do país.
Na página inicial do Painel Conass | Covid-19 (Figura 1) constam os dados oficiais
de casos e óbitos por estado e do país atualizados diariamente às 18 horas, bem como
os dados consolidados por SE. A consolidação dos casos e óbitos referentes às últimas
24 horas ocorre manualmente, com a transposição de planilhas de cálculo enviadas
por e-mail por cada estado. A justificativa para o processo artesanal de coleta é a
desigualdade entre as tecnologias da informação em saúde disponíveis nos territórios.
Apesar de alguns estados se reportarem à planilha com base em informações recuperadas
dos sistemas nacionais de notificação, outros estados a consolidam manualmente
junto com os municípios. Dessa forma, não é possível informar diariamente os dados
oficiais integralmente de forma automatizada via consulta ao banco de dados mantido
pelo sistema de informação. Ainda assim, a consolidação tem se mostrado fidedigna,
pois, em processos independentes, Conass e Ministério da Saúde têm invariavelmente
divulgado os mesmos números diários.
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Figura 1 – Página inicial do Painel Conass | Covid-19 em 30/01/2021

Fonte: <https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>. Acesso em: 30 jan. 2021.
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Na Figura 2 é detalhado o cenário nacional quanto aos indicadores elencados. A série
temporal mostra que não houve controle da pandemia. Durante o ano de 2020, a média
móvel semanal mostrou o mínimo de 18 mil casos e 340 óbitos diários. Em outras palavras, o número de óbitos no país não ficou abaixo de um terço do máximo registrado.
Dessa forma, não podemos afirmar que as medidas de contenção da pandemia foram
plenamente efetivadas, o que pode estar repercutindo no aumento de casos e óbitos no
início de 2021.
Figura 2 – Detalhamento do painel geral quanto aos indicadores relativos a casos e
óbitos por Covid-19 no cenário nacional – Brasil, abril a dezembro de 2020

Fonte: <https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>. Acesso em: 30 jan. 2021.

Como visto na Figura 3 para Minas Gerais, em cada estado é possível observar, além
das curvas epidemiológicas de casos e óbitos, os desfechos distintos para as respectivas
macrorregiões de saúde, bem como compará-los com os resultados do estado. De modo
geral, a doença se espalhou com maior intensidade em locais com densidade demográfica
mais alta.
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Figura 3 – Detalhamento do painel por UF quanto aos indicadores relativos a casos
e óbitos por Covid-19 no cenário estadual. (A) Detalhamento das macrorregiões
do estado de Minas Gerais. (B) Comparativo da macrorregião Norte em relação ao
estado – Brasil, abril a dezembro de 2020
A

B

Fonte: <https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>. Acesso em: 30 jan. 2021.
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A dispersão da Covid-19 foi diferente em cada região do Brasil, país de dimensões
continentais com diferentes culturas e climas. Com o painel por região (Figura 4) é
possível visualizar os diferentes momentos da pandemia nas regiões ao longo do ano
de 2020. A região Sudeste, com 42% da população do país, apresentou os maiores
números de casos e óbitos ao longo de 2020. Da mesma forma, é notável a posição
da região Norte no início da pandemia e seu recrudescimento no início de 2021 em
relação ao total nacional. A região, que conta com 8% da população nacional, chegou
a apresentar 23% dos casos e óbitos do Brasil. Por sua vez, a região Sul foi uma das
últimas a registrar elevados índices de Covid-19.
Figura 4 – Detalhamento do painel por região quanto aos indicadores relativos a
casos e óbitos por Covid-19 no cenário estadual – Brasil, abril a dezembro de 2020

Fonte: <https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>. Acesso em: 30 jan. 2021.

A experiência do Conass na construção do Painel Conass | Covid-19 em 2020 deixou
como legado para a gestão estadual do SUS e o sistema de saúde brasileiro o Centro de
Informações Estratégicas para a Gestão Estadual do SUS (Cieges), núcleo de ciência de
dados instituído na entidade em conjunto com especialistas da saúde em fevereiro de
2021 para prover respostas rápidas necessárias à tomada de decisão.
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O Cieges tem como objetivo organizar e disponibilizar informações estratégicas de
forma automatizada para apoio à decisão estadual do SUS com gestão da saúde informada
por evidências. O esforço de ciência de dados com inteligência artificial resultou em
painéis dinâmicos que consomem dados organizados num repositório com cerca de 11
bilhões de registros e já disponibiliza dezenas de painéis acerca de determinantes da
saúde, situação de saúde da população, estrutura e produção de serviços de saúde e
financiamento do SUS.
O combate à Covid-19 contou com esforços da assessoria técnica e de comunicação
do Conass. O reconhecimento levou o sítio a ser um dos mais acessados para o
monitoramento da Covid-19, com 24 milhões de acessos em 2020 (Conass, 2021).

CONCLUSÃO
A divulgação de dados abertos é indispensável para a tomada de decisões por parte
dos diferentes entes federativos. Contudo, é necessário que mais dados abertos sejam
disponibilizados e analisados, visto vez que, a despeito dos esforços, a pandemia
ultrapassou em 2021 a pior marca de 2020 sem que tenha sido possível predizer com
antecedência o colapso do sistema de saúde, como está ocorrendo novamente no estado
do Amazonas, com lotação de hospitais, transferência de usuários do SUS para outros
estados e esgotamento de cemitérios (Covid-19 no..., 2021). No estado, com os dados
abertos, é possível observar que o número de óbitos semanais por 100 mil habitantes
ultrapassou a marca de 22 nas SEs 3 e 4 de janeiro de 2021, o dobro do auge em 2020.
Outra batalha a ser vencida é a fadiga em relação ao alerta (Backman et al., 2017;
Covid-19: após..., 2020) que faz com que os altos números observados sensibilizem a
sociedade civil. Por exemplo, a relativa estabilidade de óbitos semanais no Rio de Janeiro,
entre 2 e 6 por 100 mil habitantes ou em São Paulo entre 2 e 4, desde março de 2020.
Os óbitos brasileiros representam 10% do total mundial de 2.225.302, num país que
não ultrapassa 3% da população global. Diariamente, inúmeros gestores municipais,
estaduais e federais contabilizam casos e óbitos, e devem fazê-lo durante todo o ano
de 2021. Entre a SE 1 e a SE 5 de 2021, foram cerca de 40 mil casos e mil óbitos ao dia
no Brasil. Com a perspectiva de sustentação de casos e óbitos em 2021, os esforços de
consolidação de dados podem permitir aos tomadores de decisão e à sociedade civil se
situarem quanto à evolução da pandemia em cada território.
A vacinação massiva é a única solução atual para evitar casos graves da doença
e óbitos e reduzir a velocidade de sua transmissão. Caso não se consiga expandir
com celeridade o acesso às vacinas, a tendência, com base nos dados informados ao
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Conass até 30 de janeiro de 2021, aponta para a marca de 400 a 500 mil óbitos até o
final deste ano. Os primeiros passos para a vacinação foram dados em 18 de janeiro
de 2021. Os painéis de casos e óbitos serão essenciais para acompanhar os efeitos da
imunização coletiva na reversão desse quadro.
De 30 mil óbitos em junho de 2020, passamos a 230 mil óbitos acumulados no
início de fevereiro de 2021. Não está distante o constrangimento que levou a enfatizar
o número de curados e implicou a redundância do controle pelo Conass e consórcio da
mídia. Não há pessimismo ou otimismo em dados do mundo real. A interpretação dos
fatos deve compor a narrativa centrada, realista, com análise de situação que conduza
à gestão pública informada por evidências. As decisões complexas devem ser tomadas
com a participação dos diversos atores, em especial pela composição tripartite do SUS
(Matus, 1989; Ramos & Silva, 2018).
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O

MonitoraCovid-19 foi construído no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz (Icict/Fiocruz), que se dedica à criação e manutenção de observatórios e sistemas de informática para doenças e agravos,
com recortes para informação científica e tecnológica e também para comunicação em
saúde. O processo de sua construção, implementação e manutenção será aqui apresentado com ênfase nas questões institucionais e tecnológicas envolvidas.
Ainda que distantes, em outros continentes, os primeiros casos e óbitos de
Covid-19 naturalmente captavam a atenção de alguns profissionais do Laboratório de
Informação em Saúde (LIS/Icict), e discussões sobre a pandemia surgiam nas conversas
e e-mails, principalmente sobre estimativas, taxas e outros cálculos importantes para
a doença. Em seguida, começamos a nos questionar sobre a situação brasileira. Na
época, as questões eram “Quando a pandemia irá chegar aqui?”, “Como o governo
está se preparando?”, “O que deve ser feito?”.
Após 26 de fevereiro de 2020, com os primeiros casos autóctones de Covid-19 no
Brasil, alguns cálculos começaram a ser feitos para a realidade brasileira. Acompanhamos
pela imprensa os números que timidamente começaram a ser divulgados. Nos meses de
fevereiro e março, entrevistas coletivas do Ministério da Saúde (MS) eram diariamente
realizadas e transmitidas por praticamente todas as emissoras de televisão. Conforme
os números aumentavam, a discussão entre alguns pesquisadores, tecnologistas e
bolsistas ficava mais intensa.
Nessa época, o MS não disponibilizava um repositório de dados sobre casos e
óbitos aberto para o público. Algumas iniciativas pontuais para registrar os números
apresentados nas coletivas começaram a surgir, sendo divulgadas na internet em grupos
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de conversa de jornalistas e cientistas de dados. Podem-se mencionar o dataset publicado na plataforma Kaggle (Fontes, 2020) e os dados publicados no repositório do GitHub
(Cota, 2020) como algumas das primeiras fontes de dados estruturados e atualizados
regularmente sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil.
Com a disponibilidade de dados internacionais, como os do repositório do European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), e de dados nacionais por unidade da
federação (UF), surgiu no Icict a primeira iniciativa formal de acompanhar os dados da
pandemia de Covid-19.
Em todo o mundo, com base em alguns indicadores ou utilizando modelos
estatísticos e matemáticos, foram criados diversos painéis de indicadores visando ao
monitoramento e previsão de cenários em diversas escalas, da local à global (cf. cap.
12 desta coletânea). O sistema MonitoraCovid19, no entanto, adquiriu um caminho
próprio, com o envolvimento de grupos de pesquisa e desenvolvedores de tecnologias de
informação, caracterizando-se pela multiplicidade de indicadores e fontes de informação
utilizadas e por seu uso permanente por gestores e sociedade civil. O desenvolvimento
desse sistema, os desafios institucionais e tecnológicos enfrentados e os seus produtos
derivados são o objeto deste capítulo.

A CONSTITUIÇÃO DO PROJETO E SEU DESENVOLVIMENTO INICIAL
Em março de 2020, com o avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil, o trabalho
presencial na Fiocruz começou a ser flexibilizado. As salas e laboratórios passaram
a ficar gradativamente mais vazias, com eventos, reuniões e encontros postergados.
Após algumas semanas de adequação ao novo regime de trabalho, a condução dos
projetos e pesquisas em andamento foi reorganizada. Novas datas e prazos foram
acordados com instituições parceiras, que invariavelmente também se encontravam
na mesma situação. Reuniões virtuais periódicas começaram a ser agendadas, o fluxo
de e-mails aumentou e grupos em aplicativos de conversa se multiplicaram enquanto
novas diretivas e planos de contingência eram publicados e atualizados pela Fiocruz
e pelo Icict.
A missão do Icict se traduz em ações integradas de pesquisa e ensino; comunicação e informação; e gestão e desenvolvimento institucional, alinhadas a quatro
eixos temáticos: Desafios do SUS; Ciência e Tecnologia, Saúde e Sociedade; Inovação
na Gestão; e Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. O objetivo comum desses eixos
é fortalecer o SUS e promover melhores condições de vida e saúde da população.
O instituto atua no campo da informação e comunicação em saúde, área interdis-
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ciplinar do conhecimento que por sua ampla abrangência gera, ao mesmo tempo,
desafios e oportunidades (Icict/Fiocruz, 2020).
O LIS do Icict desenvolve e mantém diversos observatórios e sistemas dedicados a
monitorar a saúde da população brasileira e de outros países conveniados, acumulando
larga experiência na área. Em colaboração com o MS e com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o LIS é responsável pelo aprimoramento do Sistema de
Informação sobre Mortalidade, Sistema de Monitoramento da Aids (MonitorAids) e pelo
planejamento e desenvolvimento da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE (PNS). O LIS
desenvolve sistemas de indicadores que foram criados e são ofertados publicamente
com foco no acesso e uso de serviços de saúde pela população brasileira (Proadess),
população de idosos (Sisap), qualidade da água e saúde (Água Brasil), monitoramento
de clima e saúde (Observatório de Clima e Saúde) e acompanhamento de indicadores de
mortalidade infantil (Monitorimi). Esses sistemas dispõem de informações que servem
como subsídios para gestores e tomadores de decisão, e também buscam apresentar as
informações em linguagem acessível à comunidade acadêmica e ao cidadão usuário do
Sistema Único de Saúde (SUS). O LIS abriga o Núcleo de Geoprocessamento, voltado
para a produção, adequação e atualização de dados e análises espaciais que relacionam
dados socioeconômicos, de saúde e ambiente. Seus pesquisadores, tecnologistas e
bolsistas estão rotineiramente envolvidos na construção e/ou manutenção de algum
desses sistemas, o que permitiu a acumulação de conhecimentos e técnicas que cobrem
diversos aspectos da implementação de observatórios. Nesse contexto surgiu o projeto
MonitoraCovid-19.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Em meados de março de 2020 foi criada uma planilha no software Excel. Com dados
do ECDC, foram produzidos alguns gráficos de casos e óbitos e cálculos de fatores de
crescimento comparativos entre países.
O projeto nasceu em uma planilha feita para atender à demanda por antevisão de
cenários sobre a evolução da pandemia nos países e sua chegada no Brasil. Contudo, a
atualização da planilha com dados novos e seu incremento com mais funções se mostrou
insustentável. A cada dia entravam novos países na lista, as fontes de dados mudavam
seus padrões repentinamente, os dados precisavam ser baixados manualmente,
convertidos para outro formato e inseridos na planilha manualmente, e as fórmulas
precisavam ser atualizadas para a entrada de novas datas. Em função dessa dinâmica, o
editor de planilhas estava em seu limite.
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Figura 1 – Planilha de cálculos

