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Aula 5 | Indicadores de saúde

Meta da aula

Apresentar alguns importantes indicadores de saúde e as for-•	

mas de calculá-los e interpretá-los.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. calcular e interpretar indicadores relacionados à mortalidade;

2. calcular e interpretar indicadores relacionados à morbidade;

3. calcular e interpretar indicadores relacionados à cobertura de servi-

ços de saúde;

4. comparar indicadores de saúde entre regiões.

Será que devemos nos preocupar?

Vamos supor que você trabalhe em um posto de saúde em São Gabriel da Ca-

choeira, um pequeno município do Amazonas. Algumas pessoas de sua comu-

nidade estão preocupadas porque há dez casos de malária confirmados. Você 

precisa analisar a situação, verificar se, de fato, esses casos são motivos para se  

preocupar. O que você diria, como Gerente de Saúde, se pedissem a sua 

opinião sobre essa questão? Anote sua resposta no espaço a seguir.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/264245
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Você pode ter respondido que há muitos ou poucos casos de pessoas com o 

vírus. E, dependendo da sua resposta, a comunidade poderá ficar tranquila 

ou preocupada com a situação. Mas como definir com precisão se os casos 

de vírus na comunidade são muitos ou poucos?

Você sentiu falta de dados para responder à pergunta? Para uma correta 

avaliação da situação, você precisa de outros dados. Além de saber quantos 

são os casos de malária, é fundamental saber o tamanho da população da 

sua comunidade. Informações sobre como a doença afetou a comunidade 

em outros anos também são de extrema importância para que você possa 

fazer uma comparação. Há também outros dados que irão facilitar seu tra-

balho. Conhecendo os indicadores de saúde, você poderá tomar as provi-

dências necessárias.

Nesta aula, você aprenderá a calcular e a analisar alguns importantes in-

dicadores de saúde. O Técnico em Gerência de Saúde precisa utilizar estes 

indicadores para:

analisar a situação de saúde atual ou passada de uma população;•	

avaliar se houve avanços ou retrocessos nas condições de saúde;•	

fazer comparações entre os indicadores para determinadas regiões.•	

Indicadores de saúde: O que são?  
Para que servem?

Quando coletamos dados sobre saúde, como o número de casos de uma 

doença ou o número de óbitos na população, como analisar esses dados?

Números absolutos na área da saúde, como o total de casos de doenças, de 

pessoas infectadas com um vírus ou de mortes não nos dão informações su-

ficientes sobre a situação de saúde de uma população. É preciso transformar 

esses números em indicadores de saúde.

Você já deve ter visto na televisão ou lido no jornal reportagens que abordem 

taxas de mortalidade infantil, de morbidade, de prevalência e de incidência. 

Estes são alguns exemplos de indicadores de saúde. Eles facilitam a nossa 

Indicadores de saúde
Medidas utilizadas para 
avaliar a situação de saúde 
e mortalidade de uma 
população. Esses indicadores 
fornecem subsídios para os 
formuladores de políticas 
públicas na área da saúde.

Glossário
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vida! Esta é uma importante ferramenta que nos permite observar quais são 

os problemas na área de saúde e tomar as providências necessárias para 

minimizá-los. Os indicadores de saúde são expressos em taxas ou proporções 

e, desta forma, a comparação entre os dados se torna bem simples.

Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/hanseniase/docs/Mapa_Taxa_de_prevalencia_PR2000_BRASIL.gif

Figura 5.1: Casos e taxas de incidência de hanseníase, regiões brasileiras, 2000.

Indicadores de saúde

Em geral, os indicadores de saúde são elaborados por meio de números. Mas 

não por números absolutos, e sim por frequências relativas. Essas frequên-

cias relativas são expressas em forma de taxas ou proporções.

Existem vários indicadores na área da saúde. Dada a grande quantidade des-

ses índices, veremos apenas os que são mais utilizados:

indicadores de mortalidade:•	

taxa de mortalidade infantil; –
taxa de mortalidade por causas; –
mortalidade proporcional por causas. –

Frequência relativa
Corresponde à divisão do 
total de ocorrências de um 
acontecimento pelo total 
de ocorrências de todos os 
acontecimentos.

