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U ma cidade acolhedora para crianças é uma cidade melhor 
para todas as pessoas. é um lugar em que as gestantes 
fazem pré-natal regularmente e os bebês nascem no 
peso adequado. onde jovens com menos de 19 anos não 
precisam abandonar os estudos por causa de uma gravidez 

precoce. é uma cidade onde as violências doméstica e sexual não fazem 
parte da relação entre pais e filhos. 

uma cidade acolhedora para crianças dispõe de ampla cobertura de 
esgoto e serviço de coleta de lixo. tem boa iluminação pública, áreas verdes, 
parques e praças bem conservados para elas brincarem. oferece consultas 
pediátricas regulares e programas de atendimento à família que funcionam.

em uma cidade acolhedora para crianças não é preciso esperar mais 
de um ano para se conseguir uma vaga na creche ou na pré-escola. 
não há diferença entre mães negras e mães brancas, não há crianças 
invisíveis – aquelas que vivem longe da família por diferentes motivos 
e sobre as quais há poucos dados, quase nenhuma resposta e uma 
assistência social fragilizada. 

essas e outras questões motivaram a construção deste primeiro mapa 
da desigualdade de são paulo com foco na primeira infância (0 a 6 anos). 
o trabalho trouxe à luz alguns dados que mostram uma realidade ainda 
bastante vulnerável para as crianças que vivem na capital paulista, assim 
como para seus pais, mães e cuidadores que não dispõem da infraestrutura 
e dos recursos necessários para oferecer uma vida melhor aos pequenos. 

os exemplos estão em todas as áreas da administração pública. no 
Jardim helena, mais de 40% das gestantes fizeram menos de sete consultas 
pré-natal durante a gravidez. na vila andrade, ainda é preciso esperar mais 
de 440 dias para se conseguir uma vaga em creches da região. na área da 
habitação, dentre os 96 distritos da cidade, apenas dez não têm favelas. só na 
cidade ademar há 102 aglomerações do gênero. capão redondo (96 favelas) 
e Brasilândia (88 favelas) completam a lista dos três piores indicadores da 
cidade nesse tema. 

os dados mostram ainda que 43 distritos têm registros de violência 
sexual contra crianças de zero a cinco anos de idade. no itaim paulista, a 
cada 100 mil mulheres entre 20 e 59 anos, 258 são internadas por causa 
de agressões que sofrem em casa.

ao levantar esses dados, o mapa da desigualdade da primeira infância 
apresenta um diagnóstico do município e identifica os distritos mais 
carentes de serviços e infraestrutura para as crianças de zero a seis anos 
de idade. o objetivo é fortalecer o debate sobre o tema e incidir sobre 
políticas públicas que garantam os direitos fundamentais dos pequenos 
cidadãos. porque uma cidade acolhedora para crianças é também uma 
cidade mais justa e sustentável. e sem desigualdades.

Conversa 
de gente 
grande
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mortalidade

14,3 a cada 1.000 
é a taxa de crianças que morrem antes de 
completar os 5 anos de idade em relação  

ao total de nascidos vivos 
(2015)

desnutrição

254.765 
crianças de 0 a 5 anos 

com peso elevado 
para a idade

(2016)

149.689 
crianças de 0 a 5 anos com 

peso muito baixo e baixo 
para  a idade

(2016)

30,4% 
é a taxa de cobertura 

em creche 
(2015)

29,9% 
têm banheiro adequado a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida 
(2016)

60,7% 
têm banheiro adequado  

à educação infantil 
(2016)

58,7% 
dispõem de 

parque infantil 
(2016)CreChes

Contexto brasil

obesidade

Fontes: censo escolar / cgiae 
/ datasus / dasis / fundação 
abrinq (dados disponíveis em: 
chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-
content/uploads/2017/03/cenario-
2017-pdf.pdf / inep / ministério 
da educação / ministério da saúde 
/ ms / sistema de informações 
sobre nascidos vivos (sinasc) / 
sistema de informações sobre 
mortalidade (sim) / sistema de 
vigilância alimentar e nutricional 
(sisvan) / svs
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A metodologia do mapa da desigualdade, aplicada há seis 
anos na cidade de são paulo, tem como base o uso de 
indicadores municipais que permitam identificar a oferta 
de equipamentos e serviços públicos em cada um dos 96 
distritos da capital paulista. 

trata-se de um instrumento que reúne dados estatísticos para orientar 
a tomada de decisão e contribuir para que as intervenções no espaço 
urbano atendam às necessidades e prioridades do município. 

o mapa da desigualdade da primeira infância de são paulo faz 
um recorte dessa realidade ao reunir um conjunto de 28 indicadores 
municipais, relacionados a temas fundamentais para o bem-estar e 
qualidade de vida de crianças de zero a seis anos de idade – o período 
que compreende a chamada primeira infância. 

esses indicadores foram selecionados a partir da base do programa 
cidades sustentáveis (pcs) e estão associados aos eixos do urban95, 
uma iniciativa da fundação Bernard van leer, e aos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ods), das nações unidas.

os indicadores contemplam áreas como educação, saúde, assistência 
social, meio ambiente e direitos humanos, entre outras, e foram aplicados 
na menor unidade administrativa da capital paulista – ou seja, em 
cada um de seus 96 distritos. dessa forma, foi possível identificar as 
diferenças territoriais da cidade e calcular o fator de desigualdade entre 
os distritos, a partir da relação entre o melhor e o pior indicador. 

com isso, espera-se sensibilizar gestores públicos, lideranças, 
organizações e a sociedade em geral para aquilo que os indicadores 
revelam: a cidade precisa cuidar melhor de suas crianças.

Como o mapa 
Foi Feito

eixos do programa Cidades sustentáveis

  governança

  Bens naturais comuns 

  equidade, Justiça social e cultura da paz 

  gestão local para a sustentaBilidade 

  planeJamento e desenho urBano 

  cultura para a sustentaBilidade 

  educação para a sustentaBilidade e qualidade de vida 

  economia local dinâmica, criativa e sustentável 

  consumo responsável e opções de estilo de vida 

  melhor moBilidade, menos tráfego 

  ação local para a saúde 

  do local para o gloBal 
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eixos do urban95

  cidade saudável

  cidade segura 

  cidade púBlica

https://bernardvanleer.org/solutions/urban95/
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/eixos
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5

visão da 
Cidade
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saiba mais

Indicador
distribuição demográfica da 
população infantil

Ano: 2016

Fontes
•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	

geografia e estatística)
•	Fundação	Seade	(Fundação	

sistema estadual de análise de 
dados)

