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De longa data os Direitos Humanos devem ser medidos objetivamente.  

A Comissão Municipal de Direitos Humanos oferece uma ferramenta para indicar 

a situação dos Direitos Humanos em São Paulo, subprefeitura a subprefeitura. 

Medir significa observar e mensurar. Destaco que, no campo dos Direitos Humanos, 

medir é uma tarefa nova, pois, tradicionalmente, são os relatórios narrativos dos 

organismos oficiais ou da sociedade civil que dão o tom.

Neste sentido, o SIM-DH é dedicado a cada um dos cidadãos paulistanos.

José Gregori
Secretário especial de Direitos Humanos





11

Sistema Intraurbano de Monitoramento de Direitos Humanos  || SIM-DH

H
Desafio da Informação
José Gregori

ouve um tempo em que o Brasil se desconhecia. 

Saber como tudo funcionava dependia da intuição de algumas lideranças políticas ou de 
grandes escritores beirando a genialidade. Lembro-me de Ruy, Nabuco, Euclides da Cunha 
e Capistrano. Posteriormente contamos com a visão mais aprofundada de Gilberto Freyre, 
Caio Prado, Sérgio Buarque e Celso Furtado. É problema para os doutos saber se eles trou-
xeram visões mais arrebatadoras do que objetivas. Para nós interessa assinalar a evolução 
que se deu, especialmente, com a criação de várias agências especializadas em desvendar 
e quantificar a movimentação da produção econômica, as características e as atitudes da 
população brasileira. Basta que se mencionem a Fundação Getúlio Vargas, o IBGE e a Fun-
dação Seade.

Passou-se de uma visão expressionista para uma visão a mais objetiva possível, para 
uma medida matemática das realidades observadas. Todas as iniciativas que visaram um 
conhecimento mais apurado da realidade devem ser saudadas como avanços importantes. 
Mas ainda temos um campo vasto a preencher.

A Comissão Municipal de Direitos Humanos oferece hoje uma ferramenta para levan-
tar a situação dos Direitos Humanos na Cidade São Paulo, subprefeitura a subprefeitura. 
Levantar significa observar e medir. Destaco que, no campo dos Direitos Humanos, medir 
é uma tarefa nova, pois, tradicionalmente, são os relatórios narrativos dos organismos ofi-
ciais ou da sociedade civil que dão o tom.

Visando esta objetividade, nos valemos de dados quantitativos oficiais já existentes até 
2012. Divulgamos informações pouco veiculadas e fizemos cruzamentos novos em busca de 
um sistema que mensure os vários matizes que configuram os Direitos Humanos. Levamos 
em conta os Direitos Humanos já consagrados pela Constituição Federal, pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, pelos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assim como pelos principais Tratados Interna-
cionais dos quais o Brasil é signatário.

A simples leitura dos dados oferecidos mostra que cada um dos indicadores utilizados 
está previsto numa norma constitucional ou é aceito como um Direito Humano Internacio-
nal. Todos eles compõem o campo de verificação em cada subprefeitura, formando um sis-
tema que permite saber em que medida os Direitos Humanos estão sendo observados.
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É claro que parte da observância desses direitos não depende apenas de esforços ou 
políticas municipais, pois extravasam o campo municipal e caminham para as esferas esta-
dual ou federal. Contudo, é inevitável que a mensuração seja realizada associando-se indi-
cadores relativos a responsabilidades das três esferas de governo. O escrutínio e a própria 
legislação permitirão identificar o que caberá, especificamente, a cada subprefeitura ou à 
prefeitura como um todo.

Assim como a temperatura medida pelo termômetro ajuda no receituário de uma tera-
pêutica mais adequada, esse sistema de monitoramento da situação dos Direitos Humanos 
ajudará o planejamento de políticas que visem o aumento da garantia de direitos na nossa 
cidade.

Com o Sistema Intraurbano de Monitoramento dos Direitos Humanos – SIM-DH, temos 
a pretensão não só de oferecer a temperatura, mas julgamos, pela absoluta ausência de 
precedentes, termos criado um instrumento específico para medir os Direitos Humanos. 
Conseguimos? A prática dirá. Mas ousamos porque estamos convencidos de que o coman-
do atual do Município de São Paulo o utilizará, haja vista seu manifesto desejo de ação e 
sensibilidade pelos Direitos Humanos.

Por fim, meus agradecimentos, primeiramente à equipe interna da Comissão Municipal 
de Direitos Humanos, aos órgãos que colaboraram fornecendo dados. 

Hoje temos os dados sobre os Direitos Humanos na Capital, de forma mais sistemática 
e objetiva. Certamente aqueles que desconhecem o quanto eles são abrangentes e envol-
vem a maioria das dimensões de nosso cotidiano serão surpreendidos. Isso já é um serviço 
à causa dos Direitos Humanos ainda tão mal compreendidos – até destratados – no Brasil 
atual. É um instrumento a mais para que a ação pública seja a direta, pelo Município, pelo 
Estado e União, seja por pressão democrática. É um avanço para nos conhecermos melhor 
como paulistanos, paulistas e brasileiros. O SIM-Direitos Humanos é parte de um trabalho 
direto com a comunidade, por meio dos Núcleos de Direitos Humanos implantados em cada 
uma das 31 subprefeituras, constituindo um monitoramento participativo dos Direitos Hu-
manos nestas localidades. 
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Introdução
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Esta publicação tem o objetivo de trazer a público a versão compacta e atualizada do Sistema 
Intraurbano de Monitoramento dos Direitos Humanos – SIM-DH, sob a responsabilidade da 
Comissão Municipal de Direitos Humanos – CMDH, da prefeitura de São Paulo. Apresenta-
-se a relação de 62 indicadores reunidos em nove dimensões, com sua descrição e análise 
que justificam sua inclusão no sistema. São apresentados também os dados, gráficos e ma-
pas relativos aos indicadores-síntese por subprefeitura e para o conjunto do município, para 
os anos de 2004, 2006, 2008 e 2010. 

Considerações sobre os Direitos Humanos
Há décadas estabeleceu-se o consenso de que a construção e manutenção de democra-

cias sólidas e vigorosas estão fortemente relacionadas ao respeito aos direitos humanos. 
No Brasil e no mundo essa questão tem merecido cada vez mais atenção por parte de orga-
nizações internacionais, governos, partidos políticos e organizações não governamentais, 
entre outros.

Um marco fundamental no lançamento das bases da questão dos direitos humanos no sé-
culo passado foi a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, pela 
Organização das Nações Unidas – ONU, criada poucos anos antes. Essa Declaração surgiu 
sob o impacto da 2ª Guerra Mundial e na perspectiva de evitar a repetição dos horrores do 
nazismo e do holocausto. A partir daí, diversos pactos, tratados e convenções internacionais 
construíram pouco a pouco, uma concepção ampla de proteção dos direitos humanos.

A Conferência de Viena, realizada pela ONU em 1993, constituiu outro marco importante 
nessa direção, uma vez que foram fortalecidos os postulados da universalidade, indivisibili-
dade e interdependência dos direitos humanos. Reafirmou-se a visão de que esses direitos 
são universais na medida em que são inerentes à natureza humana, ou seja, a condição de 
existir como ser humano é requisito único para deles usufruir. Outro postulado fortalecido 
nessa conferência foi o da indivisibilidade dos direitos humanos, o que significa que para 
haver respeito aos direitos civis e políticos precisam ser observados também os direitos 
econômicos, sociais e culturais. A concepção de interdependência dos direitos humanos 
tem como base a crença de que quando um dos direitos é violado, a garantia dos demais 
direitos está comprometida. Dessa forma, essa concepção de direitos humanos ressalta a 
correlação entre democracia, direitos humanos e desenvolvimento.

No Brasil, o processo de redemocratização teve como ponto alto a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, que incluiu em 
seu texto uma gama ampla de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e um 
conjunto de garantias constitucionais. 

No período pós-constituinte, o Brasil, seguindo recomendação da conferência da ONU 
de 1993, elaborou em 1996 o seu primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH 
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I. Seguiram-se a esse o PNDH II, de 2002, e o PNDH III, de 2009/2010. A elaboração desses 
programas reflete a tentativa do Estado brasileiro de incorporar efetivamente os direitos 
humanos em suas diretrizes governamentais. É sabido que, apesar desses esforços, muito 
ainda há a ser feito para resolver os problemas relativos às desigualdades no país.

SIM-DH
Mensurar até que ponto estão sendo garantidos os direitos humanos não é uma tarefa 

fácil. No entanto, a Comissão Municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, no 
início da década passada, resolveu enfrentar este desafio e tomou a iniciativa de construir 
um sistema de informações inédito sobre a garantia dos direitos humanos no município. A 
partir de uma visão abrangente desses direitos, foram escolhidos 32 indicadores, agrupa-
dos em cinco dimensões (socioeconômica, violência, criança e adolescente, mulher e negro). 
Os indicadores foram territorializados, sempre que disponíveis, por subprefeitura, a fim de 
que se possa ter um retrato sobre a garantia dos direitos humanos em cada uma delas.

A partir de 2010 foi elaborado trabalho de revisão e atualização do SIM Direitos Huma-
nos, que é apresentado nesta publicação. A primeira etapa de revisão consistiu na avaliação 
de cada um dos 32 indicadores das dimensões existentes, o que resultou em propostas de 
eliminação, inclusão, adequação ou substituição de indicadores. A segunda etapa se referiu 
a proposta de indicadores para novas dimensões, como meio ambiente, inclusão digital, po-
pulação idosa e pessoas com deficiência. Com essa reavaliação, o número de indicadores 
aumentou de 32 para 62 e o de dimensões, de 5 para 9.

A escolha das variáveis dessa versão do sistema obedeceu aos seguintes critérios:

n validade – o indicador deve refletir de forma sintética o fenômeno avaliado;

n confiabilidade – devem ser utilizadas fontes de dados confiáveis;

n abrangência (cobertura) – deve ser possível calcular a informação para a área de 
abrangência desejada;

n periodicidade – o indicador deve ser atualizado periodicamente. 
Nessa nova versão do SIM-DH, grande parte das variáveis é passível de desagregação 

por subprefeitura, no entanto, optou-se por manter ou incluir algumas informações impor-
tantes que, no momento, estão disponíveis apenas para o município de São Paulo.  

Indicadores-síntese
Outra novidade introduzida na nova versão do SIM-DH foram os indicadores-síntese 

para medir a situação dos direitos humanos em cada subprefeitura, em substituição às 
medidas usadas anteriormente. Para a produção desses indicadores foram escolhidas as 
dimensões referentes a populações específicas, como crianças e adolescentes, mulheres, 
negros e população idosa, além do tema violência. Para cada uma dessas dimensões foi se-
lecionado um subgrupo de variáveis entre o conjunto de indicadores, cujos critérios de sele-
ção foram a relevância no tema direitos humanos e a existência de associação com questões 
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passíveis de intervenção pela gestão municipal. Esse grupo de dois ou três indicadores se-
lecionados para construção de cada um dos indicadores-síntese para cada dimensão é uma 
proxy da situação em cada uma das subprefeituras e no conjunto do município.

O objetivo dos indicadores-síntese é permitir, a partir de uma única medida, avaliar e 
monitorar o desenvolvimento da situação de direitos humanos nas subprefeituras da ca-
pital. Além disso, é desejável que tais indicadores sejam passíveis de comparação ao longo 
do tempo e entre as subprefeituras. Para isso, esses indicadores são apresentados para os 
anos de 2004, 2006, 2008 e 2010.

Essas características levaram à escolha de um indicador bastante simples, mas muito 
eficiente, que consiste na média aritmética das variáveis escolhidas para cada dimensão, 
padronizadas em uma escala que varia de zero a 1. Assim, os indicadores-síntese são núme-
ros que também variam de zero a 1, sendo zero a pior situação, em termos de garantia de 
direitos, e 1 a melhor. Quanto mais próximo do valor 1 estiver uma subprefeitura, melhor ela 
estará em relação à dimensão.

Por meio desses indicadores-síntese, as 31 subprefeituras são avaliadas segundo a ga-
rantia dos direitos humanos em quatro tipos de situação: muito boa, boa, intermediária e 
insatisfatória. Estes dados são apresentados por meio de quadros, mapas e gráficos.

O Sistema
Paralelamente à revisão e atualização do conteúdo do SIM-DH, foi projetado um novo 

sistema para apresentá-lo de forma dinâmica, proporcionando um panorama analítico rela-
cionado à questão dos direitos humanos.

Na página inicial, o sistema apresenta o mapa temático síntese de direitos humanos, e 
possibilita a escolha de cada um dos indicadores-síntese das dimensões selecionadas. Ao 
escolher o indicador-síntese de uma dimensão, o sistema apresenta o respectivo mapa, tex-
to explicativo e as variáveis componentes do indicador.

A página referente aos indicadores-síntese apresenta um painel com mapas temáticos, 
gráficos e variáveis que compõem cada dimensão, permitindo aos usuários fazer compara-
ções entre as dimensões e subprefeituras ao longo do período 2004-2010.

O Perfil das Subprefeituras apresenta as informações do último ano disponível, em 
forma de tabelas e gráficos, e permite a exportação total ou parcial dos dados para outros 
softwares. O perfil contém os 62 indicadores das nove dimensões, além dos indicadores-
-síntese e os indicadores de contexto apresentados no tema população e território.

O sistema permite que o usuário elabore sua própria pesquisa, escolhendo entre as va-
riáveis e os temas disponíveis, para o município de São Paulo e qualquer uma das 31 subpre-
feituras. As informações podem ser visualizadas nas formas de tabelas, gráficos e mapas 
e exportadas para outros softwares. Mediante cadastro e registro de nome de usuário e 
senha, é possível gravar tabelas e mapas no próprio sistema para recuperação posterior.

Na opção Principais Resultados, o sistema armazena esta publicação completa em forma-
to digital (pdf). O endereço para acessar o SIM-DH na internet é: <www.simdh.seade.gov.br>.



18

SIM-DH

Indicadores segundo dimensões
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O
 

 SIM Direitos Humanos é um sistema que permite avaliar a situação de garantia dos direitos humanos na 
cidade de São Paulo. Esse sistema inclui indicadores de variadas áreas e que dizem respeito a diversos gru-
pos sociais vulneráveis, bem como um painel de indicadores-síntese. A garantia dos direitos humanos é im-
prescindível para uma vida digna e abrange direitos econômicos, sociais, civis, culturais e políticos.

Para a construção do sistema de indicadores de monitoramento relacionado à questão dos direitos hu-
manos, elegeram-se como dimensões os segmentos populacionais ou temas já existentes na versão ante-
rior do SIM-DH, ou que fossem relevantes para a temática em estudo.

Os indicadores foram selecionados por meio de avaliação analítico-qualitativa de sua consistência e 
pertinência, bem como de suas fontes. Nesse processo, além de realizar levantamento bibliográfico, con-
sultaram-se especialistas de variados temas. Outro critério residiu na escolha de indicadores cujas fontes 
são oficiais, com atualização periódica e possibilidade de desagregação, de preferência, em subprefeituras, 
que é a divisão administrativa da cidade.

Foram selecionados 62 ind icadores, organizados em nove dimensões: criança e adolescente (16), mu-
lher (12), negro (7), população idosa (5), violência (5), inclusão digital (2), meio ambiente (3), pessoas com de-
ficiência (1) e socioeconômica (11).

A seguir, cada um dos indicadores selecionados é apresentado com suas características, tais como fór-
mula de cálculo, periodicidade, ano do último dado disponível, desagregação disponível e fonte. A descrição 
de cada indicador é acompanhada de uma apresentação analítico-qualitativa que justifica sua inclusão no 
sistema.
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1.1 Taxas de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano) na rede 
pública

1.2 Taxas de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano) na rede 
privada

1.3 Taxas de aprovação nos anos finais do ensino fundamental (5ª à 8ª série/6º ao 9º ano) na rede 
pública

1.4 Taxas de aprovação nos anos finais do ensino fundamental (5ª à 8ª série/6º ao 9º ano) na rede 
privada

Fórmula de cálculo: [alunos aprovados / (alunos aprovados + alunos reprovados + alunos que abando-
naram)] * 100

Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: Município de São Paulo

Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep 

As taxas de rendimento possibilitam visualizar a eficiência do sistema escolar por meio do percurso 
percorrido pelo aluno com aprovação, reprovação e abandono. A taxa de aprovação permite apreender 
esse fenômeno, uma vez que reflete o “saldo” da matrícula inicial, subtraindo-se os alunos que foram repro-
vados e aqueles que abandonaram a escola.

Esse indicador de uso corrente é utilizado para os dois ciclos do ensino fundamental, uma vez que, no 
Estado de São Paulo, foi adotado, em 1998, pela rede estadual, o regime de progressão continuada, organi-
zando o ensino fundamental em dois ciclos (Ciclo I, da 1ª à 4ª série e Ciclo II, da 5ª à 8ª série do fundamental), 
substituindo dessa maneira a organização em séries. 

A adoção dessa medida teve como objetivo proporcionar ao aluno, um período mais longo para a 
aquisição de competências e habilidades, em que seria acompanhado de avaliação constante, contínua e 
cumulativa e, caso necessário, de recuperação dos conteúdos, por meio de aulas de reforço oferecidas ao 
longo do ano. Dessa maneira, apesar de o aluno ser avaliado quanto ao preenchimento dos requisitos de 
aproveitamento e frequência, anualmente, a aprovação e reprovação passaram a ser consideradas apenas 
no final de cada ciclo do ensino fundamental. 

1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe
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1.5 Defasagem idade-série nos anos iniciais (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano) do ensino fundamental na 
rede pública 
Fórmula de cálculo: matrículas dos alunos com pelo menos dois anos a mais do que a idade adequada 
na 4ª série ou 5º ano do ensino fundamental na rede pública / total de matriculas na 4ª série ou 5º ano 
do ensino fundamental na rede pública * 100

1.6 Defasagem idade-série nos anos finais (5ª à 8ª série/6º ao 9º ano) do ensino fundamental na rede 
pública
Fórmula de cálculo: matrículas dos alunos com pelo menos dois anos a mais do que a idade adequada 
na 8ª série ou 9º ano do ensino fundamental na rede pública / total de matrículas na 8ª série ou 9º ano 
do ensino fundamental na rede pública * 100

1.7 Defasagem idade-série nos anos iniciais (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano) do ensino fundamental na 
rede privada
Fórmula de cálculo: matrículas dos alunos com pelo menos dois anos a mais do que a idade adequada 
na 4ª série ou 5º ano do ensino fundamental na rede privada / total de matriculas na 4ª série ou 5º ano 
do ensino fundamental na rede privada * 100

1.8 Defasagem idade-série nos anos finais (5ª à 8ª série/6º ao 9º ano) do ensino fundamental na rede 
privada
Fórmula de cálculo: matrículas dos alunos com pelo menos dois anos a mais do que a idade adequa-
da na 8ª série / 9º ano do ensino fundamental na rede privada / total de matrículas na 8ª série / 9º 
ano do ensino fundamental na rede privada * 100

Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: Município de São Paulo

Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep

Também denominada taxa de distorção idade-série, expressa o percentual de alunos, em cada série, 
ou grupos de séries, com idade superior à idade adequada (pelo menos dois anos a mais do que a idade 
teoricamente recomendada).

A apresentação desse indicador em dois momentos – anos iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª 
série/1º ao 5º ano) e anos finais (5ª à 8ª série/6º ao 9º ano) – possibilita observar melhor o percurso do 
aluno, ao longo do ensino fundamental, tanto na rede pública quanto na rede privada.

A criação do Ciclo I de aprendizagem visando propiciar aos alunos iniciantes um período mais longo de 
aprendizagem e sedimentação da alfabetização, restringindo a possibilidade de reprovação apenas para 
a série final do mesmo, resultou, desde o final da década de 1990, em crescente adequação entre a faixa 
etária e as matrículas nas séries iniciais do ensino fundamental, o que não ocorreu com o Ciclo II.

Cabe esclarecer que o Ministério da Educação – MEC determinou a ampliação do ensino fundamental 
para nove anos de duração, a partir de 2010, tornando a matrícula obrigatória para crianças de seis anos de 
idade e reorganizando o ensino fundamental em Anos Iniciais (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano) e em Anos Finais 
(5ª à 8ª série/6º ao 9º ano).

1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe
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1.9 Taxas de aprovação no ensino médio na rede pública 

1.10 Taxas de aprovação no ensino médio na rede privada

Fórmula de cálculo: [alunos aprovados / (alunos aprovados + alunos reprovados + alunos que aban-
donaram)] * 100 

Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: Município de São Paulo

Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep

No final do ano letivo, o aluno matriculado é avaliado quanto ao preenchimento dos requisitos 
de aproveitamento e frequência à escola, sendo considerado aprovado, reprovado ou afastado por 
abandono. Essas taxas de rendimento escolar possibilitam visualizar a eficiência do sistema escolar 
por meio da progressão ou não dos alunos, quantos obtiveram sucesso e foram aprovados, quantos 
foram reprovados e os que deixaram de frequentar a escola, ao longo do ano letivo.

Apesar da expansão das matrículas no ensino médio, observam-se ainda na rede estadual eleva-
das taxas de abandono e baixos índices de aprovação, o que aponta um longo caminho a ser percorri-
do para a universalização e a oferta de ensino de qualidade. 

A taxa de aprovação, indicador consagrado, reflete o “saldo” do sistema no final do ano letivo 
resultante da matrícula inicial, subtraindo-se os alunos que foram reprovados e aqueles que abando-
naram a escola. 

Como a rede estadual é responsável por cerca de 80% das matrículas, pode-se calcular o indi-
cador para o total da rede pública (somatório das redes municipal, estadual e federal) e para a rede 
privada.

1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe
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1.11 Defasagem idade/série no ensino médio na rede pública

 Fórmula de cálculo: (matrículas no ensino médio da rede pública de alunos com pelo menos dois anos 
a mais que a idade recomendada) / (total de matrículas no ensino médio da rede pública) * 100

1.12 Defasagem idade/série no ensino médio na rede privada

 Fórmula de cálculo: (matrículas no ensino médio da rede privada de alunos com pelo menos dois 
anos a mais que a idade recomendada) / (total de matrículas no ensino médio da rede privada) * 100

Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: Município de São Paulo

Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep
Também denominada taxa de distorção idade-série, expressa a trajetória dos alunos no sistema edu-

cacional. Considera-se aluno com defasagem aquele com pelo menos dois anos a mais do que a idade re-
comendada para a série. 