Nesse momento, percebemos que a quantidade de dados aumentava de forma
acelerada e que esta seria a tônica da pandemia. O que era só uma curiosidade sobre o
processo epidêmico foi se transformando em necessidade de contribuir no enfrentamento
do problema de saúde pública. Percebemos nessa época que a pandemia produziria uma
grave crise de saúde pública, mas nem nossas piores previsões apontavam para o cenário
que se desenharia.
Surgiu a ideia de reproduzir todo esse processo manual de maneira mais automatizada.
Um programa que conseguisse baixar os dados da internet, criar uma base única de
casos e óbitos por Covid-19 para países e UFs, produzir gráficos e fazer cálculos de
forma automática, conforme novos dados fossem disponibilizados. Nesse momento
surge o conceito fundamental do MonitoraCovid-19. Passamos, então, a procurar uma
ferramenta mais flexível e escalável para a enxurrada de dados e ideias sobre o que
fazer com esses dados. O pacote estatístico R nos possibilitou realizar a importação de
diversos tipos de dados com mais facilidade e criar um aplicativo on-line.
Uma das primeiras versões do sistema, ainda sem o nome, apresentava apenas seis
abas, conforme a Figura 2, de 23 de março de 2020.
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Figura 2 – Imagem de uma das primeiras versões do MonitoraCovid-19

De março ao final de novembro de 2020, as atualizações das bases de dados eram
feitas manualmente. Durante 253 dias, os dados foram baixados de suas fontes de
forma manual, organizados e padronizados diariamente, e passaram a alimentar a
aplicação web.
Não fazíamos ideia do quão pesada seria essa rotina de atualização. Ela surgiu
ingênua, da nossa intenção de ver os dados novos nos gráficos que estávamos criando.
Conforme mais pessoas se interessavam por nossos gráficos, ainda dentro do LIS, crescia
em nós o senso de dever: manter o projeto atualizado e funcionando, todos os dias.
Apenas em dezembro de 2020 uma rotina completamente automática de atualização
foi colocada a serviço. Essa etapa será melhor descrita adiante.

DATA DRIVEN ANALYSIS
Ao escrever sobre o projeto, é tentador afirmar que ele foi o fruto esperado de um
extenso e detalhado planejamento, no qual tudo foi pensado e antevisto, e que cada aba
e conteúdo foi planejado para ser daquele jeito, desde o começo. Mas seria desonesto.
O projeto nasceu sem ser um projeto, ele era um teste, um tubo de ensaio, e hoje,
mesmo sendo uma plataforma estável e confiável, continua sendo um laboratório para
explorar possibilidades de novas análises e dados.
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O método cartesiano do planejamento, com objetivos, métodos e resultados, tem,
obviamente, seu valor. Mas neste caso, invertemos de alguma maneira essa sequência.
Não ter uma ideia formalizada do que queríamos nos possibilitou maior liberdade e
criatividade para explorar diversas possibilidades de análise data driven (Provost
& Fawcett, 2013). Gastamos obscenas quantidades de tempo em gráficos que não
publicamos, em reuniões longas sobre temas que não abordamos.
Na medida em que o projeto avançava, ainda que de forma discreta, precisávamos de
um nome para registrar um domínio na internet e podermos nos referir a ele de forma
mais precisa. Após algumas sugestões, decidimos por MonitoraCovid-19.

DIVERSIDADE DE FONTES DE DADOS
O projeto apoia-se atualmente em mais de dez fontes de dados diferentes, que
contemplam desde o número de casos e óbitos de Covid-19 até variáveis ligadas direta
ou indiretamente à doença, como por exemplo mobilidade urbana, população em risco
e medidas legislativas.
Atualmente, utilizamos os dados disponibilizados diariamente pelo John Hopkins
Coronavirus Resource Center sobre casos e óbitos para os países; dados do MS para
casos e óbitos no Brasil, UFs e municípios; InfoGripe para dados de síndrome respiratória
aguda grave (Srag); dados do Facebook e da Universidade de Maryland para pesquisa de
sintomas; dados de congestionamentos de trânsito da plataforma Waze disponibilizados
pelo IDB Coronavirus Impact Dashboard; dados de mobilidade urbana disponibilizados
pelo Google; dados de utilização de transporte público disponibilizados pela plataforma
Waze (2020); e metadados de legislações municipais, estaduais e federais sobre
Covid-19 disponibilizados pelo site Leis Municipais.
Algumas intercorrências aconteceram, principalmente devido a dificuldades de
acesso a dados de casos e óbitos de Covid-19 para as UFs e municípios brasileiros.
No início da pandemia (fevereiro e março de 2020), o MS informava a população sobre
o número de casos e óbitos exclusivamente por meio de coletivas de imprensa. O MS
disponibilizou os dados de casos e óbitos em pelo menos sete sistemas diferentes até o
momento, apresentados na Figura 3.

234

MonitoraCovid-19

Figura 3 – Telas de diferentes sistemas de informação de casos e óbitos de Covid-19
do Ministério da Saúde

Esses sistemas foram apresentados seguidamente pelo MS, muitas vezes mantendo
dois ou três deles em funcionamento e, algumas vezes, com dados divergentes. Embora
alguns sistemas ou versões permitissem o download de dados, em vários momentos
era oficialmente impossível baixar os dados estruturados oficiais de casos e óbitos por
Covid-19 a partir do MS.
Essas transições entre sistemas e constantes dificuldades em realizar o download
diário de dados dificultavam imensamente o processo de atualização da plataforma.
Basicamente, a cada dia podia-se esperar algo diferente, fosse na oferta de dados, fosse
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até mesmo variações no formato, extensão, horário de disponibilização dos dados e
variáveis constantes nos arquivos. Isso exigia grande esforço da equipe para manter os
dados diários atualizados.
Como não havia um repositório oficial de dados históricos da epidemia no Brasil,
dependíamos de projetos e iniciativas que os coletavam diariamente, durante as
coletivas, e disponibilizavam os dados históricos estruturados de forma on-line.
Em 3 de junho de 2020, data em que o painel Coronavírus Brasil mantido pelo MS
foi parcialmente descontinuado, ocorreu o chamado “apagão de dados”. Nessa data,
regredimos quatro meses em termos de transparência de dados oficiais e passamos a
depender diretamente de projetos e iniciativas privadas para manter MonitoraCovid com
dados atualizados. Passamos, então, a utilizar diariamente os dados disponibilizados
pelo projeto Brasil.IO.
Nos dias seguintes ao apagão, chegamos em um único dia (7 de junho de 2020)
a até 11.565 usuários que procuravam dados atualizados e confiáveis sobre Covid-19
no Brasil.
O projeto Brasil.IO é uma iniciativa de código aberto liderada pelo cidadão Álvaro
Justen, reconhecido desenvolvedor nas comunidades de software livre e jornalismo de
dados brasileiros. Contando com o trabalho voluntário de dezenas de pessoas, o projeto
diariamente acessa os painéis, planilhas, postagens em redes sociais e outras mídias
disponibilizadas pelas secretarias estaduais de Saúde para reunir os dados de casos e
óbitos de Covid-19 no Brasil, para UFs e municípios.
Como contrapartida institucional e reconhecimento do serviço essencial prestado,
o MonitoraCovid-19 procurou direcionar parte de seu financiamento e recursos para o
projeto Brasil.IO por meio de doações.
De 3 de junho até 1 de dezembro de 2020, utilizamos diariamente os dados
sobre Covid-19 disponibilizados pelo Brasil.IO. A partir de dezembro, notada maior
estabilidade e qualidade dos dados disponibilizados pelo MS, voltamos a utilizá-los
como fonte primária de dados de casos e óbitos por Covid-19 no Brasil. Essa estabilidade
foi interrompida pontualmente no dia 4 de novembro de 2020 por um ataque hacker aos
servidores do departamento de informática do Sistema Único de Saúde, o Datasus.
A disponibilização de dados de Covid-19 pelo MS foi parcialmente interrompida nessa
data, mas plenamente retomada apenas alguns dias depois.
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GERENCIAMENTO DO PROJETO
Com o início do trabalho remoto, os pesquisadores, tecnologistas e bolsistas
do LIS testaram algumas ferramentas de interação: além do e-mail, passamos a usar
plataformas de reuniões on-line e, principalmente, grupos de conversa no aplicativo
WhatsApp. Além de um grande grupo para interação de todos no laboratório e outro,
mais específico para o Núcleo de Geoprocessamento do LIS, criamos alguns grupos para
o gerenciamento específico do MonitoraCovid-19. A participação nesses grupos seguiu
uma premissa básica: será incluído no grupo quem se dispuser a contribuir, direta e
ativamente, na evolução do projeto. Naturalmente, diversas pessoas apoiam o projeto e
suas iniciativas, mas a inclusão de todos seria contraprodutiva. Seguimos com a lógica
de need to know basis.
Por intermédio desses grupos, conseguimos discutir os assuntos e tomar decisões
de forma efetiva, diretamente com os envolvidos no projeto. Essa estrutura colaborativa
de gestão e atuação no projeto é interinstitucional, contando com a colaboração de
vários técnicos e pesquisadores, dentro do Icict e de outros institutos da Fiocruz.
Observamos que, dentro do Icict, com algumas exceções, poucos pesquisadores
puderam colaborar diretamente no desenvolvimento contínuo do projeto. Apesar de
enviarem sugestões e pedidos de dados em alguns momentos, outras demandas parecem
ter limitado a participação de mais profissionais no projeto. Fora do Icict, por sua vez,
conseguimos uma colaboração interessante com um pesquisador da Escola Politécnica
de Saúde Joaquim Venâncio, que resultou em uma nota técnica publicada e em artigos
submetidos a periódicos científicos. Em situações pontuais, no entanto, quando
solicitados os pesquisadores com expertise em determinados temas se prontificaram a
colaborar. Um exemplo de sucesso foi a parceria entre os pesquisadores para a elaboração
da nota técnica sobre a volta às aulas, na qual foi estimada a população com fatores de
risco e idosa que convive na mesma habitação com pessoas em idade escolar.

CONSTRUINDO PONTES INTERINSTITUCIONAIS
Ao longo do desenvolvimento do projeto, procuramos agregar novas fontes de
dados e análises e, assim, conseguimos estabelecer algumas parcerias, dentro da própria
Fiocruz e com outras instituições e empresas.
Na Fiocruz, estreitamos laços com a equipe do Projeto InfoGripe, responsável pela
modelagem e monitoramento de dados de Srag no Brasil. Já conhecíamos parte da equipe
de outros projetos e eventos institucionais, mas essa parceria se estabeleceu através de
canais bem informais, como mensagens trocadas por meio do Twitter e do WhatsApp.
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Com a rotina de atualização de dados, passamos a conversar mais intensamente, dirimir
dúvidas sobre os dados de Srag que divulgamos, indicar dados e eventos e propor
colaborações entre os projetos.
Nessa ocasião, vários grupos que estudavam a epidemiologia e padrões da Covid-19
se reuniram para discutir os dados e possibilidades de análise. Capitaneado pela equipe
do InfoGripe, o webinar “O Panorama da Covid-19 no Rio de Janeiro e Brasil: onde
estamos e para onde vamos?” possibilitou o intercâmbio de informações e alternativas
de análise e estudos compartilhados entre diferentes iniciativas.
Figura 4 – Peça de divulgação do evento “O Panorama da Covid-19 no Rio de
Janeiro e Brasil: onde estamos e para onde vamos?”