distribuição 
demográFiCa 
da população 
inFantil

crianças de 0 a 6 anos por km²

de 4 a 958

de 978 a 1.786

de 2.045 a 2.449

3.220

4.843
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saiba mais

Indicador
crianças de 0–5 anos residentes em 
áreas de vulnerabilidade social

Ano: 2010

Fontes
•	Fundação	Seade	(Fundação	Sistema	

estadual de análise de dados)
•	IPVS	(Índice	Paulista	de	

vulnerabilidade social)
•	Base	Setor	Censitário

Crianças de 0–5 
anos residentes 
em áreas de 
vulnerabilidade 
soCial

crianças em áreas de vulneraBilidade

0%

5,4%

7,5% a 8,8%

8,9% a 11,6%

11,8% a 14,7%
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saiba mais

Indicador
rede de esgoto

Ano: 2010

Fontes
•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	

geografia e estatística)

rede de 
esgoto

domICÍlIoS	atEndIdoS	Por	rEdE	dE	ESGoto

99,87%

99,84% a 82,57%

79,18% a 70,57%

36,75%

0,81%
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saiba mais

Indicador
creche: alunos por turma 

Ano: 2016

Fontes
•	SEE	(Secretaria	de	Estado	da	

educação)
•	CIE	(Centro	de	Informações	

educacionais)
•	mEC	(ministério	da	Educação)
•	Censo	Escolar	InEP	(Instituto	

nacional de estudos e pesquisas 
educacionais)

•	Fundação	Seade	(Fundação	Estadual	
sistema de análise de dados)

número de alunos por turma

7

9,95 a 10,87

11,08 a 12,93

13,16 a 14,48

15,13 a 17,09

CreChe: 
alunos 
por turma 
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saiba mais

Indicador
pré-escola: alunos por turma 

Ano: 2016

Fontes
•	SEE	(Secretaria	de	Estado	da	

educação)
•	CIE	(Centro	de	Informações	

educacionais)
•	mEC	(ministério	da	Educação)
•	Censo	Escolar	InEP	(Instituto	

nacional de estudos e pesquisas 
educacionais)

•	Fundação	Seade	(Fundação	Estadual	
sistema de análise de dados)

•	SmE	(Secretaria	municipal	de	
educação)

•	atP	(assessoria	técnica	e	de	
planejamento)

•	Centro	de	Informática

pré-esCola: 
alunos por 
turma 

número de alunos por turma

0

14,3

18,97 a 19,75

22,35 a 28,8

28,85 a 36,03
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mapa da 
desigualdade
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12

nota téCniCa

os piores distritos são aqueles que aparecem mais 
vezes entre os 30 piores no conjunto de 28 indicadores 
utilizados no mapa da primeira infância. ou seja, o 
grajaú aparece 20 vezes entre os 30 piores distritos, 
para um total de 28 ocorrências possíveis. indicadores 
com valor zero de caráter negativo (como “leitos 
hospitalares”) também devem ser contabilizados.

número de vezes que o 
distrito apareCe entre 
os 30 piores nos 28 
indiCadores avaliados

A Grajaú 20

B cachoeirinha 18

C jardim ÂnGela 17

D BrasilÂndia 16

E cidade ademar 15

F Guaianases 15

G Parelheiros 15

H Parque do carmo 15

I são rafael 15

J TrememBé 15

K cidade duTra 14

L cidade TiradenTes 14

M iTaim PaulisTa 14

N jardim são luís 14

O marsilac 14

P canGaíBa 13

Q jaçanã 13

R josé Bonifácio 13

S lajeado 13

T Perus 13

U são miGuel 13

V saPoPemBa 13

W caPão redondo 12

X morumBi 12

Y Pedreira 12

Z raPoso Tavares 12

26 distritos entre os piores indiCadores:

T J

Q

P U M

S

F

L

I

V

H

D

Z

W

C

G

A

K

E

Y

N

O

X

B
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
proteção e atendimento  
integral à família

Ano: 2016

Eixos
•	Crianças	Invisíveis	(PCS)	
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
1. erradicação da pobreza

Cálculo
número de centros de referência 
de assistência social (cras) que 
oferecem serviço de proteção e 
atendimento integral a família - paif

Fontes
•	mdS	(ministério	do	desenvolvimento	

social e combate à fome)
•	Censo	SUaS

proteção e 
atendimento 
integral à 
Família

3
desigualtômetro

1
arthur alvim

3
brasilândia

BrasilÂndia 3

iTaim PaulisTa 2

vila PrudenTe 2

jardim são luís 2

cidade ademar 2

jaçanã 1

Guaianases 1

cidade duTra 1

Grajaú 1

lajeado 1

vila mariana 1

iGuaTemi 1

PiriTuBa 1

laPa 1

cachoeirinha 1

vila andrade 1

sanTo amaro 1

cidade líder 1

moóca 1

vila medeiros 1

jardim ÂnGela 1

iTaquera 1

Penha 1

jaraGuá 1

freGuesia do ó 1

cidade TiradenTes 1

jaBaquara 1

Parelheiros 1

iPiranGa 1

ermelino maTarazzo 1

vila curuçá 1

são maTeus 1

casa verde 1

Pedreira 1

camPo limPo 1

BuTanTã 1

Pinheiros 1

aricanduva 1

vila maria 1

caPão redondo 1

sanTana 1

TrememBé 1

marsilac 1

Perus 1

são miGuel 1

anhanGüera 1

sé 1

arTur alvim 1

Tucuruvi 0

Brás 0

vila Guilherme 0

sacomã 0

josé Bonifácio 0

rePúBlica 0

vila sônia 0

vila maTilde 0

liBerdade 0

cursino 0

carrão 0

camPo Grande 0

jaGuaré 0

camBuci 0

jardim helena 0

áGua rasa 0

vila jacuí 0

vila leoPoldina 0

rio Pequeno 0

jaGuara 0

canGaíBa 0

consolação 0

Bela visTa 0

são lucas 0

Bom reTiro 0

socorro 0

limão 0

saúde 0

sanTa cecília 0

são rafael 0

mandaqui 0

Perdizes 0

camPo Belo 0

Belém 0

vila formosa 0

Parque do carmo 0

jardim PaulisTa 0

saPoPemBa 0

alTo de Pinheiros 0

morumBi 0

TaTuaPé 0

moema 0

iTaim BiBi 0

são dominGos 0

Barra funda 0

PonTe rasa 0

Pari 0

raPoso Tavares 0

número de Centros de reFerênCia de assistênCia soCial (Cras) que oFereCem serviço de proteção e atendimento integral a Família - paiF:

+ 42 distritos
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http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/protecao-e-atendimento-integral-a-familia-paif
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
rede de esgoto

Ano: 2010

Eixos
•	Bens	naturais	Comuns	(PCS)	
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
6. água potável e saneamento Básico

Cálculo
percentual de domicílios 
particulares permanentes urbanos 
atendidos pela rede geral de esgoto 
sanitário ou pluvial.