O ensino médio, etapa final da educação básica, vai refletir a trajetória percorrida pelos alunos, ou 
seja, o seu desempenho – com aprovação, reprovação e abandono – ao longo de todo o percurso escolar. 
Por esse motivo, o indicador de defasagem atinge, para o ensino médio, valores significativamente mais 
elevados em comparação com aqueles obtidos no ensino fundamental.

Apesar da expansão das matrículas no ensino médio, ocasionada tanto pelo aumento do contingen-
te de concluintes do fundamental quanto pela maior exigência do mercado de trabalho, que solicita ní-
veis cada vez mais elevados de escolaridade, verificam-se, ainda, altas taxas de abandono nesse nível de 
ensino.

 

1.13 Proporção da população de 12 a 18 anos em cumprimento de medida socioeducativa, segundo local 
de residência

 Fórmula de cálculo: (população de 12 a 18 anos em cumprimento de medida socioeducativa) / (total 
da população de 12 a 18 anos) * 100.000

 Periodicidade: anual
Último dado disponível: 
Desagregação disponível:

 Fonte: Secretaria Estadual de Justiça e da Cidadania/Fundação Casa
A proporção de adolescentes envolvidos em ato infracional que cumprem medida socioeducativa em 

relação ao total da população adolescente permite verificar o agravamento ou melhora das condições de 
assistência a essa população. O aumento relativo de adolescentes envolvidos em atos infracionais em 
cumprimento de medida socioeducativa revela a insuficiência ou inadequação das políticas sociais desti-
nadas a este segmento, além do agravamento das condições sociais.

1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe
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1.14 Proporção de óbitos de menores de 5 anos por infecção respiratória aguda (Ira), segundo local de 
residência

 Fórmula de cálculo: (número de óbitos de residentes menores de cinco anos por infecção res-
piratória aguda – IRA) / (total de óbitos de residentes menores de cinco anos, segundo local de 
residência) * 100

 Periodicidade: anual

 Último dado disponível: 2010

 Desagregação disponível: subprefeitura

 Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos

As infecções respiratórias agudas atingem sobretudo crianças menores de 5 anos em todo o mundo, 
mas há tendência de maior frequência e gravidade dos quadros infecciosos nas populações mais pobres. 
Vários fatores estão relacionados ao agravamento destas infecções, como desnutrição, baixa escolarida-
de materna, densidade de moradores por domicílio, tabagismo passivo, poluição e mudanças climáticas 
bruscas.

1.15 Taxas de internação por agressão do grupo etário de zero a 14 anos, por local de residência

 Fórmula de cálculo: (total de internações da população até 14 anos por agressão) / (população até 14 
anos) * 100.000

 Periodicidade: anual

 Último dado disponível: 2010

 Desagregação disponível: Município de São Paulo

 Fonte: DataSUS. Autorização de Internação Hospitalar – AIH

Este indicador reflete a violência contra as crianças e, com outros indicadores, aponta as condições 
de vida e o respeito aos direitos da criança. O seu acompanhamento ao longo do tempo permite inferir os 
resultados de ações e programas de prevenção destinados a proteger os direitos dessa população.

O Estatuto da Criança e do Adolescente constitui instrumento de garantia da cidadania de crianças 
e adolescentes e, entre outros, obriga profissionais de saúde a notificar casos de agressões sofridas por 
essa população. A morbidade hospitalar conhecida pelo Sistema de Internação Hospitalar do Sistema 
Único de Saúde (SIH/SUS) não abrange todo o cenário da violência, pois, apesar de englobar os casos não 
fatais mais graves que necessitaram de internação e os casos de pessoas internadas que vieram a falecer, 
representa somente os casos que chegam aos hospitais conveniados ao SUS. 

1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe
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1.16 Proporção da população de zero a três anos matriculada em creches

Fórmula de cálculo: (total de matrículas em creche) / (população de 0 a 3 anos) * 100

Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: Município de São Paulo

Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep 

Embora seja inegável o avanço ocorrido na cobertura da pré-escola nos últimos dez anos, o ritmo de 
crescimento do atendimento à população com até 5 anos na educação infantil não foi suficiente, principal-
mente para a incorporação ao sistema escolar das crianças com até 3 anos, atendidas em creches na rede 
municipal de ensino. Cabe registrar que a educação infantil é, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB, de responsabilidade do município.

A importância do atendimento à educação infantil não se restringe às crianças de 0 a 5 anos, mas tam-
bém às mães, sob o ponto de vista das possibilidades de inserção no mercado de trabalho, requisito para a 
conquista da igualdade de oportunidades e da melhoria das condições de vida das mulheres.

1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe
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2. Dimensão MulHer

2.1 razão entre o rendimento médio real por hora de mulheres e de homens, por local de residência
 Fórmula de cálculo: (rendimento médio real por hora de mulheres) / (rendimento médio real por hora 

de homens) * 100 (resultado anual)
2.2 rendimento médio real por hora de homens – resultado anual
2.3 rendimento médio real por hora de mulheres – resultado anual
 Periodicidade: anual
 Último dado disponível: 2010
 Desagregação disponível: Município de São Paulo 
 Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Convênio Seade–Dieese e MTE/

FAT
Refere-se ao rendimento do trabalho dos ocupados. O rendimento médio dos ocupados, quando de-

sagregado por sexo, mostra diferenças de gênero, uma vez que as mulheres recebem menos que os ho-
mens. Mesmo considerando-se a menor jornada média de trabalho remunerado das mulheres (por isso a 
utilização do rendimento médio por hora), as diferenças permanecem. A despeito da crescente inserção 
feminina no mercado de trabalho nas últimas décadas, a mulher apresenta média salarial inferior à mas-
culina, independentemente de ter nível de instrução maior. 

2.4 razão entre taxa de desemprego de mulheres e de homens, por local de residência
Fórmula de cálculo: (taxa de desemprego de mulheres) / (taxa de desemprego de homens) – resulta-
do anual

2.5 Taxas de desemprego de homens – resultado anual
2.6 Taxas de desemprego de mulheres – resultado anual

Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: Município de São Paulo 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Convênio Seade–Dieese e MTE/
FAT
Embora a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha se intensificado ao longo das 

décadas de 1980 e 1990, esta participação ainda se caracteriza pela desigualdade de oportunidades. As 
taxas de desemprego femininas superam, sistematicamente, as obtidas entre os homens; quando ocupa-
das, elas têm menores possibilidades de ascensão profissional e seu rendimento é, em média, inferior ao 
masculino. A taxa de desemprego total corresponde à soma das taxas de desemprego aberto e oculto. 

O conceito de desemprego aberto refere-se a pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva 
nos 30 dias anteriores ao da entrevista e não exerceram qualquer atividade nos sete últimos dias. É um 
indicador que também revela desigualdades de gênero e de cor. 

O desemprego oculto, por seu turno, engloba pessoas nas seguintes situações: que exerceram algum 
trabalho, de auto-ocupação, de forma descontínua e irregular, inclusive não remunerado em negócios de
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parentes e, simultaneamente, tomaram providências concretas, nos 30 dias anteriores ao da entrevis-
ta ou até 12 meses antes, para conseguir um trabalho diferente deste (desemprego oculto pelo trabalho 
precário); que não trabalharam nem procuraram trabalho nos 30 dias que antecederam a entrevista, por 
desestímulos do mercado de trabalho ou por circunstâncias fortuitas, mas procuraram-no efetivamente 
nos últimos 12 meses e ainda necessitam arrumar trabalho (desemprego oculto pelo desalento).

2.7 Proporção de votos obtidos por candidatos do sexo feminino a vereador 
Fórmula de cálculo: (votos obtidos por candidatos do sexo feminino) / (total de votos) * 100
Periodicidade: quadrienal
Último dado disponível: 2008 
Desagregação disponível: Município de São Paulo
Fonte:Tribunal Regional Eleitoral
A participação política das mulheres nas câmaras de representantes encontra-se, no Brasil, abaixo da 

média mundial de ocupação de cadeiras da câmara de deputados.1

Estudo aponta a representação feminina nas instâncias políticas como direito das mulheres de serem 
representadas e ainda direito à liberdade na disputa por maiores espaços no cenário político (ABREU, 
2011). Há, portanto, situação de desigualdade entre homens e mulheres na representação legislativa e em 
outras esferas de poder. O indicador avalia a proporção de votos em candidatas mulheres e deve ser con-
siderado como aproximação da participação feminina na esfera política.

1. ABREU, Maria Aparecida Azevedo. Cotas para mulheres no legislativo e seus fundamentos republicanos. Brasília: Ipea, 2011. (Texto para Dis-
cussão, n. 1645).

2. Dimensão MulHer
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2.8 Taxas de curetagem pós-aborto para mulheres entre 15 e 39 anos, por local de residência
Fórmula de cálculo: (curetagem pós-aborto em mulheres de 15 a 39 anos) / (população feminina de 15 
a 39 anos) * 100.000
Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: Município de São Paulo

Fonte: DataSUS. Autorizações de Internação Hospitalar –AIH

O indicador expressa a taxa de realização de curetagem pós-aborto na população feminina de 15 a 39 
anos, por local de residência, de acordo com os dados das Autorizações de Internação Hospitalar – AIH do 
DataSUS. Esse procedimento engloba os abortos clandestinos, que constituem grave problema de saúde 
pública e vitimam especialmente as mais jovens e pobres. 

O aborto realizado em condições precárias pode causar sequelas à saúde da mulher e, em alguns ca-
sos, sua morte. Como não existem estatísticas oficiais sobre o número de abortos realizados, as informa-
ções sobre curetagem permitem uma aproximação para evidenciar o problema, pois apesar de incluírem os 
abortos espontâneos, estima-se que a maior parte das curetagens realizadas no SUS decorre de abortos 
provocados.

2.9 Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência

Fórmula de cálculo: (nascidos vivos de mães com até 17 anos) / (total de nascidos vivos) * 100

Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura 
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos

A proporção de mães adolescentes vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, princi-
palmente entre meninas pertencentes à população de baixa renda. A maternidade precoce constitui um 
problema de saúde pública pelas consequências que acarreta para as envolvidas e suas famílias. A ado-
lescente corre o risco de apresentar problemas de crescimento e desenvolvimento, emocionais e com-
portamentais, além de complicações da gravidez e do parto. Outro impacto importante se refere ao per-
curso escolar dessas jovens que, muitas vezes, abandonam a escola e comprometem seu futuro.

2. Dimensão MulHer
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2.10 Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, por local de 
residência
Fórmula de cálculo: (nascidos vivos cujas mães frequentaram menos de sete consultas de pré- 
natal) / (total de nascidos vivos) * 100
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos
Refere-se ao percentual de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de acompanhamen-

to pré-natal, no total de mães de nascidos vivos residentes nas subprefeituras do Município de São Paulo. 
O número de gestantes é estimado pelo número de nascidos vivos.

 O indicador mede o grau de cobertura do atendimento pré-natal realizado por médico ou enfermeiro 
nos serviços de saúde. 

2.11 Taxas de internação de mulheres por agressão, por local de residência
Fórmula de cálculo: (total de internações de mulheres por agressão)/ (população feminina) * 100.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: Município de São Paulo
Fonte: DataSUS. Autorização de Internação Hospitalar – AIH 
Refere-se à distribuição das internações hospitalares pagas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, por 

grupos de causas externas de morbidade, na população feminina residente nos distritos do Município de 
São Paulo e calculadas pela Autorização de Internação Hospitalar – AIH. A AIH é um documento feito in-
dividualmente por atendimento, com identificação da causa de internação e dados do paciente. Assim, é 
possível desagregar os dados por escalas inframunicipais (distritos) com a utilização de software compa-
tível com a leitura desses registros. As causas externas de morbidade correspondem ao Capítulo XX da 
CID-10 (códigos V01-Y98) e entre elas devem-se incluir as agressões sofridas pelas mulheres.

A violência contra a mulher é um fenômeno de difícil mensuração, sobretudo a violência doméstica. 
Infelizmente, os registros policiais não permitem mensurar o problema, uma vez que as vítimas têm gran-
des dificuldades para registrar as ocorrências, a despeito da ampliação dos canais destinados a esse fim. 
Os dados de internação captam apenas os casos mais graves de violência contra a mulher, mas permitem 
mensurar o problema e analisar a evolução ao longo dos últimos anos.

2. Dimensão MulHer
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2.12 Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil
Fórmula de cálculo: (óbitos de mulheres de 15 a 49 anos)/(população feminina de 15 a 49 anos) * 
100.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Óbitos
Refere-se à relação entre o número de óbitos femininos entre 15 e 49 anos e a população femini-

na nessa faixa etária, por local de residência. Entre as principais causas de morte estão as neoplasias 
(especialmente de mama e colo do útero) e as doenças do aparelho circulatório (infarto agudo do mio-
cárdio). As causas externas representadas pelas mortes violentas vêm em terceiro lugar. Devem ser 
citadas, ainda, as mortes por doenças infecciosas e parasitárias, com especial destaque para as doen-
ças relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana (HIV). O indicador reflete as condiçõ es gerais de 
vida e saúde da mulher.

2. Dimensão MulHer
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3.1 razão entre proporções de mães de nascidos vivos negros e não negros, com menos de sete 
consultas de pré-natal, por local de residência
Fórmula de cálculo: [(nascidos vivos negros cujas mães fizeram menos de sete consultas de pré-na-
tal) / (total de nascidos vivos negros)] / [(nascidos vivos não negros cujas mães fizeram menos de sete 
consultas de pré-natal) / (total de nascidos vivos não negros)]
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos
Constitui a comparação do percentual de mães de nascidos vivos negras com menos de sete con-

sultas de acompanhamento pré-natal com o percentual de mães de nascidos vivos não negras na mesma 
condição residentes no município de São Paulo. O número de gestantes é estimado pelo número de nas-
cidos vivos. 

O indicador mede o grau de cobertura do atendimento pré-natal realizado por médico ou enfermei-
ronos serviços de saúde. Esse indicador possibilita comparar as variações da cobertura do atendimento 
pré-natal segundo raça-cor, identificando situações de desequilíbrio que possam demandar intervenções ou 
diagnósticos adicionais. 

3.2 razão entre proporções de nascidos vivos de mães negras e não negras com até 17 anos, por local 
de residência 
Fórmula de cálculo: [(nascidos vivos pretos ou pardos de mães com até 17 anos) / (total de nascidos 
vivos pretos ou pardos)] / [(nascidos vivos não negros de mães com até 17 anos) / (total de nascidos 
vivos não negros)]
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos
A gravidez e a maternidade precoces são eventos preocupantes relacionados à sexualidade na ado-

lescência, ocasionando vários problemas para a vida das envolvidas e suas famílias. Além disso, gera con-
sequências a longo prazo tanto para a adolescente quanto para o recém-nascido. A adolescente poderá 
apresentar problemas de crescimento e desenvolvimento, emocionais e comportamentais, além de com-
plicações na gravidez e no parto. Há também impacto no percurso escolar das jovens, que muitas vezes 
abandonam a escola, o que pode comprometer seu futuro. A gravidez na adolescência vem aumentando 
consideravelmente nos últimos anos, principalmente na população de baixa renda. O indicador compara 
a proporção de mães adolescentes na população de jovens negras e não negras das subprefeituras. Entre 
as jovens negras essa parcela tende a ser maior. Indicador semelhante é proposto para a dimensão mulher.

3. Dimensão negrO
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3.3 razão entre rendimentos médios de negros e de não negros, por local de residência – resultado anual
Fórmula de cálculo: (rendimento médio real de negros) / (rendimento médio real de não negros) * 100
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: Município de São Paulo
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Convênio Seade–Dieese e MTE/FAT
Existem diferenças de inserção de negros e não negros no mercado de trabalho. Pesquisas e análises 

como a Pesquisa de emprego e Desemprego – PED (Seade; Dieese) mostram que, apesar da redução das 
desigualdades ao longo das últimas décadas, ainda existem diferenças significativas nas condições de 
trabalho vivenciadas por negros e não negros. Os negros recebem rendimentos do trabalho inferiores aos 
dos não negros. As maiores desigualdades de rendimentos por raça/cor são verificadas nos setores em 
que a proporção de não negros supera a de negros e os rendimentos médios são mais elevados: indústria, 
serviços e, em menor medida, comércio, em que os negros recebem, respectivamente, 58,9%, 59,0% e 
66,4% dos rendimentos dos não negros. Na construção civil, os negros percebem 70,7% dos rendimentos 
dos não negros e, nos serviços domésticos, a proporção é de 99,3% (Seade; Dieese, 2010).

3.4 razão entre as taxas de desemprego de negros e não negros, por local de residência – resultado anual
Fórmula de cálculo: (taxa de desemprego de negros) / (taxa de desemprego de não negros)
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: Município de São Paulo 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Convênio Seade–Dieese e MTE/FAT
A taxa de desemprego representa a proporção de pessoas desempregadas em relação à População 

Economicamente Ativa – PEA. É um indicador que também revela as desigualdades de gênero e de cor. A 
população negra comparada com a não negra apresenta maiores níveis de desemprego. 

A taxa de desemprego total corresponde à soma das taxas de desemprego aberto e oculto. O conceito 
de desemprego aberto refere-se a pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anterio-
res ao da entrevista e não exerceram qualquer tipo de atividade nos sete últimos dias. O desemprego oculto, 
por seu turno, engloba pessoas nas seguintes situações: que exerceram algum trabalho, de auto-ocupação, de 
forma descontínua e irregular, inclusive não remunerado em negócios de parentes e, simultaneamente, toma-
ram providências concretas, nos 30 dias anteriores ao da entrevista ou até 12 meses antes, para conseguir um 
trabalho diferente deste (desemprego oculto pelo trabalho precário); que não trabalharam nem procuraram 
trabalho nos 30 dias que antecederam a entrevista, por desestímulos do mercado de trabalho ou por circuns-
tâncias fortuitas, mas procuraram-no efetivamente nos últimos 12 meses e ainda necessitam arrumar traba-
lho (desemprego oculto pelo desalento). Nos últimos anos diminuiu o diferencial das taxas de desemprego 
total, embora, em 2010, a dos negros (14,0%) ainda superasse a dos não negros (10,9%), o mesmo ocorrendo 
com as suas duas componentes, as taxas de desemprego aberto e oculto (Seade; Dieese, 2010).

3. Dimensão negrO
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3.5 razão entre proporções de analfabetos negros e não negros com 15 anos ou mais
Fórmula de cálculo: [(total de pessoas analfabetas negras com 15 anos ou mais) / (total de pessoas 
negras com 15 anos ou mais)] / [(total de pessoas analfabetas não negras com 15 anos ou mais) / (total 
de pessoas não negras com 15 anos ou mais)] * 100
Periodicidade: decenal
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: IBGE. Censo Demográfico
A taxa de analfabetismo é calculada para a população de 15 anos e mais por recomendação da Unesco, 

que considera que as pessoas com até 14 anos de idade que ainda não foram alfabetizadas têm maiores 
possibilidades de fazê-lo que as demais devido à crescente ampliação do acesso à escola.

Este é um indicador essencial para análise das condições de vida da população, pois o analfabetismo 
tem influência negativa nas condições de saúde, de empregabilidade e no exercício dos direitos de cida-
dania, entre outros.

Este indicador também é importante por propiciar comparações nacionais e internacionais. Cabe fri-
sar que taxas de analfabetismo acima de 5% são consideradas inaceitáveis internacionalmente.

3.6  razão entre proporções de analfabetos funcionais com 15 anos ou mais negros e não negros
Fórmula de cálculo: (total de pessoas negras com 15 anos ou mais e até 4 anos de estudo) / (total de 
pessoas negras com 15 anos ou mais) / (total de pessoas não negras com 15 anos ou mais e até 4 anos 
de estudo) / (total de pessoas não negras com 15 anos ou mais) * 100
Periodicidade: decenal
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco considera alfa-

betizada a pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece. As 
pessoas com menos de quatro anos de estudo são classificadas como analfabetos funcionais. 

Para a Unesco, mesmo que essas pessoas saibam ler e escrever frases simples, elas não possuem 
as habilidades necessárias para satisfazer às demandas do seu dia a dia e se desenvolver pessoal e 
profissionalmente. 

Esta definição parte do princípio de que o processo de alfabetização se consolida somente quando o 
aluno termina a quarta série. A inclusão deste indicador se justifica uma vez que esta parcela da população 
também é vulnerável social e economicamente e tem dificuldades de exercer seus direitos de cidadão.

3. Dimensão negrO
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3.7  razão entre proporções de óbitos na população negra e população não negra e negra de 30 a 59 
anos
Fórmula de cálculo: (% de óbitos na população negra de 30 a 59 anos) / (% de óbitos na população 
não negra e negra de 30 a 59 anos)
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos

Os negros vivem, historicamente, situações sociais desfavoráveis e em geral possuem menor esco-
laridade e menores salários. Quando se compara a inserção no mercado de trabalho segundo raça/cor, 
verifica-se que nas atividades menos qualificadas predominam os negros, que também, de modo geral, 
residem em locais de maior vulnerabilidade social, com pior acesso a serviços como saneamento bási-
co. Estas condições econômicas e sociais da população negra, sua maior exposição a riscos no ambiente 
urbano e o pior acesso à assistência à saúde resultam em padrões de mortalidade diferenciados para ne-
gros e não negros.1

O indicador estabelece a relação entre óbitos na população negra e na não negra de 30 a 59 anos, por 
local de residência. O padrão da mortalidade do adulto, no Município de São Paulo, mostra forte partici-
pação de doenças crônicas não transmissíveis, tais como doenças endócrinas e metabólicas, transtornos 
mentais e doenças do aparelho circulatório.

Tuberculose, diabetes, alcoolismo e hipertensão são causas de morte mais comuns entre adultos ne-
gros do que entre não negros. A diferenciação nas causas de morte ocorre basicamente por questões 
sociais, não por diferença biológica de raça. Além disso, as campanhas públicas de prevenção a doenças 
também erram ao não incluírem o negro. 

