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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

• Título: COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE – ICV-DIEESE 

• Total do projeto: R$ 60.000,00 (sessenta 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 

• Período: 2005 a 2007 

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 visem à melhoria das condições de vida e de 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; 
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3.2 Objetivos específicos 

Este projeto tem por objetivo analisar as informações relativas a preços de 

produtos e serviços de saúde constantes de uma das mais importantes pesquisas 

desenvolvidas pelo DIEESE: o Índice de Custo de Vida- ICV – DIEESE. 

O ICV-DIEESE é calculado com base em uma pesquisa mensal que registra cerca 

de 55.000 cotações de preços referentes a 594 itens. Para isso, são realizadas 

visitas a 763 estabelecimentos comerciais varejistas localizados no município de 

São Paulo, além de 197 consultas sobre preços de tarifas públicas, planos de 

saúde, escolas, consultas médicas, dentistas, laboratórios clínicos, entre outros. 

Os produtos e serviços são agregados em 10 grupos: Alimentação; Habitação; 

Transportes; Saúde; Vestuário; Educação e Leitura; Equipamento Doméstico; 

Despesas Pessoais; Recreação e Despesas Diversas. 

Para o cálculo da variação do ICV-DIEESE, toma-se por base de ponderação a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares de 1994/95 (POF/94/95), que reflete a 

estrutura de gastos das famílias paulistanas. Além do índice de custo de vida 

geral, calculado para o conjunto das famílias, são elaborados mais três 

indicadores, que correspondem às estruturas de gastos das famílias segundo seu 

poder de compra.  

No ICV-DIEESE, o grupo saúde é constituído por dois subgrupos: “assistência 

médica” e “medicamentos e produtos farmacêuticos”. O quadro abaixo apresenta 

o detalhamento dos produtos e dos serviços cujos preços são acompanhados.
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Quadro I 

Índice do Custo de Vida – DIEESE - Composição do grupo saúde 

GRUPO SAÚDE 

Subgrupo Assistência Médica 

Serviços Produtos 
Seguros e Convênios Plano Empresa 
 Plano Particular 

Consultas Médicas Dentistas, oculistas, endocrinologistas, pediatras, 
ginecologistas, dermatologistas, clínicos gerais, psicólogos 
e fonoaudiólogos  

Exames laboratoriais Exame de Sangue 
 Exame de Urina 
 Exame de Fezes 
 Ultrassonografia 

Internações Hospitalares Diárias hospitalares 
Subgrupo Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

Produtos Produtos 
Medicamentos Analgésicos e Antigripais 

 Antibiótico 
 Antiinflamatório 
 Antialérgico 
 Anticoncepcional  
 Cardiovasculares 
 Diabete 
 Sistema nervoso central 
 Vias respiratórias 
 Vitaminas 
 Vias urinárias 
 Anti-séptico 
 Remédio Gástrico 
 Ginecológico 
 Dermatológico 

Produtos Farmacêuticos Curativos 
 Algodão 
 Soro fisiológico 

Fonte: DIEESE 

A variação dos preços do subgrupo “assistência à saúde” é captada através do 

levantamento mensal de preços de consultas médicas, de mensalidades de 

convênio de saúde, de exames laboratoriais e de serviços hospitalares.  

Para a aferição dos preços de consultas médicas, a pesquisa é realizada junto a 

consultórios de 168 profissionais ligados à área, entre médicos – de 

especialidades como clínica geral, endocrinologia, ginecologia, pediatria e 

oftalmologia -, dentistas, psicólogos e fonoaudiólogos. 

No caso dos convênios médicos, são contatadas 11 seguradoras e coletados os 

preços de mensalidades de planos particulares e planos empresa. 
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Quanto aos exames clínicos, são levantados, em vinte laboratórios, os preços de 

exames de sangue urina e fezes, além dos referentes à ultrassonografia. Ainda 

são coletados preços de diárias hospitalares em dez hospitais. 