Taxas
Equivalem a uma medida de 
risco. Ou seja, expressam o 
risco de ocorrência de um 
evento. Elas são calculadas 
por meio de uma divisão. No 
numerador temos o total de 
ocorrências de um evento, 
e no denominador, todas as 
pessoas expostas ao risco 
desse evento.

Proporções
Mostram a relação entre 
o total de casos em um 
acontecimento e o total 
de casos de todos os 
acontecimentos. São 
calculadas por meio da 
divisão e são expressas  
em %.

Glossário
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indicadores de morbidade:•	

taxa de incidência; –
taxa de prevalência; –
proporção de casos existentes de uma doença. –

indicadores de cobertura de serviços:•	

proporção de consultas por especialidade; –
proporção de partos cesáreos. –

Alguns dos índices serão apresentados na forma de taxas e outros na forma 

de proporções.

Indicadores de mortalidade
Para entendermos os indicadores de mortalidade, antes precisamos conhe-

cer bem dois conceitos:

mortalidade infantil: corresponde a todos os óbitos de crianças abaixo de •	
um ano de idade.

mortalidade por causas: corresponde a todos os óbitos causados por de-•	
terminada doença.

Taxa de mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil é definida como o total de óbitos de crianças 

menores de um ano de idade, para cada mil crianças nascidas vivas, em um 

determinado ano e região. Como interpretar essa taxa? Ela corresponde ao 
risco de uma criança nascida viva morrer antes de completar um ano de 

idade.

É um indicador que representa as condições gerais de vida ou saúde de 

uma população. Nas regiões menos desenvolvidas, esse indicador apresenta 

valores mais elevados (ex.: Região Nordeste do Brasil). Essa informação é 

importante, pois os formuladores de políticas públicas podem implementar 

medidas para reduzir a mortalidade infantil nessas regiões.
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Você, como Técnico em Gerência de Saúde precisa saber calcular e analisar 

esse indicador. Vamos ver como se faz esse cálculo e análise?

Taxa de mortalidade infantil = Óbitos de crianças com até 1 ano
Nascidos vivos no ano

 x 1.000

Aplicando a fórmula teremos, para cada mil nascidos vivos em um ano, o 

total de óbitos de menores de 1 ano de idade.

Para ficar mais claro, vamos imaginar a seguinte situação: em uma pequena 

cidade do interior foi feito o registro de 450 nascimentos no ano passado. 

No mesmo ano, foram registrados óbitos de 9 crianças com menos de um 

ano de idade. Qual a taxa de mortalidade infantil nessa cidade, em 2008? 

Faça o cálculo!

Óbitos de crianças com até 1  ano
x 1.000

Nascidos vivos no ano

Confira a resposta:

Taxa de mortalidade infantil, na cidade, 2008 = 9
1.000 20

450
x =

Vamos analisar o resultado? Para cada mil crianças nascidas vivas na cidade, 

pode-se dizer que nove correm o risco de morrerem antes de completar um 

ano de idade. Veja bem: apesar de termos apenas 450 nascidos vivos, faze-

mos a análise considerando uma situação de 1.000 nascimentos. Devemos 

seguir a fórmula!

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

Gráfico 5.1: Taxas de mortalidade infantil,  
estado de São Paulo, 1980-2007

Países desenvolvidos Países em desenvolvimento

Novos casos
2020

Novos casos
2000

Óbitos 2000 Óbitos 2020

Fonte: Programa Nacional de Controle de Cancêr 2002
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Como podemos observar no gráfico, tem sido significativa a redução da 

mortalidade infantil no estado de São Paulo, ao longo dos anos. Essa redu-

ção é decorrente de vários fatores, entre eles: a ampliação dos serviços de 

saúde (cobertura vacinal, pré-natal) e a melhoria das condições ambientais. 