Fonte
iBge (instituto Brasileiro de 
geografia e estatística) 

rede de 
esgoto

123,29
desigualtômetro

0,81
marsilaC

99,87
repúbliCa

rePúBlica 99,87

consolação 99,84

sé 99,84

Bela visTa 99,78

alTo de Pinheiros 99,75

moema 99,75

vila mariana 99,74

sanTa cecília 99,71

Brás 99,67

iTaim BiBi 99,64

jardim PaulisTa 99,63

áGua rasa 99,61

liBerdade 99,6

laPa 99,59

vila maTilde 99,51

Pinheiros 99,44

vila formosa 99,33

socorro 99,26

vila Guilherme 99,22

BuTanTã 99,11

moóca 99,09

camBuci 98,94

saúde 98,91

Perdizes 98,78

TaTuaPé 98,76

vila leoPoldina 98,7

sanTana 98,66

carrão 98,63

sanTo amaro 98,45

iPiranGa 98,33

freGuesia do ó 98,08

aricanduva 98,08

casa verde 98,01

Belém 97,98

camPo Belo 97,92

vila PrudenTe 97,9

Penha 97,82

cursino 97,59

vila maria 97,39

mandaqui 96,76

limão 96,2

jaGuara 96,07

são lucas 96,03

arTur alvim 95,87

Barra funda 95,27

PonTe rasa 95,19

morumBi 95,03

camPo Grande 94,97

Tucuruvi 94,89

são maTeus 94,87

Bom reTiro 94,8

raPoso Tavares 94,79

vila medeiros 94,69

sacomã 94,6

vila jacuí 94,05

PiriTuBa 94,02

vila curuçá 93,32

cidade duTra 93,25

rio Pequeno 92,83

jaGuaré 92,43

vila andrade 92,41

saPoPemBa 92,21

ermelino maTarazzo 91,81

cidade TiradenTes 91,76

jaBaquara 91,61

iTaquera 91,43

Pari 91,36

iTaim PaulisTa 91,26

canGaíBa 91,1

cachoeirinha 90,56

josé Bonifácio 90,46

jaçanã 90,3

são miGuel 90,03

cidade líder 89,94

camPo limPo 89,93

jardim são luís 89,77

vila sônia 89,06

cidade ademar 88,26

são dominGos 88,21

lajeado 87,45

Guaianases 87,37

caPão redondo 87,25

Parque do carmo 86,65

BrasilÂndia 86,24

Perus 85,56

jaraGuá 84,97

iGuaTemi 83,44

TrememBé 83,13

anhanGüera 82,57

Pedreira 79,18

jardim helena 78,84

são rafael 77,65

jardim ÂnGela 77,61

Grajaú 70,57

Parelheiros 36,75

marsilac 0,81

PErCEntUal	dE	domICÍlIoS	PartICUlarES	PErmanEntES	UrBanoS	atEndIdoS	PEla	rEdE	GEral	dE	ESGoto	SanItárIo	oU	PlUVIal	na	mESma	rEGIão:
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http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/rede-de-esgoto
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
agressão a mulheres

Ano: 2015

Eixos
•	Equidade,	Justiça	Social	e	Cultura	

de paz (pcs) 
•	Cidade	Segura	(Urban95)

ODS
5. igualdade de gênero

Cálculo
número total de internações de 
mulheres residentes, de 20 a 59 anos, 
por causas relacionadas a possíveis 
agressões ÷ população feminina 
na faixa etária de 20 a 59 anos 
(x100.000)

Fontes
•	SIVVa	(Sistema	de	Informação	

e vigilância de violências e 
acidentes)

•	CoVISa	(Coordenação	de	
vigilância em saúde da secretaria 
municipal saúde de são paulo)

•	SmS	(Secretaria	municipal	de	
saúde)

•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	
geografia e estatística)

agressão  
a mulheres

112,26
desigualtômetro

258,26
itaim paulista

2,3
saúde

sanTo amaro 0

jaGuara 0

camBuci 0

vila leoPoldina 0

socorro 0

moema 0

jardim PaulisTa 0

iPiranGa 0

Pinheiros 0

saúde 2,3

vila mariana 2,34

Perdizes 2,73

sanTana 2,85

cursino 2,92

camPo Grande 3,04

iTaim BiBi 3,16

são dominGos 3,88

moóca 3,97

camPo Belo 5,06

consolação 5,25

PiriTuBa 5,79

jaGuaré 6,13

freGuesia do ó 7

PonTe rasa 7,32

alTo de Pinheiros 7,97

Bela visTa 8,11

Parque do carmo 9,6

josé Bonifácio 10,05

Pedreira 11,05

BuTanTã 11,75

vila Guilherme 11,77

vila andrade 11,82

áGua rasa 11,92

morumBi 12,11

cidade líder 12,59

liBerdade 12,74

Tucuruvi 13,54

são lucas 13,91

rePúBlica 13,94

vila jacuí 14,27

mandaqui 14,88

casa verde 15,47

vila PrudenTe 15,69

limão 16,84

jaBaquara 17,18

caPão redondo 17,79

são rafael 18,15

vila medeiros 19,07

TrememBé 20,45

vila maria 20,96

vila formosa 21,17

rio Pequeno 21,37

jaçanã 21,44

sacomã 22,89

sanTa cecília 23,88

BrasilÂndia 28,05

iGuaTemi 29,09

iTaquera 29,6

camPo limPo 29,91

cidade ademar 30,04

vila curuçá 30,16

aricanduva 31,17

ermelino maTarazzo 31,41

jardim são luís 31,57

jaraGuá 32,52

vila sônia 32,62

laPa 33,79

jardim helena 34,14

anhanGüera 34,8

saPoPemBa 35,5

arTur alvim 35,95

cachoeirinha 36,06

TaTuaPé 36,44

lajeado 41,82

cidade duTra 45,41

jardim ÂnGela 49,24

vila maTilde 50,62

Belém 54,31

carrão 54,87

Pari 55,81

Barra funda 64,14

canGaíBa 66,25

Bom reTiro 68,4

Penha 69,91

Guaianases 74,8

raPoso Tavares 86,01

cidade TiradenTes 88,47

sé 94,18

são miGuel 115,03

são maTeus 115,21

marsilac 135,01

Parelheiros 138,35

Brás 147,1

Perus 153,75

Grajaú 155,57

iTaim PaulisTa 258,26

número de internações de mulheres de 20 a 59 anos por Causas relaCionadas a possíveis agressões, por 100 mil mulheres nessa Faixa etária:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/agressao-a-mulheres
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
crianças de 0–5 anos residentes em 
áreas de vulnerabilidade social