No que se refere ao subgrupo “medicamentos e produtos farmacêuticos” são 

acompanhados 148 itens, cujos preços são levantados, semanalmente, na tabela 

oficial da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (Abifarma). São 

também pesquisados, em 56 supermercados, os preços de sete produtos. 

Com este projeto pretende-se dar continuidade ao estudo apresentado pelo 

DIEESE a este Ministério, em março de 2005, que analisava o comportamento 

desses preços para o grupo saúde no período compreendido entre 1997 e 2004. 

Para isso, prevê-se a elaboração de quatro relatórios, dois semestrais e dois 

anuais, assim distribuídos: 

Relatório 1 – agosto de 2005 – “Levantamento e análise dos preços de produtos e 

serviços relativos à saúde no Índice de Custo de Vida calculado pelo DIEESE no 

período janeiro a junho de 2005”; 

Relatório 2 – fevereiro de 2006 – “Levantamento e análise dos preços de produtos 

e serviços relativos à saúde no Índice de Custo de Vida calculado pelo DIEESE no 

ano de 2005”; 

Relatório 3 – agosto de 2006 – “Levantamento e análise dos preços de produtos e 

serviços relativos à saúde no Índice de Custo de Vida calculado pelo DIEESE no 

período janeiro a junho de 2006”; 

Relatório 6 – em fevereiro de 2007 – “Levantamento e análise dos preços de 

produtos e serviços relativos à saúde no Índice de Custo de Vida calculado pelo 

DIEESE no ano de 2006”. 
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Para a execução desses estudos, serão adotados s seguintes procedimentos: 

1- Levantamento das seguintes variáveis: 

• Taxas semestrais e anuais de variação do ICV-DIEESE; 

• Taxas semestrais e anuais de variação dos grupos de produtos que 
compõem o ICV-DIEESE; 

• Taxas semestrais e anuais de variação dos preços do grupo Saúde e dos 

subgrupos que o compõem; 

• Peso dos grupos que compõem o ICV-DIEESE nos diversos estratos de 

renda; 

• Ponderação do grupo Saúde e seus subgrupos no orçamento familiar por 

estrato de renda; 

2- Elaboração de tabelas e gráficos para cada uma das variáveis acima 

especificadas; 

3 - Consistência e análise dos resultados; 

4- Elaboração de relatório analítico. 
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5. PRAZO E CRONOGRAMA FÍSICO 

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

propostas. 

ATIVIDADES 
Agosto 
2005 

Fevereiro 
2006 

Agosto  
2006 

Fevereiro 
2007 

Levantamento dos itens relativos à saúde no ICV-DIEESE  
    

Processamento das variações de preços dos itens relativos à saúde 
no ICV-DIEESE : estudo semestral 1 – 2005     

Consistência e análise dos resultados e elaboração de relatório 
analítico: estudo semestral 1 – 2005     

Levantamento dos itens relativos à saúde no ICV-DIEESE  
    

Processamento das variações de preços dos itens relativos à saúde 
no ICV-DIEESE : estudo anual 1 – 2005     

Consistência e análise dos resultados e elaboração de relatório 
analítico: estudo anual 1 – 2005     

Levantamento dos itens relativos à saúde no ICV-DIEESE  
    

Processamento das variações de preços dos itens relativos à saúde 
no ICV-DIEESE : estudo semestral 2  – 2006     

Consistência e análise dos resultados e elaboração de relatório 
analítico: estudo semestral 2 – 2006     

Levantamento dos itens relativos à saúde no ICV-DIEESE  
    

Processamento das variações de preços dos itens relativos à saúde 
no ICV-DIEESE : estudo anual 2  – 2006     

Consistência e análise dos resultados e elaboração de relatório 
analítico: estudo anual 2 – 2006     

6. CUSTO 

As atividades propostas estão orçadas no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais).
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7. 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: 

CARLOS ANDREU ORTIZ 

Presidente 


