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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

• Título:  INFORMAÇÕES PARA SUBSÍDIO A POLÍTICAS DE SAÚDE 

• Total do projeto: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 

• Público alvo: órgãos e instituições ligados ao Ministério da Saúde,  gestores de 

políticas públicas de saúde de governos municipais, estaduais e federal,  

responsáveis pelos programas voltados à saúde do trabalhador, movimento 

sindical, entidades da sociedade civil, universidades, organizações não-

governamentais, além da sociedade em geral. 

• Entidade proponente: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Sócio-Econômicos 

• Entidade solicitante: Ministério da Saúde 

2. JUSTIFICATIVA 

O DIEESE, a partir de sua larga experiência no levantamento de dados primários 

e pelo seu compromisso com a investigação das questões relativas à qualidade de 

vida dos trabalhadores, busca subsidiar a idealização, implementação e execução 

de políticas públicas que visam à melhoria das condições de vida e trabalho dos 

cidadãos brasileiros. 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivos Gerais 

• Auxiliar no reconhecimento das condições impostas pelo mercado aos 

usuários de planos de saúde e de medicamentos comercializados nas redes de 

farmácias e drogarias, através da elaboração e disponibilização de  

informações relevantes sobre o comportamento dos preços de produtos e 

serviços de saúde; 

• oferecer informações para responder ao crescente desafio de aumentar e 

melhorar a prestação de serviços de saúde à população, através de 

indicadores que permitam quantificar e qualificar a oferta de recursos 

humanos no ramo de serviços de saúde; 



 

 

 

 

3

• subsidiar a elaboração de políticas públicas, bem como o debate público que 

envolve a sociedade, os movimentos sociais e as entidades de classe frente às 

necessidades da área de saúde no país, através do levantamento de 

informações primárias sobre o uso e avaliação dos serviços de saúde pela 

população residentes em áreas metropolitanas.  

3.2 Objetivos específicos 

Pretende-se alcançar os propósitos deste projeto, através de duas das mais 

importantes pesquisas desenvolvidas pelo DIEESE: o Índice de Custo de Vida- 

ICV-DIEESE e a Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada em parceria 

com a FSeade - Fundação Estadual Sistema de Análise de Dados e governos 

estaduais em seis regiões metropolitanas do país, conforme explicitado a seguir.  

3.2.1- Índice de Custo de Vida – ICV-DIEESE -  Preços de produtos e serviços 

de saúde 

No âmbito do ICV-DIEESE, serão desenvolvidos dois produtos.  

• Produto 1- Levantamento e análise dos preços de produtos e serviços relativos 

à saúde no Índice de Custo de Vida calculado pelo DIEESE. 

• Produto 2 -Elaboração de proposta de projeto para acompanhamento e 

análises sistemáticas de preços de produtos e serviços de saúde.  

3.2.2 – Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED - DIEESE/SEADE   

Caracterização do trabalhador da saúde e Pesquisa domiciliar sobre uso e 

avaliação do sistema público de saúde 

No âmbito da PED, também serão elaborados dois produtos. 

• Produto 1 – Processamento nas bases de dados das PEDs das informações 

relativas aos trabalhadores da área de saúde.  

• Produto 2 - Elaboração de projeto de pesquisa sobre a utilização de serviços 

de saúde, em particular do sistema público, em duas regiões metropolitanas, 

através de questionário suplementar a ser incorporado ao levantamento 

básico mensal da PED. 
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A presente proposta de trabalho, com duração de 6 meses, pretende combinar as 

seguintes ações: 

4.1. Procedimentos a serem utilizados para a realização dos estudos 

previstos no âmbito do ICV-DIEESE 

� Abrangência: Município de São Paulo 

� Período: 1997-2003 

• Produto 1: Levantamento e análise dos preços de produtos e serviços relativos 

à saúde no Índice de Custo de Vida calculado pelo DIEESE. 

