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Manual de consulta do painel pandemia na internet 

 

O “Painel pandemia na internet: Fumantes” é dinâmico, ou seja, é possível clicar em valores das 

visualizações para adicionar filtros ao mesmo. Abaixo, listamos alguns exemplos de filtros no painel: 

Na visualização “Publicações por dia” ao clicar em uma data, todo o painel mostrará informações 

somente sobre aquela data selecionada. A figura abaixo mostra 492 publicações do dia 31/05/20. 

 

 
 

 

No próximo exemplo, na visualização de nuvem de palavras, foi selecionada a palavra “Philip 

Morris”, que retornou o total de 327 publicações. 

 

 
 

 

As demais visualizações seguem a mesma estrutura de seleção, ou seja, o clicar em qualquer das 

opções dos gráficos, todo o painel é filtrado segundo a opção selecionada. 

É possível também selecionar mais de uma variável na opção + ADD FILTER, e mais de uma palavra 

conforme abaixo: 
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Na primeira seleção foram selecionadas as palavras “Philip Morris” ou “Camel” na variável 

Palavras_Contexto_Keyword, e na segunda seleção foram selecionadas as palavras “Vacina”, 

“doação”, “doações” na variável text. 

Na página do painel pandemia na internet é possível encontrar um dicionário de variáveis e as 

principais palavras chave que foram utilizadas na confecção do painel, para facilitar a busca utilizando 

o filtro na opção ADD FILTER. 

Nesse caso foram retornadas 110 publicações, conforme imagem abaixo: 

  

Após os filtros, é possível avaliar as publicações, conforme mostrado na imagem abaixo (última 

visualização do painel), e avaliar as palavras e os textos, e os assuntos contidos nessas publicações. 
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