Além disso, o aumento da escolaridade das mães, da utilização da terapia 

de reidratação oral e das taxas de aleitamento materno também colaborou 

para esta diminuição. A mortalidade infantil tem caído de forma significa-

tiva, também em todos os municípios brasileiros. No entanto, ela é mais 

elevada nas regiões mais pobres.

Onde encontrar os dados?
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1054202

Se você está se perguntando onde podemos ter acesso a dados 

para calcular indicadores de saúde, dê uma olhada neste site: 
www.datasus.gov.br. Lá, você verá dados sobre óbitos e nasci-

mentos que são provenientes do Registro Civil. Nesse site, além 

de você ter acesso às estatísticas vitais (dados de nascimentos 

e óbitos), terá acesso também a diversos indicadores de saúde. 

Confira!
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Claro que podemos evitar!

Você sabia que cerca de 70% das mortes de recém-nascidos 

ocorrem por causas evitáveis? As principais causas são: falta de 

atenção adequada à mulher no período de gestação e no parto, 

falta de acesso aos serviços de saúde (ex.: vacinas), condições 

ambientais inadequadas (falta de água tratada e esgoto).
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Fonte: www.sxc.hu/photo/881568

 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Suponha que você more em um município do interior de Minas Gerais, que 

registrou as seguintes estatísticas vitais, para os anos de 2000 e 2007.

Estatísticas vitais, Município X, 2000 e 2007
estatísticas vitais 2000 2007

nascimentos vivos 6.012 5.770

óbitos menores 1 ano  128  72
Fonte de dados: MS
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Com base nesses dados, você é solicitado a calcular a taxa de mortalidade 

infantil para cada ano. Analise os resultados. A taxa aumentou ou diminuiu 

no período avaliado? Que fatores explicam o resultado obtido?

Antes de apresentar o próximo indicador de mortalidade, vamos falar um 

pouco sobre a mortalidade por causas. Ou seja, sobre os óbitos causados por 

um determinado tipo de doença.

O perfil epidemiológico das doenças e óbitos está relacionado à oferta de 

serviços de saúde à população e ao nível de desenvolvimento socioeconômi-

co de uma região. Em regiões menos desenvolvidas é alta a mortalidade por 

doenças infecciosas e parasitárias. Você tem alguma ideia de por que isso 

acontece? Responda no espaço a seguir:
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Fonte: www.sxc.hu/photo/264245

Se você respondeu que é devido às condições de pobreza da população, à 

infraestrutura precária de serviços de abastecimento de água tratada e sane-

amento básico e falta de acesso aos serviços de saúde, acertou! Nas regiões 

mais desenvolvidas, ao contrário, a mortalidade por doenças infecciosas e pa-

rasitárias é pequena.. Nestes locais, as doenças crônico-degenerativas (cardio-

vasculares, diabetes, câncer etc.) constituem a principal causa de morte na 

população, além das mortes por causas externas (acidentes, homicídios etc.).

Perfil epidemiológico
A epidemiologia estuda a 
distribuição dos casos de 
doenças na população.  
O termo perfil 
epidemiológico está 
relacionado ao estudo 
quantitativo desses casos, às 
causas das doenças.

Glossário
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Fonte: http://stream.agenciabrasil.gov.br/media/
imagens/2008/03/22/1630VC037.image_media_horizontal.JPG

Figura 5.2: As doenças infecciosas e parasitárias são mais frequentes nas regiões 
menos desenvolvidas.

Identificar as principais causas de morte em uma população é de grande 

importância. Fazendo essa identificação, é possível adotar medidas espe-

cíficas (prevenção, controle) com o objetivo de reduzir as mortes por uma 

determinada causa. Os indicadores de mortalidade por causas são utilizados 

para essa finalidade. Eles podem ser expressos na forma de taxas ou de pro-

porção. Vamos ver como calculá-los.

Taxa de mortalidade por causas

No cálculo da taxa de mortalidade por uma determinada causa em uma re-

gião, é preciso ter dados sobre o total de óbitos por essa causa e o total da 

população.