Ano: 2010

Eixos
•	Equidade,	Justiça	Social	e	Cultura	

de paz (pcs) 
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
1. erradicação da pobreza

Cálculo
percentual de crianças com idade 
inferior a 5 anos residentes em áreas 
que pertencem aos grupos 4, 5, 6 e 7 
do	Índice	Paulista	de	Vulnerabilidade	
social - pvs, em relação ao total de 
residentes das mesmas áreas

Fontes
•	Fundação	Seade	(Fundação	

sistema estadual de análise de 
dados)

•	IPVS	(Índice	Paulista	de	
vulnerabilidade social)

•	Base	Setor	Censitário

Crianças de 0–5 
anos residentes 
em áreas de 
vulnerabilidade 
soCial

2,72
desigualtômetro

14,7
bom retiro

5,4
CambuCi

carrão 0

consolação 0

liBerdade 0

rePúBlica 0

jardim PaulisTa 0

Tucuruvi 0

alTo de Pinheiros 0

moóca 0

Bela visTa 0

moema 0

sanTa cecília 0

Perdizes 0

BuTanTã 0

sanTo amaro 0

áGua rasa 0

Pinheiros 0

camBuci 5,4

vila formosa 7,5

mandaqui 7,7

aricanduva 8

freGuesia do ó 8

canGaíBa 8,3

vila medeiros 8,3

PonTe rasa 8,3

Brás 8,3

casa verde 8,4

são miGuel 8,4

marsilac 8,7

limão 8,8

são maTeus 8,8

vila maTilde 8,8

vila curuçá 8,9

saPoPemBa 9

Barra funda 9,1

ermelino maTarazzo 9,1

jardim são luís 9,1

Guaianases 9,1

socorro 9,1

PiriTuBa 9,2

Belém 9,2

são lucas 9,3

Parque do carmo 9,3

iTaim PaulisTa 9,3

jardim helena 9,4

lajeado 9,4

iTaquera 9,4

cidade duTra 9,4

jaGuara 9,5

cidade líder 9,5

cidade ademar 9,5

Penha 9,5

são dominGos 9,5

vila mariana 9,5

vila PrudenTe 9,6

caPão redondo 9,6

iTaim BiBi 9,6

saúde 9,6

iGuaTemi 9,6

vila jacuí 9,7

Pedreira 9,7

rio Pequeno 9,7

arTur alvim 9,7

jaraGuá 9,8

Grajaú 9,8

josé Bonifácio 9,8

TrememBé 9,9

camPo limPo 9,9

BrasilÂndia 9,9

Parelheiros 9,9

Perus 10

jaBaquara 10

sacomã 10

cursino 10

jaçanã 10,1

são rafael 10,1

raPoso Tavares 10,1

camPo Grande 10,2

jardim ÂnGela 10,2

cidade TiradenTes 10,2

Pari 10,2

anhanGüera 10,4

jaGuaré 10,4

TaTuaPé 10,6

cachoeirinha 10,7

vila sônia 10,9

sanTana 11

sé 11,1

morumBi 11,1

iPiranGa 11,6

vila maria 11,8

vila andrade 11,8

vila leoPoldina 12,2

vila Guilherme 12,5

laPa 12,7

camPo Belo 13,7

Bom reTiro 14,7

PErCEntUal	dE	CrIançaS	Com	IdadE	InFErIor	a	5	anoS	rESIdEntES	Em	árEaS	qUE	PErtEnCEm	aoS	GrUPoS	4,	5,	6	E	7	do	ÍndICE	PaUlISta	dE	VUlnEraBIlIdadE	SoCIal	
- pvs, em relação ao total de residentes das mesmas áreas:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/criancas-de-0-a-5-anos-residentes-em-areas-de-vulnerabilidade-social-ipvs-4-5-6-e-7
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
distribuição territorial de favelas

Ano: 2016

Eixos
•	Equidade,	Justiça	Social	e	Cultura	

de paz (pcs) 
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
1. erradicação da pobreza

Cálculo
número de favelas existentes no 
município/distrito

Fontes
•	SEHaB	(Secretaria	municipal	de	

habitação)
•	HaBItasampa
•	listagem	de	Favelas	do	município	

de são paulo

distribuição 
territorial 
de Favelas 102

desigualtômetro

102
Cidade ademar

1
santo amaro

Bela visTa 0

Perdizes 0

camBuci 0

consolação 0

alTo de Pinheiros 0

jardim PaulisTa 0

Brás 0

moema 0

sé 0

rePúBlica 0

sanTo amaro 1

casa verde 1

Belém 1

moóca 1

Pari 1

Bom reTiro 1

áGua rasa 1

liBerdade 1

sanTa cecília 1

TaTuaPé 2

marsilac 2

Barra funda 2

Pinheiros 2

laPa 2

BuTanTã 2

aricanduva 3

jaGuara 3

vila formosa 3

iPiranGa 4

Tucuruvi 4

sanTana 4

iTaim BiBi 4

saúde 4

vila Guilherme 5

vila leoPoldina 5

morumBi 6

vila mariana 7

são miGuel 8

socorro 8

arTur alvim 8

vila maTilde 8

são lucas 9

josé Bonifácio 9

vila PrudenTe 9

limão 10

carrão 10

jaGuaré 10

Penha 11

PonTe rasa 11

mandaqui 11

anhanGüera 12

camPo Grande 13

cidade TiradenTes 13

são maTeus 13

canGaíBa 14

cursino 14

iGuaTemi 14

vila jacuí 15

iTaquera 15

são rafael 15

vila sônia 15

vila curuçá 16

jardim helena 17

iTaim PaulisTa 18

camPo Belo 18

ermelino maTarazzo 19

Parque do carmo 19

Guaianases 19

vila andrade 19

cidade líder 20

jaçanã 20

são dominGos 21

freGuesia do ó 21

raPoso Tavares 21

vila medeiros 21

vila maria 23

Perus 23

lajeado 24

rio Pequeno 25

sacomã 29

Pedreira 32

TrememBé 34

cidade duTra 34

cachoeirinha 34

Parelheiros 35

PiriTuBa 38

saPoPemBa 44

jaraGuá 49

jaBaquara 67

camPo limPo 71

Grajaú 75

jardim são luís 76

jardim ÂnGela 82

BrasilÂndia 88

caPão redondo 96

cidade ademar 102

número de Favelas existentes em Cada distrito: 

+ 8 distritos

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/distribuicao-territorial-de-favelas
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
domicílios com criança de 0–5 anos, 
com banheiro de uso exclusivo dos 
moradores

Ano: 2010

Eixos
•	Equidade,	Justiça	Social	e	Cultura	

de paz (pcs) 
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
1. erradicação da pobreza