1. DRUMOND JR,M.; BARROS, M.B.A. Desigualdades socioespaciais na mortalidade do adulto no Município de São Paulo. Rev. bras. epidemiol., São 
Paulo, v. 2, n. 1-2, abr.-ago. 1999.

3. Dimensão negrO
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4.1 Proporção de domicílios com pessoas idosas com renda per capita de até meio salário mínimo 
Fórmula de cálculo: (domicílios com pessoas de 60 anos ou mais com renda per capita de até meio 
salário mínimo) / (total de domicílios com pessoas de 60 anos ou mais) * 100
Periodicidade: decenal
Último dado disponível: 2000
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Este indicador permite avaliar a proporção de idosos que vivem em domicílios classificados como 

pobres. Neste período da vida em que a capacidade e as oportunidades de trabalho diminuem e as despe-
sas usuais normalmente são acrescidas, por exemplo, de gastos, na área de saúde, os idosos residentes 
em domicílios pobres são mais vulneráveis. É a parcela dos idosos que mais requer cuidados especiais e 
políticas públicas adequadas.

Foi mantido neste indicador o patamar de até meio salário mínimo per capita para caracterizar os 
domicílios pobres, conforme utilizado na sessão Indicadores Socioeconômicos do SIM-DH. 

4.2 Proporção de idosos com escolaridade mínima
Fórmula de cálculo: (pessoas com 60 anos de idade ou mais com fundamental incompleto) / (total de 
pessoas com 60 anos de idade ou mais) * 100
Periodicidade: decenal
Último dado disponível: 2000
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
A escolaridade da população vem aumentando há pelo menos três décadas, porém, em ritmo desigual, 

mais lento para os idosos, uma vez que parte dessa população não foi beneficiada pela universalização do 
ensino fundamental, iniciada no Estado na metade da década de 1980.

Atualmente, os idosos representam parcela significativa da população brasileira e sua participação 
crescerá cada dia mais, tendo em vista o aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento 
da população. O Brasil mostra compreender a importância da qualidade de vida e dos direitos das pessoas 
com mais de 60 anos, haja vista a aprovação, em 2003, do Estatuto do Idoso. 

Mesmo assim, a análise dos dados sobre alfabetização e escolaridade aponta a existência de idosos que 
não se escolarizaram, ou sequer se alfabetizaram. Dessa maneira, os idosos respondem por grande parte do 
contingente de analfabetos ou com nível de escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto.

É necessário, portanto, considerar a alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos – EJA como di-
reito, o que significa reafirmar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, para a qual a educa-
ção constitui direito fundamental da pessoa. Assim, mostra-se fundamental oferecer condições para que 
esses direitos sejam de fato exercidos por aqueles que não tiveram condições de acesso e permanência 
na escola na idade apropriada. É importante ressaltar que, no Brasil, a Constituição de 1988 confirmou o 
direito à educação para todos, inclusive a alfabetização e a educação de jovens e adultos.

.

4. Dimensão POPulaçãO IDOSa
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4.3 Proporção da mortalidade precoce da população idosa 
Fórmula de cálculo: (número de óbitos da população de 60 a 69 anos) / (número de óbitos da popula-
ção de 60 anos e mais) * 100
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unificada 
de Nascimentos e Óbitos 
A mortalidade de idosos de 60 a 69 anos é considerada precoce sob a perspectiva da longevidade, 

expressa pela expectativa de vida aos 60 anos. No Município de São Paulo, em 2010, a esperança de vida 
para homens era de 72,29 anos e para mulheres, de 79,49 anos, compondo uma média de 76,09 anos. Isso 
significa que uma pessoa que viveu até os 60 anos de idade teria hipoteticamente 16,09 anos adicionais de 
sobrevivência. 

Assim, a morte entre 60 e 69 anos representa uma interrupção precoce da expectativa de vida. Quanto 
menor a proporção de óbitos nesta faixa etária, maior será a esperança de vida aos 60 anos. Ao mesmo 
tempo, a diminuição destas taxas indica melhoria nas condições de vida dos idosos.

4.4 Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças cerebrovasculares 
Fórmula de cálculo: (óbitos por doenças cerebrovasculares da população de 60 anos e mais) / (popula-
ção de 60 anos e mais) * 100.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unificada 
de Nascimentos e Óbitos 
As doenças cerebrovasculares constituem uma das principais causas de morte do capítulo “Doenças 

do aparelho circulatório”. De acordo com a Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, a 
taxas de mortalidade correspondente mostra não apenas o risco de morrer por essa doença como sua mag-
nitude como problema de saúde pública. Entre os principais fatores associados a sua ocorrência destacam-
-se a hipertensão arterial, as dislipidemias, o diabetes, o tabagismo, a obesidade, a hipercolesterolemia, o 
sedentarismo e o estresse, entre outros. 

Assim, os óbitos por este tipo de causa expressam as condições de diagnóstico e a assistência médica 
dispensada à população idosa. 

4. Dimensão POPulaçãO IDOSa
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4,5 Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais

Fórmula de cálculo: (mortes de pedestres de 60 anos e mais provocadas por veículos de transporte) 
/ (população de 60 anos e mais) * 100.000

Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos 

A população de 60 anos e mais apresenta o maior percentual de vítimas fatais por atropelamento. 
Pela sua constituição física, mais frágil e susceptível aos ferimentos, os idosos estão mais propensos a 
sequelas graves e à morte.

Os idosos apresentam uma combinação de fatores que os deixam em desvantagem em relação aos 
demais pedestres: dificuldade de movimentos própria da idade, capacidades auditiva e visual reduzidas, 
perda de capacidade mental, aumento do tempo de reação, dificuldade em concentrar a atenção e, muitas 
vezes, uso de medicamentos que causam sedação, alteração do equilíbrio, hipoglicemia ou hipotensão. 
Além disso, a falta de respeito à legislação de trânsito, a violência impingida por motoristas e a negligên-
cia do poder público contribuem para aumentar a vulnerabilidade dos idosos no trânsito urbano.

4. Dimensão POPulaçãO IDOSa
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5.1  Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio)
Fórmula de cálculo: (óbitos por agressões) / (população total residente) * 100.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010 
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos 
Os óbitos por agressões constituem indicador fidedigno da violência presente na cidade de São Pau-

lo e do desrespeito ao direito à vida. Quanto à fonte, utilizaram-se as informações estatísticas da Base 
Unificada de Nascimentos e Óbitos da Fundação Seade, que registra todos os casos de morte segundo 
a causa, conforme a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. As prin-
cipais vantagens dessa fonte são a existência de similaridade de resultados com os dados policiais e a 
possibilidade de comparações entre as áreas das subprefeituras e com outras localidades, pois a forma 
de contagem adotada é universal. 

Embora a maior parte das violências cotidianas não acabe em morte, o óbito representa o grau extre-
mo da violência que a relação entre os seres humanos pode atingir.

Da mesma forma que a virulência de uma epidemia é indicada, frequentemente, pela quantidade de 
mortes que gera, também a intensidade de diversos tipos de violência guarda relação com o número de 
mortes que provoca.

5.2 Taxas de tentativas de homicídio e de lesões corporais dolosas, por local de ocorrência
Fórmula de cálculo: (ocorrências de tentativa de homicídio + ocorrências de lesão corporal dolosa) / 
(população residente) * 100.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Secretaria da Segurança Pública - SSP. Sistema de Informações Criminais – Infocrim
A tentativa de homicídio e a lesão corporal dolosa são informações que apresentam distinção frágil 

no momento do registro da ocorrência, por este motivo, devem ser examinadas em conjunto. 
Estas taxas apontarão as regiões mais violentas da cidade, uma vez que informam onde estes crimes 

ocorrem, enquanto as outras taxas do tema violência, a serem construídas com dados de mortalidade, 
mostram onde residem as vítimas do crime mais grave, o homicídio. 

Não se exclui, contudo, a possibilidade de ocorrer convergência entre as duas taxas a serem 
consideradas. 

Deve-se destacar que a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo é a única fonte de 
dados deste indicador, que reflete eventos de naturezas diversas, tais como a violência intrafamiliar, con-
tra a mulher ou as crianças, a violência contra grupos, categorias sociais ou etnias, violência policial, etc.

5. Dimensão VIOlênCIa
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5.3 Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 29 anos, por local 
de residência
Fórmula de cálculo: (óbitos por agressões de homens entre 15 e 29 anos) / (população masculina resi-
dente entre 15 e 29 anos) * 100.000 
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos 
Observa-se grande discrepância relacionada ao sexo da vítima nos casos de mortes por agressão, ou 

seja, a maioria é homem.
No tocante à faixa etária, os jovens, considerados os indivíduos com idade entre 15 e 29 anos, são as 

vítimas predominantes deste tipo de morte. 
Desse modo, o grupo populacional formado por homens jovens é considerado o mais vulnerável a 

esse tipo de violência, assim, este indicador foi utilizado para medir o impacto da violência letal neste 
grupo social.

5.4 Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência
Fórmula de cálculo: (mortes provocadas por veículos de transporte) / (população residente) * 100.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos 
Entre as causas externas de mortes na cidade de São Paulo, os acidentes de transporte se destacam. 

O indicador retrata a violência e o desrespeito à integridade física do cidadão. Na maioria das vezes, os 
acidentes são fruto de omissões estruturais quanto à situação das estradas e vias públicas, às condições 
dos veículos e à fiscalização, bem como resultado de imperícias, imprudências e negligências dos usuá-
rios – motoristas ou pedestres. 

5. Dimensão VIOlênCIa
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5.5 Taxas de mortalidade por agressões (homicídios) em homens de 15 a 19 anos
Fórmula de cálculo: (óbitos por agressões em homens de 15 a 19 anos) / (população masculina de 15 a 
19 anos) * 100.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos 
A taxa de mortalidade por agressão nesta faixa etária é um dos indicadores mais relevantes da situa-

ção de vulnerabilidade a que está submetida boa parte dessa população, principalmente a mais pobre. 
Esta taxa mede o impacto da violência nesse grupo social e permite avaliar a aplicação de políticas públi-
cas na valorização da vida dos adolescentes.

Estudos mostram que uma série de problemas das cidades e das condições de vida da população 
está relacionada à violência contra crianças e adolescentes, por exemplo, o fato de crianças mais pobres 
permanecerem menos tempo na escola e sem a supervisão de adultos as expõe a riscos. 

A falta de atendimento às necessidades básicas, como saúde, educação e lazer, a exclusão social, a 
disputa pela apropriação de bens materiais, o conflito de interesses financeiros, o uso e tráfico de drogas, 
a cooptação para atividades do crime organizado e situações de conflito cuja resolução se dá sem me-
diação e de forma violenta, entre outros fatores, tornam este grupo etário extremamente vulnerável aos 
homicídios.

5. Dimensão VIOlênCIa



41

Sistema Intraurbano de Monitoramento de Direitos Humanos  || SIM-DH

6.1 Proporção de domicílios com microcomputador
Fórmula de cálculo: (número de domicílios com microcomputador / total de domicílios) * 100 

6.2 Proporção de domicílios com microcomputador com acesso à Internet
Fórmula de cálculo: (número de domicílios com microcomputador com acesso à Internet / total de 
domicílios) * 100
Periodicidade: decenal
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: IBGE. Censo Demográfico
Nos últimos 20 anos, a base tecnológica modificou-se numa velocidade surpreendente, sobretudo 

nas áreas de informação e comunicação, como resultado das inovações em microeletrônica, computação 
e telecomunicações. O uso das novas tecnologias transformou a economia, as comunicações, os proces-
sos de trabalho, as relações de comércio, entre outros, e novas exigências se impõem ao cidadão em todas 
as áreas. Em sociedades com profundas diferenciações distributivas, a difusão desigual das tecnologias 
pode repetir ou até reforçar os padrões de exclusão social. Por isso, a democratização do acesso às tec-
nologias da informação representa mais uma das questões a enfrentar para eliminar as várias formas de 
exclusão social e garantir o acesso a direitos. 

Mensurar a inclusão digital não é tarefa simples. O acesso a microcomputadores e à Internet não se 
restringe à utilização doméstica, podendo ocorrer também em escolas, locais de trabalho, lan houses ou 
telecentros públicos. Outro aspecto importante de difícil mensuração reside na qualidade do acesso. 
Como estas tecnologias mudam de forma acelerada, os equipamentos, programas e sistemas de acesso 
tornam-se obsoletos rapidamente. No Brasil, há carência de pesquisas que caracterizem e mensurem a 
inclusão digital. O Censo realizado pelo IBGE em 2000 apurou a quantidade de domicílios que possuíam 
microcomputador. O indicador permite avaliar a evolução, nos últimos dez anos, da aquisição de micro-
computadores domésticos.

Em 2010, além dessa informação, o Censo contabilizou também os domicílios que possuíam micro-
computador com acesso à Internet. Estes dados censitários revelam aspecto importante da inclusão di-
gital, mas não permitem maior aprofundamento no tema. Mesmo assim, é uma informação passível de 
desagregação por subprefeitura da capital paulista, atualizada decenalmente. 

6. Dimensão InCluSãO DIgITal
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7.1 Índice de áreas verdes por habitante 

Fórmula de cálculo: (cobertura vegetal (ha²) / número de habitantes) * 100.000

Periodicidade: variável

Último dado disponível: 2011 

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: Indicadores Ambientais do Município de São Paulo – PMSP/SVMA/ IPT

O estado da biodiversidade e das áreas verdes no Município de São Paulo caracteriza-se pela presen-
ça de cobertura vegetal, diversidade de espécies silvestres e unidades de conservação e áreas correlatas. 
A distribuição espacial das áreas vegetadas não se dá de forma equilibrada no território da cidade, pois a 
cobertura vegetal formada de matas remanescentes concentra-se, sobretudo, nos extremos sul e norte 
do município. O conjunto de áreas verdes abrange territórios públicos e privados existentes na cidade. 
Os primeiros correspondem a parques municipais, parques estaduais e praças e ainda grandes parques 
estaduais de preservação, chamados Unidades de Conservação, como a Serra da Cantareira e o parque da 
Serra do Mar. Já a mancha urbanizada, onde efetivamente se encontra a população, mostra-se carente de 
vegetação. Os principais fatores de pressão sobre a biodiversidade são a expansão da área urbanizada, 
a redução da cobertura vegetal nativa, a disposição inadequada de resíduos sólidos em descartes irregu-
lares, as emissões atmosféricas e as atividades potencialmente poluidoras, como indústrias (com a libe-
ração de efluentes gasosos), mineração e unidades de produção agrícola (em virtude do desmatamento). 

A Organização Mundial da Saúde – OMS recomenda o índice mínimo de 12 m² de área verde por 
habitante. 

7. Dimensão MeIO aMbIenTe
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7.2 Proporção de moradias em áreas de risco

Fórmula de cálculo: (número de moradias em áreas de risco / total de moradias) * 100

Periodicidade: variável

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: Secretaria Municipal das Subprefeituras; Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT

As áreas de risco ambiental são aquelas consideradas impróprias ao assentamento humano por es-
tarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da ação humana. Por exemplo, margens de rios sujeitas 
a inundação, florestas sujeitas a incêndios, áreas de alta declividade (encostas ou topos de morros) com 
risco de desmoronamento ou deslizamento de terra, áreas contaminadas por resíduos tóxicos, entre ou-
tros. As pessoas em contato com essas áreas ou que vivem nelas e no seu entorno são consideradas po-
pulações vulneráveis. 

Assim, os conceitos de vulnerabilidade e risco permitem associar fatores naturais e também so-
ciais. O tema da vulnerabilidade tem recebido atenção crescente quanto à dimensão humana em es-
tudos de grupos populacionais, propiciando quadro conceitual para a compreensão das interações ho-
mem-ambiente. Também constitui elemento essencial para avaliação e análise de riscos e impactos aos 
quais os grupos populacionais estão expostos e da capacidade de enfrentamento aos danos causados 
por essa exposição.

O risco relativo a áreas geográficas incorpora condições sociodemográficas e econômicas da popu-
lação como aspectos intrínsecos da vulnerabilidade. Pode-se considerar risco de lugar o caso de grupos 
populacionais em áreas sujeitas a contaminação, especialmente pelo risco decorrente da exposição, com 
consequências para a saúde. Igualmente vu lneráveis são as populações que vivem em encostas com risco 
de desmoronamento ou deslizamento de terras pela ação de chuvas ou inundações.

Este indicador leva em conta as áreas de risco de escorregamento em encostas nas subprefeitu-
ras do Município de São Paulo. As moradias são cadastradas em cada uma dessas áreas e classificadas 
segundo o grau de risco: risco alto ou muito alto (alta vulnerabilidade).

7. Dimensão MeIO aMbIenTe
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7.3 número de áreas contaminadas
Fórmula de cálculo: Não há
Periodicidade: variável
Último dado disponível: 2011
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: GTAC/DECONT/SVMA/PMSP e CETESB
Apresenta o número de áreas contaminadas por subprefeitura do Município de São Paulo. As áreas 

contaminadas podem ser definidas, segundo a Cetesb, como regiões, locais ou terrenos onde há compro-
vadamente poluição ou contaminação causada por quaisquer substâncias ou resíduos que tenham sido 
ali depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou 
até mesmo natural. Nessas áreas, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em subsuperfície 
nos diferentes compartimentos do ambiente, como no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais 
utilizados para aterramento, nas águas subterrâneas, além de paredes, pisos e estruturas de constru-
ções. Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, propagando-se 
por diferentes vias, como o ar, o solo, as águas subterrâneas e superficiais, alterando suas características 
naturais e determinando impactos negativos ou riscos ao meio ambiente. As áreas contaminadas, em sua 
maioria, constituem de antigas áreas industriais desativadas, que estão em transformação para novos 
usos, e postos de gasolina.

A questão da contaminação do solo e das águas subterrâneas tem sido objeto de preocupação nas 
três últimas décadas, notadamente nos países industrializados, onde o fenômeno é mais presente. Nesse 
sentido, a Região Metropolitana e o Município de São Paulo constituem áreas-chave por serem centros 
urbanos industriais com grande adensamento populacional. Abrange áreas contaminadas em processo 
de reabilitação e áreas reabilitadas, onde foram aplicadas técnicas de descontaminação ou diminuição da 
contaminação.

7. Dimensão MeIO aMbIenTe
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8. Dimensão PeSSOa COM DeFICIênCIa

8.1 Proporção de pessoas com deficiência 
Fórmula de cálculo: (número de pessoas com deficiência / total da população) * 100
Periodicidade: decenal
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: IBGE. Censo Demográfico
Nas últimas três décadas houve avanço inegável no Brasil no que se refere à atenção aos direitos e 

à inclusão das pessoas com deficiência. Nesse período, ocorreram progressos nos marcos regulatórios, 
como indicam, por exemplo, o Decreto da Acessibilidade e a Lei de Libras, além da ratificação pelo Brasil 
das resoluções da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2008). Do ponto de 
vista institucional também forem criadas, em vários níveis de governo, secretarias exclusivas e conselhos 
para o cuidado destas questões.

Houve ainda uma mudança de perspectiva com relação à deficiência. A percepção caritativa, em que a 
deficiência correspondia a um déficit e as pessoas com deficiência eram consideradas vítimas da própria 
incapacidade, foi substituída. O modelo médico, instituído no século passado, via a pessoa com deficiên-
cia como portadora de problemas orgânicos que precisavam ser curados. Nas últimas décadas, começou 
a se adotar o modelo social, que considera que a interação entre a deficiência e o modo como a sociedade 
está organizada é que condiciona as dificuldades, as limitações e a exclusão das pessoas. Nessa pers-
pectiva, a sociedade é que cria barreiras, como o estigma e o preconceito, a inacessibilidade física e as 
discriminações de caráter legal.

Reflexo também dessas mudanças foi a incorporação de questões sobre deficiência nos Censo De-
mográficos realizados pelo IBGE em 1991, 2000 e 2010. Mesmo assim, ainda há grande carência de pesqui-
sas detalhadas e dados estatísticos sobre o tema.
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9. Dimensão SOCIOeCOnôMICa

9.1 Proporção de pessoas residentes com renda per capita de até meio salário mínimo

Fórmula de cálculo: (total de pessoas que residem em domicílios com renda per capita até meio 
salário mínimo) / (total de pessoas residentes) *100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010 

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 

Estabelecer o valor monetário mínimo necessário para que as pessoas satisfaçam suas necessida-
des básicas e com isso tenham respeitado o seu direito à vida digna tem sido objeto de discussão de es-
tudiosos que trabalham com o tema da pobreza e da distribuição de renda. Não há consenso em relação 
ao assunto e no Brasil, até hoje, não se estabeleceu uma linha de pobreza oficial. 

Comumente usa-se o valor do salário mínimo, ou fração dele, como referência para se estabelecer 
uma linha de pobreza. O salário mínimo foi criado em 1938 tendo como base as demandas básicas para 
sobrevivência de uma família. A Constituição de 1988 estabeleceu que o salário mínimo deveria ser fixa-
do em lei, nacionalmente unificado, e ser capaz de atender às necessidades vitais básicas como moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devendo ser rea-
justado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo.

Neste longo período de existência, o salário mínimo teve reajustes estabelecidos aleatoriamente, 
perdendo cada vez mais os vínculos com os pressupostos legais. No entanto, nos últimos anos, a política 
de valorização do salário mínimo, com aumentos acima dos índices de inflação, tem colocado seu valor 
em patamar um pouco mais elevado.

O Ipeadata classifica como pobres as pessoas com renda familiar per capita de até meio salário mí-
nimo, e como indigentes as que contam com até um quarto de salário mínimo per capita. Com os valo-
res atualizados para 2011, seriam classificados como pobres os que tivessem renda per capita de até 
R$ 272,50 e como indigentes aqueles com até R$ 136,25. Isso significa que o teto estabelecido para clas-
sificar os indigentes é superior a R$ 70,00, valor definido como renda máxima para os beneficiários do 
Programa Bolsa Família, em 2011.

O Censo Demográfico é realizado a cada dez anos, o que coloca alguns limites para sua utilização em 
um sistema com atualização bianual. No entanto, o Censo disponibiliza os dados por setor censitário, o 
que possibilita a agregação por subprefeitura.
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9.2 Proporção de domicílios com cobertura de esgoto

Fórmula de cálculo: (total de domicílios com rede de esgoto – esgoto lançado em rede geral ou pluvial 
ou fossa séptica) / (total de domicílios)*100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 

A cobertura da rede de esgoto é um indicador fundamental para avaliar as condições de vida e saúde 
da população, uma vez que o acesso a ela é essencial para o controle e a redução de doenças, além da pre-
servação do meio ambiente. 