Taxa de mortalidade pela causa i = Óbitos decorrentes da causa i 
Total da população

 

x 100.000

Esse indicador estima o risco que uma pessoa tem de morrer por uma deter-

minada doença, em cada 100 mil habitantes.
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Mortalidade proporcional por causas

Calcularemos a proporção de óbitos por uma determinada causa, em uma 

região e em um período. Para isso, precisamos ter dados dos óbitos associa-

dos a essa causa e dos óbitos associados a todas as outras causas na região 

e no período.

Proporção de óbitos pela causa i = Óbitos decorrentes da causa i 
Total de óbitos

 x 100

Esse indicador mostra a proporção que uma determinada causa de morte 

tem em relação às demais causas de morte ocorridas no período e região 

analisados.

Vamos ver um exemplo.

Em um vilarejo de uma cidade, 100 pessoas morreram nos últimos cinco 

anos. Essas pessoas morreram de diversas doenças. Mas sabe-se que destas 

100, 20 morreram de doenças cardiovasculares. Vamos calcular a proporção 

de óbitos por esse tipo de doença?

Proporção de óbitos por doenças cardiovasculares, no vilarejo = 
20

100 20%
100

x =

A análise do resultado pode ser feita da seguinte forma: das 100 pessoas 

que morreram no vilarejo nos últimos cinco anos, 20% morreram devido a 

doenças cardiovasculares.

Você viu o símbolo %? Sempre que calcularmos uma propor-

ção, o resultado é acompanhado por esse símbolo. Ele indica 

porcentagem. Como multiplicamos o resultado da divisão por 

100, devemos acrescentar o % ao resultado obtido.
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Atividade 2

Atende aos Objetivos 1 e 4

Imagine que você, como Técnico em Gerência de Saúde, foi encarregado de 

realizar um diagnóstico sobre as condições de saúde da população de alguns 

estados da Região Sudeste. Inicialmente, foi feita a solicitação de um relató-

rio sobre a mortalidade por AIDS em dois estados da região, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. Foram coletados os seguintes dados:

Dados sobre população, óbitos totais e óbitos por AIDS, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, 2000.

Local População Óbitos % Taxa

Total AIDS

Minas Gerais 17.891.494 96.161 783

Rio de Janeiro 14.391.282 111.196 1.644
Fonte: MS

Para que seja feito um bom relatório, você sabe que é preciso estimar o risco 

de morte por AIDS na população e a proporção de mortes por essa doença. 

Para responder essa questão, preencha a tabela com a porcentagem de óbi-

tos e com a taxa de mortalidade por AIDS. Após o preenchimento, discuta: 

Onde o risco de morte por AIDS foi maior, no ano 2000? O que você propõe, 

diante do resultado?

Indicadores de morbidade
A morbidade corresponde ao total de casos de uma determinada doença, 

em um determinado local e determinado momento.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/543797.
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Figura 5.3: A morbidade está relacionada ao conjunto de indivíduos portadores de 
uma doença em uma população, em um dado período.

Para entendermos os indicadores de morbidade, precisamos conhecer dois 

conceitos importantes:

incidência;•	

prevalência.•	

Esses conceitos estão relacionados à frequência das doenças, numa popula-

ção. Vamos ver a diferença entre eles e quais os indicadores relacionados?

Frequência de uma doença
A freqüência é determinada por meio da simples contagem das pessoas afetadas.

Incidência

A incidência de uma determinada doença refere-se aos casos novos dessa 

doença. Para quantificar essa incidência, é preciso especificar o período de 

tempo de observação do aparecimento de novos casos.

Taxa de incidência

Taxa de incidência da doença i = 
Número casos novos da doença i num local e período

População total no período
 x 100.000

Frequência de uma 
doença
A frequência é determinada 
por meio da simples 
contagem das pessoas 
afetadas.

Glossário
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Ao calcular essa taxa, você saberá qual é o risco de uma pessoa contrair uma 

determinada doença, em cada 100 mil habitantes, em um determinado local 

e período.