Cálculo
percentual de domicílios particulares 
permanentes, com crianças de 
0 a 5 anos, com banheiro de uso 
exclusivo dos moradores, sanitário e 
esgotamento sanitário via rede geral 
de esgoto, pluvial ou via fossa séptica

Fontes
•	Fundação	Seade	(Fundação	Sistema	

estadual de análise de dados)
•	IPVS	(Índice	Paulista	de	

vulnerabilidade social)
•	Base	Setor	Censitário

domiCílios Com 
Criança de 0–5 anos, 
Com banheiro de uso 
exClusivo dos
moradores

1,98
desigualtômetro

50
marsilaC

99
moema

moema 99

alTo de Pinheiros 99

vila mariana 99

BuTanTã 99

jardim PaulisTa 99

socorro 99

iTaim BiBi 99

iPiranGa 99

laPa 99

vila Guilherme 99

vila PrudenTe 99

áGua rasa 99

vila maTilde 99

Brás 99

moóca 99

sanTo amaro 99

TaTuaPé 99

Bela visTa 99

vila leoPoldina 99

camBuci 99

consolação 99

liBerdade 99

rePúBlica 99

sanTa cecília 99

sé 99

vila formosa 99

Pinheiros 99

Perdizes 99

morumBi 98

sanTana 98

mandaqui 98

freGuesia do ó 98

carrão 98

Belém 98

saúde 98

aricanduva 98

cursino 98

camPo Belo 98

Penha 98

casa verde 98

vila maria 98

arTur alvim 97

vila andrade 97

vila jacuí 97

raPoso Tavares 97

jaGuara 97

Pari 97

Tucuruvi 96

Barra funda 96

são lucas 96

Bom reTiro 95

camPo Grande 95

limão 95

vila sônia 95

sacomã 95

PonTe rasa 94

cidade duTra 94

jaGuaré 94

rio Pequeno 94

são maTeus 94

vila medeiros 94

PiriTuBa 94

cidade líder 93

saPoPemBa 93

ermelino maTarazzo 92

são dominGos 92

josé Bonifácio 92

canGaíBa 92

jardim são luís 91

jaçanã 91

cidade TiradenTes 90

vila curuçá 90

iTaim PaulisTa 90

iTaquera 90

cachoeirinha 89

cidade ademar 89

são miGuel 89

caPão redondo 89

jaraGuá 88

TrememBé 88

Guaianases 88

camPo limPo 88

BrasilÂndia 88

jaBaquara 88

lajeado 87

jardim helena 87

Perus 86

jardim ÂnGela 86

Pedreira 84

Parque do carmo 84

iGuaTemi 83

são rafael 82

Grajaú 80

anhanGüera 77

Parelheiros 50

marsilac 50

PErCEntUal	dE	domICÍlIoS	PartICUlarES	PErmanEntES,	Com	CrIançaS	dE	0–5	anoS	E	BanHEIro	dE	USo	ExClUSIVo	doS	moradorES,	SanItárIo	E	ESGotamEnto
sanitário via rede geral de esgoto, pluvial ou via fossa séptica: 

+ 27 distritos+ 1 distrito

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/domicilios-com-criancas-de-0-a-5-anos-com-banheiro-de-uso-exclusivo-dos-moradores
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
domicílios particulares com criança 
de 0–5 anos, com renda per capita 
de 1/8 a 1/2 do salário mínimo

Ano: 2010

Eixos
•	Equidade,	Justiça	Social	e	Cultura	

de paz (pcs) 
•	Estatística	(Urban95)

ODS
1. erradicação da pobreza

Cálculo
percentual de domicílios particulares 
permanentes, com crianças de 0–5 
anos e renda per capita de 1/8 a 1/2 
do salário mínimo

Fontes
•	Fundação	Seade	(Fundação	

sistema estadual de análise de 
dados)

•	IPVS	(Índice	Paulista	de	
vulnerabilidade social)

•	Base	Setor	Censitário

44,4
desigualtômetro

32,41
marsilaC

0,73
moema

moema 0,73

jardim PaulisTa 0,9

consolação 0,9

vila mariana 0,92

alTo de Pinheiros 1,21

Perdizes 1,38

iTaim BiBi 1,61

Pinheiros 1,66

sanTo amaro 1,93

sanTa cecília 2,11

vila leoPoldina 2,14

Bela visTa 2,19

TaTuaPé 2,44

saúde 2,44

laPa 2,51

sanTana 2,62

BuTanTã 2,84

liBerdade 2,88

moóca 3,14

rePúBlica 3,24

Barra funda 3,35

camPo Belo 3,6

morumBi 4,15

camBuci 4,27

Belém 4,97

áGua rasa 5,03

vila sônia 5,28

Tucuruvi 5,37

vila PrudenTe 5,39

vila andrade 5,56

vila Guilherme 5,83

camPo Grande 5,86

socorro 5,97

mandaqui 6,11

iPiranGa 6,19

carrão 6,39

Brás 6,41

sé 6,73

Penha 7,19

cursino 7,4

vila formosa 7,5

jaGuara 7,64

Bom reTiro 7,65

casa verde 7,67

vila maTilde 7,76

freGuesia do ó 8,35

são lucas 8,45

Pari 9,04

rio Pequeno 9,25

limão 9,35

arTur alvim 9,82

sacomã 9,98

vila maria 10,32

jaGuaré 11

são dominGos 11,28

aricanduva 11,36

PiriTuBa 11,37

jaBaquara 11,89

vila medeiros 11,9

PonTe rasa 12,32

raPoso Tavares 13,06

TrememBé 13,65

cidade líder 14,11

canGaíBa 14,22

jaçanã 14,69

são maTeus 15,65

cachoeirinha 15,87

ermelino maTarazzo 16,06

cidade duTra 16,23

jardim são luís 16,51

camPo limPo 16,6

Parque do carmo 16,67

iTaquera 16,81

jaraGuá 16,95

cidade ademar 17,14

josé Bonifácio 17,15

são miGuel 17,58

saPoPemBa 18,29

caPão redondo 18,88

vila jacuí 19,89

anhanGüera 20,04

BrasilÂndia 20,74

Pedreira 21,1

Guaianases 21,57

vila curuçá 22,66

Perus 22,8

jardim ÂnGela 23,47

Grajaú 23,74

são rafael 23,92

lajeado 24,17

iTaim PaulisTa 24,61

cidade TiradenTes 25,35

jardim helena 25,61

iGuaTemi 26

Parelheiros 26,42

marsilac 32,41

domiCílios 
partiCulares Com 
Criança de 0–5 anos, 
Com renda per 
Capita de 1/8 a 1/2  
do salário mínimo

