Campanha Nacional de Vacinação contra
Covid-19
Dashboard “Self-service BI” para acompanhamento diário das
aplicações das doses no Brasil
Fonte dos dados:
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao

Projeto desenvolvido por:

Tópicos

Tópico 1

Objetivo do dashboard (relatório)

A vacinação contra a Covid-19 no Brasil está sendo divulgada pelo
Governo Brasileiro, através de planilhas de dados no site
openDataSUS (ver Tópico 3 - Fonte dos dados).
A intenção deste projeto é disponibilizar estatísticas (vacinas por
estado, idade, entre outras dimensões explicadas no Tópico 2 Abrangência dos dados), através de Dashboards (Relatórios) do tipo
“Self-service” (Sirva-se com dados), utilizando as ferramentas
Microsoft PowerBI e Flourish (ver Tópico 5 - Tecnologias utilizadas).
A fonte de dados recebeu tratamento para correção de dados (ver
Tópico 4 - Limpeza e carga dos dados).
O link de acesso dos relatórios e exemplos de uso estão no Tópico 6.

Análise do total de doses aplicadas acima, e
total de doses por faixa etária abaixo.

Tópico 2

Abrangência dos dados

Os dados estão divididos em 7 dimensões:
Idade do paciente, Dose (1º ou 2º), Data de
aplicação, UF, Nome da vacina, Categoria e
Grupo de atendimento.
O Dashboard possui 5 páginas (abaixo) para
melhor distribuição das informações
(Exemplo de uso no Tópico 6).

Abaixo está um trecho da página “Filtros globais”, que permite
selecionar quais dimensões analisar.
Todas as 5 páginas respeitam as ﬁltragens aqui selecionadas.

Tópico 3

Fonte dos dados

Sobre a fonte dos dados:
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao

“O Ministério da Saúde, por meio do Sistema de
Informação do Programa Nacional de
Imunizações (SI-PNI), disponibiliza nesta
página dados referentes à Campanha Nacional
de Vacinação contra Covid-19 para análise de
instituições interessadas e do público.

Abaixo está um trecho da página do “openDataSUS”, com os detalhes
sobre os arquivos disponibilizados.
Para este projeto, foi utilizada a fonte de dados CSV *, que possui
atualização diária no site openDataSUS.

Esta página tem como ﬁnalidade disponibilizar
os registros de vacinação contra Covid-19, sem
identiﬁcação do cidadão (anonimizados),
contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde
(RNDS), desde o início da Campanha.”
(*) CSV: Comma separated values - formato de planilha de dados separados por vírgula.

Tópico 4

Limpeza e carga de dados

A fonte de dados passou por um processo
chamado ETL*, que faz a carga dos dados em
Python **, Transforma os dados (Incluindo
correções), e Faz a carga dos dados limpos
em um formato para a leitura do Microsoft
PowerBI **.
A carga também é feita para um banco de
dados Microsoft SQL Server Express, que faz
a agregação dos dados utilizados pelo
Flourish **.

(*) ETL: Extração - Transformação - Carga (load)
(**) Tecnologias utilizadas: Ver Tópico 5.
(***) Dimensão: ver a lista no Tópico 2.

Correções aplicadas:
●
●
●

Ausência da UF do paciente: Substituído por “XX”;
Data de vacina antes de 17/Jan ou após a data corrente: Data
substituída por dia corrente + 1;
Nomes de dimensão*** vazias ou inválidas: Substituídas por
“[Sem nome]”;

Abaixo, um trecho do arquivo CSV após limpeza:

Tópico 5

Tecnologias utilizadas

Visualização de dados:
●
●

Microsoft PowerBI Desktop /
PowerBI Serviço;
Flourish (Gráﬁcos de corrida) https://ﬂourish.studio/

Licenças de uso:
●

●

●

Tratamento de dados:
●
●

Linguagem Python 3.7
Microsoft SQL Server Express

●

Biblioteca pandas para Python - BSD 3-Clause License https://github.com/pandas-dev/pandas/blob/master/LIC
ENSE
Biblioteca pyodbc para Python - Licença livre para
distribuição https://github.com/mkleehammer/pyodbc/blob/master/
LICENSE.txt
Microsoft PowerBI Desktop Free License - Gratuito
para Relatórios públicos
Microsoft SQL Server 2019 Express - Licença gratuita
para uso comercial https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-2
019-pricing?rtc=1

