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Aula 4 | Organização e apresentação de 
dados em gráficos e tabelas

Meta da aula

Apresentar como os dados estatísticos podem ser organizados •	

e dispostos em tabelas e gráficos, de acordo com as normas e 

os tipos de dados.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. calcular a frequência de uma variável;

2. elaborar tabelas de acordo com as normas estabelecidas;

3. construir gráficos adequados ao tipo de dados da amostra.

Pré-requisitos

Para que você tenha um bom aproveitamento desta aula, é im-

portante que você reveja o conceito de tipos de dados, assunto 

da Aula 1, e o que são amostragem e técnicas de amostragem, 

assuntos das Aulas 2 e 3.

Dados amostrais: por que precisamos  
organizá-los?

Na Aula 3, vimos como realizar o processo de coleta de dados através das 

técnicas de amostragem. Vamos supor a seguinte situação: você aplicou 

a técnica de amostragem aleatória simples e coletou alguns dados (idade, 

sexo, escolaridade, antecedentes clínicos) sobre algumas pessoas infectadas 

pelo vírus da gripe Influenza A (H1N1). Você pode estar se perguntando: e 

agora, o que faço com essas informações? Após a coleta dos dados, o passo 

seguinte é a sua organização.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1182265
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Figura 4.1: As férias escolares de julho de 2009 foram prolongadas para evitar a dis-
seminação da gripe A (H1N1).

Uma vez que os dados estão organizados em tabelas e/ou gráficos fica mais 

fácil analisá-los e interpretá-los. Assim, podemos verificar quais são as pesso-

as que estão sendo mais afetadas pela enfermidade e, que decisões impor-

tantes podem ser tomadas. No caso da Influenza A (H1N1), uma análise de 

dados como essa fez com que o governo decidisse que seria melhor adiar a 

volta às aulas nas escolas, para evitar a disseminação do vírus.

Nesta aula, você vai aprender como organizar os dados coletados e como 

apresentá-los em gráficos e tabelas. Esses dois instrumentos facilitam a com-

preensão e a interpretação dos dados.

Organização dos dados
Organizar os dados é muito importante na realização de um estudo. A or-

ganização dos dados evidencia diversos aspectos do assunto ou fenômeno 

que está sendo estudado, permitindo tirar importantes conclusões sobre o 

assunto pesquisado.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/571790
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Figura 4.2: A organização dos dados é fundamental para que o processo de análise e 
interpretação seja realizado com sucesso.

Na etapa de organização dos dados, alguns conceitos são importantes, 

como:

dados brutos;•	

rol;•	

frequência;•	

frequência relativa.•	

Vejamos o significado de cada um desses termos:

Dados brutos: são dados que não tiveram qualquer tratamento, ou seja, 

não foram organizados após a coleta. Esses dados praticamente não trazem 

informações sobre a variável que está sendo analisada.
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Rol: é a ordenação dos dados coletados na amostra, em ordem crescente ou 

decrescente.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1024819
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Figura 4.3: Devemos fazer um rol para organizar os dados, ou seja, ordená-los em 
ordem crescente ou decrescente.

Frequência: após a ordenação dos dados, calcula-se a sua frequência.

A frequência é o total de vezes que um acontecimento se repete. Ela pode 

ser chamada de simples ou absoluta. Em matemática, esse tipo de frequência 

é representado pela sigla fi.O subscrito i indica cada observação individual.

Frequência relativa: a frequência relativa é obtida dividindo-se a frequência 

simples ou absoluta de cada acontecimento pelo número total dos aconteci-

mentos. Em matemática, sua sigla é fri.

Como a frequência relativa é uma medida bastante utilizada nos estudos, ve-

remos em um exemplo como calculá-la. A seguir, temos o total de pacientes 

com diabetes no estado de Minas Gerais, organizados segundo o sexo, no 

primeiro semestre de 2009.
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Tabela 4.1: Pacientes com diabetes em Minas Gerais, segundo o sexo, no 
período de janeiro a junho de 2009

Sexo Frequência absoluta Frequência relativa Frequência relativa (%)

Masculino 2.878 2.878/7.848= 0,3667 36,67

Feminino 4.970 4.970/7.848=0,6333 63,33

Total 7.848 1,0 100%
Fonte: http://hiperdia.datasus.gov.br/

 

A frequência relativa em porcentagem (%) é obtida multiplicando-

se a frequência relativa por 100.