O MonitoraCovid-19 também foi apresentado em alguns outros eventos. Podem-se
destacar o de 10 de junho, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Informação
e Comunicação em Saúde/Icict, intitulado “Acesso Aberto a Dados de Saúde na
Perspectiva da Pandemia”, o de 19 de junho de 2020 organizado pelo Centro de Estudos
do Icict, intitulado “Informação em Saúde: importância e desafios no enfrentamento da
pandemia”, e o de 4 de agosto de 2020, organizado pelo Fórum de Reportagem sobre a
Crise Global em Saúde e intitulado “Como usar o MonitoraCovid-19, Sistema da Fiocruz
que Agrupa Dados da Pandemia”.
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Externamente, conseguimos parceria direta com empresas para o fornecimento de
dados, como a Moovit, que fornece dados sobre circulação de transporte coletivo nas
capitais e regiões metropolitanas. A aplicação avalia tendências globais de transporte
público e combina pesquisas de opinião com dados remotos para construir um retrato
de como as pessoas transitam por suas cidades. No período epidêmico da Covid-19, a
empresa criou o indicador de porcentagem de redução no uso de transporte público em
comparação à média anterior ao período da pandemia.
Usamos, também, dados de acesso público do Google que apontam indicadores de
mobilidade da população com dados agregados e anônimos usados em produtos como o
Google Maps. Os indicadores apontam tendências de deslocamento ao longo do tempo
por região e em diferentes categorias de locais, como varejo e lazer, mercados e farmácias,
parques, estações de transporte público, locais de trabalho e áreas residenciais.
Também incluímos dados do Waze com informações sobre congestionamento de
trânsito que podem ser utilizadas para acompanhamento da mobilidade da população
(Waze, 2020). Os dados de variação percentual de quilômetros compartilhados são
agregados, anonimizados e foram gerados com base em critérios de privacidade dos
usuários. Esses relatórios mostram o aumento ou a redução dos quilômetros rodados
como uma variação percentual comparada a dados da linha de base, calculada pela média
do dia da semana correspondente ao período de duas semanas antes da decretação de
emergência (11 a 25 de fevereiro de 2020).
Também incluímos no sistema dados do Facebook, que disponibiliza indicadores de
Covid-19 derivados de pesquisas globais de sintomas em sua plataforma. Os dados são
mantidos pela Universidade de Maryland, que os compartilha com outros pesquisadores
em saúde. Embora seja uma pesquisa que considera informações individuais, esses dados
são disponibilizados de forma agregada, o que garante a privacidade do participante. Com
base nessas informações, é estimada a porcentagem de pessoas que em determinada
região geográfica e em determinado tempo relataram sintomas de Covid-19.
Ganhamos apoios de empresas como a RStudio e a Digital Ocean, com cupons de
gratuidade para utilização de seus serviços por um tempo limitado. Essa oportunidade
foi muito importante para manter em funcionamento o projeto, enquanto seguimos
amadurecendo a nossa infraestrutura de hospedagem do site, tópico que será abordado
a seguir.
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ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
A resposta da Fiocruz à epidemia se iniciou de forma orgânica, originada em
grupos preexistentes ou que se formaram espontaneamente congregando profissionais
e estudantes. À medida que aumentava o número de casos e óbitos, nos meses de
fevereiro e março de 2020, algumas iniciativas foram surgindo nos diferentes institutos
e laboratórios da fundação.
Visando a organizar e institucionalizar essas iniciativas, foi criado na Fiocruz o Observatório Covid-19: informação para ação. Após o reconhecimento de cada iniciativa
por seu laboratório e instituto, os projetos foram cadastrados no Observatório
Covid-19. Em sua página, hospedada no portal Fiocruz, a produção de cada iniciativa é
divulgada por meio de notícias, press releases, notas técnicas, links para seminários e outros materiais. Essa foi uma forma acertada de apoiar e organizar as iniciativas existentes
na instituição, evitando hierarquizações desnecessárias e sobreposições de trabalhos.
No âmbito do MonitoraCovid-19, a iniciativa foi rapidamente apoiada pelo Núcleo
de Geoprocessamento e pela Plataforma de Ciência de Dados Aplicada à Saúde,
ambos vinculados ao Laboratório de Informação em Saúde do Icict. A estratégia de
desenvolvimento colaborativo do MonitoraCovid-19, sempre aberto à participação de
novas pessoas, de dentro e fora da Fiocruz, inclusive voluntários da sociedade civil,
levou a discussões sobre seus objetivos e produtos, problematização sempre necessária
ao fazer científico. No início do seu desenvolvimento, a interação do projeto com outros
grupos de pesquisa dentro da Fiocruz foi agitada por sugestões vagas, ou mesmo
perturbada por declarações de inutilidade do projeto. Com gradativo amadurecimento
da iniciativa, a plataforma MonitoraCovid-19 passou a ser reconhecida com orgulho pela
instituição e usada nas apresentações oficiais da Presidência da Fiocruz.
Para a continuidade sustentável do projeto, procuramos alguns editais de
financiamento. Além de recursos financeiros pontuais obtidos com a Presidência
da Fiocruz, o projeto foi contemplado pelo Edital Inova Fiocruz Ideias e Produtos
Inovadores - Covid-19 - Encomendas Estratégicas, de 2020. Os editais Inova da Fiocruz
visam a financiar projetos internos da instituição cujo objetivo geral seja incentivar
ambientes favoráveis à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde
em todas as áreas de atuação da instituição.
Concorrendo com mais de cem projetos, o MonitoraCovid-19 foi contemplado e
recebeu integralmente o valor planejado na proposta. Esse recurso tem sido destinado
principalmente ao pagamento de bolsas e à compra de equipamentos para a manutenção
do projeto.
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Além do Edital Inova, o projeto foi agraciado com uma premiação da Escola Nacional
de Administração Pública (Enap), na categoria “Desafios Covid-19”, em reconhecimento
ao seu mérito e qualidade. O recurso tem sido destinado ao pagamento de bolsas e
também ao auxílio financeiro de projetos de parceiros essenciais para a continuidade do
MonitoraCovid-19, bem como à melhoria de infraestrutura na unidade.

A RELAÇÃO COM A IMPRENSA
A publicação de notas técnicas e postagens em redes sociais sobre novos gráficos e
análises logo atraiu a atenção de algumas pessoas, e pedidos de entrevistas e solicitações
de esclarecimentos sobre a doença e evolução da pandemia começaram a surgir. As
demandas da imprensa eram direcionadas à Assessoria de Comunicação (Ascom) do
Icict, que nos auxiliava na triagem e atendimento desses pedidos. Em outros momentos,
éramos diretamente acionados por órgãos de imprensa para comentar determinado
tema em pauta ou produzir indicadores sobre um problema de saúde, sempre usando a
plataforma MonitoraCovid-19.
Sempre tivemos o entendimento de que o papel prioritário do MonitorCovid-19 era
manter a população brasileira informada adequadamente sobre os dados de Covid-19, e
nisso o relacionamento com a imprensa era algo essencial.
Em alguns momentos tivemos dificuldade em atender a todos os pedidos da
imprensa, que demandava também dados específicos para certas regiões ou municípios.
O atendimento a esse tipo de demanda era complexo e dividia nossa atenção entre
manter o projeto sempre atualizado e atender às solicitações. Procuramos seguir
considerando que o conhecimento gerado pelo projeto deveria ser divulgado e propor
pautas à imprensa. Até 6 de janeiro de 2021, o portal de notícias do Google apresenta
215 reportagens em que o projeto é citado, em diversos veículos de imprensa, nacionais
e internacionais.

OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO COM A POPULAÇÃO
Já no início do projeto, quando a primeira versão foi disponibilizada ao público,
uma conta de e-mail institucional foi criada para receber dúvidas, sugestões, críticas
e pedidos de esclarecimentos dos usuários. Esse canal de comunicação direta com o
projeto se mostrou bastante interessante, ainda que exaustivo em alguns momentos.
Por ele recebemos demandas de diversos tipos e origens, de cidadãos comunicando
imprecisões e pedindo esclarecimentos sobre seus municípios até entes públicos
requisitando dados extraoficialmente. Procuramos responder às mensagens enviadas
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com rapidez e precisão, mas sem prejudicar o andamento do projeto como um todo. Em
alguns momentos, essas demandas por dados e análises específicas foram enviadas pelo
Ministério Público.
O acesso ao projeto foi disponibilizado na internet no dia 23 de março de 2020.
Dessa data até o dia 15 de dezembro de 2020, o site do MonitoraCovid-19 teve 211.778
usuários, que abriram as abas do projeto 501.727 vezes (sessões). Atendemos usuários
em mais de cem países de todos os continentes, conforme os dados informados pela
plataforma Google Analytics (Figura 5b).
Figura 5a – Dados de acesso ao site do projeto
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Figura 5b – Dados de acesso ao site do projeto

No Brasil, atendemos usuários em todas as 27 UFs, o que se pode creditar, em parte,
à divulgação do projeto por meio perfis da Fiocruz nas redes sociais.

Twitter
Conforme o MonitoraCovid-19 avançava com novas funções, bases de dados
e gráficos, procurávamos uma forma de divulgar estas novidades. Um dos principais
canais que utilizamos é o Twitter. Apesar de não termos uma conta exclusiva para o
projeto, procuramos divulgar as novidades do projeto em nossas contas pessoais, já
conectadas com diversos usuários e grupos. Em geral, essas postagens alcançam certa
repercussão, com curtidas e reportagens por centenas de usuários dessa rede social.
O Twitter possibilitou também a formação de redes de análise e a troca de informações
entre equipes de especialistas de diversas áreas de conhecimento.
Um efeito interessante ocorreu quando o pesquisador e divulgador científico Atila
Iamarino fez uma postagem em 3 de julho de 2020 sobre o crescimento de casos nas
UFs, usando gráficos produzidos no MonitoraCovid-19, incluindo um link para o site do
projeto. Essa postagem gerou grande número de usuários acessando o site do projeto em
curto tempo, o que levou à instabilidade do sistema. Conforme a postagem repercutia e
alcançava mais pessoas, fomos acumulando um número crescente de usuários. No dia
seguinte, atingimos um pico de 3.487 usuários em um único dia.
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O projeto também fornece seus dados para outros projetos e instituições. O IBGE
tem um link direto de acesso aos nossos dados atualizados para alimentar seu portal
sobre a Covid-19. Outra iniciativa de cessão de dados é destinada ao monitoramento da
epidemia na Região Metropolitana de São Paulo.

INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO E HOSPEDAGEM
O crescimento do projeto em termos do número de dados trabalhados, gráficos
disponíveis e número de usuários nos deu melhor dimensão da responsabilidade ativa
do projeto em informar a população, diariamente, sem atrasos ou interrupções.
Para isso, foi necessário rever a infraestrutura utilizada para a hospedagem do projeto.
Desde o início, a Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) tem apoiado
o MonitoraCovid-19 com sua infraestrutura computacional e revisão técnica do sistema.
Inicialmente, o projeto era hospedado em um servidor da PCDaS localizado fisicamente
no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis, RJ. Apesar da
alta qualidade ofertada pelo LNCC para computação científica, percebemos que a rede
disponível não atendia a pré-requisitos que permitissem atender a grande número de
acessos ao site do MonitoraCovid-19.
Com o crescimento do número de usuários, optamos, então, por hospedar o site
do projeto dentro da sala cofre da Fiocruz, contando com a ajuda da equipe da PCDaS
e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde (CTIC/Icict) para a
migração e manutenção do sistema. Essa sala cofre é uma infraestrutura computacional
criada na Fiocruz para prover a instituição de um ambiente computacional seguro, física
e virtualmente, oferecendo serviços computacionais como hospedagem de sites, com
alta confiabilidade e disponibilidade.

PRODUTOS CIENTÍFICOS DO PROJETO
Além das abas e gráficos apresentados disponíveis no site, o projeto produziu uma
série de notas técnicas cujo teor detalhamos a seguir.
A dinâmica da doença demandou maior celeridade na divulgação das informações
para que estas pudessem se tornar política pública. Se antes o caminho habitual
passava pela construção de um artigo científico e sua publicação para que houvesse
alguma visibilidade, durante a pandemia de Covid-19 esse caminho moroso não traria
muito ganho no sentido de subsidiar decisões e intervenções. Nem mesmo a velocidade
dos preprints possibilitava ganho de oportunidade. A decisão foi: precisamos analisar
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os dados do sistema e emitir notas técnicas sobre os cenários da pandemia de forma
rápida e independente.
A primeira nota técnica foi divulgada em 2 de abril de 2020 e alertava sobre o
processo de interiorização da doença. A doença havia chegado pelas grandes cidades e
não havia razão nenhuma para acreditar que não avançasse para as cidades do interior.
Foi o que aconteceu. A parceria com o IBGE possibilitou acesso aos dados da pesquisa
Regiões de Influência das Cidades (Regic, edição 2018), em especial do componente
Saúde, que foi liberado para uso antes mesmo da sua publicação em julho de 2020.
Com base nesses dados, estruturamos outras notas e apontamos o caminho esperado
da difusão espacial do vírus.
Em maio de 2020, buscamos avaliar a velocidade de disseminação da doença; como
já imaginávamos, a chegada da doença no interior do país e a historicamente reduzida
disponibilidade de recursos para atendimento de alta complexidade (UTI) trariam um
quadro de desassistência à saúde. Levantamos esses dados e estimamos a distância
de deslocamento em busca de atendimento e a disponibilidade de recursos dentro das
Regiões de Saúde e o fluxo de pacientes que já estava ocorrendo, de um município
em busca de outro município que pudesse atendê-los. Os dados permitiram antever
uma situação trágica que infelizmente se confirmou. Ainda em maio, em outra nota
se avaliavam os dados de Srag do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica
da Gripe (Sivep Gripe) e como esse sistema permitiria avaliar aspectos como sexo,
raça, idade, atendimento, entre outros, e se criava um espectro mais amplo para a
avaliação da doença.
Em junho de 2020 começou a ocorrer um movimento, originado em setores
da economia e da política, em favor da flexibilização das medidas de isolamento e
distanciamento social. Esse movimento, junto com outros processos de desgaste de
estratégias de proteção da saúde, resultou na demissão do ministro Mandetta em abril
e do ministro Teich em maio. Nesse período nos dedicamos a trabalhar com dados de
mobilidade urbana apontando os índices de mobilidade disponíveis no sistema. Também
buscamos explicar que existiam tempos epidêmicos diferentes em função da chegada
da doença. À medida que a doença chegava, os chamados epicentros da doença iam
se alterando e uma flexibilização geral defendida pelo governo federal se mostrava uma
decisão equivocada.
No mês de julho de 2020, passamos a avaliar os impactos indiretos, sobretudo os
óbitos por outras causas e os indiretamente ocorridos pela Covid-19. Outros sistemas
estavam disponibilizando os dados de cartórios do registro civil, informações que
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chegamos a implementar no sistema, mas, em razão de inconsistências que observamos
à época, bem como de distorções e fake news baseadas em tais informações, foi preciso
retirar. Avaliamos então os padrões de mortalidade no município do Rio de Janeiro,
que possui seu próprio site de disponibilização de dados, mostrando grande volume
de óbitos em domicílios, vias públicas e outras unidades de saúde e sem assistência
médica, o que poderia estar se repetindo em outras cidades.
Ainda em julho de 2020, a questão da volta às aulas ganhou força no processo de
relaxamento das medidas de isolamento social. Nesse período tal medida se mostrava
preocupante diante da alta da taxa de contágio e, principalmente, da exposição da
população idosa e da população com fatores de risco que conviviam com pessoas em
idade escolar. Fizemos um levantamento com a equipe que detém conhecimento sobre
os dados da Pesquisa Nacional de Saúde e apontamos que quase 10 milhões de pessoas
idosas ou com fatores de risco conviviam com crianças em idade escolar. Buscamos ser
taxativos, mostrando que a retomada das aulas sem testagem, rastreio, medidas de
distanciamento físico, de higiene e o uso de máscara seria o fim do isolamento social
para essa população.
Os boletins epidemiológicos das secretarias estaduais de Saúde (SES) apresentaram,
em alguns momentos, represamento de casos para além do esperado no comportamento
cíclico das informações, em função dos fins de semana. Decidimos buscar os sistemas de
referência (e-SUS-VE e Sivep Gripe) para comparar a data do evento (óbitos ou data dos
primeiros sintomas nos casos) e a data de divulgação dos dados pelas SES. A diferença
entre os cenários que a população acompanhava na mídia e aqueles baseados na data em
que de fato ocorriam os eventos chegava, para alguns estados, a quase dois meses. Essa
nota foi lançada em agosto de 2020. Em setembro, em um evento com outros grupos
de análise sobre Covid-19 do Brasil, elaboramos uma carta aberta que buscava alertar a
mídia e a sociedade sobre essa situação. Concordamos que não era um processo simples
e que, como já havia o hábito da divulgação dos dados pelos boletins, isso não deveria
ser alterado, mas complementado. A divulgação continuou sendo pautada pela mídia
com os dados dos boletins das SES e continuamos sujeitos a esse represamento, que se
acentuou próximo ao período eleitoral e nos recessos de fim de ano.
Em dezembro de 2020 retomamos a análise sobre o excesso de óbitos no município
do Rio de Janeiro, e os números revelaram um cenário trágico de desassistência na
cidade, que com certeza se repetiu em muitas outras cidades. O aumento de casos no
fim do ano e maior mobilidade das pessoas motivaram a nota técnica que apontava o
fim do processo de interiorização e a sincronização da pandemia no espaço. O estudo
mostra duas fases na dinâmica espaçotemporal da Covid-19: se em abril e maio havia
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um processo de difusão da doença, das capitais para cidades de menor porte, e aumento
de casos à medida que a doença avançava no território, em novembro a doença ocupava
todo o território e a movimentação das pessoas entre cidades definiria o aumento de
casos de forma sincronizada em vários locais.