1- Definição das taxas de variação dos preços dos produtos e serviços de 

saúde que serão acompanhadas. Em princípio, deverão ser levantadas as 

seguintes taxas anuais de variação: 

a. ICV-DIEESE no período 1997 a 2003; 

b. grupos de produtos que compõem o ICV-DIEESE; 

c. subgrupos que compõem o grupo saúde; 

d. preços do grupo saúde. 

2- Elaboração de tabelas e gráficos com as informações acima descritas. 

3- Elaboração de tabelas e gráficos com as ponderações no orçamento 

familiar, por estrato de renda dos seguintes grupos e subgrupos: 

a. itens que compõem o ICV-DIEESE; 

b. grupo Saúde; 

c. subgrupos que compõem o grupo saúde. 

4-Consistência e análise dos resultados; 

5-Elaboração de relatório analítico.  

• Produto 2: Elaboração de proposta de projeto para acompanhamento e 

análises sistemáticas de preços de produtos e serviços de saúde.  

1- Elaboração de projeto, no qual deverá constar objetivos, resultados esperados, 

cronograma de execução e planejamento orçamentário. 
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4.2. Procedimentos a serem utilizados para a realização dos estudos 

previstos no âmbito da PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego: 

Produto 1: Caracterização do trabalhador da saúde 

� Abrangência: Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo 

Horizonte, Salvador e Distrito Federal 

� Período: 1998-2003 

1- Processamento de indicadores relativos ao mercado de trabalho específico 

de cada uma das seis regiões metrolpolitanas 

2- Processamento de indicadores relativos aos trabalhadores da área de saúde 

em cada uma das seis regiões metropolitanas, considerando os seguintes 

aspectos: 

a- perfil do total de ocupados, segundo atributos pessoais: sexo, faixa 

etária, posição na família, escolaridade e cor. 

b- caracterização do trabalho principal do total de ocupados: posição na 

ocupação, tempo médio de permanência no trabalho principal, 

periodicidade de exercício de trabalho, rendimento mensal e jornada de 

trabalho. 

3- Geração de indicadores de rendimento, jornada e tempo de permanência no 

posto de trabalho, segundo cruzamento das seguintes variáveis: gênero; raça; 

escolaridade; faixa etária; tipo de ocupação exercida; posição na ocupação e 

periodicidade de exercício do trabalho.  

4- Perfil dos ocupados na saúde com trabalho adicional, segundo atributos 

pessoais; tipo de ocupação exercida; posição na ocupação; periodicidade de 

exercício do trabalho; rendimentos e jornada. 

5- Elaboração da apresentação dos resultados: além do relatório analítico 

impresso acompanhado de anexo estatístico, serão disponibilizados em CD-

room os indicadores processados, bem como os microdados de todas as regiões 

metropolitanas no período analisado (1998-2003). 
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Produto 2 – Elaboração de projeto de pesquisa sobre a utilização de serviços 

de saúde 

1- Desenho da proposta de pesquisa suplementar nas regiões metropolitanas 

de Recife e Porto Alegre, que compreende as seguintes fases: 

a- Definição de temas e variáveis a serem investigados, sobre os 

seguintes temas: acesso a convênio/plano de saúde; procura por 

serviços de saúde; avaliação do atendimento recebido na rede 

pública; motivos da não procura por atendimento à saúde; 

deficiências físicas e mentais e doenças crônicas. 

b- Elaboração dos instrumentos de Coleta: versão do questionário para 

pré-teste, realização do pré-teste , avaliação do pré-teste e desenho 

final do questionário e  manuais de instruções para o entrevistador, 

supervisor e critica. 

c- Levantamento das informações: seleção pessoal adicional, 

capacitação da equipe adicional e equipe permanente PED, 

organização dos trabalhos de campo, aplicação do questionário, 

supervisão e crítica da coleta. 

d- Constituição do banco de dados suplementar: digitação dos 

microdados, consistência eletrônica e carregamento da base de 

dados. 

e- Processamento dos indicadores: elaboração dos programas de 

processamento das tabulações em SPSS, análise estatística dos 

indicadores a serem disponibilizados e analisados.  

f- Análise dos resultados: elaboração do plano de análise e 

tabulações/indicadores a serem processados; elaboração do 

relatório analítico. 
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5. PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS DESTA CONSULTORIA 

Como resultado das atividades propostas, estão previstos os seguintes produtos: 

PRODUTO 1 – Evolução dos Preços de Produtos e Serviços de Saúde – 1997-2003  

PRODUTO 2 – Projeto para acompanhamento e análises sistemáticas de preços de 
produtos e serviços de saúde.  

