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Covid19 - O início 
● 30/12/19 - Comunicado de emergência para atenção ao tratamento de uma 

“pneumonia de causa inexplicada”.

● 09/01/20 - Autoridades Chinesas reportam que um novo coronavírus é a 
causa dos casos de pneumonia.

● 21/10/20 - 40,665,438 casos e 1,121,843 de mortes.



Início do covid19 no Brasil e o cenário Mundial
26/02/20 - Primeiro 
caso confirmado no 
Brasil

27/02/20 - 82.294 
casos confirmados 
e 2804 mortes em 
47 países.

Fonte:https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200227
-sitrep-38-covid-19.pdf



Cartografia e a transmissão de doenças.
● Os mapas temáticos têm um papel 

fundamental para o entendimento de 
como a doença é propagada no espaço 
geográfico. 

● Surto de cólera em Londres, em 1854.

● Mapas bons dependem da 
disponibilidade de dados de boa 
qualidade.

Fonte: 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/mar/15/jo
hn-snow-cholera-map



Disponibilização de dados pelos estados



Fontes de dados não oficiais

● Brasil.io - api e CSV



Dados oficiais 

11/03/20                                    12/06/20

11/03/20- OMS 
caracteriza o Covid19 
como pandemia.

12/06/20 Primeira fonte 
oficial brasileira com 
dados de todos os 
municípios.



Avaliação da qualidade dos dados 
● Iniciativa da Open knowledge Brasil (OKBR) para avaliar a qualidade das 

publicações dos dados e informações pelos estados e União referentes ao 
covid19.



Iniciativa labgeolivre-UFPR



Dados de saúde nas IDEs
● É essencial no enfrentamento da covid19:

○ o uso da localização das pessoas e recursos;
○ compartilhamento das informações entre as partes interessadas;
○ integração de dados de fontes não tradicionais

● A OGC lançou uma iniciativa para desenvolver uma IDE de saúde.
○ alerta, resposta e recuperação;

  



Dados abertos é o começo da solução
 

● Para criar estratégias de enfrentamento de crises de saúde, mapas e dados 
espaciais se tornam recursos ainda mais críticos para a sociedade.

● O desenvolvimento de IDEs estaduais e locais podem contribuir para evitar a 
omissão de dados, fato observado durante a crise.
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