MODELOS DE PREVISÃO
Conforme os casos avançavam no Brasil, em meados de março de 2020, e os primeiros
óbitos começavam a ser reportados, diversas propostas nacionais e internacionais
surgiram para tentar prever quando ocorreria o auge do número de casos, o chamado
pico da curva, e qual seria o número de casos nessa data. Essas informações seriam de
grande importância para preparar o sistema de saúde, com a preocupação dominante à
época de achatar a curva, para melhor atender a população.
Nessas propostas se utilizaram, em geral, métodos de modelagem epidemiológico
compartimentais, como os modelos SIR (Suscetível - Infectado - Recuperado) e algumas variantes.
No âmbito do MonitoraCovid-19, inicialmente procuramos desenvolver modelos de
previsão e chegamos a discutir alguns modelos de previsão a curto prazo considerando
o crescimento exponencial da doença. Contudo, no decorrer do processo epidêmico,
observamos que a epidemia era muito mais complexa do que se esperava e vários dos
modelos propostos inicialmente começaram a ser descartados, pois a incerteza, nos
modelos, para efeitos de médio e longo prazos traziam enorme insegurança, devido à
falta de conhecimento sobre a doença.
Além disso, enfrentamos – como todos os outros proponentes de modelos –
grandes dificuldades com a qualidade e as limitações dos dados. Os dados disponíveis
sobre a epidemia versavam basicamente sobre o número de casos e óbitos por data de
notificação, o que acaba por violar alguns dos pressupostos do modelo. Seria necessário
obter a data dos primeiros sintomas dos casos, conhecer precisamente o número de
testes aplicados nas populações, detalhes sobre as medidas de prevenção e combate à
epidemia e outros fatores que não estavam (e não estão até o momento) disponíveis
como dados. Por esses motivos, decidimos não apresentar um modelo publicamente.
Priorizamos o trabalho em análises de curto prazo, sobretudo sobre o processo de
disseminação espacial da doença e as implicações relacionadas ao atendimento.
De fato, observamos que diversos dos modelos apresentados publicamente foram
discretamente retirados, conforme a epidemia avançava. Em geral, eles eram reajustados
diariamente com os novos dados, o que acabava por sempre postergar o pico de casos.
247

COVID-19 NO BRASIL

Os valores resultantes desses modelos não pareciam ser compatíveis com a realidade
do momento, ou necessitavam de dezenas de parâmetros adicionais, fornecidos pelo
usuário para modelar a curva epidêmica, o que virtualmente impedia qualquer previsão.
Com efeito, nenhum modelo de previsão alertou para a possibilidade futura de um
segundo pico de casos, realidade que começou a se definir em novembro de 2020.

A ESTRUTURA DE CÓDIGO
A estrutura de código de programação do projeto se divide em duas partes: Extraction,
Transform and Load (ETL) e o aplicativo web.

ETL
A estrutura de ETL é responsável pela atualização rotineira dos dados do projeto.
Atualmente ela é realizada de forma automática em um servidor e seus passos são
notificados via mensagens no Telegram para a equipe técnica do projeto. A execução do
script de ETL leva, atualmente, em torno de uma hora para ser executada.
Esta estrutura é composta de uma série de scripts em linguagem R. O primeiro bloco
de scripts realiza o download dos dados utilizados no projeto. Outros scripts efetuam
transformações e cálculos necessários, enquanto o último bloco de scripts realiza
exportações de dados para que projetos parceiros possam consultar nossos dados.

Aplicativo
O site do projeto é um aplicativo também desenvolvido com a linguagem R,
utilizando-se o pacote Shiny para construção de aplicações on-line. Trata-se de um
arquivo único contendo em torno de 4.000 linhas, onde são definidas a estrutura visual
do site e a execução de códigos dinâmicos para a construção das tabelas, gráficos e
mapas apresentados no site.

AVANÇOS E DESAFIOS FUTUROS
No projeto MonitoraCovid-19 pretende-se continuar cumprindo a missão
institucional do Icict, disponibilizando informação de forma aberta e criando interfaces
para consultas interativas e aquisição dos dados de forma simples e acessível para a
população, os gestores e a sociedade civil.
A curto prazo, o sistema passará por uma remodelagem de layout e usabilidade com a
qual se pretende tornar a plataforma ainda mais simples e intuitiva e, portanto, acessível a
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um público mais amplo. Para tanto, esperamos incluir dados sobre Covid-19 dos demais
sistemas de informação de saúde (SIM, SIH, SIA etc.) que devem disponibilizar esses
dados seguindo uma defasagem inerente a cada sistema de informação, mas trazem
outras possibilidades de análise e entendimento da doença e do processo epidêmico.
As bases de dados do Sivep Gripe e do sistema e-SUS VE serão trabalhadas
para criar interfaces de consultas amigáveis e acessíveis a qualquer usuário, sem
necessidade de conhecimento especializado sobre modelagem de bancos de dados.
Além disso, esperamos incluir os dados sobre vacinação disponíveis tanto no Brasil
quanto no mundo.
Esperamos expandir as parcerias e fornecer informação para estudos aprofundados
sobre a Covid-19 que nos ajudem a entender a epidemia, para enfrentá-la e criar
conhecimento de base para eventuais novos processos endêmicos que venham a
ocorrer. Nesse sentido, espera-se maior aproximação das instituições de ensino e das
secretarias de Saúde para colaboração na melhoria da informação e na capacitação de
pessoal para análise.
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Painel Unificador Covid-19 nas Favelas
metodologia para dar visibilidade
a territórios periféricos
Renata Gracie, Amanda Scofano de Andrade Silva, Chauncie Bigler,
Guilhermo Douglass-Jaimes, Elisa Maria Campos e Theresa Williamson

O

primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil foi em 26 de fevereiro, no estado
de São Paulo. O período inicial da contaminação no país se deu por intermédio
de setores da população com melhores condições socioeconômicas. O principal meio
de disseminação, nesse primeiro momento, foram viagens e conexões aéreas. Com
o passar do tempo, a epidemia foi se interiorizando e, pouco depois, começou-se
a identificar a disseminação de casos dentro das áreas mais vulneráveis ao vírus, as
áreas informais de favela.
A globalização tem feito aumentar progressivamente a circulação de pessoas,
bens, serviços, informações, produtos e dinheiro de forma extremamente acelerada e
perversa, o que tem resultado em desigualdades locais (Santos, 2012) que repercutem
na velocidade da urbanização de muitas cidades pelo mundo e, consequentemente,
no aumento do crescimento de favelas (Davis, 2006). No Brasil, o Censo 2010 já
apontava para maior crescimento populacional das áreas urbanas nas regiões de
favelas do que nas áreas consideradas formais (Pasternak & D’Ottaviano, 2016). Esses
territórios, que já apresentavam déficit de infraestrutura e equipamentos urbanos,
trouxeram com ainda mais força a reivindicação do direito à cidade (Harvey, 2001) no
contexto da pandemia.
Aproximadamente 20% dos lares brasileiros localizados em favelas encontram-se nas
duas maiores capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com dados recentes
publicados na nota técnica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
estimativa de domicílios em favelas, identificadas por esse instituto como aglomerados

251

COVID-19 NO BRASIL

subnormais (AGSNs), é de 5.127.747 num total de 13.151 favelas no Brasil, das quais
1.830 no estado e 778 no município do Rio de Janeiro (IBGE, 2020).1
Alguns levantamentos do IBGE (2020) apresentados em nota atestam que
aproximadamente dois terços (64,93%) dos AGSNs do Brasil estão a menos de dois
quilômetros de um hospital. E que a maioria (79,53%) dessas localidades também está
próxima – a menos de um quilômetro – de unidades básicas de saúde. Esse fato, porém,
não se traduz em acesso à saúde, pois as distâncias em linha reta (euclidianas) não são
percorridas pela população. Os obstáculos no caminho entre o indivíduo e a unidade de
saúde podem ser bastante grandes, considerando ainda que boa parte dos habitantes de
favelas perdeu total ou parcialmente a sua renda durante a pandemia (Maggiola, 2020).
A saúde de determinada população, seja durante uma epidemia ou não, resulta
das formas de organização social em diferentes âmbitos, como o comunitário, o
econômico, o político e o cultural (Czeresnia & Freitas, 2009). O intencional estado
de exceção de políticas públicas nas favelas reverberou em diferentes facetas diante
da pandemia da Covid-19. A escassez de testes tem sido um problema no país como
um todo, mas nos territórios das favelas a defasagem dos números oficiais de casos e
óbitos é ainda maior, intensificando os desafios em relação ao planejamento de ações
mitigadoras e de combate à pandemia (Angelo, Leonardo & Perissé, 2020). A própria
ONU Habitat (Wilkinson, 2020) reconhece o desafio da falta de dados em favelas e
assentamentos informais.
A testagem em massa, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
é um dos métodos de vigilância mais eficazes para controlar a dispersão do vírus, pois
com as informações epidemiológicas fornecidas é possível realizar avaliações de risco em
diferentes níveis estratégicos, além de auxiliar na orientação de medidas de preparação e
resposta. Na ausência da testagem em massa, a OMS recomenda a análise de sintomas
e a inclusão de casos prováveis no quadro de pessoas infectadas (OMS, 2020).
O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de casos (6.675.915) e o
primeiro da América do Sul. Mesmo diante dessa situação, os dados do Worldometers
(2020) demonstram que, até o momento, foram realizados apenas 15 mil testes por
milhão de habitantes, o que torna a população extremamente vulnerável à contaminação.
Diante dessa problemática, muitos líderes comunitários, moradores, grupos
diversos e agentes comunitários de saúde têm intensificado sua organização coletiva
O número de favelas reconhecidas pelo IBGE difere do número reconhecido pelo Instituto Pereira Passos (IPP),
que contabiliza 1.047 favelas na cidade do Rio de Janeiro. Isso se deve a pequenas diferenças nos critérios de
demarcação de assentamentos informais. Algumas dessas diferenças são explicadas na seção de métodos.
1
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com diversos tipos de campanhas de prevenção e combate à pandemia, atuando na
distribuição de informações, equipamentos de proteção individual, alimentos, água e
produtos de higiene. Além disso, as populações dessas comunidades têm objetivado
identificar e registrar a situação sanitária da pandemia dentro das favelas. Essa coleta,
armazenamento, seleção e distribuição de dados que surge por meio da mobilização
popular é chamada vigilância cidadã e desponta como uma possibilidade alternativa ao
modelo hegemônico que prioriza investimentos em determinado local em detrimento
de outro. A lógica desse modelo consiste em ações gerenciadas continuamente em
determinado território para tratar dos agravantes de saúde da população ali residente,
combinando práticas coletivas e individuais (Silva & Vieira-da-Silva, 2008).
A informação geográfica voluntária (volunteer geographic information, VIG), uma
forma de vigilância cidadã, tem se popularizado cada vez mais na intenção de espacializar
diversos fenômenos, produzindo evidências e conhecimento científico. Entramos numa
era de esforços que partem dos próprios cidadãos para coletar e compartilhar informações
geográficas (Goodchild, Fu & Rich, 2007; Turner, 2006).
Na vigilância cidadã, as atividades empíricas, a vivência local, as relações horizontais e o saber popular são priorizados e entrelaçados aos conhecimentos e métodos
científicos, com o objetivo de consolidar os dados técnicos e democratizar as informações produzidas.
Os dados levantados pela sociedade podem contribuir para a efetivação do pacto pela
democratização e qualidade da informação e comunicação em saúde estabelecido em
2003 na 12ª Conferência Nacional de Saúde, na qual se discutiu e avaliou a necessidade
de elaborar e implementar uma política de informação, comunicação e informática para
o Sistema Único de Saúde (SUS). Consequentemente, podem contribuir para o controle
social, apoiado na garantia das ações e dos recursos que permitam a democratização do
acesso à informação, comunicação e informática em saúde (Silva, Cruz & Melo, 2007).
A criação do Painel Unificador Covid-19 das Favelas teve como impulso a carência de
dados, especificamente nas favelas, e a consequente dificuldade no combate à pandemia
dentro desses territórios. Utilizando a vigilância cidadã como um poderoso instrumento
de transformação social, o Painel Unificador Covid-19 das Favelas, disponível para
acesso gratuito desde 7 de julho, tem se construído com base nos dados obtidos por
meio do trabalho conjunto de relatores, coletivos e organizações locais.
Nosso objetivo neste texto é apresentar e explicar a metodologia empregada na
construção do Painel Unificador Covid-19 nas Favelas, para que todos tenham acesso
aos dados nele tabulados ao longo do tempo. Dessa maneira, a sociedade civil, gestores
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e pesquisadores terão acesso a seus dados durante todo o período e, conhecedores da
metodologia, poderão interpretar suas informações considerando as limitações inerentes
às diferentes fontes de dados.