O Censo Demográfico é realizado a cada dez anos, o que coloca alguns limites para sua utilização em 
um sistema com atualização bianual. No entanto, o fato de o Censo disponibilizar os dados por setor cen-
sitário possibilita a agregação por subprefeitura, de modo que seja mais adequado para este fim. 

Para avaliar a qualidade de vida e moradia da população, com os dados da cobertura de esgoto devem 
ser analisados também outros indicadores de saneamento básico, como acesso a rede de abastecimento 
de água e coleta de lixo. 

9.3 Proporção de domicílios com coleta de lixo

Fórmula de cálculo: (total de domicílios com coleta de lixo por serviço de limpeza ou caçamba de 
serviço de limpeza) / (total de domicílios) *100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 

Este indicador, assim como os outros de saneamento básico aqui citados, está relacionado à saúde 
da população e à proteção do meio ambiente. A análise da cobertura deste serviço é importante porque 
os resíduos não coletados favorecem a proliferação de doenças transmissíveis decorrentes de contami-
nação ambiental.

No caso do município, este indicador passa a ter maior importância por ser o único dos serviços de 
saneamento básico sob a responsabilidade da prefeitura. 

Ele apresenta os mesmos limites e as mesmas vantagens do indicador anteriormente analisado, por 
ser dado censitário. 

9. Dimensão SOCIOeCOnôMICa
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9.4 Proporção de domicílios com rede de água

Fórmula de cálculo: (total de domicílios com rede de água – ligado a rede geral de distribuição) / (total 
de domicílios) * 100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 

O abastecimento de água é essencial à população, uma vez que a sua ausência ou seu fornecimento 
inadequado constituem sérios riscos à saúde pública. Por esta razão, a meta deve ser a cobertura total. 
No Município de São Paulo a cobertura da rede de água está muito próxima da universalização, mesmo 
assim, esse indicador clássico de desenvolvimento e condições de vida não pode deixar de fazer parte de 
um sistema de indicadores de Direitos Humanos. 

9.5 Proporção de analfabetos com 15 anos ou mais

Fórmula de cálculo: (total de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais) / (total de pessoas com 15 
anos ou mais) * 100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura

Fonte: IBGE. Censo Demográfico

A taxa de analfabetismo é calculada para a população de 15 anos e mais por recomendação da Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, que considera que as pessoas 
de até 14 anos de idade que ainda não foram alfabetizadas têm maiores possibilidades de fazê-lo que as 
demais devido à crescente ampliação do acesso à escola.

Este é um indicador essencial para análise das condições de vida da população, pois o analfabetismo 
influencia negativamente as condições de saúde e empregabilidade e o exercício dos direitos de cidada-
nia, entre outros.

A escolha deste indicador também é importante por propiciar comparações nacionais e internacionais. 
Cabe frisar que taxas de analfabetismo acima de 5% são consideradas inaceitáveis internacionalmente.

Apesar de os dados do Censo Demográfico (IBGE) serem decenais, referem-se ao universo de 
residentes e são desagregados por setor censitário, o que permite a divulgação da informação por 
subprefeitura.

9. Dimensão SOCIOeCOnôMICa
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9.6 Proporção de analfabetos funcionais com 15 anos ou mais

Fórmula de cálculo: (total de pessoas com 15 anos de idade ou mais com até 4 anos de estudo) / (total 
de pessoas com 15 anos de idade ou mais) * 100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco considera alfabeti-
zada a pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece. As pessoas 
com menos de quatro anos de estudo são classificadas como analfabetas funcionais. Para a Unesco, mes-
mo que essas pessoas saibam ler e escrever frases simples, elas não possuem as habilidades necessárias 
para satisfazer às demandas do seu dia a dia e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Esta definição 
parte do princípio de que o processo de alfabetização se consolida somente quando o aluno termina a 
quarta série.

A parcela da população que tem menos de quatro anos de estudo também é vulnerável social e eco-
nomicamente e tem dificuldades de exercer seus direitos de cidadão.

9.7 Proporção de pessoas residentes em domicílios com densidade superior a dois moradores por 
dormitório

Fórmula de cálculo: (total de pessoas residentes em domicílios com densidade superior a dois mora-
dores por dormitório) / (total de pessoas residentes) * 100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico

Um dos indicadores essenciais para avaliar as condições de adequação das moradias é a densidade 
de moradores por dormitório. 

A Fundação Seade, em seus trabalhos relativos às necessidades habitacionais, pesquisadas para per-
mitir o cálculo do déficit habitacional, considera a moradia com congestionamento quando esta apresenta 
mais de duas pessoas por dormitório.

O IBGE, em seu trabalho referente a indicadores de desenvolvimento sustentável, também estabele-
ce que o domicílio é considerado adequado, do ponto de vista da densidade de moradores, quando conta 
com até dois moradores por dormitório.

9. Dimensão SOCIOeCOnôMICa
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9.8 Proporção de responsáveis por domicílio com escolaridade inferior a quatro anos

Fórmula de cálculo: (total de responsáveis por domicílio com menos de quatro anos de estudo) / (to-
tal de responsáveis por domicílio) * 100

Periodicidade: decenal

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: subprefeitura 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico

As famílias chefiadas por pessoas com escolaridade precária são consideradas vulneráveis, já que 
seu principal responsável tem frágil inserção profissional, o que significa capacidade reduzida de conse-
guir um novo emprego ou renda em caso de desemprego, assim como piores ocupações quando emprega-
dos. O nível de escolaridade dos responsáveis pela condução da família tem influência significativa sobre 
as condições de atenção à saúde das crianças, uma vez que o grau de escolaridade é elemento essencial 
a ser considerado na abordagem da população quanto às práticas de promoção, proteção e recuperação 
da saúde. O chefe de família com escolaridade inferior a quatro anos é vulnerável à pobreza pela preca-
riedade de sua inserção no mercado de trabalho, com reflexos diretos nas condições de vida, como mo-
radia, nutrição, educação dos filhos, saúde, cultura, etc; bem como na participação social. Em geral, este 
grupo populacional coincide com os de rendimentos mais baixos e, portanto, não por acaso constituem o 
público-alvo de programas sociais destinados à redução da pobreza.

9.9 Taxas de desemprego

Fórmula de cálculo: (número de desempregados / PEA [número de ocupados + desempregados]) * 100

Periodicidade: anual

Último dado disponível: 2010

Desagregação disponível: Município de São Paulo

Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Convênio Seade – Dieese e MTE/
FAT 

A taxa de desemprego é um importante indicador socioeconômico, uma vez que pode revelar a maior 
ou menor capacidade da economia de um determinado país, região ou município em prover ocupação pro-
dutiva para as pessoas que podem e desejam trabalhar e, por consequência, satisfazer suas necessidades 
pessoais e garantir o mínimo de bem-estar.

Os principais indicadores da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Seade/Dieese, por 
limitações de amostra, não podem ser desagregados por subprefeitura.

9. Dimensão SOCIOeCOnôMICa
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9.10 Taxas de mortalidade infantil
Fórmula de cálculo: (total de mortes de crianças de até 1 ano) / (total de nascidos vivos) * 1.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual de Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos
A taxa de mortalidade infantil é um importante e consagrado indicador das condições socioeconô-

micas e ambientais. Está estreitamente relacionado a saneamento ambiental, acesso aos serviços de 
saúde, rendimento familiar, escolaridade das mães e nutrição.

As altas taxas de mortalidade infantil estão relacionadas a baixos níveis de condições de vida e 
saúde. 

9.11 Taxas de mortalidade perinatal
Fórmula de cálculo: (número de óbitos fetais [22 semanas de gestação e mais] + óbitos de crianças 
de 0 a 6 dias completos de vida) / (número de nascimentos + óbitos fetais [22 semanas de gestação e 
mais]) * 1.000
Periodicidade: anual
Último dado disponível: 2010
Desagregação disponível: subprefeitura
Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual de Saúde; Secretaria Municipal de Saúde. Base Unifica-
da de Nascimentos e Óbitos
A taxa de mortalidade perinatal estima o risco de um feto nascer sem qualquer sinal de vida ou, nas-

cendo vivo, morrer na primeira semana. Esse risco, frequentemente, reflete a ocorrência de fatores vin-
culados à gestação e ao parto e pode ser afetado pelas condições de acesso aos serviços de saúde e pela 
qualidade da assistência ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

O crescente interesse pela mortalidade perinatal como indicador de saúde materno-infantil tem 
se ampliado como decorrência da concentração progressiva dos óbitos infantis nos primeiros dias 
de vida.

No Estado de São Paulo, a redução da mortalidade perinatal tem sido mais lenta que a da mortalida-
de infantil. Em 2010, a mortalidade perinatal foi responsável por 58% das mortes infantis. A mortalidade 
perinatal é de mais difícil redução porque está mais estreitamente associada à qualidade da assistência 
prestada a cada gestante e ao recém-nascido.

9. Dimensão SOCIOeCOnôMICa
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Aelaboração dos indicadores-síntese de garantia 
de direitos humanos foi realizada em duas etapas. 
A primeira consistiu na avaliação das variáveis 
existentes no sistema anterior, resultando na sua 
manutenção ou exclusão, e na incorporação de 
novas variáveis. A partir da definição do conjunto 
de variáveis, a segunda etapa consistiu em:

n  definição das dimensões para as quais 
foram gerados os indicadores- síntese;

n  seleção dos componentes dos indicadores-
síntese, a partir do conjunto de variáveis 
definido na primeira etapa;

n  definição da metodologia dos cálculo dos 
indicadores-síntese para direitos humanos. 

Definição das dimensões para as quais foram 
gerados os indicadores-síntese

A partir do objetivo do projeto – construção 
de um sistema de indicadores de monitoramento 
relacionado à questão dos direitos humanos – 
elegeram-se como dimensões elaboração dos 
indicadores-síntese os segmentos populacionais 
ou temas já existentes na versão atual do SIM-
DH, ou que fossem relevantes para a temática em 
estudo. Assim, foram escolhidas as populações 
específicas crianças e adolescentes, mulheres, 
negros e pessoas idosas (60 anos e mais), além do 
tema violência.

A falta de fontes de informações confiáveis, 
periódicas (pelo menos bienal) e com cobertura 

territorial para as 31 subprefeituras do Município 
de São Paulo impossibilitou a construção de 
indicadores-síntese para grupos populacionais 
importantes para a área de direitos humanos, 
como pessoas com deficiência, usuários de 
drogas ou a questão da diversidade sexual. Para 
o segmento pessoas deficientes, que possui o 
Censo Demográfico como a única fonte de dados 
disponível para o conjunto da população, embora 
não tenha sido construído um indicador sintético, 
foram geradas, para 2000, variáveis sobre o total 
de pessoas nessa condição e o tipo de deficiência 
existente. Posteriormente, essas informações 
serão atualizadas com os resultados do Censo 
Demográfico 2010. Devido à falta de fontes de 
dados, nenhuma variável relacionada a usuários 
de drogas e diversidade sexual foi incorporada ao 
SIM-DH.

Seleção dos componentes dos 
 indicadores-síntese, a partir do conjunto de 
variáveis definido na primeira etapa

Para cada dimensão, selecionou-se um subgrupo 
de variáveis, entre o conjunto obtido na primeira 
etapa, para compor os indicadores-síntese, cujos 
critérios de seleção foram a relevância no tema 
de direitos humanos e a existência de associação 
com questões passíveis de intervenção pela gestão 
municipal. O Quadro 1 apresenta o conjunto de 
variáveis selecionadas.

Metodologia
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Quadro 1
VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSe, SegunDO DIMenSãO

Dimensão Mínimo Máximo

SIM-DH Criança e Adolescente
Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 0 30
Proporção de mães com menos de 18 anos 0 25
Taxa de homicídio da população masculina de 15 a 19 anos (por 100 mil) 0 400
SIM-DH Violência
Taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil) 0 100
Taxas de mortalidade por acidentes de transporte (por 100 mil) 0 50
SIM-DH Mulher
Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por 100 mil) 0 500
Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas pré-natal 0 100
SIM-DH Negro
Razão entre proporções de óbitos de pessoas negras e não negras de 30 a 59 anos 1 10
Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de negras e não negras 1 10
SIM-DH População Idosa

Proporção de óbitos de pessoas de 60 a 69 anos no total da mortalidade  
de pessoas de 60 anos e mais 0 100

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças cerebrovasculares (por 100 mil) 0 1.000
Taxas de mortalidade de pedestre de 60 anos e mais, por acidentes de transporte (por 100 mil) 0 100
Fonte: Fundação Seade.
nota: Para cada variável os valores mínimos e máximos foram escolhidos a partir do pressuposto de dois tipos de situação: ideal (mínimo) e a pior possível (máximo).

Definição da metodologia de cálculo dos 
indicadores-síntese para direitos humanos

O objetivo dos indicadores-síntese é permitir, 
a partir de uma única medida, avaliar e monitorar o 
desenvolvimento da situação de direitos humanos 
nas subprefeituras da capital. Além disso, é desejá-
vel que tais indicadores sejam passíveis de compa-
ração ao longo do tempo e entre subprefeituras.

Essas características levaram à escolha de um 
indicador bastante simples, mas muito eficiente, 
que consiste na média aritmética das variáveis 
apresentadas no Quadro 1 padronizadas em uma 
escala que varia de zero a 1. 

Assim, os indicadores-síntese são números que 
também variam de zero a 1, sendo zero a pior situa-

ção, em termos de garantia de direitos, e 1 a melhor. 
Quanto mais próximo do valor 1 estiver uma subpre-
feitura, melhor ela estará em relação à dimensão.

Foram gerados 12 indicadores-síntese dos 
seguintes tipos:
n SIM-DH Dimensão – escala de zero a 1 que classi-

fica a subprefeitura segundo cada dimensão. São 
cinco indicadores:

- SIM-DH Crianças e adolescentes

- SIM-DH Violência

- SIM-DH Mulher

- SIM-DH Negro

- SIM-DH População idosa

n SIM-DH Subprefeitura – escala de zero a 1 da sub-
prefeitura em relação ao total das cinco dimensões;



55

Sistema Intraurbano de Monitoramento de Direitos Humanos  || SIM-DH

n SIM-DH Dimensão Classificação – escala SIM-
DH Dimensão classificada em pelo menos 
quatro categorias (cinco indicadores, sendo um 
para cada dimensão);

n SIM-DH Subprefeitura Classificação – escala 
SIM-DH Dimensão classificada em pelo menos 
quatro categorias.
O cálculo desses indicadores obedece uma 

padronização da escala dos indicadores básicos, 
a qual consiste na transformação da escala do 
indicador, de tal forma que ele varie sempre entre 
zero e 1. A padronização é dada pela fórmula:

 

)(qpior)(qmelhor

)(qpiorq
I t

D
t
D

t
D

t
Dct

Dqc
−

−
=

Onde:
 t

DqcI : indicador padronizado da variável q no ano 
t para a subprefeitura c;

 t
Dcq : valor observado da variável q no ano t para 

a subprefeitura c;
 )( t

Dqpior : pior valor que se poderia observar 
para a variável q;

 )( t
Dqmelhor : melhor valor que se poderia 

observar para a variável q.

O cálculo do SIM-DH Dimensão é feito pela 
média dos indicadores que compõem a dimensão:

Onde:
 t

DcI : indicador SIM-DH Dimensão da dimensão D 
para a subprefeitura c;

 
∑ 







q
t
DqcI

: soma dos valores padronizados das 
variáveis da dimensão D da subprefeitura c;

 Q: total de variáveis da dimensão D.

O cálculo do SIM-DH Subprefeitura corresponde 
à média aritmética dos resultados da subprefeitura 
para os indicadores-síntese SIM-DH Dimensão:

Onde:
 t

cI : indicador SIM-DH Subprefeitura para a 
subprefeitura c;

 
∑ 







q

t
DcI

: soma dos indicadores SIM-DH 
Dimensão da subprefeitura c;

d: total de dimensões (5).

O SIM-DH Classificação foi construído a partir 
desses indicadores, sendo que para cada dimensão 
o conjunto de subprefeituras foi dividido em quatro 
grupos de mesmo tamanho (aproximadamente):
n oito subprefeituras classificadas como “situação 

insatisfatória” na escala SIM-DH Dimensão;
n oito subprefeituras classificadas como “situação in-

termediária” na escala SIM-DH Dimensão;
n oito subprefeituras classificadas como “situação 

boa” na escala SIM-DH Dimensão;
n sete subprefeituras classificadas como “situação 

muito boa” na escala SIM-DH Dimensão.

Considerações finais

Essa forma de cálculo dos indicadores-síntese 
permite, de maneira simples, a comparação entre 
anos e entre subprefeituras. Como se trata de médias 
aritméticas simples, com a utilização de uma padroni-
zação associada a limites que não variam ao longo do 
tempo, as comparações podem ser feitas até entre 
subprefeituras diferentes em anos diferentes.

Também é importante destacar que o SIM-
DH possibilitará ao usuário adotar outras formas 
de divisão dos indicadores-síntese, para além da 
divisão em quatro grupos sugerida nesse relatório.

Q
q

t
DqcI

t
DcI

∑ 








 

d
D

t
DcI

t
cI
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=
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O quadro apresenta a situação dos direitos humanos 
nas subprefeituras do Município de São Paulo, 
segundo o indicador-síntese de direitos humanos 
e das dimensões criança e adolescente, mulher, 
negro, população idosa e violência. 

Para a construção do indicador-síntese 
foram escolhidas dimensões referentes a 
populações específicas e o tema da violência, 
para os quais existem informações confiáveis, 
periódicas e desagregáveis por subprefeitura. 
Outros critérios importantes para a seleção 
das variáveis foram sua relevância para o tema 

Painel dos indicadores-síntese

direitos humanos e a existência de associação 
com questões passiveis de intervenção pela 
gestão municipal. 

Foram criados quatro grupos para a classificação 
das subprefeituras segundo a situação de garantia 
dos direitos humanos: muito boa, boa, intermediária 
e insatisfatória. As informações são apresentadas 
para os anos de 2004, 2006, 2008 e 2010. Dessa 
forma é possível acompanhar a evolução da 
situação de garantia dos direitos humanos em cada 
subprefeitura, nas dimensões selecionadas, ao 
longo desse período.
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ClaSSIFICaçãO DaS SubPreFeITuraS, SegunDO SITuaçãO De garanTIa DOS DIreITOS HuManOS

Município de São Paulo – 2004-2010
2004 2006 2008 2010
Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa
Aricanduva Aricanduva Butantã Aricanduva
Butantã Ermelino Matarazzo Lapa Lapa
Lapa Ipiranga Pinheiros Pinheiros
Pinheiros Lapa Santo Amaro Santana/Tucuruvi
Santana/Tucuruvi Pinheiros Sé Santo Amaro
Santo Amaro Santo Amaro Vila Mariana Sé
Vila Mariana Vila Mariana Vila Prudente/Sapopemba Vila Mariana
Situação boa Situação boa Situação boa Situação boa
Ermelino Matarazzo Butantã Aricanduva Butantã
Ipiranga Jabaquara Campo Limpo Campo Limpo
Jabaquara Mooca Ermelino Matarazzo Casa Verde/Cachoeirinha
Mooca Penha Ipiranga Ipiranga
Penha Perus Itaquera Itaquera
Sé Santana/Tucuruvi Mooca Jabaquara
Vila Maria/Vila Guilherme Sé Penha Mooca
Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba Santana/Tucuruvi Vila Prudente/Sapopemba
Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária
Campo Limpo Campo Limpo Casa Verde/Cachoeirinha Cidade Ademar
Casa Verde/Cachoeirinha Cidade Ademar Cidade Ademar Ermelino Matarazzo
Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes Guaianases Guaianases
Freguesia/Brasilândia Itaquera Jabaquara M’Boi Mirim
Guaianases M’Boi Mirim M’Boi Mirim Penha
Itaquera Pirituba Pirituba Perus
Pirituba Tremembé/Jaçanã São Mateus Pirituba
Tremembé/Jaçanã Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme São Mateus
Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória
Capela do Socorro Capela do Socorro Capela do Socorro Capela do Socorro
Cidade Ademar Casa Verde/Cachoeirinha Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes
Itaim Paulista Freguesia/Brasilândia Freguesia/Brasilândia Freguesia/Brasilândia
M’Boi Mirim Guaianases Itaim Paulista Itaim Paulista
Parelheiros Itaim Paulista Parelheiros Parelheiros
Perus Parelheiros Perus São Miguel
São Mateus São Mateus São Miguel Tremembé/Jaçanã
São Miguel São Miguel Tremembé/Jaçanã Vila Maria/Vila Guilherme

Indicador-Síntese de Direitos Humanos

Situação dos Direitos Humanos por subprefeituras e dimensões
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Situação dos Direitos Humanos por subprefeituras e dimensões