No exemplo, a frequência absoluta está sendo representada pelo número 

de pessoas. Ela está mostrando o número de pessoas que têm diabetes no 

estado de Minas Gerais, no primeiro semestre de 2009, e a divisão dessas 

pessoas de acordo com o sexo.

Em termos conceituais, vimos que a frequência relativa é a frequência abso-

luta de cada acontecimento dividida pelo total dos acontecimentos. Nesse 

caso, o acontecimento pode ser considerado como o fato de ser do sexo 

masculino ou feminino. Na tabela, a frequência relativa é obtida dividindo 

o total de pessoas com diabetes de cada sexo pela população total com a 

doença. Vamos ver esses cálculos?

=M

pessoas com diabetes, sexo masculino
fr

população total com diabetes
 frM = 

2.878
0,3667

7.848
=

frF = pessoas com diabetes, sexo feminino
população total com diabetes

 frF = 
4.970

0,6333
7.848

=

Após calcular a frequência relativa, fica mais fácil interpretar os resultados 

se essa frequência for expressa em percentuais. Veja a última coluna da  

tabela.
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De acordo com os resultados da coluna, quase 37% dos pacientes com 

diabetes em Minas Gerais, no primeiro semestre de 2009, eram homens. 

A maioria das pessoas com diabetes era composta de mulheres (cerca de 

63%). Como chegar a esses percentuais? Muito simples. Basta multiplicar o 

resultado da frequência relativa por 100.

Atualmente, os softwares estatísticos têm uma ferramenta para o cálculo 

da frequência dos acontecimentos referentes a uma variável, e isso facilita 

muito a nossa vida. Os resultados são apresentados em tabelas de frequên-

cia. Nosso próximo passo é verificar como elaborar tabelas e gráficos e como 

apresentar neles as frequências calculadas.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

No primeiro trimestre de 2009, o município de Joinville registrou o total de 

óbitos listados a seguir, distribuídos segundo o sexo. Com base nesses da-

dos, calcule as frequências relativas (em %), para cada coluna, e complete 

a tabela.

Total de óbitos em Joinville, segundo o sexo, de janeiro a março de 2009
mês sexo freq. relativa freq. relativa (%)

masc. fem. masc. fem. masc. fem.

Janeiro 151 105

Fevereiro 119 89

Março 157 116

Total 427 310 1,0 1,0 100 100
Fonte: Central Funerária/Jlle.

Softwares estatísticos
Programas de computador 
que permitem 
operacionalizar dados 
estatísticos.

Glossário
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Apresentação dos dados em tabelas

Nas tabelas, os dados são dispostos em colunas verticais e em linhas horizon-

tais. Elas contêm elementos essenciais e complementares.

Os elementos essenciais são:

título;•	

cabeçalho;•	

coluna indicadora;•	

corpo.•	

Os elementos complementares são:

fonte;•	

notas;•	

chamadas.•	

Precisamos observar algumas normas técnicas de cada um destes elementos 

para fazer uma tabela. Vamos ver quais são?

Elementos essenciais
Título: o título é colocado na parte superior da tabela. Ele deve ser pre-•	
ciso, indicando a natureza do fato sob estudo, as variáveis analisadas, o 

local e o período relacionado ao fato.

Lembre-se de que para não esquecer 

qualquer informação do título, você 

deve fazer as seguintes perguntas: O 

quê? Onde? Quando?

Fonte: www.sxc.hu/photo/1102204
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Cabeçalho: no cabeçalho é especificada a natureza do conteúdo de cada •	
coluna. Ele fica logo abaixo do título, centralizado na coluna. 

Coluna indicadora: divisão da tabela em sentido vertical. Especifica a na-•	
tureza do conteúdo de cada linha.

Corpo: conjunto de linhas e colunas com os dados.•	

Elementos complementares
Fonte: indicativo da instituição, pesquisador ou pesquisadores responsá-•	
veis pela publicação ou fornecimento dos dados. Ela deve ficar no rodapé 

da tabela e ter o tamanho da letra inferior ao tamanho da letra do texto. 

Serve como indicativo para consultas posteriores.

Notas: utilizadas para algum esclarecimento sobre as informações que •	
constam na tabela. São colocadas no rodapé da tabela, logo após a fon-

te. São numeradas ou expressas por meio de símbolos gráficos (ex.: as-

terisco *).

Chamadas: utilizadas para esclarecer detalhes sobre as colunas ou linhas. •	
Geralmente são numeradas em algarismos arábicos. Enquanto as notas 

têm caráter geral, ou seja, referem-se à tabela toda, as chamadas têm 

caráter específico, pois elas se referem a um item específico da tabela.