MATERIAIS E MÉTODOS
Mapas das favelas em formato digital
Os mapas criados para visualizar os dados da Covid-19 no Painel Unificador
Covid-19 nas Favelas utilizam uma geodatabase que contém duas camadas espaciais.
As camadas contêm apenas geometria, com tipologia vetorial para delinear os limites
da favela. A primeira camada contém os limites de 1.047 favelas individuais, obtidos na
base de dados gráficos do Instituto Pereira Passos (IPP/Prefeitura do Município do Rio de
Janeiro) em 2010. A segunda camada é extraída da mesma origem e contém as favelas
agrupadas em 146 complexos reconhecidos pelo IPP. O painel frontal exibe a segunda
camada, determinado como mais flexível para os dados Covid-19 que foram coletados
por ampla gama de grupos. O IPP utiliza características espaciais específicas para definir
determinada localidade como favela – p. ex., ocupação irregular, lotes pequenos ou
indeferidos, vias estreitas, infraestrutura de saneamento precária.
Essas especificidades, entre outros fatores, geram diferenças entre as bases
cartográficas de favelas do IPP e do IBGE, mas no último Censo (2010) o percentual de
incompatibilidades entre as bases caiu de 11% para 3,5% (Cavalieri & Vial, 2012). No
entanto, algumas diferenças podem ocorrer em razão do fato de o IBGE ter estabelecido
um número mínimo de 51 domicílios para classificar uma favela como AGSN, ao passo
que o IPP não lidar com tal limite.

NOMENCLATURA
Na camada da favela, os polígonos são nomeados com a seguinte estrutura: [nome
da favela] / [nome do bairro]. No entanto, essa estrutura tem dois significados: para
favelas que fazem parte de complexos, o nome da favela se reporta à favela principal em
que suas áreas são mais comumente conhecidas. Para favelas isoladas são utilizados os
seus próprios nomes. Essa denominação serve para distinguir favelas de diferentes áreas
do Rio que compartilham o mesmo nome (algumas exceções foram estabelecidas para
favelas universalmente reconhecíveis, como Vidigal e Rocinha).
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Alterações nas camadas do mapa
Todas as alterações nas camadas do mapa são motivadas por percepções e em
discussão direta com líderes comunitários e moradores da favela, que comunicam
erros no mapa de acordo com a realidade local. As alterações no mapa foram realizadas
conforme a necessidade, com prioridade dada às comunidades que não contam com
uma fonte de dados de casos/óbitos por Covid-19 para o Painel Unificador Covid-19
nas Favelas.
O mapa básico de favelas e complexos usado nesse painel foi publicado pela
Prefeitura do Rio em 2010. Nos outros municípios fluminenses as favelas foram
delimitadas com base em conversas com as lideranças locais e os polígonos foram
delimitados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG). O SIG é uma
das técnicas de geoprocessamento que têm por objetivo capturar, armazenar, analisar
e divulgar bases de dados geográficas (Pina, 2000). Devido à natureza dinâmica nas
favelas, realizar mudanças em nomes, formas e agrupamentos mostrou-se necessário
em muitos casos. A metodologia do painel se baseia também nas percepções contínuas
dos membros das comunidades, e com ela se busca criar um mapa em formato digital
com o qual os moradores se identifiquem e construam, de forma coletiva, um projeto
de vigilância participativa.
Três tipos de mudança nas camadas estão sendo feitos: 1) mudança do nome de uma
favela/complexo, 2) mudança dos agrupamentos de favelas (complexos) e 3) acréscimo
de novas favelas.

Mudança na nomenclatura
26 nomes de favelas e/ou complexos foram alterados para refletir a nomenclatura
atual reconhecida pela comunidade desde o início do projeto em julho de 2020.

Alterando o agrupamento
39 favelas em complexos foram ajustadas para refletir agrupamentos reconhecidos
pela comunidade. Isso foi feito em discussão direta com membros da comunidade nas
favelas do complexo em questão. Muitas vezes, usando o WhatsApp, um membro da
comunidade envia à equipe uma lista de favelas reconhecidas dentro do complexo e
marca uma captura de tela da configuração do mapa atual.
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Adicionando novas favelas
Novas comunidades e polígonos correspondentes estão sendo adicionados
às camadas do mapa conforme necessário para exibir as fontes de dados Covid-19.
Polígonos estão sendo desenhados temporariamente na ausência de trabalho de campo,
para correção em data posterior. Os polígonos são desenhados em torno de uma
localização de referência fornecida por um residente da comunidade, um endereço e/ou
referência cruzada usando o Google Maps.
Foram adicionados 19 polígonos às duas camadas desde julho de 2020, dos quais
sete refletem um mapa de polígonos reconhecido pela comunidade, fornecido pela Redes
da Maré.

FONTES DE DADOS SOBRE COVID-19
Os dados do Painel Unificador Covid-19 nas Favelas são capturados a partir de
quatro fontes de informação: Autodeclaração, Relatores locais, Informações de outros
painéis e Informações por CEPs, conforme descrito a seguir.

Autodeclaração
O formulário de autodeclaração, cedido pela CovidCheck, pode ser acessado e
preenchido pelo público no endereço http://avaliarcovid.favela.info. Ao final do
preenchimento é possível classificar o nível de risco no qual a pessoa que respondeu
à avaliação se encontra, o que pode auxiliá-la em uma possível tomada de decisão em
relação à sua própria saúde. Se o caso em questão resultar em risco médio/alto, ele é
automaticamente incorporado aos números de “autodeclarados” do painel.

Relatores locais
São líderes comunitários e de organizações não governamentais, atuantes há
bastante tempo nas favelas, em diversos segmentos sociais. Durante a pandemia estão
atuando também na distribuição de cestas básicas e kits de higiene e no fornecimento
de orientações para a proteção contra a Covid-19.
Os registros de casos e óbitos são realizados por apenas um relator em cada favela
ou complexo, para que não haja sobreposição de dados. Como cada favela apresenta sua
própria dinâmica e complexidade, a identificação dos casos e óbitos é feita pelos relatores
de formas distintas: em entrevistas com moradores, levantamentos pelo WhatsApp e
utilizando formulários on-line.
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Informações de outros painéis
Dados divulgados por painéis já existentes, organizados por diversas organizações
não governamentais. As informações dessas ONGs, por sua vez, advêm de fontes
governamentais, como prefeituras, clínicas da família, centros de saúde, e também de
contagens locais de dentro das próprias favelas.

Utilização de CEPs
Foram empregadas três bases de dados para realizar o mapeamento dos casos e
óbitos por código de endereçamento postal (CEP). Em relação aos casos e óbitos por
Covid-19, foram utilizadas as informações georreferenciadas da Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ). Para as bases cartográficas do município do Rio de
Janeiro, foi utilizada a Delimitação das Favelas do Município do Rio de Janeiro mais
recente (2010), produzida pelo IPP. Foram utilizados também os segmentos de ruas com
a informação por CEP.
Para a identificação dos CEPs nas áreas de favelas utilizou-se o ambiente de Sistema
de Informação Geográfica (SIG), a ferramenta de seleção por localização. Levando em
consideração a distância de até 250 m da favela selecionada para identificação dos
CEPs, foram selecionados os segmentos de ruas dentro dos limites de favela e os
segmentos nas áreas do entorno denominados áreas de influência. Posteriormente
gerou-se uma camada com esses segmentos de ruas de cada favela escolhida para o
levantamento e identificaram-se os CEPs a partir das tabelas dos segmentos de ruas
(na Figura 1 é possível visualizar um exemplo). Esse tratamento foi realizado com o
software ArcGIS 10.5.
Com as informações de CEPs localizados nos limites das favelas e nas suas áreas
de influência, foi possível contar os casos e os óbitos no sistema de informação Covid
por CEP - Rio. Os dados obtidos nessa e nas demais fontes de dados são atualizados
quinzenalmente no painel.
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Figura 1 – Distribuição das favelas com levantamento de casos e óbitos da
Covid-19 por estimativa de CEP e distribuição dos segmentos de ruas da favela
Vila Arco Íris, localizada no bairro de Jacarepaguá na Área de Planejamento 4 –
Exemplo de seleção dos segmentos de ruas de favela e sua área de influência
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA DO PAINEL
O poder público atua nos territórios mediante planejamento e gestão urbana baseados,
comumente, em definições e conceitos estabelecidos em estudos e metodologias que
ajudam a colocar em prática o controle e o desenvolvimento urbano. A forma como os
espaços são organizados deriva de uma lógica contraditoriamente homogeneizadora e
heterogeneizadora: ao mesmo tempo que se desconsideram as heterogeneidades locais,
criam-se profundas diferenças entre as diversas localidades.
Diferentes conceitos que permeiam o cotidiano urbano, como o de bairro e o de
favela, sugerem realidades absolutamente distintas. Segundo o Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável do Município do Rio de Janeiro (2011), bairros são
“porções do território demarcados oficialmente por limites culturalmente reconhecidos
pela mesma denominação, sendo unidade territorial de referência na coleta de dados
e informações produzidas pelos órgãos do Município e nas ações de planejamento
urbano”. No mesmo documento, favela é definida como “a área predominantemente
habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de baixa renda, precariedade
da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e alinhamento irregular,
ausência de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não licenciadas,
em desacordo com os padrões legais vigentes”.
A definição oficial de favela, portanto, está atrelada à ideia de clandestinidade,
irregularidade e precariedade, o que, de uma maneira ou de outra, tem impacto direto
nas políticas públicas aplicadas nesses territórios. Se um espaço é caracterizado como
informal ou ilegal, é dever da Prefeitura formalizá-lo, e essa lógica usualmente indica
ações interventoras e amplamente hierarquizadas, que desconsideram os aspectos e
peculiaridades locais.
Com a metodologia aplicada no painel, buscou-se sempre checar as informações de
domínio público-oficial com os próprios moradores, inquirindo-os, por exemplo, sobre
o fato de reconhecerem ou não o nome de determinada favela. Assim, as favelas para as
quais havia relatoria local colocadas em forma de complexo no presente estudo foram
aquelas reconhecidas desse modo pelos seus habitantes.
Os complexos se desenvolvem a partir do alto crescimento das favelas, que passam a
criar, em suas intrincadas relações locais, diferenciações entre si. Surgem, então, favelas
com diferentes nomes muito próximas umas das outras, que posteriormente formam um
conjunto de favelas, o chamado “complexo”. Alguns desses complexos no município
do Rio de Janeiro se transformaram em bairros e regiões administrativas, a exemplo do
Complexo do Alemão e do Complexo da Maré.
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ANÁLISE DE DADOS
Quinzenalmente todas essas fontes são consolidadas, tabuladas e inseridas
nos mapas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) (Pina, 2000) e
disponibilizadas no painel unificador para que a sociedade civil possa visualizar a si
mesma e cobrar dos governantes, e para que os gestores públicos também os acessem
de maneira conjunta, para que possam estruturar ações de enfrentamento nos lugares
com maior risco para a Covid-19.
Os levantamentos de dados por todas as fontes foram conferidos e distribuídos em
uma planilha onde cada linha representa uma favela ou complexo e as colunas contêm
as informações por data de atualização dos casos e dos óbitos adquiridos pelo painel.
Esse conjunto de informações se encontra aberto ao público (em Painel Unificador
Covid-19 das Favelas, 2020), que poderá fazer análises com outras informações
georreferenciadas. Espera-se que dessa forma mais investigações que permitam melhor
diagnóstico da situação da Covid-19 nesses territórios sejam realizadas e que medidas
de enfrentamento mais adequadas sejam tomadas.

RESULTADOS
O Painel Unificador Covid-19 nas Favelas teve seu início no mês de julho de 2020,
contemplando 122 favelas nos municípios do Rio de Janeiro e de Mesquita. Desse total,
97 favelas localizam-se na Zona Norte, 19 na Zona Oeste, 4 na Zona Sul, 1 no Centro e
1 no município de Mesquita (Figura 2), configurando o total de 140.678 domicílios (de
acordo com o IBGE, 2019 e relatores locais) com dados atualizados da pandemia.
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Figura 2 – Favelas contempladas pelo Painel Unificador Covid-19 nas Favelas e
percentual das fontes de dados – Julho de 2020

Fonte: Painel Unificador Covid-19 nas Favelas, 2020.