1 Criança e adolescente
ClaSSIFICaçãO DaS SubPreFeITuraS, SegunDO SITuaçãO De garanTIa DOS DIreITOS HuManOS

Município de São Paulo – 2004-2010
2004 2006 2008 2010
Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa
Aricanduva Aricanduva Aricanduva Aricanduva
Ipiranga Butantã Butantã Lapa
Lapa Lapa Lapa Pinheiros
Pinheiros Mooca Pinheiros Santana/Tucuruvi
Santana/Tucuruvi Pinheiros Santana/Tucuruvi Santo Amaro
Sé Sé Santo Amaro Sé
Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana
Situação boa Situação boa Situação boa Situação boa
Butantã Ermelino Matarazzo Ermelino Matarazzo Butantã
Ermelino Matarazzo Ipiranga Ipiranga Campo Limpo
Jabaquara Jabaquara Jabaquara Casa Verde/Cachoeirinha
Mooca Penha Mooca Ipiranga
Penha Santana/Tucuruvi Penha Jabaquara
Santo Amaro Santo Amaro Sé Mooca
Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme Penha
Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba Vila Maria/Vila Guilherme
Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária
Campo Limpo Campo Limpo Campo Limpo Capela do Socorro
Casa Verde/Cachoeirinha Cidade Ademar Capela do Socorro Cidade Ademar
Cidade Tiradentes Itaim Paulista Casa Verde/Cachoeirinha Ermelino Matarazzo
Guaianases Itaquera Guaianases Itaquera
Itaim Paulista Perus Itaquera M'Boi Mirim
Itaquera Pirituba Pirituba Pirituba
Pirituba São Mateus São Mateus Tremembé/Jaçanã
Tremembé/Jaçanã Tremembé/Jaçanã Tremembé/Jaçanã Vila Prudente/Sapopemba
Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória
Capela do Socorro Capela do Socorro Cidade Ademar Cidade Tiradentes
Cidade Ademar Casa Verde/Cachoeirinha Cidade Tiradentes Freguesia/Brasilândia
Freguesia/Brasilândia Cidade Tiradentes Freguesia/Brasilândia Guaianases
M'Boi Mirim Freguesia/Brasilândia Itaim Paulista Itaim Paulista
Parelheiros Guaianases M'Boi Mirim Parelheiros
Perus M'Boi Mirim Parelheiros Perus
São Mateus Parelheiros Perus São Mateus
São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel
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2 Mulher
ClaSSIFICaçãO DaS SubPreFeITuraS, SegunDO SITuaçãO De garanTIa DOS DIreITOS HuManOS

Município de São Paulo – 2004-2010
2004 2006 2008 2010
Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa
Casa Verde/Cachoeirinha Ipiranga Aricanduva Campo Limpo
Lapa Itaquera Campo Limpo Ipiranga
Pinheiros Lapa Ipiranga Jabaquara
Pirituba Pinheiros Lapa Lapa
Santana/Tucuruvi Santana/Tucuruvi Pinheiros Pinheiros
Santo Amaro Santo Amaro Santo Amaro Santo Amaro
Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana
Situação boa Situação boa Situação boa Situação boa
Butantã Butantã Butantã Aricanduva
Freguesia/Brasilândia Campo Limpo Guaianases Butantã
Ipiranga Guaianases Itaquera Guaianases
Itaquera Jabaquara Jabaquara M'Boi Mirim
Jabaquara Mooca M'Boi Mirim Mooca
Mooca Penha Mooca Santana/Tucuruvi
Perus Perus Santana/Tucuruvi Sé
Sé Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba
Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária
Aricanduva Aricanduva Casa Verde/Cachoeirinha Casa Verde/Cachoeirinha
Campo Limpo Cidade Ademar Cidade Ademar Cidade Ademar
Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes Ermelino Matarazzo Ermelino Matarazzo
Ermelino Matarazzo Ermelino Matarazzo Itaim Paulista Itaquera
M'Boi Mirim M'Boi Mirim Penha Penha
Penha Pirituba Pirituba Perus
Tremembé/Jaçanã São Mateus São Mateus Pirituba
Vila Prudente/Sapopemba Sé Sé São Mateus
Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória
Capela do Socorro Capela do Socorro Capela do Socorro Capela do Socorro
Cidade Ademar Casa Verde/Cachoeirinha Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes
Guaianases Freguesia/Brasilândia Freguesia/Brasilândia Freguesia/Brasilândia
Itaim Paulista Itaim Paulista Parelheiros Itaim Paulista
Parelheiros Parelheiros Perus Parelheiros
São Mateus São Miguel São Miguel São Miguel
São Miguel Tremembé/Jaçanã Tremembé/Jaçanã Tremembé/Jaçanã
Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme

Situação dos Direitos Humanos por subprefeituras e dimensões
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Situação dos Direitos Humanos por subprefeituras e dimensões

3 negro
ClaSSIFICaçãO DaS SubPreFeITuraS, SegunDO SITuaçãO De garanTIa DOS DIreITOS HuManOS

Município de São Paulo – 2004-2010
2004 2006 2008 2010
Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa
Campo Limpo Capela do Socorro Campo Limpo Capela do Socorro
Capela do Socorro Cidade Ademar Capela do Socorro Cidade Tiradentes
Cidade Ademar Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes Guaianases
Cidade Tiradentes Guaianases Guaianases Itaim Paulista
Guaianases M'Boi Mirim M'Boi Mirim M'Boi Mirim
M'Boi Mirim Parelheiros Parelheiros Parelheiros
Parelheiros São Mateus Perus Perus
Situação boa Situação boa Situação boa Situação boa
Casa Verde/Cachoeirinha Campo Limpo Casa Verde/Cachoeirinha Campo Limpo
Ermelino Matarazzo Freguesia/Brasilândia Cidade Ademar Cidade Ademar
Freguesia/Brasilândia Itaquera Freguesia/Brasilândia Ermelino Matarazzo
Itaim Paulista Jabaquara Itaim Paulista Freguesia/Brasilândia
Itaquera Perus Itaquera Itaquera
São Mateus Pirituba Pirituba São Mateus
São Miguel São Miguel São Mateus São Miguel
Tremembé/Jaçanã Tremembé/Jaçanã São Miguel Vila Prudente/Sapopemba
Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária
Aricanduva Aricanduva Aricanduva Butantã
Butantã Butantã Butantã Casa Verde/Cachoeirinha
Jabaquara Casa Verde/Cachoeirinha Ermelino Matarazzo Ipiranga
Penha Ermelino Matarazzo Jabaquara Jabaquara
Perus Itaim Paulista Penha Penha
Pirituba Penha Tremembé/Jaçanã Pirituba
Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme Tremembé/Jaçanã
Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba Vila Maria/Vila Guilherme
Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória
Ipiranga Ipiranga Ipiranga Aricanduva
Lapa Lapa Lapa Lapa
Mooca Mooca Mooca Mooca
Pinheiros Pinheiros Pinheiros Pinheiros
Santana/Tucuruvi Santana/Tucuruvi Santana/Tucuruvi Santana/Tucuruvi
Santo Amaro Santo Amaro Santo Amaro Santo Amaro
Sé Sé Sé Sé
Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana
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4 População Idosa
ClaSSIFICaçãO DaS SubPreFeITuraS, SegunDO SITuaçãO De garanTIa DOS DIreITOS HuManOS

Município de São Paulo – 2004-2010
2004 2006 2008 2010
Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa
Aricanduva Ipiranga Casa Verde/Cachoeirinha Aricanduva
Butantã Jabaquara Lapa Butantã
Lapa Lapa Pinheiros Lapa
Mooca Pinheiros Santo Amaro Pinheiros
Pinheiros Santo Amaro Sé Santo Amaro
Sé Sé Vila Maria/Vila Guilherme Sé
Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana Vila Mariana
Situação boa Situação boa Situação boa Situação boa
Campo Limpo Aricanduva Butantã Ermelino Matarazzo
Cidade Tiradentes Butantã Campo Limpo Ipiranga
Ipiranga Ermelino Matarazzo Ipiranga Mooca
Jabaquara M'Boi Mirim Mooca Penha
Penha Mooca Penha Pirituba
Santana/Tucuruvi Perus Santana/Tucuruvi Santana/Tucuruvi
Santo Amaro Santana/Tucuruvi Tremembé/Jaçanã Tremembé/Jaçanã
Vila Maria/Vila Guilherme Tremembé/Jaçanã Vila Prudente/Sapopemba Vila Maria/Vila Guilherme
Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária
Capela do Socorro Casa Verde/Cachoeirinha Aricanduva Casa Verde/Cachoeirinha
Casa Verde/Cachoeirinha Cidade Ademar Cidade Ademar Cidade Ademar
Cidade Ademar Itaquera Ermelino Matarazzo Freguesia/Brasilândia
Ermelino Matarazzo Penha Freguesia/Brasilândia Guaianases
Freguesia/Brasilândia Pirituba Itaquera Jabaquara
Itaquera São Miguel Jabaquara Perus
Tremembé/Jaçanã Vila Maria/Vila Guilherme Pirituba São Mateus
Vila Prudente/Sapopemba Vila Prudente/Sapopemba São Mateus Vila Prudente/Sapopemba
Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória
Guaianases Campo Limpo Capela do Socorro Campo Limpo
Itaim Paulista Capela do Socorro Cidade Tiradentes Capela do Socorro
M'Boi Mirim Cidade Tiradentes Guaianases Cidade Tiradentes
Parelheiros Freguesia/Brasilândia Itaim Paulista Itaim Paulista
Perus Guaianases M'Boi Mirim Itaquera
Pirituba Itaim Paulista Parelheiros M'Boi Mirim
São Mateus Parelheiros Perus Parelheiros
São Miguel São Mateus São Miguel São Miguel

Situação dos Direitos Humanos por subprefeituras e dimensões
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Situação dos Direitos Humanos por subprefeituras e dimensões

5 Violência
ClaSSIFICaçãO DaS SubPreFeITuraS, SegunDO SITuaçãO De garanTIa DOS DIreITOS HuManOS

Município de São Paulo – 2004-2010
2004 2006 2008 2010
Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa Situação muito boa
Lapa Aricanduva Ermelino Matarazzo Aricanduva
Mooca Ermelino Matarazzo Lapa Jabaquara
Pinheiros Lapa Pinheiros Lapa
Santana/Tucuruvi Pinheiros Santo Amaro Mooca
Santo Amaro Santo Amaro Sé Pinheiros
Sé Sé Vila Mariana Santo Amaro
Vila Mariana Vila Mariana Vila Prudente/Sapopemba Vila Mariana
Situação boa Situação boa Situação boa Situação boa
Aricanduva Butantã Aricanduva Butantã
Butantã Cidade Tiradentes Butantã Cidade Ademar
Cidade Tiradentes Ipiranga Ipiranga Ermelino Matarazzo
Ipiranga Mooca Itaim Paulista Guaianases
Itaquera Penha Itaquera Ipiranga
Penha Pirituba Penha Itaquera
Tremembé/Jaçanã Santana/Tucuruvi Santana/Tucuruvi Santana/Tucuruvi
Vila Maria/Vila Guilherme Vila Prudente/Sapopemba São Mateus Sé
Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária Situação intermediária
Casa Verde/Cachoeirinha Campo Limpo Campo Limpo Casa Verde/Cachoeirinha
Ermelino Matarazzo Guaianases Cidade Tiradentes Itaim Paulista
Guaianases Itaim Paulista Freguesia/Brasilândia Perus
Itaim Paulista Itaquera Guaianases Pirituba
Jabaquara Perus Jabaquara São Miguel
Pirituba São Miguel Mooca Tremembé/Jaçanã
São Mateus Tremembé/Jaçanã São Miguel Vila Maria/Vila Guilherme
Vila Prudente/Sapopemba Vila Maria/Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme Vila Prudente/Sapopemba
Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória Situação insatisfatória
Campo Limpo Capela do Socorro Capela do Socorro Campo Limpo
Capela do Socorro Casa Verde/Cachoeirinha Casa Verde/Cachoeirinha Capela do Socorro
Cidade Ademar Cidade Ademar Cidade Ademar Cidade Tiradentes
Freguesia/Brasilândia Freguesia/Brasilândia M'Boi Mirim Freguesia/Brasilândia
M'Boi Mirim Jabaquara Parelheiros M'Boi Mirim
Parelheiros M'Boi Mirim Perus Parelheiros
Perus Parelheiros Pirituba Penha
São Miguel São Mateus Tremembé/Jaçanã São Mateus
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O

Indicadores por subprefeituras

quadro a seguir apresenta as variáveis 
selecionadas para construção dos indicadores-
síntese, nas dimensões criança e adolescente, 
mulher, negro, população idosa e violência. 
Os dados são apresentados para 2004, 2006, 
2008 e 2010 e organizados para cada uma das 31 
subprefeituras. 

Dessa forma é possível verificar detalhada-
mente a evolução dos indicadores selecionados 

no período de seis anos, em cada segmento do 
município.

As variáveis apresentadas nesse quadro foram 
selecionadas por sua periodicidade adequada e por 
serem confiáveis e desagregáveis por subprefeitura. 
Outros aspectos importantes para sua escolha são 
a relevância para o tema dos direitos humanos e a 
existência de associação com questões passíveis 
de intervenção pela gestão municipal. 
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de aricanduva – 2004-2010

arICanDuVa
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 11,80 9,31 11,08 9,67

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 4,81 4,80 3,92 3,71

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 65,43 9,85 0,00 0,00

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 28,91 23,99 22,65 21,73

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 133,75 125,83 96,54 104,50

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,98 1,96 1,71 1,78

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,52 1,54 1,58 1,72

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 24,28 24,03 22,02 19,88

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 337,89 344,26 363,90 349,68

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 10,24 12,21 23,33 4,45

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 22,77 12,31 7,84 7,10

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 78,88 55,70 22,15 9,70

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 12,69 10,45 13,82 6,72

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de butantã – 2004-2010

buTanTã
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 9,85 9,84 8,60 9,46

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 5,94 5,82 5,50 5,93

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 88,67 30,75 12,85 13,44

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 35,02 28,56 24,64 20,99

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 79,19 89,87 90,06 86,44

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,60 1,63 1,53 1,94

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,52 1,66 1,39 1,51

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 23,72 24,84 22,34 23,32

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 347,20 299,94 317,22 234,16

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 7,18 17,51 22,08 11,06

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 26,58 13,94 11,95 9,35

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 106,75 42,99 18,70 28,10

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 11,28 12,47 11,23 10,52

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Campo limpo – 2004-2010

CaMPO lIMPO
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 13,52 13,22 10,77 9,87

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,04 7,48 6,22 6,55

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 198,44 60,06 56,74 49,35

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 35,52 26,20 20,73 17,20

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 106,85 108,39 86,26 98,28

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,23 1,43 1,17 1,33

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,18 1,26 1,19 1,20

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 39,15 33,42 33,31 30,43

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 289,49 355,55 276,63 307,36

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 6,23 33,07 17,14 19,62

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 51,24 26,47 19,78 19,80

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 213,64 99,63 72,62 70,76

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 10,25 14,30 10,40 12,04

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Capela do Socorro – 2004-2010

CaPela DO SOCOrrO
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 17,30 15,58 13,43 11,99

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,36 7,23 7,47 7,70

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 257,34 107,85 26,80 19,73

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 44,97 45,65 37,59 32,79

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 115,13 118,85 113,90 108,99

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,25 1,06 1,15 1,21

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,15 1,15 1,18 1,20

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 35,46 34,51 34,34 35,06

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 439,23 340,84 373,97 397,70

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 19,46 32,58 24,93 20,50

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 66,46 29,29 15,62 15,81

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 288,94 123,11 45,63 51,18

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,15 13,02 13,93 11,60

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha – 2004-2010

CaSa VerDe/CaCHOeIrInHa
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,05 14,75 9,73 10,75

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 6,30 6,78 6,26 6,13

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 169,19 108,75 74,04 26,12

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 20,78 30,53 27,16 23,71

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 139,21 137,14 121,04 123,36

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,27 1,64 1,30 1,64

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,32 1,31 1,40 1,33

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 28,05 27,27 23,84 25,91

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 494,58 369,48 353,24 371,16

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 17,88 22,74 8,15 15,57

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 36,15 43,97 17,41 14,22

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 165,54 158,96 67,46 35,70

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,76 12,52 12,57 8,40

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Cidade ademar – 2004-2010

CIDaDe aDeMar
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 13,59 12,59 12,38 10,63

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,67 7,97 7,57 7,90

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 259,68 73,28 75,01 29,55

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 37,67 32,06 27,53 29,07

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 135,86 102,76 110,97 107,68

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,21 1,22 1,21 1,29

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,20 1,26 1,17 1,26

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 33,73 33,20 33,27 28,98

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 426,37 363,49 358,51 321,01

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 7,42 26,93 12,26 19,54

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 58,01 28,81 20,10 14,61

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 253,87 109,57 68,31 43,18

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 12,38 13,90 10,92 7,55

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Cidade Tiradentes – 2004-2010

CIDaDe TIraDenTeS
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,31 15,96 17,52 15,99

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 8,51 8,49 8,90 8,37

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 129,81 50,31 20,35 20,61

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 37,54 23,20 28,31 27,42

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 121,04 133,45 132,99 124,83

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,29 1,26 1,10 1,08

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,07 1,16 1,05 1,11

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 39,75 42,66 41,44 47,85

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 370,95 374,80 363,41 357,23

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 0,00 20,82 45,43 15,88

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 35,26 15,77 13,53 17,98

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 135,59 59,69 51,99 47,97

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 12,09 10,35 13,53 13,25

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de ermelino Matarazzo – 2004-2010

erMelInO MaTaraZZO
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 10,81 12,62 12,27 10,82

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 6,40 5,68 5,10 5,91

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 86,90 11,37 23,88 62,84

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 33,33 25,44 25,30 21,88

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 123,01 141,35 112,92 138,70

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,42 1,65 1,57 1,40

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,22 1,29 1,31 1,33

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 31,65 27,97 31,00 26,83

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 397,82 333,56 437,87 448,79

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 20,40 9,53 8,94 4,19

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 33,37 13,02 10,12 13,01

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 139,60 29,10 33,38 56,82

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 16,93 7,23 9,16 8,68

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Freguesia/brasilândia – 2004-2010

FregueSIa/braSIlÂnDIa
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 13,64 14,75 15,92 13,32

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,27 7,77 7,47 7,05

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 210,07 131,19 29,52 48,92

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 24,95 30,01 27,98 24,92

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 128,78 149,20 131,45 138,00

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,39 1,43 1,24 1,39

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,20 1,19 1,18 1,25

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 32,21 29,71 31,42 29,53

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 430,53 384,63 427,03 365,58

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 14,35 29,59 10,11 11,87

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 48,49 34,01 16,80 16,70

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 229,11 144,09 61,64 51,01

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,75 16,39 12,35 13,51

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de guaianases – 2004-2010

guaIanaSeS
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 14,72 15,77 13,20 17,43

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,94 8,33 8,07 7,81

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 105,94 68,96 23,38 31,72

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 37,23 20,48 23,08 18,52

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 130,49 135,18 94,82 126,53

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,27 1,44 1,21 1,17

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,14 1,13 1,16 1,13

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 36,07 32,57 34,58 33,18

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 495,91 384,19 540,75 407,85

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 20,10 54,88 5,57 5,10

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 45,06 24,97 13,90 10,06

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 168,65 81,77 31,83 26,68

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 9,16 12,48 12,40 8,57

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Ipiranga – 2004-2010

IPIranga
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 11,54 10,31 11,68 9,69

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 5,68 5,56 5,35 5,15

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 56,27 29,12 0,00 50,28

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 29,88 20,92 18,08 19,66

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 103,23 88,73 103,73 91,18

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 2,06 2,09 1,86 1,65

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,67 1,64 1,48 1,69

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 23,45 22,26 21,03 21,37

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 374,19 334,29 320,59 276,29

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 16,19 8,57 21,26 12,49

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 22,32 16,20 9,63 7,98

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 86,09 73,73 33,38 31,69

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,53 12,87 13,35 10,36

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Itaim Paulista – 2004-2010

ITaIM PaulISTa
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 14,75 14,08 15,65 13,54

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 8,28 8,00 7,88 7,33

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 103,44 61,22 45,68 35,19

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 43,01 33,06 28,45 26,13

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 143,35 125,66 105,90 125,14

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,31 1,84 1,40 1,25

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,11 1,10 1,13 1,13

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 37,53 33,37 36,50 35,11

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 532,55 469,15 364,34 372,23

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 17,18 19,55 21,43 19,59

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 39,59 20,06 13,22 11,80

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 157,41 79,01 50,48 45,03

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,65 12,47 10,25 10,72

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Itaquera – 2004-2010

ITaQuera
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 16,37 15,50 12,88 13,06

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 6,94 6,10 5,85 6,27

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 144,53 61,66 41,21 14,31

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 30,53 24,48 24,47 18,99

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 125,13 102,55 114,26 126,63

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,63 1,62 1,42 1,28

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,12 1,16 1,14 1,14

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 32,11 31,94 32,74 33,22

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 454,40 381,81 330,39 384,24

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 15,67 21,34 17,28 13,79

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 37,67 18,98 11,02 8,40

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 163,03 71,67 43,59 22,13

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 10,90 16,63 12,95 10,70

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Jabaquara – 2004-2010

JabaQuara
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 12,95 8,44 11,02 8,01

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 6,23 5,91 5,92 6,56

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 135,67 82,73 37,14 25,98

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 32,09 25,36 20,84 19,83

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 114,45 109,72 127,66 88,65

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,86 1,55 1,81 2,00

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,25 1,35 1,50 1,41

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 26,27 24,47 22,10 22,18

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 432,90 320,82 380,94 330,10

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 12,25 11,60 21,98 20,85

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 36,59 26,77 13,51 6,26

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 163,10 100,29 54,34 25,68

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,26 16,79 13,51 6,71

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura da lapa – 2004-2010

laPa
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 9,87 8,52 8,08 6,73

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 4,03 3,04 3,48 2,64

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 70,18 0,00 33,27 0,00

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 15,53 13,72 16,96 11,62

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 79,17 80,47 60,75 63,57

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 3,75 3,61 2,63 3,00

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 2,33 2,19 2,36 2,23

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 17,03 15,41 16,80 17,34

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 316,33 247,14 257,94 253,03

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 6,41 16,34 15,63 3,75

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 11,59 5,83 7,37 7,21

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 41,03 14,56 20,27 17,30

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 9,83 9,94 10,38 4,91

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de M’boi Mirim – 2004-2010

M’bOI MIrIM
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,73 13,01 12,65 11,04

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,85 8,16 6,75 7,85

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 206,85 134,52 53,44 41,54

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 30,66 27,47 22,12 18,89

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 125,60 114,20 114,35 110,53

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 0,88 1,24 1,04 1,13

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,12 1,19 1,09 1,12

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 39,79 38,56 38,00 33,30

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 449,45 367,84 386,09 373,82

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 14,50 3,23 14,41 23,20

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 60,92 33,42 24,29 17,77

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 256,69 130,89 83,64 55,06

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,73 12,77 13,70 12,26

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura da Mooca – 2004-2010

MOOCa
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 14,01 11,16 11,34 9,68

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 4,29 3,85 3,30 3,34

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 70,19 27,06 18,56 19,15

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 31,05 26,45 24,41 22,81

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 109,95 108,18 103,29 80,86

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,83 2,05 1,73 2,02

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 2,53 2,30 2,40 2,56

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 19,22 18,92 17,77 15,94

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 390,57 347,03 318,81 365,43