As tabelas devem ser abertas nas 

laterais, sendo fechadas por linhas 

horizontais nas partes superior e 

inferior. Elas devem ser simples e 

auto-explicativas, ou seja, ao olhar 

uma tabela você deve ser capaz de 

entender toda informação sem ler 

o texto.Fonte: www.sxc.hu/photo/997219
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Rodapé
Espaço na parte inferior 
da tabela que é utilizado 
para colocar informações 
relacionadas aos dados.

Glossário
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Vamos agora localizar todos esses elementos?
Veja a seguir, em uma tabela, os elementos essenciais e complementares que 

foram apresentados:

Tabela 4.2: Nascidos vivos por ano de nascimento, Brasil, 2005-2007*.
Ano do registro Frequência

2005 20.066

2006 29.863

2007 51.599(1)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estatísticas do Registro Civil 2007.
Nota: (*) Exclusive ignorado.
 (1) Valor aproximado.

Na tabela, verifica-se que o título “Nascidos vivos por ano de nascimento, 

Brasil, 2005-2007” responde às perguntas o quê, onde e quando.

O cabeçalho é constituído pelas palavras:

Ano do registro  Frequência

A coluna indicadora é constituída pelos números:

2005

2006

2007

O corpo da tabela é composto pelos valores:

20.066

29.863

51.599

Note que a coluna indicadora faz parte do corpo da tabela. Ela é um espaço 

vertical, localizado na parte esquerda da tabela, que indica o conteúdo das 

linhas. A separação foi feita para mostrar melhor a sua função.

Finalmente, temos os elementos complementares. A Fonte: IBGE, Diretoria 

de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estatísticas 

do Registro Civil 2007 indica a Instituição onde os dados foram coletados.



Gerência de Saúdee-Tec Brasil 72

A nota (1) Exclusive ignorado está representada pelo asterisco (*). Ela está 

esclarecendo que a frequência de nascidos vivos para todos os anos (2005 a 

2007) exclui os casos ignorados, ou seja, casos sem informação.

A chamada está numerada (1). Ela está indicando que o total de nascimentos 

para 2007 é um valor aproximado, isso é, não corresponde ao valor real.

Após apresentar mais claramente esses elementos, é importante fazer mais 

uma observação. Atualmente, utilizamos muito a internet para consultar 

textos e dados. Você se lembra de que na primeira aula falamos que uma im-

portante fonte de dados é o IBGE? Essa Instituição disponibilizou estimativas  

populacionais recentes para todos os municípios brasileiros no seu site. Va-

mos supor que no dia 27 de agosto de 2009 acessamos o site e coletamos 

dados sobre o total da população nos municípios de Minas Gerais. Depois, 

elaboramos uma tabela com os valores coletados. Vamos ver como fazer a 

citação da fonte da tabela?

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas das 

populações residentes, em 1º de julho de 2009. Disponível em: http://www.

ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf. 

Acesso em: 27 ago. 2009.

Além do nome da instituição, veja que na fonte deve constar o título, o en-

dereço eletrônico e a data de acesso ao site.

Note que quando um texto tem mais de uma ta-

bela, elas são numeradas de forma sequencial.

Fonte: www.sxc.hu/
photo/693029
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Estimativas populacionais
Total suposto da população, 
sem realizar sua contagem. 
Para calcular a estimativa, 
o IBGE utiliza o tamanho 
da população em anos 
anteriores, além de dados 
sobre nascimentos, mortes  
e migração.

Glossário
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Atividade 2

Atende aos Objetivos 1 e 2

Veja essa reportagem: “(...) Entre maio de 2007 e maio de 2008, a frota re-

gistrada em Bauru aumentou 8%. Subiu de 157.099 para 170.791 veículos, 

com destaque para as motocicletas. E é exatamente o veículo de duas rodas 
o que mais causa morte no trânsito da cidade. Das 11 pessoas que perderam 
a vida em acidentes neste ano, seis eram motociclistas. Três eram pedestres 
e duas ciclistas”.

Fonte: Souza, Marcelo. Jornal da cidade de Bauru. Acidente com vítima gra-

ve sobre 39%. Disponível em: http://abrambrasil.org.br/not_08.06.07_aci-

dente.html. Acesso em: 27 ago. 2009.