Do total de 122 favelas, 73 obtiveram dados provenientes do painel do jornal Voz das
Comunidades, 24 foram contempladas pela relatoria local, 22 os obtiveram na Prefeitura,
1 através da união entre Prefeitura e Voz das Comunidades e 1 da relatoria local em
parceria com o Voz das Comunidades (Figura 2).
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Até o mês de dezembro de 2020, a cobertura do Painel Unificador Covid-19 nas
Favelas foi expandida, apresentando dados para 228 favelas nos municípios do Rio de
Janeiro, Mesquita e Itaguaí. De acordo com dados do IBGE (2019) acerca dos AGSNs,
o município do Rio de Janeiro apresenta 450.438 domicílios em áreas de favelas. Na
contagem de domicílios do IBGE, as 228 favelas incluídas em nossa análise em dezembro
possuem cerca de 290.983 domicílios, o que corresponde a 64,6% dos domicílios dos
AGSNs no Rio de Janeiro (Figura 3).
Figura 3 – Favelas contempladas pelo Painel Unificador Covid-19 nas Favelas e
percentual das fontes de dados – Dezembro de 2020

Fonte: Painel Unificador Covid-19 nas Favelas, 2020.
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A observação das figuras 2 e 3 permitiu verificar a expansão da distribuição das
favelas com informações no Painel Unificador Covid-19 nas Favelas do município do Rio
de Janeiro e de alguns municípios da Baixada Fluminense.
Do total de 228 favelas, 97 obtiveram dados provenientes do Voz das Comunidades,
74 através do mapeamento por CEPs, 30 pela relatoria local, 22 através de números
da Prefeitura, 4 através da combinação entre Voz das Comunidades e relatoria local e 1
através da união entre Prefeitura e Voz das Comunidades (Figura 3).
A origem diversa das fontes utilizadas no painel gera diferentes respostas numéricas.
Para exemplificá-lo, selecionamos quatro comunidades com maior número de casos
cujas informações derivam das quatro fontes de dados utilizadas pelo painel, objetivando
explicar de forma mais clara as diferenças entre cada uma.

Complexo da Maré e a Redes da Maré
De acordo com os dados disponíveis no Painel Unificador Covid-19 nas Favelas,
o Complexo da Maré, composto por 16 favelas e 24.016 domicílios (IBGE, 2019),
apresenta o maior número de casos confirmados: 2.449 até o dia 7 de dezembro de
2020. O Painel da Prefeitura, na mesma data, apresentava 1.063 casos confirmados,
o que representa 56,59% a menos do que o painel unificador registrou. Em relação à
quantidade de óbitos, os números apresentam uma diferença menor: 158 no painel
unificador e 137 no painel da Prefeitura.
Esse número, porém, deve ser observado com cautela, visto que o Complexo da
Maré é uma comunidade amplamente mapeada e desde o mês de abril realizou o
monitoramento de moradores sintomáticos, por meio da campanha “De Olho no
Corona!”. A partir de julho, com o lançamento do projeto “Conexão Saúde: de olho no
corona”, os moradores sintomáticos passaram a ser encaminhados para a testagem,
por meio do aplicativo do projeto. Com isso, o número de casos suspeitos caiu e o de
confirmados aumentou (Angelo, Leonardo e Perissé, 2020).
A Redes da Maré é uma organização social que atua desde 1997 em diversas frentes
como educação, cidadania, arte, cultura, desenvolvimento territorial, entre outras. Seu
conhecimento prévio e profundo do território do Complexo da Maré foi uma ferramenta
indispensável no mapeamento dos casos e óbitos nessa comunidade.

Comunidade do Engenho (Itaguaí) e a relatoria local
A Comunidade do Engenho, no município fluminense de Itaguaí, possui cerca de
3.000 domicílios e aparece em segundo lugar no número de casos no painel unificador,
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com 1.571 casos e 212 óbitos, superando inclusive o Complexo da Maré em número
de mortos. Isso significa dizer que a Comunidade do Engenho responde por 6,14% dos
casos e 7,37% dos óbitos registrados no Painel Unificador Covid-19 nas Favelas.
O número de casos e óbitos registrados é mais alto do que em favelas de grande
porte como a Rocinha. Isso pode ser atribuído às pesquisas em campo realizadas pela
relatoria local por intermédio da Associação de Mulheres de Itaguaí - Guerreiras e
Articuladoras Sociais (A.M.I.G.A.S.), que efetuaram visitas, entrevistas e anotações
nos domicílios locais desde março. Essa espécie de procedimento, realizada
regularmente, confere alta confiabilidade aos dados e constitui um belo exemplo de
vigilância participativa na saúde.

Rocinha e o Voz das Comunidades
A Rocinha, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, é a maior favela do país, com
25.742 domicílios, e mesmo antes da pandemia já apresentava outras questões prévias
de saúde pública, como, por exemplo, a alta incidência de tuberculose entre seus
moradores (Fiocruz/Ensp, 2020a, 2020b). Atualmente ela aparece em quinto lugar no
Painel Unificador Covid-19 nas Favelas, com 917 casos e 62 óbitos, que correspondem,
respectivamente, a 3,58% e 2,15% dos casos totais registrados no painel.
A iniciativa do Voz das Comunidades, responsável pela aquisição de dados da
Rocinha, foi a primeira a colocar em prática os dados da Covid-19 nas favelas cariocas,
no dia 10 de abril de 2020. Atualmente conta com 25 favelas e complexos listados e
compila os dados de diversas fontes como, por exemplo, Clínicas das Família, Prefeitura
do Rio, governo estadual do Rio de Janeiro, dentre outros.

Muzema e o mapeamento por CEPs
A favela da Muzema, no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Itanhangá, tem
2.514 domicílios (IBGE, 2019). Dentre as favelas mapeadas por CEPs, aparece em
primeiro lugar, com 561 casos e 27 óbitos, representando 0,02% dos casos e 0,97% dos
óbitos registrados no Painel Unificador Covid-19 nas Favelas até dezembro.
O mapeamento de casos por meio dos CEPs, por áreas de influência, é uma
ferramenta indispensável para a obtenção de dados em áreas cujos dados são escassos
ou nulos. No caso da Muzema, havia 32 segmentos de ruas contidos na favela; desses,
17 apresentavam CEPs, totalizando 53,12% das ruas contempladas por CEPs. Foi
contabilizado o total de 4 CEPs nessa região, criando-se assim um banco de dados para
a favela baseado na proximidade geográfica.
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Conforme os casos supracitados das favelas de Itaguaí e do Complexo da Maré,
é possível observar que as localidades cujas ações são mais organizadas por suas
lideranças locais estão sendo capazes de informar mais dados a respeito da Covid-19
(casos e óbitos) e, além disso, estão conseguindo maior apoio para enfrentamento da
pandemia, tanto de instituições públicas quanto privadas.
Figura 4 – Delimitação territorial do Complexo da Maré, da Comunidade do
Engenho (Itaguaí), da Rocinha e da favela da Muzema

Fonte: Painel Unificador Covid-19 nas Favelas, 2020.
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LIMITAÇÕES
Para entendermos as limitações dos diferentes levantamentos, é importante
destacar alguns aspectos dos métodos de aquisição de dados. Por exemplo, a ausência
de informação de CEPs para uma média de 58% dos segmentos de ruas contidas nos
limites das favelas e em suas áreas de influência mapeadas até o presente momento pode
gerar subnotificação de dados. Além disso, os dados são relativos somente aos casos
e óbitos confirmados, e nos territórios de favela a quantidade de testes para Covid-19
disponibilizada é menor do que no restante da cidade (Angelo, Leonardo & Perissé,
2020). E nas comunidades em que as informações são fornecidas por relatores locais
não ocorre levantamento por CEP, pois acredita-se que este método seja mais próximo
da realidade do total de casos e óbitos de Covid-19 do que os levantamentos feitos pela
SMS-RJ, que contabilizam os dados confirmados por teste.
Outra limitação diz respeito às relatorias locais, que em algumas favelas eram
potencialmente ativas e, no momento atual, não estão conseguindo manter a contagem
devido a pressões culturais, políticas ou de poder locais.
No painel existe também a possibilidade do preenchimento do formulário anônimo
de autovaliação, porém este não tem gerado um número robusto de preenchimentos.

RELEVÂNCIA DO MÉTODO
Na pandemia, a questão emergencial ressaltou o abismo que ainda temos entre
capacidade tecnológica para mapeamento de dados e a realidade com suas limitações
sociais e humanas, sobretudo nos países em desenvolvimento como o Brasil, com alto
índice de disparidade social. Assim, ainda que possa parecer implícito, vale ressaltar que
o acesso à informação e o mapeamento da situação mais próxima do real da pandemia
por meio de ciência de dados cidadã (Silvertown, 2009) nas favelas e comunidades
periféricas foram cruciais para informar moradores e o poder público e salvar vidas.
Para garantir a mais alta qualidade metodológica, seguimos algumas orientações
já padronizadas pela academia (Silvertown, 2009), como: 1) os dados coletados pelo
público devem ser validados de alguma forma; 2) os métodos de coleta de dados
devem ser bem concebidos e padronizados; 3) o máximo possível de suposições deve
ser explicitado; 4) é desejável ter uma hipótese em mente, mesmo que seja apenas
uma questão; 5) os voluntários devem receber feedback sobre suas contribuições ou
recompensa pela participação.
Os projetos de ciência de dados cidadã, com abordagem multidisciplinar e metodologia colaborativa, têm ganhado grande relevância nos últimos anos por permitirem
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maior proximidade, entendimento e acesso aos dados, em áreas normalmente menos
tangíveis pelas metodologias oficiais. O método de ciência de dados cidadã também
permitiu viabilizar a construção do conhecimento sobre análise espacial pelas populações locais, respeitando sua cultura e aspectos sociais. Ainda que existam muitos
desafios e limitações no método, a relevância e os benefícios alcançados com o acesso
à informação são evidentes.
Um fato importante e que pode aumentar o número de análises dos dados do
painel é a disponibilização para o público dos dados da série histórica. Assim, mais
pesquisadores, gestores e a sociedade civil terão acesso, e quanto mais pessoas
analisarem esses dados, maior será a chance de que políticas e ações de enfrentamento
à pandemia sejam propostas.

CONCLUSÃO
O Painel Unificador Covid-19 nas Favelas incorpora diferentes fontes e formas de
aquisição de dados, gerando informações para territórios que antes apresentavam
grandes vazios ou defasagem de referências acerca da Covid-19. Em um futuro próximo,
alguns caminhos se apresentam como possibilidades.
A metodologia participativa utilizada pelo Painel Unificador Covid-19 nas Favelas,
baseada em informações das lideranças locais, pode auxiliar na discussão acerca das
nomenclaturas das favelas. Desse modo, será possível propor e realizar conversas com
instituições como o IPP e o IBGE sobre os nomes com os quais as populações das favelas
se reconhecem.
Pretende-se dar continuidade às buscas de dados pelos CEPs visando a atingir
cobertura maior que 90% das áreas de favelas para que seja possível calcular outros
indicadores, como letalidade, por exemplo, e comparar os dados dos territórios de favelas
com os de outras áreas da cidade. Após o levantamento de dados da maioria das favelas
do município do Rio de Janeiro será possível fazer análises com outras informações que
auxiliem na identificação da situação de saúde das populações desses territórios em
relação à cidade como um todo.
Além disso, no próximo ano assumem prefeitos (novos e reeleitos) e os vereadores, secretários e demais participantes da gestão pública. Pretende-se conversar com
os governantes sobre os resultados encontrados pelo painel unificador para cobrar
medidas mais eficazes no enfrentamento da pandemia, como, por exemplo, investimentos nas clínicas de Saúde da Família para que atendam esses territórios de maneira
mais adequada.
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A segunda onda ou o repique da primeira onda (Castro & Perissé, 2020) torna a
continuidade do painel ainda mais importante para os moradores e lideranças locais.
O painel vai continuar informando com base nas suas diferentes fontes de dados para
evidenciar a importância de mais medidas de enfrentamento da pandemia para proteção
dessas populações. Essa iniciativa mostra a importância da vigilância cidadã.
A divulgação realizada pelo Painel Unificador do Covid-19 nas Favelas ajuda a dialogar
com a população, a melhor diagnosticar a situação do Covid-19 nas favelas e a apontar
os territórios de maior risco e com maior necessidade de apoio para o enfrentamento
da pandemia, em consonância com o preconizado no pacto pela democratização e
qualidade da informação e comunicação em saúde (Silva, Cruz & Melo, 2007).
A divulgação realizada pelo Painel Unificador do Covid-19 nas Favelas é um bom
exemplo da ciência cidadã e da democratização da divulgação de informação em saúde
utilizadas de maneira conjunta, pois contém informações levantadas pela sociedade civil
e também pela SMS manipuladas com técnicas de geoprocessamento para identificação
de uma população específica. Mais levantamentos para análises epidemiológicas
comparativas com as outras áreas da cidade do Rio de Janeiro ainda são necessários,
mas esse painel constitui um avanço para as populações que em geral necessitam de
mais atenção do poder público e muitas vezes são tratadas em conjunto com os bairros
da cidade. Trata-se de uma ferramenta de diagnóstico mais detalhada, que permite maior
proximidade da realidade e soluções mais assertivas também.
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O Tempo dos Dados
explorando a cobertura e oportunidade dos
sistemas de informação Sivep Gripe e e-SUS VE
Diego Ricardo Xavier, Raphael de Freitas Saldanha,
Mônica de Avelar Figueiredo Mafra Magalhães e Christovam Barcellos