Vamos ver um exemplo? As estatísticas mostram que nos últimos anos tem 

crescido de forma significativa o total de pessoas com câncer, em diversos 

países, principalmente nos menos desenvolvidos. Veja o gráfico a seguir:

Fonte: http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=66 (Programa Nacional de Controle de Câncer 2002).

Gráfico 5.2: Número de óbitos por câncer e  
novos casos de câncer no mundo

Estimativas de 2000 e previsão para 2020

Países desenvolvidos Países em desenvolvimento

Novos casos
2020

Novos casos
2000

Óbitos 2000 Óbitos 2020

Fonte: Programa Nacional de Controle de Cancêr 2002

Ca
so

s e
m

 m
ilh

õe
s

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fonte: Programa Nacional de Controle de Câncer 2002

Diante dessas evidências, pode ser que um profissional da área da saúde 

queira determinar a incidência de casos de câncer de mama feminino no ano 

de 2009, em um determinado município.

Aplicando a fórmula aos dados, o profissional terá a taxa de incidência de 

câncer de mama em 2009. De uma forma geral, essa taxa representa o risco 

de ocorrência (novos casos) de uma doença na população, em um determi-

nado período.
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Atividade 3

Atende aos Objetivos 2 e 4

Você continua realizando o diagnóstico sobre as condições de saúde da po-

pulação dos estados do Sudeste. O próximo passo é analisar a incidência de 

casos de dengue em Minas Gerais e São Paulo. Você tem em mãos os dados 

de 2005, listados a seguir:

Casos de dengue e população, Minas Gerais e São Paulo, 2005
Estado Novos casos População

Minas Gerais 11.503 19.237.450

São Paulo 7.721 40.442.795
Fonte: MS/SVS-SINAM

Em qual dos estados a taxa de incidência foi menor? Comente o resultado.

Prevalência

A prevalência de uma determinada doença, em uma população, correspon-

de ao total de casos existentes dessa doença (casos novos + casos antigos).

Taxa de prevalência•	

Taxa de prevalência doença i = 
Total casos existentes da doença i num local e tempo t

População total do local no tempo t
 x 100.000

Ao aplicar a fórmula, encontraremos o risco de existência de uma doença em 

uma população, a cada 100 mil habitantes, em um determinado ano.
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Lembre-se: o conceito de preva-

lência está associado à ideia de 

estoque, pois envolve todos os ca-

sos (novos e antigos) existentes de 

uma doença.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/963913

Proporção de casos existentes de uma doença•	

Outro indicador relacionado à morbidade é a proporção de casos existentes 

de uma doença em uma determinada população e região. Esse indicador 

mostra a proporção de casos existentes de uma doença em relação aos casos 

existentes de todas as outras doenças, em um determinado ano ou período.

Proporção de casos existentes da doença i = 
Número casos existentes da doença i

Total de casos existentes de todas as doenças
 x 100

O valor encontrado corresponde à porcentagem de casos de uma doença 

em relação ao total de casos de todas as doenças que existem em uma re-

gião. Acrescentamos o símbolo % a esse valor.

Atividade 4

Atende aos Objetivos 2 e 4

Suponha que o Governo Federal destinará uma verba aos hospitais da Re-

gião Sudeste para a aquisição de novos equipamentos de hemodiálise. Po-

rém, por insuficiência de recursos, a distribuição dessa verba não ocorrerá de 

forma homogênea, entre os estados. Os estados com maior prevalência de 

influência renal crônica  serão os que receberão um maior volume de recur-

sos. Vamos supor que o total de pessoas realizando hemodiálise corresponde 

ao total aproximado de pessoas com problemas renais crônicos. Com base 

nos dados da tabela seguinte, calcule as taxas de prevalência da doença e 

determine, em ordem sequencial, as regiões que deverão ser mais beneficia-

das com os recursos.
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Pacientes em diálise (SUS), segundo a população dos estados da Região 
Sudeste, 2006

UF Casos existentes População

São Paulo 21.806 41.055.735

Minas Gerais 11.008 19.479.355

Rio de Janeiro  9.964 15.561.721

Espírito Santo  1.676 3.464.284
Fonte: MS/SE/DATASUS

Indicadores de cobertura

Entre os indicadores de cobertura, apresentaremos um relacionado às  

consultas realizadas por especialidade clínica e outro aos partos cesáreos 

realizados.