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 12,26 18,80 25,04 8,16

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 23,89 13,96 10,99 10,18

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 84,28 33,73 28,12 22,68

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 12,10 13,36 13,96 7,27

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura



83

Sistema Intraurbano de Monitoramento de Direitos Humanos  || SIM-DH

VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Parelheiros – 2004-2010

ParelHeIrOS
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,91 17,01 13,09 11,16

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,88 9,02 9,63 9,08

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 178,34 94,49 30,80 45,43

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 51,36 50,88 39,33 31,81

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 163,11 125,48 127,47 151,67

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,23 1,01 1,00 1,12

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,03 1,15 1,15 1,10

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 40,59 39,15 39,48 35,41

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 452,94 466,74 369,85 381,17

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 16,78 43,76 12,75 22,42

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 68,55 35,06 21,66 23,71

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 263,84 116,19 59,10 68,19

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 14,69 25,71 16,44 12,93

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura da Penha – 2004-2010

PenHa
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 14,13 10,86 11,98 13,72

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 5,54 5,25 4,99 4,53

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 75,88 63,81 22,42 23,63

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 32,37 26,73 27,42 24,14

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 124,69 103,30 108,72 124,53

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,67 1,58 1,57 1,44

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,40 1,36 1,40 1,40

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 26,79 26,83 24,57 23,94

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 403,68 345,79 327,79 371,70

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 15,01 19,12 15,25 14,58

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 25,79 18,68 10,52 8,64

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 111,19 59,93 27,17 43,28

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 11,53 10,70 11,57 13,69

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Perus – 2004-2010

PeruS
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 14,76 11,77 13,69 13,21

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 6,94 7,88 8,17 8,27

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 230,50 67,31 48,16 30,86

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 29,59 25,31 34,03 22,94

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 111,11 114,03 111,98 117,24

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,55 1,55 1,07 1,19

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,21 1,19 1,16 1,15

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 36,40 33,92 32,78 36,31

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 527,21 371,90 430,35 319,91

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 31,01 0,00 24,59 11,03

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 54,27 28,23 15,16 8,24

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 232,40 77,41 37,03 40,78

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 17,01 12,21 17,32 12,36

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Pinheiros – 2004-2010

PInHeIrOS
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 8,39 6,93 5,11 5,33

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 1,71 1,13 0,82 0,63

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 38,39 27,46 0,00 0,00

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 9,89 7,40 5,98 5,50

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 71,37 46,67 52,94 50,80

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 7,89 7,88 6,65 7,06

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 2,48 2,63 3,22 3,08

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 12,45 13,51 12,69 12,51

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 250,68 264,31 248,49 202,97

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 8,95 8,64 10,01 6,44

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 4,65 5,66 3,84 2,07

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 19,85 16,72 0,00 3,40

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 7,87 7,78 7,34 6,91

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Pirituba – 2004-2010

PIrITuba
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 16,88 15,29 12,00 11,66

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,05 6,36 6,40 6,80

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 77,08 61,71 22,95 52,97

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 27,66 24,60 30,84 23,43

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 111,45 130,19 97,54 107,16

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,50 1,63 1,15 1,48

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,32 1,26 1,37 1,33

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 31,36 30,39 30,41 28,98

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 430,21 374,89 321,83 314,26

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 24,98 17,85 16,44 8,67

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 30,01 20,02 10,73 11,21

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 127,37 57,77 32,35 37,66

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 17,08 12,16 19,13 12,12

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi – 2004-2010

SanTana/TuCuruVI
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 11,76 12,25 10,45 9,84

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 3,65 4,04 3,21 2,70

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 32,77 34,92 18,64 9,97

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 25,40 24,36 24,50 23,37

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 107,02 99,09 111,55 80,00

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 2,31 2,36 2,37 2,32

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,43 1,58 1,55 1,67

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 21,89 20,26 20,45 18,27

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 395,14 323,46 273,70 295,99

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 13,90 24,74 25,55 14,01

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 15,28 11,95 7,68 6,46

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 51,26 48,32 23,86 8,29

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 10,39 15,32 12,59 10,77

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Santo amaro – 2004-2010

SanTO aMarO
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,63 15,56 7,41 9,84

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 2,92 3,36 3,14 2,68

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 62,46 13,15 27,77 0,00

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 17,47 16,80 14,33 12,16

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 77,93 70,17 64,08 65,52

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 2,53 2,51 2,62 3,46

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 2,11 2,13 1,62 2,18

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 20,41 18,36 19,13 18,68

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 373,32 297,02 292,34 235,38

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 25,65 21,41 12,60 14,27

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 23,81 9,54 9,82 6,31

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 99,59 15,61 27,90 4,07

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 11,02 13,44 8,96 10,09

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de São Mateus – 2004-2010

SãO MaTeuS
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,61 12,37 10,85 12,70

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 7,77 7,79 7,76 7,14

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 183,10 94,45 52,83 42,62

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 37,22 30,55 27,47 23,52

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 126,57 120,52 120,76 124,30

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,40 1,39 1,23 1,32

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,15 1,16 1,24 1,17

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 37,50 34,37 32,08 31,75

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 463,87 398,28 360,73 338,40

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 22,63 30,64 15,42 13,98

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 42,76 36,16 12,92 13,13

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 195,87 110,98 48,99 41,78

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 8,75 12,46 11,25 11,73

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de São Miguel – 2004-2010

SãO MIguel
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,67 15,87 13,98 14,41

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 8,94 8,62 7,63 8,11

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 161,70 46,23 24,07 6,26

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 42,95 34,59 32,68 27,93

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 156,40 134,59 144,89 136,80

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,48 1,69 1,45 1,26

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,18 1,24 1,13 1,23

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 35,67 31,87 33,10 33,76

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 544,43 408,54 417,08 386,61

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 21,92 20,43 22,29 14,87

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 44,91 21,64 13,73 10,28

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 180,89 76,74 35,31 28,06

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 13,82 12,82 12,38 12,45

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura da Sé – 2004-2010

SÉ
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 11,52 12,86 11,79 10,29

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 4,56 4,32 4,09 2,83

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 56,17 8,17 8,33 8,51

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 32,59 30,30 28,46 22,75

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 114,83 109,33 96,98 82,83

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 2,55 2,58 2,30 1,64

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 2,22 2,38 2,15 2,21

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 19,96 18,94 18,13 18,21

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 322,04 298,79 265,49 268,69

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 11,05 12,20 13,27 12,86

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 21,89 12,48 9,29 9,99

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 66,67 35,17 23,41 21,05

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 11,07 7,34 9,05 10,22

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã – 2004-2010

TreMeMbÉ/Jaçanã
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,03 10,73 12,96 13,54

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 6,91 6,67 7,09 6,77

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 181,50 74,78 33,57 25,47

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 35,23 41,87 42,23 35,65

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 129,92 133,02 108,54 106,42

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,14 1,53 1,44 1,40

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,33 1,39 1,44 1,41

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 26,76 26,48 24,87 25,79

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 430,85 405,47 385,88 405,37

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 15,39 10,76 10,07 9,43

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 37,71 27,00 15,46 15,09

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 178,28 109,75 66,52 50,34

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 10,72 10,80 16,51 9,60

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Vila Maria/Vila guilherme – 2004-2010

VIla MarIa/VIla guIlHerMe
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 15,34 10,27 11,68 11,54

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 5,74 6,19 6,30 5,92

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 95,51 58,71 26,59 37,41

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 35,55 32,83 31,37 32,31

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 140,11 116,48 121,69 119,68

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,28 1,52 1,49 1,45

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,53 1,60 1,51 1,65

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 25,91 25,02 23,13 21,64

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 408,18 418,44 319,47 333,03

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 12,84 19,93 12,10 18,76

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 36,70 18,61 13,38 13,10

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 149,47 48,26 36,34 37,07

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 10,58 14,29 13,04 11,42

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Vila Mariana – 2004-2010

VIla MarIana
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 9,60 8,33 9,48 5,78

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 1,92 1,52 1,75 1,32

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 10,07 0,00 22,97 12,33

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 13,44 9,98 8,59 7,60

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 54,72 58,61 61,56 69,68

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 4,64 5,23 4,91 5,04

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 2,33 2,32 2,46 2,35

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 15,95 15,27 15,00 13,67

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 321,07 256,34 244,02 266,69

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 11,95 8,11 12,36 5,89

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 5,83 4,51 3,25 2,61

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 19,27 16,49 10,98 2,74

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 8,59 5,71 8,86 5,23

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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VarIáVeIS COMPOnenTeS DOS InDICaDOreS-SÍnTeSeS, SegunDO DIMenSãO
Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba – 2004-2010

VIla PruDenTe/SaPOPeMba
DIMenSãO/InDICaDOr 2004 2006 2008 2010
CrIança e aDOleSCenTe

Taxas de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 12,84 12,56 11,54 12,28

Proporção de mães com até 17 anos, por local de residência (em %) 6,74 6,36 5,43 5,84

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) em homens de 15 a 19 anos  
(por cem mil homens de 15 a 19 anos) 118,42 45,92 28,95 40,58

MulHer

Proporção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal, 
por local de residência (em %) 31,26 25,65 24,81 22,44

Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil (por cem mil mulheres de  
15 a 49 anos) 124,02 106,29 104,31 101,67

negrO

Razão entre proporções de pré-natal insuficiente de mães de nascidos vivos 
negros e não negros por local de residência 1,38 1,58 1,51 1,38

Razão entre proporções de óbitos na população negra e na população não negra  
e negra de 30 a 59 anos 1,41 1,42 1,38 1,35

POPulaçãO IDOSa

Proporção da mortalidade precoce da população idosa (em %) 28,85 26,41 26,74 25,44

Taxas de mortalidade da população de 60 anos e mais por doenças 
cerebrovasculares (por cem mil idosos) 430,05 341,08 322,88 345,40

Taxas de mortalidade por atropelamento em pessoas de 60 anos e mais  
(por cem mil idosos) 12,39 24,96 9,40 19,19

VIOlênCIa

Taxas gerais de mortalidade por agressões (homicídio) (por cem mil habitantes) 31,47 15,31 11,51 11,67

Taxas de mortalidade por agressões (homicídio) da população masculina de 15 a 
29 anos, por local de residência (por cem mil homens entre 15 e 29 anos) 141,27 50,47 40,91 51,81

Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, por local de residência  
(por cem mil habitantes) 14,22 11,72 10,57 11,11

Indicadores dos Direitos Humanos por subprefeitura
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Indicador-síntese para Direitos 
Humanos em mapas e gráficos, 
segundo dimensão

A partir do objetivo do projeto – construção 
de um sistema de indicadores de monitoramento 
relacionado à questão dos direitos humanos –, 
elegeram-se como dimensões para a construção 
dos indicadores os segmentos populacionais ou 
temas já existentes na versão anterior do SIM-
DH, ou que fossem relevantes para a temática 
em estudo. 

Na seleção dos componentes do indicador-
síntese, os critérios utilizados foram a relevância 
no tema de direitos humanos e a existência de 

Indicadores por subprefeituras

associação com questões passíveis de intervenção 
pela gestão municipal.

Para a construção do indicador sintético, foram 
escolhidas as populações específicas crianças e 
adolescentes, mulheres, negros e pessoas idosas 
(60 anos e mais), além do tema violência. A falta 
de fontes de informações confiáveis, periódicas 
(pelo menos bienal) e com cobertura territorial para 
as 31 subprefeituras impossibilitou a elaboração 
de indicadores-sínteses para outros grupos 
populacionais importantes para a área de direitos 
humanos. Os indicadores ou dimensões que não 
foram utilizados para construção dos indicadores-
síntese estão disponibilizados no Sistema, no item 
“Perfil das Subprefeituras”.
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Subprefeituras

Situação
Muito Boa (7)
Boa (8)
Intermediária (8)
Insatisfatória (8)

Parelheiros
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Pinheiros

Santo 
Amaro

Cidade
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Jabaquara

Ipiranga

Vila Mariana

Sé Mooca

Aricanduva

Vila Prudente/
Sapopemba

São Mateus

Itaquera
Cidade
Tiradentes

Guaianases

Itaim 
Paulista

São Miguel
Ermelino
Matarazzo

Penha

Vila Maria/
Vila Guilherme

Lapa

Perus
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Brasilândia

Tremembé/
Jaçanã
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Tucuruvi

Casa Verde/
Cachoeirinha
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DIreITOS HuManOS
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1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe

Para a construção do indicador sintético da dimensão criança e adolescente, foram 
selecionados os indicadores taxa de mortalidade por agressões (homicídios) em ho-
mens de 15 a 19 anos, taxa de mortalidade infantil e proporção de mães com até 17 
anos, por local de residência.

A taxa de mortalidade por agressões (homicídios) em homens de 15 a 19 anos é o indi-
cador disponível para avaliar as condições de segurança e respeito à vida dos adoles-
centes. O decréscimo destas taxas depende não somente de uma política de seguran-
ça adequada, mas também da melhoria geral das condições de vida da população, da 
redução da exclusão social e de políticas públicas efetivas voltadas para a juventude.

Importante e consagrado indicador das condições socioeconômicas e ambientais, a 
taxa de mortalidade infantil está relacionada a saneamento ambiental, acesso aos 
serviços de saúde, rendimento familiar, escolaridade das mães e nutrição. Os eleva-
dos patamares desta taxa são fortemente infl uenciados pelos baixos níveis de condi-
ções de vida e saúde. 

A proporção de mães com até 17 anos foi selecionada para constituir o indicador sinté-
tico devido aos impactos socioeconômicos e emocionais que a gravidez precoce pro-
voca na vida dos adolescentes e suas famílias. Esta taxa tende a diminuir com maior 
acesso à educação e aos serviços adequados de saúde, além da melhoria das condi-
ções de vida da população. 
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1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe

INDICADOR SÍNTESE NA DIMENSÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CLASSIFICAÇÃO
Município de São Paulo – 2004-2010

TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL
Município de São Paulo – 2004-2010

TAXAS DE HOMICÍDIO DA POPULAÇÃO MASCULINA DE  A  ANOS
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2. Dimensão MulHer

Para o cálculo do indicador-síntese, na dimensão mulher, foram consideradas a pro-
porção de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de pré-natal e a taxa 
de mortalidade de mulheres em idade fértil. 

O percentual de mães de nascidos vivos com menos de sete consultas de acompa-
nhamento pré-natal mede o grau de cobertura do atendimento pré-natal realizado 
por médico ou enfermeiro nos serviços de saúde. O indicador espelha as condições de 
acesso à assistência pré-natal e, muitas vezes, é associado a outros indicadores, tais 
como mortalidades materna e infantil. 

Já a taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil refere-se à relação entre o nú-
mero de óbitos femininos entre 15 e 49 anos e a população feminina nessa faixa etária, 
por local de residência. Entre as principais causas de morte estão as neoplasias (es-
pecialmente de mama e colo do útero) e as doenças do aparelho circulatório (infarto 
agudo do miocárdio). As causas externas representadas pelas mortes violentas vêm 
em terceiro lugar. Devem ser citadas, ainda, as mortes por doenças infecciosas e para-
sitárias, com especial destaque para as doenças pelo vírus da imunodefi ciência huma-
na (HIV). O indicador refl ete as condições gerais de vida e saúde da mulher. 
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2. Dimensão MulHer
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2. Dimensão MulHer

INDICADOR SÍNTESE NA DIMENSÃO MULHER  CLASSIFICAÇÃO
Município de São Paulo – 2004-2010

PROPORÇÃO DE MÃES DE NASCIDOS VIVOS COM MENOS DE SETE 
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TAXAS DE MORTALIDADE DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL
Município de São Paulo – 2004-2010

0,69

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

2004 2006 2008 2010
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2004 2006 2008 2010

Em %

98,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

110,00

112,00

114,00

116,00

118,00

2004 2006 2008 2010

Por 100 mil



109

Sistema Intraurbano de Monitoramento de Direitos Humanos  || SIM-DH

3. Dimensão negrO

Os indicadores componentes da dimensão negro correspondem à comparação entre a 
proporção de pré-natal insufi ciente entre negras e não negras e à comparação de óbitos 
na população negra e não negra de 30 a 59 anos. No primeiro, comparam-se o percentual 
de gestantes negras e o de não negras com menos de sete consultas de acompanhamento 
pré-natal, no total de gestantes, por local de residência. O número de gestantes é estima-
do pelo número de nascidos vivos. O indicador mede o grau de cobertura do atendimento 
pré-natal nos serviços de saúde, segundo as normas instituídas, em âmbito nacional, pelo 
Ministério da Saúde, que estabelecem o número mínimo de seis consultas de acompanha-
mento pré-natal, realizadas por médico ou enfermeiro. Espelham-se, assim, as condições 
de acesso e à assistência pré-natal para as duas populações.

O segundo indicador estabelece a relação entre mortes na população negra e na não negra 
de 30 a 59 anos, por local de residência. Os óbitos entre as pessoas não negras estão mais 
concentrados nas idades avançadas em comparação com os das pessoas negras, que, por 
sua vez, estão mais expostas à mortalidade por causas externas, especialmente homicídios.



110

SIM-DH

3. Dimensão negrO

Parelheiros

Capela 
do Socorro

M'Boi Mirim

Campo 
Limpo

Butantã

Pinheiros

Santo 
Amaro

Cidade
Ademar

Jabaquara

Ipiranga

Vila Mariana

Sé Mooca

Aricanduva

Vila Prudente/
Sapopemba

São Mateus

Itaquera
Cidade
Tiradentes

Guaianases

Itaim 
Paulista

São Miguel
Ermelino
Matarazzo

Penha

Vila Maria/
Vila Guilherme

Lapa

Perus

Pirituba

Freguesia/
Brasilândia

Tremembé/
Jaçanã

Santana/
Tucuruvi

Casa Verde/
Cachoeirinha

2004

Subprefeituras

Situação
Muito Boa (7)
Boa (8)
Intermediária (8)
Insatisfatória (8)

Parelheiros

Capela 
do Socorro

M'Boi Mirim

Campo 
Limpo

Butantã

Pinheiros

Santo 
Amaro

Cidade
Ademar

Jabaquara

Ipiranga

Vila Mariana

Sé Moóca

Aricanduva

Vila Prudente/
Sapopemba

São Mateus

Itaquera
Cidade
Tiradentes

Guaianases

Itaim 
Paulista

São Miguel
Ermelino
Matarazzo

Penha

Vila Maria/
Vila Guilherme

Perus

Pirituba

Freguesia/
Brasilândia

Tremembé/
Jaçanã

Santana/
Tucuruvi

Casa Verde/
Cachoeirinha

2006

Lapa



111

Sistema Intraurbano de Monitoramento de Direitos Humanos  || SIM-DH

3. Dimensão negrO
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3. Dimensão negrO

INDICADOR SÍNTESE NA DIMENSÃO NEGRO  CLASSIFICAÇÃO
Município de São Paulo – 2004-2010

COMPARAÇÃO ENTRE OS PORCENTUAIS DE MÃES DE NASCIDOS 
VIVOS COM MENOS DE SETE CONSULTAS PRÉNATAL DE NEGROS E 
NÃO NEGROS
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4. Dimensão POPulaçãO IDOSa

Para construção do indicador-sintético da dimensão população idosa, foram selecionadas 
a proporção da mortalidade precoce da população idosa, a taxa de mortalidade no segmen-
to de 60 anos e mais por doenças cerebrovasculares e a taxa de mortalidade por atropela-
mento em pessoas de 60 anos e mais.

A proporção da mortalidade de idosos de 60 a 69 anos é considerada precoce pela pers-
pectiva da expectativa de vida aos 60 anos. Quanto menor for a proporção de óbitos nesta 
faixa etária, maior será a esperança de vida aos 60 anos. Ao mesmo tempo, a diminuição 
destas taxas indica melhorias nas condições de vida dos idosos.

O grupo de causas de morte que mais afeta os idosos é o de doenças do aparelho circulató-
rio, no qual se destacam as doenças cerebrovasculares. Os principais fatores de risco rela-
cionados a este segmento de doenças são a hipertensão arterial, o diabetes, o tabagismo 
e a obesidade. A redução das taxas de óbito por doenças cerebrovasculares depende da 
atuação adequada do sistema de saúde, sobretudo preventiva. 

Nos acidentes de trânsito na cidade de São Paulo os pedestres são as vítimas mais vulnerá-
veis, entre os quais os idosos apresentam o maior percentual de vítimas fatais. O decrésci-
mo destas taxas depende de legislação adequada, fi scalização efi ciente e educação. 
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4. Dimensão POPulaçãO IDOSa
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4. Dimensão POPulaçãO IDOSa
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4. Dimensão POPulaçãO IDOSa

INDICADOR SÍNTESE NA DIMENSÃO POPULAÇÃO IDOSA  CLASSIFICAÇÃO
Município de São Paulo – 2004-2010

PROPORÇÃO DA MORTALIDADE PRECOCE DA POPULAÇÃO IDOSA
Município de São Paulo – 2004-2010
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5. Dimensão VIOLÊNCIA

Para compor o indicador sintético de violência, foram selecionadas a taxa geral de mor-
talidade por agressões (homicídios) e a taxa de mortalidade por acidentes de transporte, 
por local de residência. Tanto a mortalidade por agressões como a por acidentes de trans-
porte são causas externas que podem ser prevenidas e evitadas com políticas públicas 
adequadas.

A taxa geral de mortalidade por agressões (homicídios) é o indicador disponível para ava-
liar as condições de segurança e respeito à vida da população. Estes óbitos têm um peso 
cada vez maior no conjunto da mortalidade, sobretudo entre os jovens e os homens. A di-
minuição destas taxas depende não somente de uma política de segurança adequada, mas 
também da melhoria geral das condições de vida da população e da redução da exclusão 
social.