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE

A

Organização Mundial da Saúde (OMS) define sistema de informação em saúde como
um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação
necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Essa definição
se traduz na concepção de um sistema de informação que sistematize as questões
referentes a demanda e acesso, subsidie o monitoramento e eventual reformulação de
políticas e programas, atenda à estrutura organizacional do serviço de saúde e busque
responder a objetivos estratégicos em diferentes níveis administrativos e operacionais
para tomada de decisão (Souza, 2011).
As informações coletadas segundo os diferentes sistemas de informação em saúde
são disseminadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde,
o Datasus. O decreto n. 4.194 de 11 de abril de 2002 definiu as competências do
Datasus (Brasil, 2002), dentre as quais se destaca a coordenação da implementação
do sistema nacional de informação em saúde (Brasil, 2002). Além disso, ao longo
de sua trajetória o Datasus tem desenvolvido pesquisas que incorporam tecnologias
de informática possibilitando a implementação de sistemas e a disseminação de
informações necessárias às ações de saúde e mantido o acervo das bases de dados
necessárias ao sistema de informações em saúde.
As informações disponibilizadas pelos sistemas de informação em saúde e os
indicadores elaborados com base nelas servem de subsídio à vigilância e monitoramento
em saúde. Nesse sentido, é importante considerar três campos de conhecimento de
natureza interdisciplinar cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, as ciências sociais
em saúde e o planejamento e gestão (Paim & Almeida Filho, 1998). A epidemiologia atua
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na produção do conhecimento científico com uma mirada basicamente quantitativa, o
campo social reúne análises com base em métodos qualitativos e atua na promoção
da saúde, e o planejamento e gestão da saúde atua na formulação, monitoramento e
avaliação de políticas e ações (Brasil, 2013).
Entre os principais objetivos da vigilância em saúde estão a identificação de
tendências, de grupos especialmente vulneráveis e de fatores de risco com vistas a
elaborar estratégias e controles específicos para eventos adversos à saúde; a descrição
de padrões de ocorrência de doenças; a pronta detecção de surtos e epidemias; a
documentação e a análise de padrões de disseminação de doenças; a estimação da
magnitude da morbidade, mortalidade e carga de doenças secundárias a determinados
agravos, acompanhada da formulação de recomendações com bases objetivas e
científicas a fim de prevenir ou controlar a ocorrência de agravos específicos à saúde;
a avaliação do impacto de medidas de intervenção; e a adequação de estratégias de
aplicação de medidas de intervenção, com base em seus fundamentos técnicos e em sua
factibilidade, aceitabilidade e operacionalização (Waldman, 1998).
Portanto, o objetivo da vigilância não se restringe à coleta e análise das informações; também lhe cabe a responsabilidade de elaborar, com fundamento em conhecimentos científicos, técnicas que oferecerão subsídios aos serviços de saúde no planejamento e implementação dos programas de saúde com a preocupação de contínuo
aprimoramento, assim como de identificar agilmente situações cujo controle demande
intervenção oportuna.
É importante considerar aspectos dos sistemas de informações para a vigilância
em saúde de forma que as informações se prestem ao objetivo final. Dentre os
atributos a serem considerados, o sistema deve ser avaliado de acordo com: utilidade
(o sistema está alcançando seus objetivos), oportunidade (apresenta agilidade para
intervenção), aceitabilidade (disposição favorável dos profissionais que conduzem o
sistema possibilitando informações exatas, consistentes e regulares), simplicidade
(compreensível e pouco dispendioso), flexibilidade (adapta-se facilmente a novas
necessidades), representatividade (quanto a características demográficas, local ou uso
de serviços de saúde ou exposição a riscos), sensibilidade (identificar os verdadeiros
casos), valor preditivo positivo (observando-se que um baixo valor preditivo positivo
exige a investigação de casos que de fato não ocorreram) (Waldman, 1998). Lima e
colaboradores (2012) destacam entre as principais dimensões da avaliação nove
aspectos: acessibilidade, clareza metodológica, cobertura, completitude, consistência,
confiabilidade, não duplicidade, oportunidade e validade.
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A INFORMAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19
A pandemia de Covid-19 trouxe para os sistemas de informação de saúde a necessidade de produzir informação em uma velocidade nunca vista antes. Considerando os
sistemas de informação implantados antes do período epidêmico, seria natural que os
dados de Covid-19 fossem distribuídos nos seguintes sistemas: Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) com casos notificados, SIH (Sistema de Informações
Hospitalares) com casos de internação e SIM (Sistema de Informação de Mortalidade)
com óbitos. Entretanto, a dinâmica da epidemia exigiu maior celeridade da informação
para enfrentamento da doença, e esses sistemas apresentam uma defasagem entre a coleta dos dados, sua consolidação e a disseminação das informações que impossibilitaria
a tomada de decisão imediata, e por vezes diária, com base na informação.
Com isso, durante a pandemia de Covid-19 três bases de dados passaram a compor
as informações sobre o processo epidêmico, o Sistema de Informação da Vigilância
Epidemiológica da Gripe (Sivep Gripe), o e-SUS VE e os boletins das secretarias estaduais
de Saúde (SES) que utilizam estes sistemas para sua elaboração. Essa estratégia teve
como consequência ganho na velocidade da informação. Contudo, ficou evidente que
conhecer a data de ocorrência dos eventos (casos e óbitos) é de extrema relevância para
o enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Durante esta pandemia a população tem acompanhado os números baseados na
data de divulgação dos dados que são informados pelos boletins estaduais e municipais
e posteriormente consolidados e disponibilizados pelo Ministério da Saúde e por outras
iniciativas como o Brasil.IO, Consórcio de Imprensa, entre outros. Esses dados são
coletados pelo serviço de saúde e registrados em dois principais sistemas de informação:
o Sivep Gripe e o e-SUS VE. Os casos hospitalizados de síndrome respiratória aguda
grave (Srag) e os óbitos são notificados no Sivep Gripe. Além desses dados, as unidades
de vigilância sentinela de síndrome gripal registram casos de síndrome gripal (SG)
seguindo fluxos estabelecidos para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios.
Todos os hospitais públicos ou privados devem notificar os casos de Srag hospitalizados
no Sivep Gripe.
O e-SUS VE registra a notificação de casos suspeitos e confirmados de Covid-19
e foi desenvolvido pelo Datasus para atender à alta demanda de notificações devida à
pandemia. Os casos de SG devem ser notificados pelas unidades públicas ou privadas
(unidades de atenção primária, consultórios, clínicas, centros de atendimento, pronto
atendimento, entre outros de baixa complexidade) por meio do sistema e-SUS Notifica
(Brasil, 2021a).
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Cabe ressaltar que, segundo a orientação do Ministério da Saúde, os óbitos por Srag
devem, independentemente de hospitalização, ser notificados no Sivep Gripe. Nas situações onde o óbito por Srag ocorra em municípios que não possuem cadastro no Sivep
Gripe, por não terem unidade hospitalar, orienta-se que o cadastro no sistema ocorra via
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de seus serviços de vigilância
epidemiológica para a correta e oportuna notificação (Brasil, 2021b).
Neste capítulo buscamos, com base nesses dois sistemas de informação e nos
dados divulgados nos boletins epidemiológicos das secretarias estaduais de Saúde,
avaliar a data de ocorrência dos eventos, considerando a data de início de sintomas
preenchida no e-SUS VE para contabilização de casos e data de ocorrência do óbito
no Sivep Gripe.
Os casos de Covid-19 foram selecionados considerando-se o total de registros do
e-SUS VE: 10.055.625 até 3 de agosto de 2020. A esses dados foi aplicado o filtro na
variável “resultadoTeste = Positivo”. Também foram filtrados os casos de Covid-19
da base de dados do Sivep Gripe considerando a variável “CLASSI_FIN = Covid-19”
até a data de 3 de agosto de 2020. Três informações são apresentadas na Tabela 1: os
dados dos boletins estaduais que compõem a base de dados do Ministério da Saúde,
os casos de Covid-19 filtrados na base do e-SUS VE e a soma de casos filtrados no
Sivep Gripe e no e-SUS VE.
Considerando-se a variação percentual entre os bancos de dados, observa-se que
no Brasil os dados segundo o e-SUS VE apresentam diferença de 10% em relação ao
observado nos boletins das secretarias estaduais, e somando-se os casos do Sivep
Gripe essa variação passa a 4%. Os estados do Espírito Santo e Paraná apresentam a
maior variação percentual na comparação com os dados do Ministério da Saúde. Nesses
estados, os números de casos divulgados nos boletins são muito maiores que os casos
filtrados nos demais bancos. Situação inversa é observada nos estados de Goiás, Piauí e
Rio Grande do Norte, onde o volume de casos registrados nesses sistemas é superior ao
observado nos boletins epidemiológicos.
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Tabela 1 – Casos de Covid-19 segundo o e-SUS VE, o Sivep Gripe e o Ministério da
Saúde até 03/08/2020
UF

Casos Covid-19
e-SUS

Sivep

e-SUS + Sivep*

Variação %
MS

e-SUS + Sivep*

e-SUS

AC

17.887

337

18.224

20.339

10

12

AL

70.160

2.085

72.245

62.778

−15

−12

AM

93.423

5.494

98.917

102.386

3

9

AP

28.958

393

29.351

36.804

20

21

BA

175.465

5.366

180.831

171.391

−6

−2

CE

163.378

9.192

172.570

176.961

2

8

DF

48.881

4.423

53.304

112.044

52

56

ES

4.528

984

5.512

85.215

94

95

GO

91.955

3.118

95.073

70.252

−35

−31

MA

116.388

2.219

118.607

122.482

3

5

MG

89.865

8.572

98.437

133.743

26

33

MS

29.516

1.469

30.985

26.645

−16

−11

MT

28.580

11.670

40.250

54.711

26

48

PA

101.861

7.296

109.157

156.505

30

35

PB

89.956

2.502

92.458

84.211

−10

−7

PE

76.803

8.322

85.125

98.401

13

22

PI

68.206

3.382

71.588

53.224

−35

−28

PR

6.222

5.828

12.050

80.865

85

92

RJ

156.773

17.211

173.984

168.064

−4

7

RN

60.664

2.006

62.670

52.030

−20

−17

RO

40.782

854

4.1636

40.016

−4

−2

RR

30.738

115

30.853

33.188

7

7

RS

87.190

6.282

93.472

71.479

−31

−22

SC

101.388

3.437

104.825

88.889

−18

−14

SE

39.738

1.739

41.477

60.479

31

34

SP

618.869

66.891

685.760

560.218

−22

−10

TO
Brasil

22.726

687

23.413

26.998

13

16

2.476.744

181.889

2.642.774

2.750.318

4

10

Fonte: e-SUS VE/Ministério da Saúde.
* Pode apresentar registros duplicados.
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Considerando os dados convergentes em termos absolutos dos estados apresentados
nos gráficos da Figura 1, é possível verificar a informação de data do primeiro sintoma
e a data de divulgação das informações nos boletins epidemiológicos (base de dados
do Ministério da Saúde). As linhas em vermelho devem ser analisadas com cautela e
a inflexão da curva não reflete uma diminuição de casos segundo data de primeiros
sintomas, mas sim uma defasagem na entrada da informação. Entre os estados que
apresentam convergência da informação, observa-se no Rio de Janeiro que o pico de
casos ocorreu entre o fim do mês de abril e o mês de maio. Na maior parte dos estados
observa-se pequena defasagem entre a data da divulgação dos boletins epidemiológicos
e a data de primeiros sintomas registrada no e-SUS VE. Esse comportamento sugere que
as medidas de intervenção adotadas pelos gestores podem ser mais bem adequadas se
for considerada a informação que é apresentada nos boletins epidemiológicos.
Figura 1 – Análise temporal comparativa entre a data de primeiros sintomas e-SUS
VE e a data de divulgação dos dados nos boletins epidemiológicos (dados recentes
não consolidados)
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Figura 1 – Análise temporal comparativa entre a data de primeiros sintomas e-SUS
VE e a data de divulgação dos dados nos boletins epidemiológicos (dados recentes
não consolidados) (continuação)

Com base nos gráficos da Figura 1, foram selecionados o dia em que ocorreu o maior
registro de casos segundo unidade da federação (UF) nos dois sistemas de informação
de referência. A Tabela 2 apresenta o dia de máxima e o número de casos segundo o
e-SUS VE e os dados do Ministério da Saúde, além da diferença entre as datas em dias
e a diferença de casos segundo o dia de máxima. Destacam-se os estados do Rio de
Janeiro, Amapá e Maranhão, com uma defasagem de 52 dias quando comparadas a data
do evento no sistema e-SUS VE e a registrada no boletim com os dados do Ministério
da Saúde. A diferença média entre as datas, considerando-se todos os estados, foi de
17 dias. Nos estados do Ceará e São Paulo observa-se a maior diferença entre o total de
casos registrados no dia de máxima até o momento. A diferença média nos registros de
casos considerando-se todos os estados foi de 1.740 casos.
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Tabela 2 – Comparativo dos dias de máxima para casos nos estados segundo dados
do Ministério da Saúde e-SUS VE, 03/08/2020
UF

