
Indicador Gasto per capita com consumo de bens e serviços de saúde

Descrição Valor, em reais correntes, que corresponde ao gasto público e privado com consumo final de bens e serviços de 

saúde, por habitante, no ano considerado.

Fonte IBGE - Sistema de Contas Nacionais

Método de Cálculo Valor total do consumo final de bens e serviços de saúde /

População total residente

Categorização Setor institucional

Periodicidade Anual

Períodos disponíveis 2000-2009

Notas 1. Inexistem dados sobre o total do investimento privado em saúde; assim, os dados de despesa listados refletem 

apenas as despesas com o consumo final de bens e serviços típicos de saúde.

2. Os dados estão em valores em reais, deflacionados com base no INPC de julho de 2009. As variações de um ano 

para o outro incluem diferenças de preço e de volume dos bens e serviços consumidos.

3. A fonte de dados não permite categorizar por espaço geográfico ou características sociodemográficas.
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Atenção à Saúde

Indicadores de recursos

Ind030102 - Gasto per capita com consumo de bens e serviços de saúde, por ano, segundo setor institucional



Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind030102 - Gasto per capita com consumo de bens e serviços de saúde, por ano, segundo setor institucional

Período:2000-2009
Setor institucional 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo final das famílias 638                 670                 674                 621                 650                 679                 727                 786                 793                 836                 

Consumo final da administração pública 403                 410                 443                 411                 443                 438                 502                 565                 592                 645                 

Consumo final das instituições sem fins lucrativos 11                    10                    14                    12                    13                    12                    13                    (*) (*) (*)

Total 1.050              1.089              1.131              1.044              1.106              1.128              1.241              1.351              1.385              1.481              

Fonte:

Notas:

Elaboração: 30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

1. Inexistem dados sobre o total do investimento privado em saúde; assim, os dados de despesa listados refletem apenas as despesas com o consumo final de bens e serviços típicos de saúde.

IBGE - Sistema de Contas Nacionais

2. Os dados estão em valores em reais, deflacionados com base no INPC de julho de 2009. As variações de um ano para o outro incluem diferenças de preço e de volume dos bens e serviços 

consumidos.

3. A fonte de dados não permite categorizar por espaço geográfico ou características sociodemográficas.

(*) Dados estão agregados no consumo final das famílias



Atenção à Saúde

Indicadores de recursos

Ind030102 - Gasto per capita com consumo de bens e serviços de saúde, por ano, segundo setor institucional

Período:2001-2009

Fonte:

Notas:

Elaboração: 30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

1. Inexistem dados sobre o total do investimento privado em saúde; assim, os dados de despesa listados refletem apenas as despesas com o consumo final de bens e 

2. Os dados estão em valores em reais, deflacionados com base no INPC de julho de 2009. As variações de um ano para o outro incluem diferenças de preço e de 

volume dos bens e serviços consumidos.

IBGE - Sistema de Contas Nacionais

3. A fonte de dados não permite categorizar por espaço geográfico ou características sociodemográficas.

(*) Dados estão agregados no consumo final das famílias
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