PErCEntUal	dE	domICÍlIoS	PartICUlarES	PErmanEntES,	Com	CrIançaS	dE	0–5	anoS	E	rEnda	PEr	CaPIta	dE	1/8	a	1/2	do	SalárIo	mÍnImo:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/domicilios-particulares-com-pelo-menos-uma-crianca-de-0-a-5-anos-com-renda-per-capita-de-1-8-a-1-2-do-salario-minimo


20

Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
homicídios da população feminina

Ano: 2015

Eixos
•	Equidade,	Justiça	Social	e	Cultura	

de paz (pcs) 
•	Cidade	Segura	(Urban95)

ODS
16. paz, Justiça e instituições eficazes

Cálculo
número de homicídios de mulheres 
÷ população total de mulheres no 
município (×100.000)

Fontes
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	Saúde)
•	SIm	(Sistema	de	Informação	sobre	

mortalidade) 
•	Pro-aIm	(Programa	de	

aprimoramento das informações 
de mortalidade)

•	CEInfo	(Coordenação	de	
epidemiologia e informação)

•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	
geografia e estatística)

•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	
urbanismo e licenciamento)

•	deinfo	(departamento	de	Produção	
e análise de informação)

Observações
dados atualizados em 18/05/2017

homiCídios  
da população 
Feminina 9,29

desigualtômetro

8,96
vila medeiros

0,964
jaraguá

limão 0

jaçanã 0

são lucas 0

Belém 0

Brás 0

moóca 0

Pari 0

vila maria 0

vila Guilherme 0

Bela visTa 0

Guaianases 0

camBuci 0

vila formosa 0

anhanGüera 0

Pinheiros 0

jardim PaulisTa 0

iTaim BiBi 0

alTo de Pinheiros 0

consolação 0

são rafael 0

liBerdade 0

rePúBlica 0

Parque do carmo 0

sé 0

jardim helena 0

moema 0

socorro 0

cursino 0

Barra funda 0

jaGuara 0

jaGuaré 0

rio Pequeno 0

raPoso Tavares 0

laPa 0

Perdizes 0

vila leoPoldina 0

marsilac 0

sanTo amaro 0

camPo limPo 0

jaraGuá 0,964

PiriTuBa 1,12

lajeado 1,15

jardim ÂnGela 1,22

são maTeus 1,25

Pedreira 1,27

vila curuçá 1,28

cachoeirinha 1,32

vila andrade 1,33

freGuesia do ó 1,34

saPoPemBa 1,34

vila mariana 1,39

josé Bonifácio 1,44

Penha 1,45

sacomã 1,49

sanTana 1,56

vila sônia 1,64

ermelino maTarazzo 1,65

mandaqui 1,73

vila maTilde 1,79

vila PrudenTe 1,8

TrememBé 1,82

arTur alvim 1,83

Tucuruvi 1,9

cidade duTra 1,92

sanTa cecília 2,15

aricanduva 2,17

áGua rasa 2,21

são dominGos 2,23

iTaim PaulisTa 2,52

vila jacuí 2,68

jardim são luís 2,74

Parelheiros 2,75

iTaquera 2,76

saúde 2,76

canGaíBa 2,77

iGuaTemi 2,83

camPo Belo 2,85

cidade líder 2,95

camPo Grande 3,6

morumBi 3,72

TaTuaPé 3,92

caPão redondo 4,06

cidade ademar 4,12

PonTe rasa 4,13

Grajaú 4,14

jaBaquara 4,15

BrasilÂndia 4,2

cidade TiradenTes 4,28

casa verde 4,33

carrão 4,44

Perus 4,6

Bom reTiro 5,28

iPiranGa 6,81

BuTanTã 6,97

são miGuel 8,49

vila medeiros 8,96

taxa de homiCídio de mulheres por 100 mil mulheres:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/homicidios-da-populacao-feminina
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
violência sexual contra crianças 
de 0–5 anos 

Ano: 2015

Eixos
•	Equidade,	Justiça	Social	e	Cultura	

de paz (pcs) 
•	Cidade	Segura	(Urban95)

ODS
16. paz, Justiça e instituições eficazes

Cálculo
população de 0–5 anos que sofreu 
violência	sexual	÷ População	na	
faixa	etária	de	0–5	anos (×100)

Fontes
•	SIVVa	(Sistema	de	Informação	

e vigilância de violências e 
acidentes)

•	CoVISa	(Coordenação	de	
vigilância em saúde da secretaria 
municipal saúde de são paulo)

•	SmS	(Secretaria	municipal	de	
saúde)

•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	
geografia e estatística)

violênCia 
sexual Contra 
Crianças 
de 0–5 anos

22,55
desigualtômetro

0,0084
barra Funda

0,004
Capão redondo

são rafael 0

áGua rasa 0

são lucas 0

vila andrade 0

marsilac 0

iTaim BiBi 0

são dominGos 0

socorro 0

sé 0

TaTuaPé 0

carrão 0

camPo Belo 0

liBerdade 0

sanTo amaro 0

mandaqui 0

Brás 0

Perdizes 0

iPiranGa 0

Bela visTa 0

saúde 0

BuTanTã 0

Belém 0

josé Bonifácio 0

vila medeiros 0

sanTa cecília 0

vila curuçá 0

morumBi 0

vila leoPoldina 0

rePúBlica 0

vila mariana 0

vila maTilde 0

moema 0

camPo limPo 0

vila formosa 0

consolação 0

camPo Grande 0

jardim PaulisTa 0

Pari 0

camBuci 0

Pedreira 0

alTo de Pinheiros 0

Perus 0

Penha 0

sanTana 0

moóca 0

cidade duTra 0

PonTe rasa 0

limão 0

rio Pequeno 0

casa verde 0

jaGuara 0

anhanGüera 0

Bom reTiro 0

caPão redondo 0,004

jardim são luís 0,004

saPoPemBa 0,004

sacomã 0,005

lajeado 0,006

BrasilÂndia 0,007

cachoeirinha 0,007

iGuaTemi 0,007

jardim helena 0,007

PiriTuBa 0,007

cidade ademar 0,008

freGuesia do ó 0,009

cidade TiradenTes 0,009

vila sônia 0,01

TrememBé 0,011

são miGuel 0,011

cursino 0,012

arTur alvim 0,013

vila PrudenTe 0,014

jardim ÂnGela 0,016

aricanduva 0,016

Parque do carmo 0,016

jaraGuá 0,016

jaBaquara 0,017

canGaíBa 0,017

vila jacuí 0,018

Guaianases 0,019

ermelino maTarazzo 0,02

Parelheiros 0,02

Grajaú 0,021

vila Guilherme 0,022

são maTeus 0,023

laPa 0,024

Pinheiros 0,027

jaçanã 0,027

cidade líder 0,027

iTaquera 0,033

Tucuruvi 0,033

vila maria 0,039

raPoso Tavares 0,04

jaGuaré 0,046

iTaim PaulisTa 0,047

Barra funda 0,084

perCentual de Casos  notiFiCados de violênCia/abuso sexual Contra Crianças Com até 5 anos:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/violencia-sexual
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
arborização viária 

