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Introdução

● Início de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o surto de 
Coronavírus com pandemia

● Medidas de lockdown são tomadas em diversas cidades e estados para 
conter o avanço da doença

● Essas medidas prejudicam a economia



Introdução

● Governo Federal cria medidas para conter combater a crise sanitária e 
econômica, são chamadas de Ações Orçamentárias

● Essa pesquisa busca estudar como foi distribuído a verba entre os estados 
brasileiro entre os meses de Fevereiro e Dezembro de 2020 



Base de Dados

● Web Scraping
○ Ações Orçamentárias
○ Quantidade de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
○ Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

● Download CSV
○ Casos e Óbitos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
○ Quantidade de Respiradores
○ Ocupação dos Leitos Hospitalares



Web Scraping

● “Raspagem” de páginas web

● Criação de processos automáticos para extração de dados

● Linguagem Python, juntamente com o Selenium e o Beautiful Soup

● Data Store -> Google Big Query



Web Scraping

● Selenium
○ Controla o browser

○ Interação com a página web

● Beautiful Soup
○ Extrai e análise o HTML da página web

○ Extrai as informações solicitadas



Feature Selection

● Redução de Dimensionalidade

● Estados analisados:
○ Baseando-se na base de dados de Casos e Óbitos de SRAG
○ Foi selecionados os seis estados com mais ocorrências
○ Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo



Feature Selection

● Ações Orçamentárias
○ Baseando-se na base de dados das Ações
○ Foi selecionados as quatro maiores ações
○ São eles:

■ 00ED - Integralização de Cotas do Fundo Garantidor de Crédito para micro, pequena e 
médias empresas para o Programa Emergencial de Acesso a Crédito;

■ 00SG - Aporte para agente financeiro BNDES para concessão de empréstimos no 
âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito PEAC;

■ 21C0 - Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus;

■ 00NY - Transferência de recursos para a conta de Desenvolvimento Energético.



Análise

● Análise Exploratória dos Dados

● Visão Geral do Brasil
○ Busca entender a situação dos estado para cada mês

■ Quantidade de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

■ Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

■ Casos e Óbitos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

■ Ocupação dos Leitos Hospitalares

■ Quantidade de Respiradores

● Visão Geral das Ações
○ Busca entender os gastos da União com os estados

■ Ações Orçamentárias



Análises - Visão Geral da Situação do Brasil



Análises - Visão Geral da Situação do Brasil



Análises - Visão Geral da Situação do Brasil



Análises - Visão Geral da Situação do Brasil



Análises - Visão Geral das Ações Orçamentárias



Conclusão

● Todos os estados, menos Pernambuco, possuem IDH maior que 0,700
● Quantidade de Leito de UTI

○ aumento exponencial no início do ano (destaque: São Paulo)
○ estabilização por volta do mês 06-07

● As crescentes e os picos da curvas de ocupação de leitos hospitalares está 
um mês à frente das curvas de casos, altas e óbitos

● Compra de respiradores, com picos no início e final do ano, em sua maioria
● Os picos de valor de verba aconteceu durante os picos de ocorrências
● São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais receberam os maiores montantes
● R$ 3 trilhões em Abril - Paraná



Obrigado!!!