Dia de máxima de casos

Casos

Diferenças ( Δ )
Casos

Data não
preenchida

e-SUS VE

MS

e-SUS VE

MS

Datas

%

RJ

28/04/2020

19/06/2020

5.348

6.061

52

713

0.1

AP

01/05/2020

22/06/2020

778

3.022

52

2.244

2.2

AM

10/05/2020

29/05/2020

2.589

2.763

19

174

0.7

MA

10/05/2020

01/07/2020

3.347

2.805

52

−542

0.6

AC

01/06/2020

23/05/2020

388

524

−9

136

0.1

CE

01/06/2020

30/05/2020

3.112

9.427

−2

6.315

1.6

PA

01/06/2020

05/06/2020

2.732

4.387

4

1.655

0.5

AL

01/06/2020

14/06/2020

1.636

1.312

13

−324

0.3

RN

01/06/2020

28/06/2020

1.554

5.483

27

3.929

0.7

RO

01/06/2020

22/07/2020

1.284

2.302

51

1.018

0.1

PB

01/06/2020

23/07/2020

1.943

2.132

52

189

0.1

RR

10/06/2020

01/07/2020

848

2.430

21

1.582

0.1

DF

10/06/2020

06/07/2020

1.516

2.529

26

1.013

0.4

ES

10/06/2020

07/07/2020

94

2.156

27

2.062

12.7

PE

01/07/2020

16/05/2020

1.532

2.279

−46

747

0.9

MG

01/07/2020

26/06/2020

1.979

6.122

−5

4.143

6.0

BA

01/07/2020

27/06/2020

4.461

8.822

−4

4.361

1.4

PI

01/07/2020

30/06/2020

1.877

1.637

−1

−240

0.6

SE

01/07/2020

19/07/2020

1.105

2.171

18

1.066

0.1

PR

01/07/2020

31/07/2020

151

2.624

30

2.473

16.1

SP

10/07/2020

19/06/2020

10.934

19..030

−21

8.096

6.7

MT

10/07/2020

23/07/2020

769

2085

13

1.316

0.3

SC

10/07/2020

30/07/2020

3.584

3.903

20

319

0.0

RS

10/07/2020

01/08/2020

2.559

3.764

22

1.205

0.1

GO

10/07/2020

04/08/2020

2.689

4.758

25

2.069

0.3

MS

20/07/2020

21/07/2020

916

1.503

1

587

0.1

TO

20/07/2020

05/08/2020

545

1.227

16

682

0.0

Fonte: e-SUS VE/Ministério da Saúde.
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Os óbitos por Covid-19 foram selecionados considerando-se o total de casos do
Sivep Gripe, que somaram 540.745 registros. Nesses dados foi aplicado o filtro na
variável “EVOLUCAO = Óbito” para a consulta da variável “CLASSI_FIN = Covid-19”.
Também foram filtrados os dados de óbito por Covid-19 da base de dados do e-SUS VE
considerando-se a variável “resultado Teste = Positivo” e “evolução Caso = Óbito”.
Três informações são apresentadas na Tabela 3: os dados dos boletins estaduais que
compõem a base de dados do Ministério da Saúde, óbitos por Covid-19 filtrados na base
do Sivep Gripe e a soma de casos filtrados do Sivep Gripe e do e-SUS VE.
Considerando-se a variação percentual do total de óbitos entre os bancos de dados,
observa-se que no nível nacional os dados segundo o Sivep Gripe apresentam diferença
de 6% em relação ao observado nos boletins das secretarias estaduais. Somando-se
os casos do Sivep Gripe, essa variação é −10%, ou seja, há mais casos na soma dos
sistemas em relação aos dados dos boletins. Os estados do Mato Grosso, Amapá e
Rondônia apresentam a maior variação percentual na comparação com os dados do
Ministério da Saúde. Em geral, a comparação do filtro apenas no banco do Sivep Gripe
apresenta convergência com o observado nos boletins epidemiológicos e na base de
dados do Ministério da Saúde.
Tabela 3 – Casos de Covid-19 segundo o e-SUS VE, o Sivep Gripe e o Ministério da
Saúde, até 03/08/2020
UF

Óbitos Covid-19
e-SUS

Sivep

Sivep + e-SUS*

Variação %
MS

Sivep + e-SUS*

Sivep

AC

414

366

780

539

−45

32

AL

1.180

1.506

2.686

1.607

−67

6

AM

205

3.088

3.293

3.288

0

6

AP

395

311

706

576

−23

46

BA

2.942

3800

6.742

3.624

−86

−5

CE

2.114

7471

9.585

7.752

−24

4

DF

100

1387

1.487

1.546

4

10

ES

0

1.928

1.928

2.601

26

26

GO

285

1.745

2.030

1.716

−18

−2

MA

705

2.519

3.224

3.069

−5

18

MG

348

3.020

3.368

2.894

−16

−4

MS

4

423

427

421

−1

0
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Tabela 3 – Casos de Covid-19 segundo o e-SUS VE, o Sivep Gripe e o Ministério da
Saúde, até 03/08/2020 (continuação)
UF

Óbitos Covid-19
e-SUS

Sivep

Sivep + e-SUS*

Variação %
MS

Sivep + e-SUS*

Sivep

MT

177

594

771

1.907

60

69

PA

975

5.576

6.551

5.784

−13

4

PB

385

1.831

2.216

1.870

−19

2

PE

126

6.480

6.606

6.669

1

3

PI

256

921

1.177

1.385

15

34

PR

9

1.858

1.867

2.050

9

9

RJ

819

13.571

14.390

13.604

−6

0

RN

530

1.367

1.897

1.894

0

28

RO

884

545

1.429

888

−61

39

RR

52

389

441

513

14

24

RS

104

2.038

2.142

2.016

−6

−1

SC

261

1.211

1.472

1.196

−23

−1

SE

1

1.203

1.204

1.489

19

19

SP

1.391

23.706

25.097

23.365

−7

−1

TO

243

391

634

402

−58

3

14.905

89.245

104.150

94.665

−10

6

Brasil

Fonte: Sivep Gripe/Ministério da Saúde.
* Pode apresentar registros duplicados.

Considerando-se os dados convergentes em termos absolutos dos estados
apresentados nos gráficos da Figura 2, é possível verificar a informação data de evolução
do caso e observar a data do óbito e a data de divulgação das informações nos boletins
epidemiológicos (base de dados do Ministério da Saúde). As linhas em vermelho devem
ser analisadas com cautela e a inflexão da curva não diz respeito à diminuição do número
de óbitos, mas à defasagem na entrada da informação. Dentre os estados que apresentam
convergência da informação, observa-se no Rio de Janeiro que o pico de óbitos ocorreu
no fim do mês de maio. Na maior parte dos estados observa-se pequena defasagem
entre a data de divulgação dos boletins epidemiológicos e a data do óbito. Destacam-se
os estados do sul do país nos quais a defasagem é extremamente pequena, o que sugere
uma entrada quase em tempo real das informações no sistema de notificação.
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Figura 2 – Análise temporal comparativa entre a data do óbito Sivep Gripe e a
data de divulgação dos dados nos boletins epidemiológicos (dados recentes não
consolidados)
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Foram identificados os dias em que ocorreu o maior registro de óbitos segundo UF
nos dois sistemas de informação de referência. A Tabela 4 apresenta o dia de máxima
e o número de óbitos segundo Sivep Gripe e os dados do Ministério da Saúde, além
da diferença entre as datas em dias e a diferença de casos segundo o dia de máxima.
Destacam-se os estados do Amapá, Rio Grande do Norte e Rondônia, com uma defasagem superior a 39 dias quando comparadas a data do evento no sistema Sivep Gripe
e aquela registrada no boletim com os dados do Ministério da Saúde. A diferença média entre as datas nos estados foi de 20 dias. Nos estados do Ceará, São Paulo e Pará
observa-se a maior diferença entre o total de óbitos registrados no dia de máxima. A
diferença média nos registros de óbitos nos estados foi de 38 óbitos.
Tabela 4 – Comparativo dos dias de máxima para óbitos nos estados segundo
dados do Ministério da Saúde e do Sivep Gripe, 03/08/2020
Dia de máxima de óbitos
UF
Sivep Gripe

MS

Óbitos
Sivep
Gripe

Diferenças ( Δ )
MS

Datas

Óbitos

Data não
preenchida
%

AM

28/04/2020

06/05/2020

72

102

8

30

0.3

RJ

06/05/2020

03/06/2020

289

324

28

35

0.4

PA

12/05/2020

04/06/2020

127

247

23

120

0.5

PE

14/05/2020

27/05/2020

134

140

13

6

0.3

CE

19/05/2020

02/06/2020

153

316

14

163

1.2

AP

22/05/2020

21/07/2020

9

18

60

9

0.0

AC*

23/05/2020

23/06/2020

12

16

31

4

0.3

MA*

25/05/2020

08/06/2020

56

39

14

−17

1.0

PB

25/05/2020

30/06/2020

40

46

36

6

0.1

AL

29/05/2020

05/06/2020

37

26

7

−11

0.2

RR

30/05/2020

01/07/2020

14

40

32

26

0.0

SP

01/06/2020

23/06/2020

275

434

22

159

0.1

ES*

03/06/2020

22/06/2020

49

59

19

10

2.1

TO*

06/06/2020

08/06/2020

10

15

2

5

0.0

RO

13/06/2020

22/07/2020

14

31

39

17

0.6

MT*

15/06/2020

15/07/2020

15

92

30

77

1.3

RN

21/06/2020

31/07/2020

35

102

40

67

0.7

BA

02/07/2020

31/07/2020

58

72

29

14

1.3

SE

05/07/2020

01/07/2020

33

49

−4

16

1.0

DF

09/07/2020

28/07/2020

39

52

19

13

0.2
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Tabela 4 – Comparativo dos dias de máxima para óbitos nos estados segundo
dados do Ministério da Saúde e do Sivep Gripe, 03/08/2020 (continuação)
Dia de máxima de óbitos
UF

MG

Óbitos

Sivep Gripe

MS

Sivep
Gripe

13/07/2020

05/08/2020

69

Diferenças ( Δ )
MS

Data não
preenchida

Datas

Óbitos

%

152

23

83

0.2

PI

13/07/2020

03/07/2020

25

36

−10

11

0.0

GO

14/07/2020

04/08/2020

52

101

21

49

0.4

PR*

21/07/2020

07/08/2020

51

121

17

70

0.4

RS*

21/07/2020

04/08/2020

61

83

14

22

0.0

SC

22/07/2020

05/08/2020

43

71

14

28

0.3

MS

30/07/2020

06/08/2020

20

23

7

3

0.0

Fonte: Sivep Gripe/Ministério da Saúde.
* Acre, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins apresentaram mais
de uma data com máximo de casos em alguns dos sistemas; na tabela está apresentada a data mais antiga.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise apresentada neste capítulo evidencia as realidades diferenciadas dos
sistemas de informação dos estados e as diferenças de qualidade entre os bancos
de dados. Os dados disponibilizados pelo sistema Sivep Gripe apresentam maior
convergência com a informação divulgada nos boletins do que os dados registrados
no e-SUS VE, possivelmente porque se trata de um sistema mais consolidado – como
foi criado em 2009 após a epidemia de H1N1, evoluiu e corrigiu falhas. O processo de
evolução do sistema confere aos dados maior convergência entre a informação observada
nos boletins e aquela consignada nas bases de dados.
As informações do Sivep Gripe também alimentam o sistema InfoGripe, que apontou
ainda na 12º semana epidemiológica, em meados de março, um comportamento
anômalo das Srag, o que já sugeria o processo de transmissão comunitária de Covid-19
no Brasil (Bastos et al., 2020). A implementação do e-SUS VE se deu de forma gradativa
durante a pandemia. Inicialmente o Ministério da Saúde utilizou a plataforma RedCap
para captação das informações e alguns estados enviaram arquivos de forma remota até
que se estabeleceram os fluxos das informações.
Chama a atenção também o comportamento das curvas de casos e óbitos por
Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Enquanto o pior período epidêmico ocorria, a
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população era informada de que a transmissão ainda era baixa, com pequeno número de
casos e óbitos. É provável que, devido ao volume de casos extremamente alto, o próprio
sistema epidemiológico de informação tenha colapsado e as informações tenham sido
adicionadas aos boletins posteriores.
Em alguns estados é necessária maior investigação sobre o fluxo das informações.
É o caso do Mato Grosso e do Amapá, por exemplo, que mesmo no Sivep Gripe não
apresentam convergência dos dados, o que suscita questões relativas ao fluxo da
informação que esses estados têm adotado.
Com esta análise não buscamos de forma alguma sugerir que os dados sejam
alterados para divulgação, pois a população já se habituou a essa lógica e alterar as
datas neste momento do processo epidêmico trará mais desinformação que ganho na
comunicação. Contudo, esses dados devem ser considerados pelos gestores, sobretudo
para tomada de decisão e orientação das intervenções. Outras informações podem ser
utilizadas com base nos bancos do e-SUS VE e do Sivep Gripe. No entanto, a análise
de convergência dos dados deve ser realizada, e somente para regiões onde esses dados
são comparáveis é possível avançar nas análises. Em outras localidades é necessário
entender como se dá o fluxo de informação, corrigir desvios e tornar as informações
comparáveis para subsidiar a tomada de decisão no processo epidêmico, e fomentar
estudos posteriores que auxiliem em outros processos epidêmicos no futuro.
Nenhum sistema de saúde estava preparado para enfrentar problemas com as
dimensões que a pandemia de Covid-19 trouxe, principalmente no desencontro
entre a capacidade de suprir as demandas e os recursos disponíveis. Muitos dados
disponibilizados nos diferentes sistemas de informações de saúde já eram utilizados
para tomadas de decisão, mas a velocidade da pandemia trouxe urgência e aumento na
frequência com que esses dados precisam ser consolidados.
A capilaridade do Sistema Único de Saúde (SUS), que está presente em grande
número de estabelecimentos de saúde em todo o país, e o volume de informações
disponibilizadas pelo Datasus tornam o compartilhamento de dados confiáveis e a
transparência do processo de coleta e disponibilização cruciais para o enfrentamento
da pandemia. Os sistemas de informação citados permitem que esses estabelecimentos
sejam conectados a secretarias e ao Ministério da Saúde, no entanto produzindo
dados com qualidade e cobertura desiguais. O aperfeiçoamento desses sistemas pode
auxiliar as tomadas de decisão e a governança mais assertiva, bem como permitir a
migração de recursos de uma região para outra, auxiliando na construção de uma
sociedade mais equânime.
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