Ano: 2016

Eixos
•	Gestão	local	para	a	

sustentabilidade (pcs)
•	Cidade	Pública	(Urban95)

ODS
11. cidades e comunidades 
sustentáveis

Cálculo
número de árvores no sistema viário 
por distrito administrativo

Fontes
•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento)
•	GeoSampa

arborização 
viária

31,26
desigualtômetro

518
sé

16.192
santo amaro

sanTo amaro 16.192

cidade duTra 15.934

morumBi 15.830

iTaim BiBi 13.750

alTo de Pinheiros 13.478

camPo Belo 13.201

Pinheiros 13.001

são maTeus 12.014

moema 11.343

rio Pequeno 11.083

saúde 10.953

sacomã 10.947

vila maria 10.740

iPiranGa 10.508

socorro 10.424

vila mariana 10.377

BuTanTã 10.214

Grajaú 10.126

camPo Grande 10.074

caPão redondo 9.995

cidade ademar 9.905

PiriTuBa 9.678

jardim PaulisTa 9.666

iTaquera 9.568

jardim são luís 9.335

sanTana 9.019

camPo limPo 8.738

jaBaquara 8.722

são dominGos 8.715

jaraGuá 8.567

saPoPemBa 8.257

cidade líder 8.029

laPa 7.980

vila andrade 7.760

vila PrudenTe 7.725

vila sônia 7.640

cursino 7.363

vila maTilde 7.232

Perdizes 6.994

TrememBé 6.989

freGuesia do ó 6.799

Penha 6.510

vila jacuí 6.507

são rafael 6.443

Tucuruvi 6.430

canGaíBa 6.381

jardim ÂnGela 6.366

Pedreira 6.185

são lucas 6.094

ermelino maTarazzo 6.049

mandaqui 5.785

PonTe rasa 5.741

cachoeirinha 5.701

casa verde 5.573

iTaim PaulisTa 5.552

TaTuaPé 5.417

vila formosa 5.276

vila Guilherme 5.050

BrasilÂndia 4.996

iGuaTemi 4.910

consolação 4.894

Perus 4.824

Parelheiros 4.806

aricanduva 4.723

anhanGüera 4.705

jardim helena 4.699

moóca 4.638

vila medeiros 4.580

limão 4.514

raPoso Tavares 4.494

lajeado 4.490

Parque do carmo 4.395

carrão 4.259

vila curuçá 4.233

arTur alvim 4.195

vila leoPoldina 4.135

áGua rasa 4.086

sanTa cecília 3.946

jaçanã 3.769

são miGuel 3.704

josé Bonifácio 3.535

cidade TiradenTes 3.520

Guaianases 3.385

Bom reTiro 3.220

liBerdade 2.995

jaGuaré 2.935

Barra funda 2.809

camBuci 2.712

Belém 2.629

Bela visTa 2.436

Pari 2.127

jaGuara 1.897

rePúBlica 1.782

Brás 1.290

marsilac 675

sé 518

número de árvores no sistema viário por distrito administrativo:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/arborizacao-viaria
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
iluminação pública  

Ano: 2016

Eixos
•	Planejamento	e	desenho	Urbano	

(pcs) 
•	Cidade	Segura	(Urban95)

ODS
11. cidades e comunidades 
sustentáveis

Cálculo
número total de lâmpadas ÷  
área total (km²)

Fontes
•	Secretaria	municipal	de	Serviços	e	

obras
•	IlUmE	 	

iluminação 
públiCa

145,44
desigualtômetro

13,07
marsilaC

1.900,87
repúbliCa

rePúBlica 1.900,87

sé 1.639,52

liBerdade 1.045,68

sanTa cecília 926,67

jardim PaulisTa 920,49

vila formosa 902,3

consolação 854,86

vila jacuí 824,81

iTaquera 819,73

Bela visTa 816,92

vila medeiros 795,06

moema 794

PonTe rasa 791,72

aricanduva 785,76

cidade ademar 771,42

Pinheiros 768,88

arTur alvim 768,03

Perdizes 762,13

freGuesia do ó 760,76

iTaim BiBi 759,19

caPão redondo 756,54

são miGuel 728,8

iTaim PaulisTa 717,08

áGua rasa 714,35

vila curuçá 713,92

Bom reTiro 713

camPo limPo 703,12

limão 690

vila maTilde 686,07

TaTuaPé 685

saúde 683,15

rio Pequeno 674,12

lajeado 674,02

carrão 665,47

jaBaquara 654,26

Penha 650,71

são lucas 648,38

jaçanã 647,69

Brás 644,86

são maTeus 632,27

Tucuruvi 631,78

cidade líder 629,12

jardim helena 624,95

casa verde 624,79

alTo de Pinheiros 621,17

vila mariana 617,56

iPiranGa 600,95

sacomã 596,34

camBuci 595,9

são dominGos 593,2

vila sônia 585,05

moóca 579,09

camPo Belo 579,09

ermelino maTarazzo 578,85

laPa 576,5

vila PrudenTe 572,42

morumBi 565,53

vila maria 565,17

Barra funda 559,46

Pari 554,83

sanTana 553,41

são rafael 542,62

Belém 535,33

PiriTuBa 519,53

vila Guilherme 516,52

Guaianases 513,84

sanTo amaro 513,65

cidade TiradenTes 509,53

jaGuara 487,61

vila andrade 481,94

vila leoPoldina 481,25

camPo Grande 474,35

jaGuaré 466,97

jardim são luís 458,18

canGaíBa 415,38

BuTanTã 409,04

cursino 401,56

cachoeirinha 389,32

socorro 385,04

cidade duTra 373,55

Parque do carmo 363,44

mandaqui 357,56

Pedreira 348,56

josé Bonifácio 347,94

saPoPemBa 330,37

iGuaTemi 323,16

jaraGuá 296,67

jardim ÂnGela 274,87

Perus 197,03

Grajaú 179,33

TrememBé 161,58

raPoso Tavares 145,63

anhanGüera 125,56

BrasilÂndia 106,81

Parelheiros 67,13

marsilac 13,07

número de lâmpadas em relação a área total do muniCípio/regiões em km²:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/iluminacao-publica


o desigualtômetro não considera os distritos com valor zero

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta
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Mais detalhes deste indicador

o desigualtômetro não considera os distritos com valor zero

o desigualtômetro representa quantas vezes o distrito com classificação 
mais baixa está pior do que aquele com a classificação mais alta saiba mais