A taxa de mortalidade por acidentes de transporte retrata a violência e o desrespeito à 
integridade física do cidadão. O decréscimo dessa taxa pode ser alcançado por meio de 
legislação adequada, fi scalização efi ciente e educação. 
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Vila Prudente/
Sapopemba

São Mateus

Itaquera
Cidade
Tiradentes

Guaianases

Itaim 
Paulista

São Miguel
Ermelino
Matarazzo

Penha

Vila Maria/
Vila Guilherme

Lapa

Perus

Pirituba

Freguesia/
Brasilândia

Tremembé/
Jaçanã

Santana/
Tucuruvi

Casa Verde/
Cachoeirinha

2006
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5. Dimensão VIOlênCIa

Parelheiros
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Brasilândia

Tremembé/
Jaçanã
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Tucuruvi

Casa Verde/
Cachoeirinha

2008

Subprefeituras

Situação
Muito Boa (7)
Boa (8)
Intermediária (8)
Insatisfatória (8)

Parelheiros

Capela 
do Socorro

M'Boi Mirim

Campo 
Limpo

Butantã

Pinheiros

Santo 
Amaro

Cidade
Ademar

Jabaquara

Ipiranga

Vila Mariana

Sé Mooca

Aricanduva

Vila Prudente/
Sapopemba

São Mateus

Itaquera
Cidade
Tiradentes

Guaianases

Itaim 
Paulista

São Miguel
Ermelino
Matarazzo

Penha

Vila Maria/
Vila Guilherme

Lapa

Perus

Pirituba

Freguesia/
Brasilândia

Tremembé/
Jaçanã

Santana/
Tucuruvi

Casa Verde/
Cachoeirinha

2010
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5. Dimensão VIOlênCIa

INDICADOR SÍNTESE NA DIMENSÃO VIOLÊNCIA  CLASSIFICAÇÃO
Município de São Paulo – 2004-2010

TAXAS DE MORTALIDADE POR AGRESSÕES HOMICÍDIO
Município de São Paulo – 2004-2010

TAXAS DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRANSPORTE
Município de São Paulo – 2004-2010
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Considerações Finais
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O Sistema Intraurbano de Monitoramento dos Direitos Humanos – SIM-DH é um produto inédito sobre a ga-
rantia dos direitos humanos a partir de uma visão abrangente dos mesmos. Nele foram reunidos indicado-
res de diversas dimensões, como socioeconômica, violência, criança e adolescente, mulher, negro, popula-
ção idosa, meio ambiente, inclusão digital e pessoas com deficiên cia. Foram incluídos também indicadores 
de contexto, agrupados no tema população e território.

Para permitir a avaliação mais rápida e ágil dos direitos humanos em cada subprefeitura, foram introduzi-
dos na nova versão do SIM-DH os indicadores-síntese referentes a populações específicas, como criança e 
adolescente, mulheres, negros e população idosa, além daqueles relativos ao tema violência. Há também o 
indicador-síntese geral, que é cálculo resultante do conjunto dos indicadores-síntese das dimensões.

Nessa publicação foram apresentados os principais resultados da nova versão do SIM-DH, sobretudo seus 
indicadores sintéticos. Com eles é possível ter um quadro compacto da situação dos direitos humanos por 
subprefeitura e para o conjunto do município de São Paulo, para os anos de 2004, 2006, 2008 e 2010. A ver-
são integral do sistema pode ser acessada via web no seguinte endereço: <www.simdh.seade.gov.br.>

A versão web do SIM-DH também foi totalmente modificada. Agora o usuário pode realizar suas próprias 
pesquisas, visualizando as informações em tabelas, gráficos e mapas, além de exportar os dados para o 
software que escolher.

Essa nova versão do sistema permite que ele seja atualizado e ampliado periodicamente, sem que para isso 
seja necessário proceder a uma reestruturação completa. Isso possibilita que novos temas e indicadores 
sejam incluídos assim que disponibilizados pelas fontes.
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anexo:  legislação
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Será apresentada a seguir a relação das dimensões e indicadores do SIM-DH com a legislação internacional, 
nacional e municipal, correspondente aos respectivos temas. Esse levantamento foi realizado levando-se 
em conta a legislação em vigor no Brasil e no município de São Paulo, bem como os pactos, protocolos e 
convenções internacionais relativos ao tema direitos humanos.

A seleção tem como base a mesma visão ampla de direitos humanos que embasa o SIM-DH. O postulado 
fundamental dessa concepção é o da indivisibilidade dos direitos humanos, o que significa que para haver 
respeito aos direitos civis e políticos precisam ser observados também os direitos econômicos, sociais e 
políticos.
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1. Dimensão CrIança e aDOleSCenTe

1.1  Taxas de aprovação nos anos iniciais do ensino 
fundamental (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano) na rede 
pública

1.2  Taxas de aprovação nos anos iniciais do ensino 
fundamental (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano) na rede 
privada

1.3  Taxas de aprovação nos anos finais do ensino 
fundamental (5ª à 8ª série/6º ao 9º ano) na rede 
pública

1.4  Taxas de aprovação nos anos finais do ensino 
fundamental (5ª à 8ª série/6º ao 9º ano) na rede 
privada

Direito à educação 
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art.18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito ao acesso universal, obrigatório e gratuito à edu-
cação fundamental
• Art. XXVI Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)
• Art. 4°, I e 5°, Lei 9.394/1996

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 27, I, II, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 205 e 208, I, Constituição Federal 

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos

• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(1966)

• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

1.5  Defasagem idade-série nos anos iniciais (1ª à 4ª 
série/1º ao 5º ano) do ensino fundamental na rede 
pública

1.6 Defasagem idade-série nos anos finais (5ª à 8ª 
série/6º ao 9º ano) do ensino fundamental na rede 
pública

1.7 Defasagem idade-série nos anos iniciais (1ª à 4ª 
série/1º ao 5º ano) do ensino fundamental na rede 
privada

1.8 Defasagem idade-série nos anos finais (5ª à 8ª 
série/6º ao 9º ano) do ensino fundamental na rede 
privada

Direito à educação 
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito ao acesso universal, obrigatório e gratuito à edu-
cação fundamental
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001)
• Art. 4°, I e 5°, Lei 9.394/1996

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 27, I, II, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente
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Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 205 e 208, I, Constituição Federal  

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança do Adolescente

1.9 Taxas de aprovação no ensino médio na rede 
pública

1.10  Taxas de aprovação no ensino médio na rede 
privada

Direito à educação 
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito ao acesso universal, obrigatório e gratuito à edu-
cação fundamental
• Art. XXVI Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)
• Art. 4°, I e 5°, Lei n. 9.394/1996

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 27, I, II, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 205 e 208, I, Constituição Federal  

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

1.11  Defasagem idade/série no ensino médio da rede 
pública

1.12  Defasagem idade/série no ensino médio na rede 
privada

Direito à educação 
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Hu manos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito ao acesso universal, obrigatório e gratuito à edu-
cação fundamental
• Art. XXVI Declaração Universal dos Direitos Hu manos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001)
• Art. 4°, I e 5°, Lei n. 9.394/1996

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 27, I, II, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 205 e 208, I, Constituição Federal  

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
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• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(1966)

• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

1.13  Proporção da população de 12 a 18 anos em cumpri-
mento de medida socioeducativa, segundo local de 
residência

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 27, I e II, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Impacto sobre direitos ao lazer, à convivência comunitá-
ria, dentre outros 
• Art. 31 Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 4°, 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Impacto sobre direito à garantia e proteção judicial 
• Art. 106, 110 e 111, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à aplicação de medida socioeducativa de acordo 
com sua condição atual e ato praticado 
• Art. 112, § 1°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 7º, III; 8º, II e 10º, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal 13.430/2002)

1.14 Proporção de óbitos de menores de 5 anos por in-
fecção respiratória aguda (Ira), segundo local de 
residência

Direito à saúde 
• Art. 24, 25, 26 e 39, Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989)
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 4°, 7, 11 e 14, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6° e 27, I e II, 29, Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à moradia digna 
• Art. 27, III, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único, Plano Diretor Estraté-

gico (Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito à alimentação
• Art. 27, III e IV, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Direito ao meio ambiente saudável 
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8°, V; 10°, I e 54 a 57, Plano Diretor Estratégico 

(Lei Municipal n. 13.430/2002)

Dever do estado de adotar medidas para melhoria da hi-
giene e do meio ambiente
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 11, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito das crianças às medidas de proteção integral 
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
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• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à vida 
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança 1989
• Art. 5°, caput e 227, Constituição Federal
• Art. 4° e 7°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso a serviços essenciais básicos de infra-
estrutura urbana
• Art. 7°, III; 8°, II e 10°, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

1.15  Taxas de internação por agressão do grupo etário 
de zero a 14 anos, por local de residência

Direito à saúde 
• Art. 24, 25, 26 e 39, Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989)
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 4°, 7, 11 e 14, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6° e 27, I e II, 29, Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à moradia digna 
• Art. 27, III, Convenção sobre os Direitos da Criança  

(1989)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único, Plano Diretor Estraté-

gico (Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito à alimentação
• Art. 27, III e IV, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Direito ao meio ambiente saudável 
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8°, V; 10°, I e 54 a 57, Plano Diretor Estratégico 

(Lei Municipal n. 13.430/2002)

Dever do estado de adotar medidas para melhoria da hi-
giene e do meio ambiente
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 11, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito das crianças às medidas de proteção integral 
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à vida 
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 5°, caput e 227, Constituição Federal
• Art. 4° e 7°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso a serviços essenciais básicos de infra-
estrutura urbana
• Art. 7°, III; 8°, II e 10°, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

1.16  Proporção da população de zero a três anos matri-
culada em creches

Direito à educação 
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Hu manos
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• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça (1989)

• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001 

Direito ao acesso universal, obrigatório e gratuito à edu-
cação fundamental
• Art. XXVI Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28 e 29, Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (1989)
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001)
• Art. 4°, I e 5°, Lei n. 9.394/1996

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 27, I, II, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 205 e 208, I, Constituição Federal  

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

2. Dimensão MulHer

2.1 razão entre o rendimento médio real por hora de 
mulheres e de homens, por local de residência

2.2 rendimento médio real por hora de homens – resul-
tado anual

2.3 rendimento médio real por hora de mulheres – resul-
tado anual

Direito ao trabalho e a condições justas e favoráveis
• Art. 11, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)

• Art. 1°, IV; 3°, IV 5°, I e XIII; 6°, 7°XX e 193, Constituição 
Federal 

• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei n. 13.430/2002)
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito a salário equitativo e remuneração igual por tra-
balho de igual valor
• Art. 7°, A- I, Pacto Internacional dos Direitos Econômi-

cos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, IV; 5° I; 7° XX, Constituição Federal 
• Art. 5°, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito de não ser discriminada 
• Art. 1° e 2°, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 6°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 1°, Lei n. 9.029/1995
• Art. 372 e 373-A, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito à igualdade entre homens e mulheres
• Art. 5°, 7°, 10°e 15, Convenção sobre a Eliminação de To-

das as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 3°, IV; 5° I, Constituição Federal

2.4 razão entre taxa de desemprego de mulheres e ho-
mens, por local de residência

2.5 Taxas de desemprego de homens – resultado anual

2.6 Taxas de desemprego de mulheres – resultado anual

Direito ao trabalho 
• Art. XXIII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 6º, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966) 
• Art. 6º, Protocolo de San Salvador (1988) 
• Anexo I, Declaração Referente aos Fins e Objetivos da Or-

ganização Internacional do Trabalho (OIT)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei n. 13.430/ 2002)

Direito à renda 
• Art. XXIII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 7º, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966) 
• Art. 7º, Protocolo de San Salvador (1988) 
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• Art. 7°, IV, Constituição Federal
• Art. 76, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito ao trabalho e a condições justas e favoráveis
• Art. 11, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 1°, IV; 3°, IV 5°, I e XIII; 6°, 7°XX e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei n. 13.430/2002)
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)

Direito de não ser discriminada 
• Art. 1° e 2°, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 6°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 1°, Lei n. 9.029/1995
• Art. 372 e 373-A, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito à igualdade entre homens e mulheres
• Art. 5°, 7°, 10°e 15, Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher  
(1979)

• Art. 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais (1966)

• Art. 3°, IV; 5° I, Constituição Federal

2.7 Proporção de votos obtidos por candidatos do sexo 
feminino a vereador

Direitos políticos (direito de ser eleita) 
• Art. 7°, 8°, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 23, Pacto de San José (1969).
• Art. 14, §3°, Constituição Federal

Direito à igualdade de participação política entre homens 
e mulheres 
• Art. 7°, 8°, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 10º, §3°, Lei n. 9.504/1997

2.8 Taxas de curetagem pós-aborto para mulheres entre 
15 e 39 anos, por local de residência

Direito à saúde 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)

• Art. 8º, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 6°e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direitos sexuais e reprodutivos 
• Art. 6° e 12, Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito à vida 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 5°, caput, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito à integridade física
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 5°, III, Constituição Federal
• Art. 3° e 6°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/ 2006)

2.9 Proporção de mães com até 17 anos, por local de 
residência

Direito à saúde 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 6° e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
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Direito ao desenvolvimento pleno
• Art. 3°, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)

Direito à vida 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 5°, caput, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 8º, Estatuto da Criança e do Adolescente

2.10 Proporção de mães de nascidos vivos com me-
nos de sete consultas de pré-natal, por local de 
residência

Direito à saúde
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 6° e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Art. 8°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Portaria do Ministério da Saúde n. 570/2000

Direito a medidas de proteção e assistência em prol das 
crianças e dos adolescentes
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6, 27, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII e XXV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito à proteção da maternidade
• Art. 7°, XVIII, Constituição Federal
• Art. 391 a 400, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito à vida
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 8º, Estatuto da Criança e do Adolescente

2.11 Taxas de internação de mulheres por agressão, 
por local de residência

Direito à saúde 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 6° e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Discriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito à vida 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 5°, caput, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito à integridade física e pessoal 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
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• Art. 5°, III, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito à segurança
• Art. 3°, 6°, Convenção Interamericana para Prevenir, Pu-

nir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

2.12 Taxas de mortalidade de mulheres em idade fértil

Direito à saúde 
• Art. 24, 25, 26 e 39, Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989)
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 4°, 7, 11 e 14, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6° e 27, I e II, 29, Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à moradia digna 
• Art. 27, III, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único, Plano Diretor Estraté-

gico (Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito à alimentação
• Art. 27, III e IV, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Políticos (1966)
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito ao meio ambiente saudável 
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8°, V; 10°, I e 54 a 57, Plano Diretor Estratégico 

(Lei Municipal n. 13.430/2002)

Dever do estado de adotar medidas para melhoria da hi-
giene e do meio ambiente
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 7º, III; 8º, II e 10º, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. 19, 20, 22, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

3. Dimensão negrO

3.1  razão entre proporções de mães de nascidos vivos 
negros e não negros, com menos de sete consultas 
de pré-natal, por local de residência

Direito à saúde 
• Art. 6° e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Art. 8°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Portaria do Ministério da Saúde n. 570/2000

Direito a medidas de proteção e assistência em prol das 
crianças e dos adolescentes
• Art. 10°, III Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 2° e 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente
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Direito a um nível de vida adequado
• Art. 5°, E - III, IV, V, Convenção Internacional sobre Eli-

minação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(1965)

• Art. 12, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966)

• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito à proteção da maternidade
• Art. 7°, XVIII, Constituição Federal
• Art. 391 a 400, Consolidação das Leis do Traba lho 

– CLT

eliminação da discriminação
• Art. 26, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 7°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 1°, Lei n. 7.716/89 (define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor) 
• Decreto n. 4.886/2003 (institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PNPIR)
• Lei n. 10.558/2002 (cria o Programa Diversidade na Uni-

versidade)
• Decreto n. 4.228/2002 (institui, no âmbito da adminis-

tração pública federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas)

Direito à igualdade 
• Art. 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, IV; 5° caput, Constituição Federal

Direito à vida
• Art. 2°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 5°, caput, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. 2° (item 1), Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

3.2  razão entre proporções de nascidos vivos de mães 
negras e não negras com até 17 anos, por local de 
residência

Direito à saúde 
• Art. 6° e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Art. 8°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Portaria do Ministério da Saúde n. 570/2000

Direito a medidas de proteção e assistência em prol das 
crianças e dos adolescentes
• Art. 10°, III, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 2° e 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 5°, E - III, IV, V, Convenção Internacional sobre Eli-

minação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(1965)

• Art. 12, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966)

• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito à proteção da maternidade
• Art. 7°, XVIII, Constituição Federal
• Art. 391 a 400, Consolidação das Leis do Traba lho - CLT

eliminação da discriminação
• Art. 26, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 7°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 1°, Lei n. 7.716/89 (define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor) 
• Decreto n. 4.886/2003 (institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PNPIR)
• Lei n. 10.558/2002 (cria o Programa Diversidade na 

Universidade)
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• Decreto n. 4.228/2002 (institui, no âmbito da adminis-
tração pública federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas)

Direito à igualdade 
• Art. 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, IV; 5°, caput, Constituição Federal

Direito à vida
• Art. 2°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 5°, caput, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. 2° (item 1), Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

3.3 razão entre rendimentos médios de negros e de 
não negros, por local de residência – resultado 
anual

Direito ao trabalho 
• Art. 5°, E-I, Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6°, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei n. 

13.430/2002)

Direito à renda
• Art. 5°, E-I, Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 7°, IV, Constituição Federal
• Art. 76, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

eliminação da discriminação 
• Art. 26, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 1°, n. Lei 7.716/89 (define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor) 
• Decreto n. 4.886/2003 (institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PNPIR)
• Lei n. 10.558/2002 (cria o Programa Diversidade na 

Universidade)

• Decreto 4.228/2002 (institui, no âmbito da adminis-
tração pública federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas)

Direito à igualdade
• Art. 2°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 24, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, IV; 5° caput, Constituição Federal

3.4  razão entre taxas de desemprego de negros e não 
negros, por local de residência – resultado anual

Direito ao trabalho 
• Art. 5°, E-I, Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6°, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei n. 13.430/ 

2002)

Direito à renda
• Art. 5°, E-I, Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 7°, IV, Constituição Federal
• Art. 76, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito à possibilidade de ganhar a vida mediante um 
trabalho livremente escolhido ou aceito
• Art. 5°, E, Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6°, 7° e 193, Constituição Federal

eliminação da discriminação 
• Art. 26, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 1°, Lei n. 7.716/89 (define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor) 
• Decreto n. 4.886/2003 (institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PNPIR)
• Lei n. 10.558/2002 (cria o Programa Diversidade na 

Universidade)
• Decreto n. 4.228/2002 (institui, no âmbito da adminis-

tração pública federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas)

Direito à igualdade
• Art. 2°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
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• Art. 24, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, IV; 5° caput, Constituição Federal 

3.5  razão entre proporções de analfabetos negros e 
não negros com 15 anos ou mais

Direito à educação 
• Art. 6°, 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 28, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito à possibilidade de ganhar a vida mediante traba-
lho livremente escolhido ou aceito 
• Art. XXIII, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 6°, I, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6°, 7° e 193, Constituição Federal 

Direito a um nível de vida adequado 
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. 11 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)

Direito ao desenvolvimento pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. 22, 25, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 6º, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 10°, I e Art. 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Eco-

nômicos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 6° e 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômi-

cos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 208, I, Constituição Federal

• Art. 28, 29 Convenção sobre os Direitos da Criança 
(1989)

• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

eliminação da discriminação 
• Art. 26, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 1°, Lei n. 7.716/89 (define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor) 
• Decreto n. 4.886/2003 (institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PNPIR)
• Lei n. 10.558/2002 (cria o Programa Diversidade na 

Universidade)
• Decreto n. 4.228/2002 (institui, no âmbito da adminis-

tração pública federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas)

Direito à igualdade
• Art. 2°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 24, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, IV; 5° caput, Constituição Federal 

3.6  razão entre proporções de analfabetos funcionais 
com 15 anos ou mais negros e não negros

Direito à educação 
• Art. 6°, 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 28, Convenção sobre os direitos da criança (1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001)
• Art. 53 e 54, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a condições justas e favoráveis de trabalho
• Art. XXIII, XXIV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 6°, 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6°, 7°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Anexo I, Declaração referente aos fins e objetivos da Or-

ganização Internacional do Trabalho
• Art. 1°, IV; 5°, XIII;  6, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei 13.430/ 

2002)
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Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 6°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Art. 28, 29 Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito de ser eleito 
• Art. 25 (item b), Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)
• Art. 14, § 4°, Constituição Federal

Direito à informação, à liberdade de opinião e 
expressão 
• Art. 18, 19, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 5, XIV, Constituição Federal

Direito de participar da conclusão dos assuntos públi-
cos, acesso às funções públicas 
• Art. 25, B, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 14, Constituição Federal 

3.7  razão entre proporções de óbitos na população 
negra e população não negra e negra de 30 a 59 
anos

Direito à saúde 
• Art. 6° e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Portaria do Ministério da Saúde n. 570/2000

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 5°, E-III, IV, V, Convenção Internacional sobre a Eli-

minação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(1965)

• Art. 12, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966)

• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito à proteção da maternidade
• Art. 8°, Estatuto da Criança do Adolescente
• Portaria 1016 de 26 de agosto de 1993
• Portaria 569 de 1º de junho de 2000
• Portaria 2418 de 2 de dezembro de 2005 

eliminação da discriminação 
• Art. 26, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 1°, Lei n. 7.716/89 (define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor) 
• Decreto n. 4.886/2003 (institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PNPIR)
• Lei n. 10.558/2002 (cria o Programa Diversidade na 

Universidade)
• Decreto n. 4.228/2002 (institui, no âmbito da adminis-

tração pública federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas)

Direito à igualdade
• Art. 2°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Art. 24, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, IV; 5° caput, Constituição Federal 

4. Dimensão POPulaçãO IDOSa

4.1 Proporção de domicílios com pessoas idosas com 
renda per capita de até meio salário mínimo

Direito à renda 

• Art. 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais (1966)

• Art. XXIII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 7°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 7°, IV, Constituição Federal
• Art. 76, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
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• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 227, 230, Constituição Federal
• Art. 14,20, 29, Estatuto do Idoso 

Direito à moradia digna 
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único, Plano Diretor Estraté-

gico (Lei Municipal n. 13.430/2002)
• Art. 37, Estatuto do Idoso

Direito ao desenvolvimento pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. 22, 25, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 6°, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Políticos (1966)
• Art. 10º, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 9º, 15, Estatuto do Idoso