Proporção de consultas por especialidade

Esse indicador de cobertura também está relacionado à morbidade. Ele pode 

ser visto como uma medida complementar na avaliação de programas de 

saúde. No seu cálculo, consideram-se as consultas por especialidades ocor-

ridas em uma localidade, em um ano considerado. Veja a seguir como fazer 

o cálculo:

Proporção de consultas pela especialidade i=

Consultas atendidas na especialidade i
i=

Total de consultas
 x 100

Aplicando a fórmula, vamos ter a porcentagem de consultas atendidas por 

uma especialidade em relação às consultas atendidas de todas as especiali-

dades. O resultado é expresso em %.

Proporção de partos cesáreos•	

O indicador mostra a proporção de partos cesáreos no total de partos hospi-

talares. Esse indicador é calculado considerando a população de uma região, 

no ano considerado. O resultado do cálculo é expresso em %.
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Proporção de partos cesáreos = 
Total de nascidos vivos de parto cesáreo

Total de nascidos vivos de partos hospitalares      
 x 100

Fonte: www.sxc.hu/photo/845207
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Figura 5.4: Informações sobre o tipo de parto realizado contribuem para avaliar algu-
mas medidas voltadas à saúde da mulher e da criança.

Os indicadores de prestação de consultas e partos cesáreos especificam o 

fluxo de atendimento prestado à população.

Atividade 5
Atende ao Objetivo 3

Um diretor de uma clínica privada quer contratar mais um médico para o 

seu quadro de funcionários. O diretor fará a contratação de acordo com 

a demanda da população local por serviços de saúde. Suponha que você 
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trabalhe nessa clínica e foi encarregado de solucionar a questão. O diretor 

passa a você as informações que constam na tabela seguinte. Você proporá 

a contratação de um profissional de qual área? Justifique.

T

Total de consultas Clínica BH, segundo especialidades, abril 2009
Especialidades Total de consultas

Ortopedia 15

Dermatologia 22

Neurologia 07

Psiquiatria 13

Reumatologia 28

Total 85
Fonte: Dados fictícios.

Conclusão

Os indicadores de saúde são medidas bastante úteis, que permitem anali-

sar a situação de saúde de uma população. Eles permitem inferir se houve 

melhorias ou não nas condições de saúde, em um determinado período de 

tempo. Além disso, possibilitam fazer comparações entre populações de di-

ferentes regiões, com relação ao estado de saúde.

Resumo

Os indicadores de saúde permitem a análise da situação de saúde atual •	
ou passada de uma população; avaliar se houve avanços ou retrocessos 

nas condições de saúde e fazer comparações entre os indicadores para 

determinadas regiões.

Entre os indicadores de mortalidade, destacam-se a taxa de mortalidade •	
infantil, que representa o risco de um nascido vivo morrer antes de com-

pletar um ano de idade, e a taxa de mortalidade por causas, que indica o 

risco de morte de uma pessoa, por um determinado tipo de doença. Há 

também a mortalidade proporcional por causas, que mostra a proporção 
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que uma determinada causa de morte tem em relação às demais causas 

de morte ocorridas no período e região analisados.

A morbidade corresponde ao conjunto de indivíduos portadores de uma •	
determinada doença, em um local e período determinado.

Incidência e prevalência são dois conceitos importantes relacionados à •	
morbidade. Enquanto o primeiro refere-se aos casos novos de uma doen-

ça, o segundo corresponde aos casos existentes (antigos e novos).

Entre os indicadores de morbidade, destacam-se a taxa de incidência, •	
que representa o risco de ocorrência de novos casos de uma doença na 

população, em um determinado período; a taxa de prevalência, que in-

forma o total de casos existentes de uma doença, em um local e período 

determinados; e a proporção de casos existentes de uma doença.