PRODUTO 3 – Relatório analítico das informações processadas sobre os 
trabalhadores na área de saúde nas bases de dados da PED, em seis regiões 
metropolitanas. 

PRODUTO 4 – Projeto de pesquisa sobre a utilização de serviços de saúde em duas 
regiões metropolitanas, através de questionário suplementar a ser incorporado ao 
levantamento básico mensal da PED. 
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6. PRAZO E CRONOGRAMA FÍSICO 

Apresenta-se, a seguir, o cronograma previsto para a realização das atividades 

propostas. 

ATIVIDADES Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Estudos previstos no âmbito do ICV-DIEESE    
   

Levantamento dos itens relativos à saúde no ICV-DIEESE 
      

Processamento das variações de preços dos itens relativos à 
saúde no ICV-DIEESE no período 1997-2003 

      

Consistência e análise dos resultados 
      

Elaboração de relatório analítico 
      

Projeto para acompanhamento e análises sistemáticas de 
preços de produtos e serviços de saúde.  

   
   

Estudos previstos no âmbito da PED - Pesquisa de Emprego 

e Desemprego: 

   
   

Análise das possibilidades de processamento de indicadores 
sobre trabalhadores da saúde 

   
   

Processamento da base de dados      
  

Elaboração de relatório de análise das informações levantadas    
   

Elaboração de projeto de pesquisa sobre a utilização de 
serviços de saúde 

   
   

7.CUSTO 

As atividades propostas estão orçadas no valor total de R$ 150.000,00 (cento e 

cinqüenta mil reais). 

7.1 DESEMBOLSO 

• 30% NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO; 

• 20% NA ENREGA DO PRODUTO 1; 

• 20% NA ENTREGA DO PRODUTO 2; 

• 30% NA ENTREGA DO PRODUTO 3 E 4. 
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8. CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

O DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos - foi criado em 22 de dezembro de 1955 por um grupo de entidades 

sindicais movidas pela necessidade de conhecer direta e objetivamente a 

realidade vivida pelos trabalhadores e ter acesso a informações de sua confiança. 

Ao longo de sua existência, a atuação da instituição tem se fundamentado na 

integração das atividades de pesquisa, assessoria e educação. Os trabalhos 

desenvolvidos abrangem a análise de conjuntura e dos temas estruturais da 

realidade socioeconômica do país, o campo das relações de emprego e trabalho, 

as questões tecnológicas, de organização do trabalho e da produção e a educação 

sindical. 

DADOS GERAIS DA ENTIDADE 

Nome: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos 

Natureza e finalidade: associação civil sem fins lucrativos, definida 

estatutariamente como “órgão unitário do Movimento Sindical Brasileiro 

destinado à produção e difusão de conhecimento e informação sobre o trabalho 

em um contexto multidisciplinar; tendo como instrumento de análise o método 

científico, a serviço dos interesses da classe trabalhadora, sem prejuízo da 

diversidade de posições e enfoques sindicais." (Estatuto do DIEESE - artigo 3º.). 

Endereço: Rua Ministro de Godoy, 310 – CEP: 05001-900 - São Paulo – SP  

Fone: 11-3874-5377 

Fax: 11-3874-5394 

Email: en@dieese.org.br  
Internet: www.dieese.org.br 

Estrutura organizacional: O DIEESE possui uma Direção Sindical Nacional e 

Direções Sindicais Regionais em cada uma das 15 unidades da federação onde 

possui escritórios regionais. 

Responsáveis pela entidade: 

Wagner Firmino de Santana 

Presidente 

 


