
INDICADORES DE SAINDICADORES DE SAÚÚDEDE

A actuação da epidemiologia pode permitir melhorar 
a qualidade do diagnóstico ou tratamento dos indivíduos
ou possibilitar novos meios de prevenção.

A avaliação das características das populações, exige a 
sumarização dos dados disponíveis, que geralmente é
feita através de taxas, razões e proporções.



RAZÕESRAZÕES

• Exprimem uma relação entre duas variáveis 
em que o numerador não está contido no 
denominador

• O denominador não corresponde 
obrigatoriamente a uma população em risco.

• Em epidemiologia, usamos razões só
quando não podemos usar taxas, mas 
necessitamos de um indicador que nos 
possa indicar a noção do risco. Nestes 
casos chamamos-lhes “índices”

PROPORPROPORÇÇÕESÕES

• Corresponde a uma razão, mas nesta, o numerador 
está contido no numerador.

• Contudo, o denominador não corresponde a uma 
população em risco, nem há uma relação espaço-
temporal.

• Ex: num rebanho composto por 40 carneiros e 160 
ovelhas, morreram de acidente 10 carneiros e de 
tristeza 5 ovelhas.

Calcule: a razão entre carneiros e ovelhas, a proporção 
de carneiros e ovelhas no rebanho e a taxa de 
mortalidade geral



TAXASTAXAS

• Medem a ocorrência de um acontecimento durante 
um período de tempo, numa dada população em 
risco.

• O numerador está sempre contido no denominador 
pelo que as taxas:
– Exprimem a probabilidade de um acontecimento
– Pode ter um valor preditivo para um grupo mas não 

para um indivíduo
– Constituem o modelo dos principais indicadores em 

epidemiologia

TAXASTAXAS

Nº Total de ocorrências na Área
• Taxa  = geográfica X e Período tempo Y  * K

População em risco da ocorrência
(meio período em estudo)

K: 103 - Taxas Gerais
105 - Taxas Específicas



TAXASTAXAS

• TAXAS de Mortalidade

• TAXAS de Morbilidade (Patologia, Acidentes e 
Incapacidades…)

– Taxa de Incidência :
Nº Total de Novos casos na Área

= geográfica X e Período tempo Y  *  K
População em risco da ocorrência

(meio período em estudo)

– Taxa de Prevalência :

Nº Total de casos na Área
= geográfica X e Período tempo Y  *  K

População em risco da ocorrência
(meio período em estudo)

TAXASTAXAS

• TAXAS de Morbilidade (Patologia, Acidentes e 
Incapacidades…)

Prevalência ~ Incidência * Duração da doença

Taxa de Incidência→ Patologia Aguda

Taxa de Prevalência→ Patologia Não Aguda



GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

1.  Caracterização do Concelho
• Localização geográfica
• Nº de freguesias
• Área do Concelho e das freguesias
• Topografia - características genéricas (relevo e 

hidrografia) 
• Acessibilidade:

– Distância à sede do Concelho dos principais 
lugares, Centros Urbanos e extensões de saúde

– Rede viária e ferroviária principal e transportes 
públicos.

GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

2.  Situação Demográfica - Dados a Colher

• População residente

• População inscrita no Centro de Saúde

• Densidade populacional (habitantes/Km2)

• Nº de nados-vivos: evolução pelo menos nos últimos 5 anos

• Nº de fetos mortos: evolução pelo menos nos últimos 5 anos 

• Nº de óbitos totais: evolução pelo menos nos últimos 5 anos

• Nº de mulheres em idade fértil (15 a 44 anos e 15 a 49 anos)



GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

2. Situação Demográfica - Indicadores a Calcular
(evolução pelo menos nos últimos 5 anos)

• Taxa de Natalidade = Nº nados vivos durante 1 ano             *103

População residente (meio do ano)

• Taxa de Mortalidade Geral = Nº óbitos durante 1 ano                    *103

População residente (meio do ano)

• Saldo Fisiológico = Nº nados vivos - Nº óbitos, durante 1 ano

• Taxa de Crescimento = Nº nados vivos - Nº óbitos durante o ano *103

Natural          População residente (meio do ano) 

• Taxa de Fecundidade = Nº nados vivos durante 1 ano           *103

Nº mulheres em idade fértil (15 - 44 anos)

GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

2. Situação Demográfica - Indicadores a Calcular

• Índice de envelhecimento = População de 65 e + anos de idade *102

População de 0 a 14 anos de idade

• Índice de dependência = População de 0 a 14 anos de idade   *102

de jovens População de 15 a 64 anos de idade 

• Índice de dependência = População de 65 e + anos de idade  *102

de idosos População de 15 a 64 anos de idade

• Índice de dependência = Pop de 0 a 14 anos + Pop de 65 e + anos *102

Total População de 15 a 64 anos de idade



GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

3.  Situação Sócio - Económica - Dados a Colher

• População activa - Ramos de actividade

• Empresas - Ramos de actividade

• Nº de desempregados

• Produção per capita

• Escolas

• Consumo de Água  e Energia Eléctrica

• Assistência Social: Creches, Lares, Centro de dia, UCCI

• Comunicação Social: Rádios, Jornais; Ass culturais/recreativas

GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

3.  Situação Sócio - Económica - Indicadores a Calcular

• Taxa de Desemprego = Nº desempregados num ano      *102

População activa (meio do ano)

• Taxa de Analfabetismo = Nº analfabetos resid. num ano        *102

População residente (meio do ano)

• Sucesso Escolar no = Nº alunos aprov. Ens. básico num ano lectivo  *102

Ensino Básico Nº alunos inscritos Ens. básico nesse ano lectivo

• Percentagem de escolas com boas condições de segurança

• Nº veículos/habitante

• Produção de Resíduos per capita



GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

4.  Meio Ambiente - Dados a Colher

• Abastecimento de água - População Abastecida; 
Qualidade bacteriológica e química

• Águas Residuais - População serviço por rede de saneamento;
com ou sem tratamento em ETAR

• Resíduos Sólidos - População serviço por recolha de resíduos;
com ou sem tratamento adequado

• Principais Focos poluidores do Concelho: Agrícolas, Domésticos e
Industriais

GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

4.  Meio Ambiente - Indicadores a Calcular

• Percentagem de população servida com água ao domicilio 

• Percentagem de população servida com água tratada ao domicilio

• Percentagem de população servida com água de qualidade

• Percentagem de população servida com rede de esgotos

• Percentagem de população servida com rede de esgotos e ETAR

• Percentagem de industrias servida com rede de esgotos e ETAR

• Percentagem de população servida com recolha diária de resíduos 

sólidos



GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

5. Situação de Saúde da População - Dados a Colher
(evolução pelo menos nos últimos 5 anos)

• Óbitos por grupos etários: < 7dias; < 28 dias; < 1 ano; 1 a 4 anos; 5-

14 anos; anos quinquenais … e 75 e mais anos idade

• Morbilidade por doenças infecto-contagiosas de declaração 

obrigatória (DDO)

• Morbilidades das Unidades de Saúde

GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

5.  Situação de Saúde da População - Indicadores a Calcular

• Taxa de Mortalidade Espe- = Nº óbitos por grupo etário num ano *105            
cífica por grupo etário      População residente desse grupo 

etário (meio do ano)

• Taxa de Mortalidade Infantil = Nº óbitos crianças < 1 ano, num ano *105

Nº nados-vivos nesse ano

• Taxa de Mortalidade Espe- = Nº óbitos crianças 1 a 4 anos, num ano*105     
cífica de 1 aos 4 anos            Nº crianças resid, nesse ano, 1 a 4 anos

• Taxa de Mortalidade Espe- = Nº óbitos pela causa X, num ano *105            
cífica por causa de morte      População residente (meio do ano)

• Taxa de Morbilidade por DDO = Nº casos notif da DDO, num ano *105            
População residente (meio do ano)



GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

6. Recursos de Saúde - Dados a Colher
(evolução pelo menos nos últimos 5 anos)

• Recursos Humanos: Nº e distribuição dos profissionais de saúde

• Recursos Materiais: 

- Nº, caracterização e distribuição das unidades de prestação

de cuidados de saúde (públicas e privadas) 

- Nº, caracterização e distribuição das unidades de prestação

de meios complementares (públicas e privadas) 

GUIÃO para ELABORAGUIÃO para ELABORA ÇÇÃOÃO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO DA SITUASTICO DA SITUAÇÇÃOÃO

6. Recursos de Saúde - Indicadores a Calcular

• Ratios população/recursos humanos 
(nº habitantes por profissional de saúde)

• Ratios população/recursos materiais 
(nº habitantes por unidade)





• A renovação da população em idade activa é

assegurada, mas com valores próximos do limite que 

permite garantir a renovação.

• As projecções de população residente assentes nos 

resultados  dos Censos 2001 e nas tendências das 

variáveis demográficas apontam para um decréscimo 

da população residente.

• O cenário base conjuga subidas graduais dos níveis 

actuais de fecundidade e de esperança de vida com 

saldos migratórios sempre positivos com tendência 

para se reduzirem e tornaram constantes e iguais a 10 

000 indivíduos por ano, a partir de 2009.

• Prevê-se que a população residente em 2041 diminua 
para 9 785,2 milhares de indivíduos, nível inferior ao 
de1991. 

• A proporção de população jovem reduzir-se-á a 
12,9% e a população idosa aumentará para 29,1% 
continuando assim o processo de envelhecimento da 
população portuguesa bem expresso no índice de 
envelhecimento de 225 idosos por cada 100 jovens.