Dentre os indicadores de cobertura de serviços de saúde, a proporção de •	
consultas por especialidade e a proporção de partos cesáreos especificam 

o fluxo de atendimento prestado à população.

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, estudaremos alguns aspectos relacionados à qualidade dos 

dados da área da saúde. Até lá!

Respostas das atividades

Atividade 1

Taxa de mortalidade infantil, ano 2000 = 
128

1000 21,29
6.012

x =

Taxa de mortalidade infantil, ano 2007 = 72
1000 12,48

5.770
x =

A taxa de mortalidade infantil diminuiu de forma significativa entre 2000 e 
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2007, no município analisado. Entre outros fatores, essa redução pode estar 

associada à ampliação dos serviços de saúde no município, à melhoria das 

condições ambientais, ao aumento da escolaridade das mães, da utilização 

da terapia de reidratação oral e das taxas de aleitamento materno. Em 2000, 

para cada mil crianças nascidas vivas, cerca de 21 morriam antes de com-

pletar um ano de idade. Em 2007, esse número passou para aproximada- 

mente 12,5.

Atividade 2

Dados sobre população, óbitos totais e óbitos por AIDS, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, 2000.

Local População Óbitos % Taxa

total AIDS

Minas Gerais 17.891.494 96.161 783 0,81 4,37

Rio de Janeiro 14.391.282 111.196 1.644 1,47 11,42

Taxa de mortalidade por AIDS, Minas Gerais, 2000 = 
783

100.000 4,37
17.891.494

x =

Taxa de mortalidade por AIDS, Rio de Janeiro, 2000 = 
1.644

100.000 11,42
14.391.282

x =

Proporção de óbitos por AIDS, Minas Gerais, 2000 = 
783

100 0,81
96.161

x =

Proporção de óbitos por AIDS, Rio de Janeiro, 2000 = 
1.644

100 1,47
111.196

x =

O risco de uma pessoa morrer por AIDS é maior no Rio de Janeiro, em que 

a taxa de mortalidade por essa doença foi quase o triplo da verificada para 

Minas Gerais. Diante desse resultado, é preciso adotar medidas de conscien-

tização à população do Estado, para a prevenção da doença.

Atividade 3

Taxa de incidência da dengue, Minas Gerais, 2005 = 
11.503

x 100.000 59,79
19.237.450

=

Taxa de incidência da dengue, São Paulo, 2005 = 
7.721

x 100.000 19,09
40.442.795

=
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A taxa de incidência de dengue em São Paulo foi bem menor, corresponden-

do a cerca de 1/3 da taxa estimada para Minas Gerais. Esse resultado mostra 

a necessidade da adoção de medidas preventivas em relação à doença, prin-

cipalmente em Minas Gerais.

Atividade 4

Taxas de prevalência de pacientes em diálise, segundo estados da Região 
Sudeste, 2005

UF Casos existentes População Taxa

SP 21.806 41.055.735 (21.806/41.055.735) 
x 100.000=53,11

MG 11.008 19.479.355 (11.008/19.479.355) 
x 100.000=56,51

RJ 9.964 15.561.721 (9.964/15.561.721) 
x 100.000=64,02

ES 1.676 3.464.284 (1.676/3.464.284) 
x 100.000=48,37

Fonte: Elaboração própria. Dados básicos: MS/SE/DATASUS

De acordo com a suposição feita, os estados que deverão ser mais benefi-

ciados com recursos destinados à realização de diálise são, respectivamente, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Atividade 5

Proporção de consultas Ortopedia = 15
100 17,64

85
x =

Proporção de consultas Dermatologia = 
22

100 25,88
85

x =

Proporção de consultas Neurologia = 
07

100 8,24
85

x =

Proporção de consultas Psiquiatria = 
13

100 15,29
85

x =

Proporção de consultas Reumatologia = 
28

100 32,95
85

x =

A sugestão é contratar um reumatologista, pois a demanda por essa espe-

cialidade foi mais elevada. Em relação às demais especialidades, a proporção 

de consultas na área de Reumatologia foi maior.
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