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 10°, I, e Art.11, I, Pacto Internacional dos Direitos Eco-

nômicos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

4.2 Proporção de idosos com escolaridade mínima

Direito à educação 
• Art. 6°, 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001)
• Art. 21, Estatuto do Idoso

Direito a condições justas e favoráveis de trabalho
• Art. XXIII, XXIV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 6°, 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6°, 7°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Anexo I, Declaração referente aos fins e objetivos da Or-

ganização Internacional do Trabalho
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei 13.430/2002)
• Art. 26, Estatuto do Idoso

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 6°, 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos.
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Art. 28, 29 Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito à informação, à liberdade de opinião e expressão 
• Art. 18, 19, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 5, XIV, Constituição Federal

Direito de participar da conclusão dos assuntos públi-
cos, acesso às funções públicas 
• Art. 10º, Lei 12527/2011
• Art. 9º e 11, Decreto 7724/2012 

4.3 Proporção da mortalidade precoce da população 
idosa

Direito à saúde
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 15, Estatuto do Idoso

Direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimen-
to pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
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• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

• Art. 1°, III; 3° e 227, Constituição Federal

Direito a um nível adequado de vida
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 9, 14, Estatuto do Idoso 

Dever do estado de assegurar assistência médica e 
social
• Art. 203 e 227, § 1°, I, Constituição Federal
• Art. 9, Estatuto do Idoso

4.4 Taxas de mortalidade da população de 60 anos e 
mais por doenças cerebrovasculares

Direito à saúde
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 15, Estatuto do Idoso

Direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimen-
to pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 1°, III; 3° e 227, Constituição Federal

Direito a um nível adequado de vida
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 9, 14, Estatuto do Idoso 

Dever do estado de assegurar assistência médica e 
social
• Art. 203 e 227, § 1°, I, Constituição Federal
• Art. 9, Estatuto do Idoso

4.5 Taxas de mortalidade por atropelamento em pes-
soas de 60 anos e mais

Direito à saúde
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 15, Estatuto do Idoso

Direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimen-
to pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 1°, III; 3° e 227, Constituição Federal

Direito a um nível adequado de vida
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 9, 14, Estatuto do Idoso

Dever do estado de assegurar assistência médica e social
• Art. 203 e 227, § 1°, I, Constituição Federal
• Art. 9, Estatuto do Idoso

Direito do pedestre
• Art. 68, 69, Código de Trânsito Brasileiro

5. Dimensão VIOlênCIa

5.1 Taxas gerais de mortalidade por agressões 
(homicídios)

Direito à assistência e seguridade social
• Art. 9°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 194 e 203, Constituição Federal
• Art. 1°, Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 

8.742/1993)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 10°, I, e 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Econô-

micos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal
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Direito à vida 
• Art. 6°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 4°, Pacto de San José (1969)
• Art. III, Declaração Universal dos Direitos Humanos 
• Art. 5°, caput, Constituição Federal

Direito à segurança
• Art. 9°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 5°, caput e 6°, Constituição Federal

Direito à integridade física e pessoal
• Art. 9°, 10° e 11, Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)
• Art. 5°, III e XLIX, Constituição Federal

5.2 Taxas de tentativas de homicídio e de lesões corpo-
rais dolosas, por local de ocorrência

Direito à assistência e seguridade social
• Art. 9°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 194 e 203, Constituição Federal
• Art. 1°, Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 

8.742/1993)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 10°, I, e 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Econô-

micos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

Direito à vida 
• Art. 6°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 4°, Pacto de San José (1969)
• Art. III, Declaração Universal dos Direitos Humanos 
• Art. 5°, caput, Constituição Federal

Direito à segurança
• Art. 9°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 5°, caput e 6°, Constituição Federal

Direito à integridade física e pessoal
• Art. 9°, 10° e 11, Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)
• Art. 5°, III e XLIX, Constituição Federal

5.3 Taxas de mortalidade por agressões (homicídios) 
da população masculina de 15 a 29 anos, por local 
de residência

Direito à assistência e seguridade social
• Art. 9°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 194 e 203, Constituição Federal
• Art. 1°, Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/ 

1993)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 10°, I, e 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Econô-

micos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

Direito à vida 
• Art. 6°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 4°, Pacto de San José (1969)
• Art. III, Declaração Universal dos Direitos Humanos 
• Art. 5°, caput, Constituição Federal

Direito à segurança
• Art. 9°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 5°, caput e 6°, Constituição Federal
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Direito à integridade física e pessoal
• Art. 9°, 10° e 11, Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)
• Art. 5°, III e XLIX, Constituição Federal

5.4 Taxas de mortalidade por acidentes de transporte, 
por local de residência

Direito à assistência e seguridade social
• Art. 9°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 194 e 203, Constituição Federal
• Art. 1°, Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 

8.742/1993)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 10°, I, e 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Econô-

micos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

Direito à vida 
• Art. 6°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 4°, Pacto de San José (1969)
• Art. III, Declaração Universal dos Direitos Humanos 
• Art. 5°, caput, Constituição Federal

Direito à segurança
• Art. 9°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 5°, caput e 6°, Constituição Federal

Direito à integridade física e pessoal
• Art. 9°, 10° e 11, Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)
• Art. 5°, III e XLIX, Constituição Federal

5.4 Taxas de mortalidade por agressões (homicídios) 
em homens de 15 a 19 anos

Direito à assistência e seguridade social
• Art. 9°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 194 e 203, Constituição Federal
• Art. 1°, Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 

8.742/1993)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 10°, I, e 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Econô-

micos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

Direito à vida 
• Art. 6°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 4°, Pacto de San José (1969)
• Art. III, Declaração Universal dos Direitos Humanos 
• Art. 5°, caput, Constituição Federa

Direito à segurança
• Art. 9°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 5°, caput e 6°, Constituição Federa

Direito à integridade física e pessoal
• Art. 9°, 10° e 11, Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)
• Art. 5°, III e XLIX, Constituição Federal

6. Dimensão InCluSãO DIgITal

6.1 Proporção de domicílios com microcomputadores

6.2 Proporção de domicílios com microcomputadores 
com acesso à internet
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Direito à educação 
• Art. 6º e 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômi-

cos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 28, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito à possibilidade de ganhar a vida mediante traba-
lho livremente escolhido ou aceito 
• Art. XXIII, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 6°, I, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6°, 7° e 193, Constituição Federal 

Direito a um nível de vida adequado 
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. 11 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)

Direito ao desenvolvimento pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. 22, 25, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 6, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 10°, I e Art. 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Eco-

nômicos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 6° e 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômi-

cos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Art. 28, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito à informação, à liberdade de opinião e expressão 
• Art. 18, 19, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 5, XIV, Constituição Federal

Direito de participar da conclusão dos assuntos públi-
cos, acesso às funções públicas 
• Art. 10º, Lei 12527/2011
• Art. 9º e 11, Decreto 7724/2012 

7. Dimensão MeIO aMbIenTe

7.1 Índice de áreas verdes por habitante

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito ao meio ambiente saudável 
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8°, V; 10°, I e 54 a 57, Plano Diretor Estratégico 

(Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Políticos (1966)
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)

7.2 Proporção de moradias em áreas de risco

Direito à moradia digna 
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I e 3º, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 

10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III e VI; 8º, II; 10º, I; 76, IX; 80, XI; 79, I, II, V e § único 

e 80, II, V, X e § único; 196 e 240, Plano Diretor Estratégi-
co (Lei Municipal n. 13.430/2002)

• Lei Municipal n. 13.369/2002
• Decreto Municipal n. 42.565/2002
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Direito a um nível de vida adequado
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos

Direito de acesso a serviços essenciais básicos de infra-
estrutura urbana 
• Art. 11, 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 7, III; 8, II e 10, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Muni-

cipal n. 13.430/2002)

Direito de acesso a serviços públicos 
• Art. 7, III; 8, II e 10, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Muni-

cipal n. 13.430/2002)

7.3 número de áreas contaminadas

Direito à moradia digna 
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I e 3º, I Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 

10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III e VI; 8º, II; 10º, I; 76, IX; 80, XI; 79, I,  II, V e § único 

e 80, II, V, X e § único; 196 e 240, Plano Diretor Estratégi-
co (Lei Municipal n. 13.430/2002)

• Lei Municipal n. 13.369/2002
• Decreto Municipal n. 42.565/2002

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos

Direito à saúde 
• Art. 10º, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6° e 196, Constituição Federal

Direito ao meio ambiente saudável
• Art. 11, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8º, V; 10º, I e 54 a 57; 80, X, Plano Diretor Estra-

tégico (Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito de acesso a serviços essenciais básicos de infra-
estrutura urbana 
• Art. 11, 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 7, III; 8, II e 10, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Muni-

cipal n. 13.430/2002)

Direito de acesso a serviços públicos 
• Art. 7, III; 8, II e 10, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Muni-

cipal n. 13.430/2002)

8. Dimensão PeSSOaS COM DeFICIênCIa

8.1 Proporção de pessoas com deficiência

Direito à saúde 
• Art. 6°e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
• Portaria do Ministério da Saúde n. 570/2000

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 5°, E - III, IV, V, Convenção Internacional sobre Eli-

minação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(1965)

• Art. 12, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966)

• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito à proteção da maternidade
• Art. 8°, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Portaria 1016 de 26 de agosto de 1993
• Portaria 569 de 1º de junho de 2000
• Portaria 2418 de 2 de dezembro de 2005 
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Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 2º, I, II, III, V, Lei 7853/89

9. Dimensão SOCIOeCOnÕMICa

9.1 Proporção de pessoas residentes com renda per ca-
pita de até meio salário mínimo

Direito à renda 
• Art. 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. XXIII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 7°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 7°, IV, Constituição Federal
• Art. 76, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à moradia digna 
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único, Plano Diretor Estraté-

gico (Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito ao desenvolvimento pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. 22, 25, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 6°, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Políticos (1966)
• Art. 10º, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 10°, I, e Art.11, I, Pacto Internacional dos Direitos Eco-

nômicos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

9.2 Proporção de domicílios com cobertura de esgoto

Direito à moradia digna
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I e 3, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/ 

2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III e VI; 8, II; 10, I; 64,III; 65, I e IV a VIII; 79, I, II, V e § 

único e 80, V, Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal n. 
13.430/2002)

• Lei Municipal n. 13.369/2002
• Decreto Municipal n. 42.565/2002

Direito à saúde 
• Art.10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6° e 196, Constituição Federal

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
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Sociais e Culturais (1966)
• Art. 10º, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito ao meio ambiente saudável
• Art. 11, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8, V; 10, I e 54 a 57, Plano Diretor Estratégico 

(Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito de acesso a serviços essenciais básicos de infra-
estrutura urbana 
• Art. 11, 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 7º, III; 8º, II e 10º, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

9.3 Proporção de domicílios com coleta de lixo

Direito à moradia digna

• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I e 3, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/ 

2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III e VI; 8,II; 10, I; 64,III; 65, I e IV a VIII; 79, I,  II, V e § 

único e 80, V, Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal n. 
n. 13.430/2002)

• Lei Municipal n. 13.369/2002
• Decreto Municipal n. 42.565/2002

Direito à saúde 

• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6° e 196, Constituição Federal

Direito a um nível de vida adequado

• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais (1966)

• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 10º, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito ao meio ambiente saudável
• Art. 11, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8, V; 10, I e 54 a 57, Plano Diretor Estratégico 

(Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito de acesso a serviços essenciais básicos de infra-
estrutura urbana 
• Art. 11, 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 7º, III; 8º, II e 10º, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

9.4 Proporção de domicílios com rede de água

Direito à moradia digna
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I e 3, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/ 

2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III e VI; 8, II; 10, I; 64,III; 65, I e IV a VIII; 79, I, II, V e § 

único e 80, V, Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal n. 
13.430/2002)

• Lei Municipal n. 13.369/2002
• Decreto Municipal n. 42.565/2002

Direito à saúde 
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6° e 196, Constituição Federal

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
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• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 10º, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito ao meio ambiente saudável
• Art. 11, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 225, Constituição Federal
• Art. 7º, III; 8, V; 10, I e 54 a 57, Plano Diretor Estratégico 

(Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito de acesso a serviços essenciais básicos de infra-
estrutura urbana 
• Art. 11, 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 7º, III; 8º, II e 10º, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

9.5 Proporção de analfabetos com 15 anos e mais

Direito à educação 
• Art. 6°, 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 28, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988).
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)
• Art. 53 e 54, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a condições justas e favoráveis de trabalho
• Art. XXIII, XXIV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 6°, 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6°, 7°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Anexo I, Declaração Referente aos Fins e Objetivos da 

Organização Internacional do Trabalho
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei n. 

13.430/2002)

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 6°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Art. 28, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito à informação, à liberdade de opinião e expressão 
• Art. 18, 19, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 5º, XIV, Constituição Federal

Direito de participar da conclusão dos assuntos públi-
cos, acesso às funções públicas 
• Art. 25, B, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 14, Constituição Federal 

9.6 Proporção de analfabetos funcionais com 15 anos 
ou mais

Direito à educação 
• Art. 6°, 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 28, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)
• Art. 53 e 54, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a condições justas e favoráveis de trabalho
• Art. XXIII, XXIV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 6°, 7°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 6°, 7°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Anexo I, Declaração Referente aos Fins e Objetivos da 

Organização Internacional do Trabalho
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei 13.430/2002)
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Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 6°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Art. 28, 29 Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito de ser eleito 
• Art. 25 (item b), Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966)
• Art. 14, § 4°, Constituição Federal

Direito à informação, à liberdade de opinião e expressão 
• Art. 18, 19, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 5, XIV, Constituição Federal

Direito de participar da conclusão dos assuntos públi-
cos, acesso às funções públicas 
• Art. 25, B, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 14, Constituição Federal 

9.7 Proporção de pessoas residentes em domicílios 
com densidade superior a dois moradores por 
dormitório

Direito à moradia digna 
• Art. XVII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/ 2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único, Plano Diretor Estraté-

gico (Lei Municipal n. 13.430/2002)
• Lei Municipal n. 13.369/2002
• Decreto Municipal n. 42.565/2002

Direito a um nível de vida adequado
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)

• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos, (1966)
• Art. 10°, I e Art. 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Eco-

nômicos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

9.8 Proporção de responsáveis por domicílio com esco-
laridade inferior a quatro anos

Direito à educação 
• Art. 6°, 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 28, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito à possibilidade de ganhar a vida mediante traba-
lho livremente escolhido ou aceito 
• Art. XXIII, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 6°, I, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6°, 7° e 193, Constituição Federal 

Direito a um nível de vida adequado 
• Art. XXV, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal
• Art. 11 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)

Direito ao desenvolvimento pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. 22, 25, I, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 6, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
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• Art. 10°, I e Art.11, I, Pacto Internacional dos Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais (1966)

• Art. 226, caput, Constituição Federal

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 6° e 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômi-

cos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Art. 28, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 13, Protocolo de San Salvador (1988)

Direito à informação, à liberdade de opinião e expressão 
• Art. 18, 19, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 5º, IV, IX e XIV, Constituição Federal

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. 19, 20, 22, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de participar da conclusão dos assuntos públicos
• Art. 25, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 14, Constituição Federal 

9.9 Taxas de desemprego

Direito ao trabalho 
• Art. XXIII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 6º, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966) 
• Art. 6º, Protocolo de San Salvador (1988) 
• Anexo I, Declaração Referente aos Fins e Objetivos da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)
• Art. 1°, IV; 5°, XIII; 6, 7° e 193, Constituição Federal 
• Art. 28 e 29, Plano Diretor Estratégico (Lei n. 13.430/2002)

Direito à renda 
• Art. XXIII, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 7º, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966) 
• Art. 7º, Protocolo de San Salvador (1988) 

• Art. 7°, IV, Constituição Federal
• Art. 76, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

9.10 Taxas de mortalidade infantil

Direito à saúde
• Art. 24, 25 e 39, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 4°, 7° e 11, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimen-
to pleno
• Art. 6° e 27, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 1°, III; 3° e 227, Constituição Federal
• Art. 3° e 17 Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à alimentação 
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4° Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à moradia digna
• Art. 27, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei n. 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único  do Plano Diretor Es-

tratégico (Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, 27, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à proteção da maternidade e da infância
• Art. 10°, II e III, Pacto Internacional dos Direitos Econômi-

cos Sociais e Políticos (1966)
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• Art. 6° e 7°, XVIII, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 391 a 400, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Dever do estado de assegurar assistência médica e 
social
• Art. 25, 39, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 203 e 227, § 1°, I, Constituição Federal
• Art. 11 e 14, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à vida 
• Art. 6º, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 5°, caput e 227, Constituição Federal
• Art. 4° e 7°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 7º, III; 8º, II e 10º, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. 19, 20, 22, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

9.11 Taxas de mortalidade perinatal

Direito à saúde
• Art. 24, 25 e 39, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 4°, 7° e 11, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimen-
to pleno
• Art. 6°e 27, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art.26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 1°, III; 3° e 227, Constituição Federal
• Art. 3° e 17 Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à alimentação 
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966)

• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à moradia digna
• Art. 27, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 4°, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 6°, Constituição Federal
• Art. 2°, I, Estatuto da Cidade (Lei Municipal n. 10.257/2001)
• Art. 2°, I e 4°, b, Sistema Nacional de Habitação de Inte-

resse Social – SNHIS (Lei 11.124/2005)
• Art. 7º, III; VI e 10, I e 79, I e § único do Plano Diretor Estra-

tégico (Lei Municipal n. 13.430/2002)

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, 27, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à proteção da maternidade e da infância
• Art. 10°, II e III, Pacto Internacional dos Direitos Econômi-

cos Sociais e Políticos (1966)
• Art. 6° e 7°, XVIII, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 391 a 400, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Dever do estado de assegurar assistência médica e 
social
• Art. 25, 39, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 203 e 227, § 1°, I, Constituição Federal
• Art. 11 e 14, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 7º, III; 8º, II e 10º, I, Plano Diretor Estratégico (Lei Mu-

nicipal n. 13.430/2002)

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. 19, 20, 22, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente
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Direito à educação 
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 205, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)

Direito ao acesso universal, obrigatório e gratuito à edu-
cação fundamental
• Art. XXVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 18, I, 28, 29, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 208, I, Constituição Federal
• Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001)
• Art. 4°, I e 5°, Lei n. 9.394/1996

Direito ao desenvolvimento pleno da criança
• Art. 6°, Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Art. 27, I e 29, Convenção sobre os direitos da criança 

(1989)
• Art. 12, A, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, 15 e 19, Estatuto da Criança e do Adolescente

Dever do estado de fomentar e intensificar educação de 
base para todos
• Art. 205 e 208, I, Constituição Federal 

Direito das crianças às medidas de proteção integral
• Art. XXV, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 24, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 19, Pacto de San José (1969)
• Art. 3°, II e III, Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989)
• Art. 227, Constituição Federal
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

InDICaDOr SÍnTeSe – MulHer

Direito à saúde 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Descriminação Contra a Mulher (1979)

• Art. 8º, Estatuto da Criança e do Adolescente
• Art. 6° e 196, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito a um nível de vida adequado 
• Art. 1°, III e 3°, Constituição Federal

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental 
• Art. 4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 10º, Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-

mas de Descriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 2°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Dever do estado de assegurar assistência médica e 
social 
• Art. 194 e 203, Constituição Federal
• Art. 1°, Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 

8.742/1993)
• Art. 3°, Estatuto da Criança e do Adolescente

Direito à proteção da maternidade
• Art. 11 e 12, Convenção sobre Eliminação de Todas as For-

mas de Descriminação Contra a Mulher (1979)
• Art. 10°, II, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 7°, XVIII, Constituição Federal
• Art. 391 a 400, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Direito à vida 
• Art.4°, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994)
• Art. 5°, caput, Constituição Federal
• Art. 3°, Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)

Direito de acesso aos serviços públicos
• Art. 8º, Estatuto da Criança e do Adolescente

InDICaDOr SÍnTeSe – negrO

eliminação da discriminação
• Art. 26, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)
• Art. 7°, Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
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• Art. 1°, Lei n. 7.716/89 (define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor) 

• Decreto n. 4.886/2003 (institui a Política Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial – PNPIR)

• Lei n. 10.558/2002 (cria o Programa Diversidade na 
Universidade)

• Decreto n. 4.228/2002 (institui, no âmbito da adminis-
tração pública federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas)

• 
Direito à igualdade 
• Art. 13, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 3°, IV; 5° caput, Constituição Federal

InDICaDOr SÍnTeSe – POPulaçãO IDOSa

Direito à saúde
• Art. 6°, 196, 226, § 1° e 227, Constituição Federal
• Art. 15, Estatuto do Idoso

Direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimen-
to pleno
• Art. 26, Pacto de San José (1969)
• Art. XXII, XXV, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
• Art. 1°, III; 3° e 227, Constituição Federal

Direito a um nível adequado de vida
• Art. 11, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais (1966).
• Art. 227, Constituição Federal.
• Art. 9, 14, Estatuto do Idoso 

Dever do estado de assegurar assistência médica e 
social
• Art. 203 e 227, § 1°, I, Constituição Federal
• Art. 9, Estatuto do Idoso

InDICaDOr SÍnTeSe – VIOlênCIa

Direito à assistência e seguridade social
• Art. 9°, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)
• Art. 194 e 203, Constituição Federal
• Art. 1°, Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 

8.742/1993)

Direito de desfrutar o mais elevado nível de saúde física 
e mental
• Art. 10°, Protocolo de San Salvador (1988)
• Art. 12, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966)

Direito à proteção da família
• Art. XVI, Declaração Universal dos Direitos Humanos
• Art. 10°, I, e 11, I, Pacto Internacional dos Direitos Econô-

micos, Sociais e Culturais (1966)
• Art. 23, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 226, caput, Constituição Federal

Direito à vida 
• Art. 6°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 4°, Pacto de San José (1969)
• Art. III, Declaração Universal dos Direitos Humanos 
• Art. 5°, caput, Constituição Federal

Direito à segurança
• Art. 9°, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-

cos (1966)
• Art. 5°, caput e 6°, Constituição Federal

Direito de ir e vir
• Art. 12 e 13, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-

líticos (1966)
• Art. 5°, caput, XV e LIV, Constituição Federal






