
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. Valores expressos em reais correntes, deflacionados com base no INPC de dezembro de 2009 para todos os anos anteriores.

2. São consideradas como instituições sem fins lucrativos apenas estabelecimentos como ONG, igrejas, associações 

profissionais etc.

3.  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
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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 - 

R$ e %



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 - R$ e %

Período:2000-2009
Setor institucional (R$) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo final das famílias 631,4 654,7 637,8 616,7 648,9 677,5 727,3 769,0 777,9 820,0

Consumo final da administração pública 398,6 400,7 419,6 408,4 441,9 436,8 502,0 528,3 555,5 607,0

Consumo final das instituições sem fins lucrativos 9,3 8,5 13,6 12,1 12,7 12,0 12,9 13,4 13,6 15,0

Total 1.039,3 1.063,9 1.071,0 1.037,2 1.103,5 1.126,4 1.242,2 1.310,8 1.347,0 1.442,0

Setor institucional (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo final das famílias 60,8 61,5 59,5 59,5 58,8 60,1 58,5 58,7 57,8 56,9

Consumo final da administração pública 38,4 37,7 39,2 39,4 40,0 38,8 40,4 40,3 41,2 42,1

Consumo final das instituições sem fins lucrativos 0,9 0,8 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte:

IBGE - Sistema de Contas Nacionais

Notas:

1. Valores expressos em reais correntes, 

deflacionados com base no INPC de dezembro de 

2009 para todos os anos anteriores.

2. São consideradas como instituições sem fins 

lucrativos apenas estabelecimentos como ONG, 

igrejas, associações profissionais etc.

3.  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

20/10/2016

Elaboração: CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ



Atenção à Saúde

Indicadores de recursos

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

Período:2000-2009
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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 - R$ e %

Período:2000-2009

Fonte:

Notas:

4. O gasto final das ONGs foi retirado do gráfico pois representa cerca de 1% em todo o período estudado

Elaboração: 20/10/2016

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

1. Valores expressos em reais correntes, deflacionados com base no INPC de dezembro de 2009 para todos os anos anteriores.

IBGE - Sistema de Contas Nacionais

2. São consideradas como instituições sem fins lucrativos apenas estabelecimentos como ONG, igrejas, associações profissionais etc.

3.  Inexistem dados sobre o total do investimento privado em saúde; assim, os dados de despesa listados refletem apenas as despesas com o 
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Ind030102 - Gasto per capita com consumo de bens e serviços de saúde, por ano, 

segundo setor institucional - R$ e %

Atenção à Saúde

Indicadores de recursos

Análise
Este indicador mede os gastos públicos (administração pública) e privado 
(consumo das famílias) por habitante em relação ao consumo final de bens e 
serviços de saúde. Trata-se de uma informação que subsidia processos de 
planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde. A partir dos 
dados disponibilizados, nota-se que de 2000 a 2005 há uma tendência de 
estabilização do gasto per capita, tanto em relação ao consumo final das 
famílias quanto da administração pública. Já, a partir de 2005, nota-se uma 
tendência de aumento, o valor total chegou, em 2009, a cerca de R$ 1.400,00 
por habitante, sendo cerca de R$ 800,00 o gasto das famílias e R$ 600,00 o 
gasto da administração pública. Em termos proporcionais, nota-se que o gasto 
per capita das famílias é o maior em todo o período, representando, 
aproximadamente, 60% , enquanto que o da administração pública, apesar do 
crescimento, permanece próximo dos 40%.
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