A partir dos dados sublinhados, construa uma tabela usando os elementos 

essenciais e complementares que aprendeu. Apresente também a frequência 

absoluta, a frequência relativa e a frequência relativa em porcentagem.

Apresentação de dados em gráficos

Como no caso das tabelas, existem normas também para a construção de 

gráficos. Eles devem ter:

título;•	

escala;•	

fonte.•	

O título pode estar acima ou abaixo do gráfico e também deve responder 

às questões: O quê? Onde? Quando? A escala é um método de ordenar 

grandezas permitindo comparar seus valores. Grandeza é tudo aquilo que 
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pode ser contado, medido ou relacionado (ex.: altura, peso, tempo etc.). 

Ela deve ser crescente, da esquerda para a direita. A fonte deve estar logo 

abaixo do gráfico.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1198416
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Figura 4.4: Os gráficos nos ajudam a organizar os dados. Todo gráfico deve ter título, 
escala e fonte.

Os principais tipos de gráficos são:

histograma;•	

em barras ou em colunas;•	

em linhas;•	

em setores.•	

Não vamos ensiná-lo como construir cada tipo de gráfico, pois atualmente 

os diversos softwares (ex.: Excel, SPSS) têm ferramentas disponíveis para essa 

construção. No entanto, serão dadas dicas sobre qual gráfico é mais indica-

do para certos tipos de dados.

Histograma
O histograma é mais utilizado para a representação dos dados que são apre-

sentados em tabelas de distribuição de frequências. É formado por um con-

junto de retângulos paralelos, em que a base representa o intervalo de clas-

se, e a altura de cada retângulo corresponde à frequência.

Distribuição  
de frequências
Método de agrupamento 
dos dados em intervalos de 
classes, com o objetivo de 
fornecer a quantidade e/ou 
a porcentagem de dados em 
cada intervalo. Os intervalos 
de classe são intervalos de 
variação dos valores de uma 
variável.

Glossário



e-Tec BrasilAula 4 | Organização e apresentação de dados em gráficos e tabelas 75

Fonte: crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?...

Gráfico 4.1: Valor mensal gasto com medicamentos, 
famílias do bairro de Santa Mônica, 2008
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No histograma, o eixo Y (cujos valores variam de 0 a 140.000) corresponde à 

frequência relacionada aos gastos com medicamentos das famílias do bairro 

de Santa Mônica, em 2008. O eixo X mostra a distribuição dos gastos, que 

variaram entre R$ 20,00 e R$ 360,00 no mês. É como se uma tabela de fre-

quência fosse representada graficamente, sendo que as famílias foram agru-

padas de acordo com os gastos com medicamentos. Dá para perceber que a 

maior parte das famílias gastou em torno de 180 a 220 reais por mês.

Gráfico em barras (ou em colunas)
O gráfico em barras (ou em colunas) possibilita uma comparação rápida dos 

valores apresentados, sendo bastante apropriado para dados discretos ou 

que consistem em contagens (ex.: total de pessoas com uma determinada 

doença).
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Gráfico 4.2: Número de portadores de Diabetes  
mellitus, estimativa por sexo e faixa etária, Brasil  

Vigitel 2007
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Fonte: Brasil Vigitel, Ministério da Saúde

Gráfico em linhas
Este tipo de gráfico é indicado para dados de séries temporais, ou seja, um 

conjunto de dados para uma determinada variável, ao longo do tempo.

Gráfico 4.3: Hanseníase – Taxas anuais  
de detecção e prevalência. Brasil, 1986 a 1999
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Fonte: www.campinas.sp.gov.br/saude/doencas/hansenia

Gráfico em setores (em pizza)
Esse tipo de gráfico é muito utilizado para representar a contagem do total 

de ocorrências dos valores de uma variável qualitativa. Ele é construído a 

partir de um círculo de 360 graus, que é dividido em setores com áreas pro-

porcionais às frequências das categorias da variável.
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Gráfico 4.4: Percentual dos trabalhadores de Visa  
(Vigilância Sanitária), segundo a esfera do vínculo  

de contrato de trabalho, Brasil, 2004

Fonte: www.anvisa.gov.br/.../composicao_quadro.htm

Fonte: Censo Nacional dosTrabalhadores de Vigilância Sanitária,Anvisa, 2004
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Verificamos que o gráfico mostra a participação de cada área em relação às 

demais áreas. Cada uma das áreas se destaca em relação ao conjunto de 

todos os valores da variável analisada.