• Mesmo num cenário de fecundidade alta, com um 
índice de fecundidade a atingir 1,9 criança por mulher 
a população situar-se-á em 10 317,0 milhares de 
indivíduos, em 2041a população idosa aumentará
mais moderadamente (27,6%) e o índice fixar-se-á em 
185 idosos por cada 100 jovens.

• Esta evolução demonstra que a imigração pode 
retardar o envelhecimento demográfico, dada a maior 
juventude da sua população, mas não é solução 
realista.









A NÌVEL MUNDIAL

• Entre 1960 e 2000 a proporção de jovens (0-14 anos) 
diminuiu de cerca de 37% para 30%.

• Segundo a hipótese média de projecção de 
população mundial das Nações Unidas, a proporção 
de jovens continuará a diminuir, para atingir os 21% 
do total da população em 2050. 



• Ao contrário, a proporção da população mundial 

com 65 ou mais anos regista uma tendência 

crescente, aumentando de 5,3% para 6,9% do total 

da população, entre 1960 e 2000, e para 15,6% em 

2050, segundo as mesmas hipóteses de projecção. 

• De referir ainda que o ritmo de crescimento da 

população idosa é quatro vezes superior ao da 

população jovem.









• Os maiores valores da esperança de vida observam-
se, para os homens, na Suécia (77,7 anos), na Itália 
(76,8 anos) e nos Países Baixos (75,9 anos) e para as 
mulheres em Espanha (83,1 anos), França e Itália, 
ambos com 82,9 anos.

• Em Portugal é no Centro que tanto homens como 
mulheres, viviam em média o maior número de anos 
(74, 8 anos e 81, 2 anos, respectivamente em 
2001/2002). 

• Ao contrário, é nas regiões autónomas que em média 
se vive menos, não tendo os homens ainda 
conseguido ultrapassar os setenta anos enquanto as 
mulheres alcançaram os 77,5 anos de vida média.

• Os maiores ganhos em termos de esperança média 

de vida no período de 1991 a 2002 observaram-se no 

Centro para os homens (3,5 anos) e no Norte para as 

mulheres (3,1 anos). 

• Em oposição, os menores ganhos ocorreram na 

Região Autónoma da Madeira (1,2 nos homens e 0,68 

anos nas mulheres) que continua assim a ocupar a 

última posição em termos de vida média, nos homens 

com 68,5 anos.







MORTALIDADE INFANTILMORTALIDADE INFANTIL

• Mortalidade infantil
• Mortalidade fetal tardia
• Mortalidade perinatal
• Mortalidade neonatal
• Mortalidade pós-neonatal

• Mortalidade 1-4 anos

 Indicadores de saúde na Região Centro e Continente  (%o). 

Mortalidade Natalidade Mortalidade infantil Mortalidade 
neonatal  

Mortalidade 
perinatal  

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro 

Continente Região 
Centro 

95 10,4 11,7 10,7 9,9 7,3 6,4 4,7 3,6 8,9 8 

96 10,8 12,1 11 10,4 6,6 5,3 4,2 2,9 8,2 7,5 

97 10,5 12 11,3 10,4 6,3 5,5 4,1 3,6 7,1 7,4 

98 10,3 12,1 11,2 10,1 5,9 4,4 3,7 2,4 6,7 5,6 

99 10,8 11,9 11,5 10,3 5,4 4,5 3,6 3,2 6,2 6,5 

00 10,3 11 11,6 10,5 5,3 4,4 3,4 2,9 6,2 5,7 

01 10,2 11,3 10,8 9,8 5 3,9 2,9 1,9 5,6 5,6 

02 10,2 11,2 10,9 9,8 4,9 3,6 3,4 2,3 5,8 4,4 

03 10,4 11,1 10,6 9,6 4,1 3,8 2,6 2,1 5 4,9 

04 10,3 10,7 10,3 9,2 3,7 3 2,5 1,8 4,2 4 

                                           Fonte: INE/DGS 



Taxas de mortalidade por 1000 nascidos vivos (países da CPLP) 

Ranking (1) Perinatal (2) Até 1 ano (3) Até 5 anos (4) 
P a í s 

(em 2006) (em 2000) (em 1990) (em 2005) (em 1990) (2005) 

Angola 2º 54 154 154 260 260 

Brasil 86º 15 50 31 60 33 
Cabo Verde 85º 10 45 26 60 35 
Guiné-Bissau 12º 48 153 124 253 200 

 Moçambique 24º 48 158 100 235 145 

 Portugal 168º 3 11 4 14 5 
 S Tomé e Príncipe 41º 38 75 75 118 118 

 Timor-Leste 68º 40 133 52 177 61 
 


