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Coeficientes

• São razões entre valores de variáveis da mesma espécie numa relação de
parte para o todo;

• Exemplo: A empresa Alfa possui 102 empregados, dos quais 50 são
homens e 52 mulheres;

• No caso da empresa Alfa o coeficiente de empregados do sexo feminino é
52/102 = 0,51;

• Enquanto que o coeficiente de empregados do sexo masculino é 50/102 =
0,49;
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• Outros exemplos:

• Coef. de natalidade: nº de nascimentos/pop. total;

• Coef. de mortalidade: nº de óbitos/pop. total;

• Coef. de evasão escolar: nº de alunos evadidos/nº de alunos matriculados;

• http://www.cepro.pi.gov.br/download/201805/CEPRO03_a44b0f3ffe.pdf;

Coeficientes
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Taxas
• São coeficientes multiplicados por uma potência de 10 (em geral 100

ou 1000) (por cento ou por mil), para facilitar a interpretação dos
resultados;

• Exemplo: A taxa de empregados do sexo feminino da empresa Alfa é
0,51x100 = 51% e a taxa de empregados do sexo masculino é
0,49x100 = 49%;

• Alguns coeficientes são multiplicados por mil para se transformarem
em taxa, é o caso da taxa de mortalidade;
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• Indicadores como a taxa por cem mil habitantes são proporcionais ao
tamanho da população em questão, logo, eles permitem comparar
populações (países, cidades, bairros) de tamanhos diferentes;

• Dividindo o indicador por fatias menores de pessoas, é possível
entender a distribuição geográfica de forma mais significativa;

• A taxa também poderia ser por 10 mil, ou 1 mil habitantes, o
princípio é o mesmo;
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Taxas
• Outros exemplos:

• Taxa de mortalidade = coeficiente de mortalidade x 1.000;

• Taxa de natalidade = coeficiente de natalidade x 1.000;

• Taxa de evasão escolar = coeficiente de evasão escolar x 100;
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Um curso tinha 506 alunos matriculados no início do semestre. No
final do semestre eram 485 alunos. Qual a taxa de evasão do curso?
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Porcentagem: útil para expressar aumento 

ou redução das grandezas pesquisadas
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Um colégio iniciou o 1º semestre de 2017 com 1.522 alunos
matriculados. No final desse semestre o número de alunos
matriculados eram de 1.476 alunos. Destes, 54 foram reprovados.
Calcule:

a) a taxa de evasão escolar ________

b) a taxa de reprovação _________
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Índices
• São razões entre valores de variáveis de espécies ou características

diferentes, portanto não existe relação de parte para o todo;

• Exemplos:

• Renda per capta = Renda/População;

• Densidade Populacional = População/Superfície;
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• Cidade: Pedra Raspada:

• População estimada: 569.645 habitantes

- Superfície: 1.126 km2;

- Nascimentos: 9.153 nascidos vivos;

- Mortes: 2.728 óbitos;

• Calcule:

a) Coeficiente de natalidade e taxa de natalidade;

b) Coeficiente de mortalidade e taxa de mortalidade;

c) Índice da densidade demográfica;
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Indicadores para os Sistemas de Saúde

• O propósito dos sistemas de atenção à saúde é permitir o mais
alto nível de qualidade ao menor custo, de maneira mais
equitativa, ao maior número de pessoas;

Dado → Informação → Indicador
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