Tópico 6

Link de acesso e Exemplos de uso

2 formas de exibição dos gráﬁcos estão disponíveis:

1 - Dashboard PowerBI “Self-service”

2 - Gráﬁcos de “Corrida” (Flourish)

Link de acesso:
artecomdados.com.br

Tópico 6.1
1 - Dashboard PowerBI
“Self-service”
A tela de introdução do
Dashboard PowerBI
exibe os comandos
básicos de uso.
Veja os passos na
imagem.

Link de acesso:
artecomdados.com.br

Página “Introdução”

Tópico 6.2
1 - Dashboard PowerBI
“Self-service”

Página “Acumulado”
Percentual de
vacinados com a 1º dose
no Brasil

A página
“Acumulado” exibe
a quantidade de
vacinas aplicadas ao
longo dos dias.

“Filtros globais”
aplicados na página
atual.

Quantidade de 1º e 2º
doses aplicadas ao
longo dos dias

Cada dia exibe o
acumulado de
vacinações até o dia
em questão.

Data de
última
atualização
do relatório
Passe o mouse sobre o
gráﬁco para mais
detalhes

Tópico 6.3

Página “Dia”

1 - Dashboard PowerBI
“Self-service”

A página “Dia” exibe a
quantidade de vacinas
aplicadas somente no
dia em questão.
Passe o mouse sobre os
dias para mais detalhes.

Passe o mouse sobre o
gráﬁco para mais
detalhes

Tópico 6.4
1 - Dashboard PowerBI
“Self-service”

Página “Estados”
Clique nas colunas
para reordenar o
Ranking

Percentual de pessoas
com a 1º dose aplicada
por estado.

Acompanhe a legenda
da tabela.

Estado com mais
vacinações

Tópico 6.5

Página “Grupo”

1 - Dashboard PowerBI
“Self-service”

A página “Grupo”
Exibe a classiﬁcação
de Categoria e Grupo
de atendimento.

Esta página também
apresenta o total de
doses por “Vacina”.

Esta classiﬁcação é
feita pelo Governo.

“Grupos de
atendimento” estão
contidos dentro da sua
respectiva “Categoria”.

Tópico 6.6

Página “Idade”

1 - Dashboard PowerBI
“Self-service”

A página “Idade”
exibe o total de
vacinas aplicadas por
idade e faixa etária.

Aqui é possível visualizar como
se deu a distribuição das vacinas
nos meses em relação à idade do
paciente.

Tópico 6.7

Página “Filtro”

1 - Dashboard PowerBI
“Self-service”

Clique em
“Limpar ﬁltros”
para limpar todas
as seleções.

Arraste os pontos
para ﬁltrar as
idades ou data de
aplicação

“Filtros aplicados” são
respeitados em todas as
páginas.

Neste exemplo,
os ﬁltros
aplicados são
UF: MT;
Categoria:
Forças de
Segurança e
Salvamento.

5 exemplos de ﬁltros
pré-construídos

Digite o valor
que deseja
buscar no campo
“Pesquisar”

Tópico 7.1
2 - Gráﬁcos de “Corrida”
(Flourish)
Link de acesso:
artecomdados.com.br

Gráﬁco animado,
com retrospectiva
do total de
vacinas desde o
dia 17 de Janeiro.

Gráﬁco de corrida “Idade”
Dia da visualização

Botão “Play” para
iniciar a animação.
A barra inferior
permite buscar um
dia especíﬁco.

Tópico 7.2
2 - Gráﬁcos de “Corrida”
(Flourish)
Link de acesso:
artecomdados.com.br

Gráﬁco de corrida “Percentual por UF”

Tópico 7.3
2 - Gráﬁcos de “Corrida”
(Flourish)
Link de acesso:
artecomdados.com.br

Gráﬁco de corrida “1º dose por UF”

artecomdados

artecomdados.com.br