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Para a tabela abaixo, determine o gráfico mais indicado:

Barrasa) 

Histogramab) 

Linhasc) 

Total de ouvintes, segundo a preferência por programa de rádio, cidade 
X, 2008

Preferência por programa de rádio Número de ouvintes

Noticiário 15

Esportivo 25

Musical 30

Outros 05
Fonte: Dados fictícios.
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Conclusão

Esta aula nos mostrou como organizar e apresentar os dados amostrais em 

tabelas e gráficos. Vimos ainda qual o tipo de gráfico mais adequado aos 

dados coletados. São questões importantes, pois a escolha adequada de 

um gráfico e a elaboração correta de uma tabela nos permitem uma melhor 

compreensão dos resultados obtidos no estudo.

Resumo

Os dados coletados em uma amostra podem ser organizados e dispostos •	
por meio de tabelas e/ou gráficos.

Na organização dos dados, alguns conceitos são importantes: dados bru-•	
tos, rol, frequência, frequência relativa.

Os dados brutos são dados que não foram submetidos a tratamento. O •	
rol é a ordenação dos dados em ordem crescente ou decrescente. A fre-

quência (simples ou absoluta) é o total de vezes que um acontecimento 

se repete. A frequência relativa é obtida dividindo-se a frequência simples 

ou absoluta de cada acontecimento pelo número total dos acontecimen-

tos.

Ao apresentar os dados em tabelas, algumas normas devem ser observa-•	
das. Elas devem ser abertas nas laterais e precisam conter alguns elemen-

tos essenciais e complementares.

Os elementos essenciais são o título, o cabeçalho, o corpo e a coluna •	
indicadora.

O título deve indicar a natureza do fato sob estudo, as variáveis analisa-•	
das, o local e o período relacionados ao fato. No cabeçalho é feita a espe-

cificação da natureza do conteúdo de cada coluna. A coluna indicadora 

especifica a natureza do conteúdo de cada linha. O corpo corresponde 

ao conjunto de linhas e colunas com os dados.

Os elementos complementares da tabela são a fonte, as notas e as cha-•	
madas. Esses elementos devem ficar no rodapé da tabela, na sequência 

apresentada.
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A fonte dá o indicativo da instituição, pesquisador ou pesquisadores res-•	
ponsáveis pela publicação ou fornecimento dos dados. As notas são uti-

lizadas para algum esclarecimento sobre as informações que constam 

na tabela. As chamadas são utilizadas para oferecer detalhes sobre as 

colunas ou linhas.

Como no caso das tabelas, existem normas também para a construção •	
de gráficos. Eles devem ter título completo e escala. O título pode estar 

acima ou abaixo do gráfico. As escalas devem ser crescentes. Abaixo do 

gráfico, deve constar a fonte dos dados.

Os gráficos mais utilizados são o histograma, o gráfico em barras (ou em •	
colunas), o gráfico em linhas e o gráfico em setores.

O histograma é mais indicado para dados que são apresentados em tabe-•	
las de distribuição de frequências. O gráfico em barras (ou em colunas) é 

apropriado para dados que consistem em contagens. O gráfico em linhas 

é indicado para dados de séries temporais. O gráfico em setores é muito 

utilizado para representar a contagem do total de ocorrências dos valores 

de uma variável qualitativa.

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, estudaremos alguns indicadores de saúde. Até lá!

Respostas das atividades

Atividade 1

Total de óbitos em Joinville, segundo o sexo, de janeiro a março de 2009
mês sexo freq.relativa freq.relativa (%)

masc. fem. masc. fem. masc. fem.

Janeiro 151 105 0,3536 0,3387 35,36 33,87

Fevereiro 119 89 0,2787 0,2871 27,87 28,71

Março 157 116 0,3677 0,3742 36,77 37,42

Total 427 310 1,0 1,0 100 100
Fonte: Central Funerária/Jlle.
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Atividade 2

Frequência de mortes no trânsito, segundo o tipo de vítima, Bauru 2008.
Tipo de vítima freqüência Absoluta freqüência relativa frequência relativa (%)

Motociclista 6 0,5455 54,55

Ciclista 2 0,1818 18,18

Pedestre 3 0,2727 27,27

Total 11 1,0 100,00
Fonte: http://abrambrasil.org.br/not_08.06.07_acidente.html

Atividade 3

barras (dados para uma variável qualitativa, que consistem em conta-a) 

gens).

Veja como fica o gráfico.

Total de ouvintes, segundo a preferência por progra-
ma de rádio, cidade X, 2008

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa realizada.

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa realizada.
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