Indicador
tempo de atendimento para vaga 
em creche

Ano: 2016

Eixos
•	Educação	para	a	Sustentabilidade	 

e qualidade de vida (pcs) 
•	Cidade	Pública	(Urban95)

ODS
4. educação de qualidade

Cálculo
tempo médio em dias para 
atendimento de vaga em creche

Fontes
•	SmE	(Secretaria	municipal	de	

educação)
•	Sistema	Eol		

Observações
•	Informações	do	Sistema	Eol	

referentes ao ano letivo de 2016, 
extraídas em 11/09/2017

•	o	cálculo	de	tempo	de	atendimento	
considera a diferença entre a data 
de solicitação de matrícula e a data 
de encaminhamento para a vaga

tempo de 
atendimento 
para vaga 
em CreChe

17,28
desigualtômetro

441,52
vila andrade

25,55
guaianases

Guaianases 25,55

cidade TiradenTes 28,44

rePúBlica 42,8

vila leoPoldina 47,85

Perus 49,58

lajeado 50,2

carrão 53,53

josé Bonifácio 57,75

Belém 59,63

camBuci 60,49

laPa 63,02

Bom reTiro 65,26

PiriTuBa 67,42

vila Guilherme 68,98

Penha 69,53

sanTa cecília 73,81

alTo de Pinheiros 75,47

Bela visTa 77,81

Barra funda 83,09

vila formosa 84,07

Perdizes 85,13

jardim PaulisTa 86,12

iTaquera 86,53

BrasilÂndia 87,93

vila maTilde 88,47

iTaim PaulisTa 88,94

PonTe rasa 89,1

anhanGüera 89,94

moóca 91,06

vila curuçá 92,53

marsilac 92,99

vila PrudenTe 93,07

são miGuel 95,3

Parque do carmo 98,49

cidade líder 98,5

vila sônia 100,86

são lucas 100,87

áGua rasa 102,86

cursino 104,94

jaraGuá 106,22

Tucuruvi 106,26

moema 108,32

freGuesia do ó 111,61

TaTuaPé 112,57

liBerdade 116,43

sanTana 116,65

consolação 117,2

são dominGos 117,71

casa verde 119,26

vila jacuí 121,61

limão 121,64

ermelino maTarazzo 123,22

BuTanTã 123,94

vila mariana 124,63

aricanduva 126,05

jardim helena 127,43

iPiranGa 129,78

socorro 130,06

vila medeiros 130,75

rio Pequeno 131,95

canGaíBa 132,23

jaGuara 132,61

são maTeus 135,33

jaGuaré 138,1

arTur alvim 139,28

Pinheiros 142,18

mandaqui 153,85

sacomã 160,79

cachoeirinha 161,08

Pari 161,66

vila maria 163,39

morumBi 164,35

Parelheiros 165,13

camPo Belo 170,32

jardim são luís 170,34

raPoso Tavares 172,98

saPoPemBa 175,51

sanTo amaro 176,85

iGuaTemi 182,15

jaçanã 186,72

Brás 187,87

cidade duTra 189,78

Grajaú 203,78

TrememBé 209,02

saúde 209,8

são rafael 212,41

camPo limPo 225,18

iTaim BiBi 235,12

camPo Grande 239,05

caPão redondo 242,01

jaBaquara 246,78

sé 256,89

jardim ÂnGela 279,53

Pedreira 376,18

cidade ademar 379,39

vila andrade 441,52

tempo de atendimento para vaga em CreChe em dias. para CalCular o tempo de atendimento é Considerada a diFerença entre a data de 
soliCitação de matríCula e a data de enCaminhamento para uma vaga:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/tempo-de-atendimento-em-creche


o desigualtômetro não considera os distritos com valor zero

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta
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Mais detalhes deste indicador

o desigualtômetro não considera os distritos com valor zero

o desigualtômetro representa quantas vezes o distrito com classificação 
mais baixa está pior do que aquele com a classificação mais alta saiba mais

Indicador
demanda de vagas atendidas  
– creches

Ano: 2016

Eixos
•	Educação	para	a	Sustentabilidade	 

e qualidade de vida (pcs) 
•	Cidade	Pública	(Urban95)

ODS
4. educação de qualidade

Cálculo
número de matrículas efetuadas 
em	creches	municipais ÷ total	de	
inscritos em creches, rede pública e 
conveniada (matrículas efetuadas +  
vagas	solicitadas) (×100)

Fontes
•	SmE	(Secretaria	municipal	de	

educação)
•	atP	(assessoria	técnica	e	de	

planejamento)
•	Centro	de	Informática		

Observações
sistema eol: 31/12/2016

demanda 
de vagas 
atendidas  
– CreChes

2,53
desigualtômetro

39,01
vila andrade

98,6
guaianases

Guaianases 98,6

cidade TiradenTes 97,86

lajeado 97,78

Barra funda 97,13

vila curuçá 96,52

iTaim PaulisTa 96,16

vila maTilde 94,06

alTo de Pinheiros 93,88

josé Bonifácio 93,6

Perus 93,27

iTaquera 93,25

Penha 93,15

carrão 92,6

PonTe rasa 92,58

são miGuel 92,5

arTur alvim 91,61

ermelino maTarazzo 91,34

canGaíBa 91,23

jardim helena 90,87

vila PrudenTe 90,78

camBuci 90,68

iPiranGa 90,32

áGua rasa 90,08

sanTa cecília 89,76

cidade líder 89,52

vila jacuí 89,46

vila formosa 89,25

anhanGüera 89,11

moema 89,06

BuTanTã 88,78

vila leoPoldina 88,36

jaraGuá 88,2

laPa 88,12

Parque do carmo 88,03

camPo Belo 87,92

jaGuaré 87,91

PiriTuBa 87,78

TaTuaPé 87,77

Perdizes 87,72

sacomã 86,61

BrasilÂndia 86,52

moóca 85,81

freGuesia do ó 85,54

Bela visTa 85,33

rio Pequeno 85,24

raPoso Tavares 84,75

são dominGos 84,37

liBerdade 84,33

são lucas 83,79

marsilac 83,54

consolação 83

iGuaTemi 82,95

saúde 82,94

Tucuruvi 82,58

jardim PaulisTa 82,54

sanTana 82,14

aricanduva 81,63

vila mariana 81,51

socorro 81,37

são maTeus 80,86

vila sônia 80,82

Belém 80,67

cidade duTra 80,6

Parelheiros 79,94

Pinheiros 79,65

rePúBlica 79,55

cursino 79,45

vila Guilherme 78,74

Bom reTiro 78,38

casa verde 77,59

saPoPemBa 77,42

cachoeirinha 77,36

jaBaquara 77,28

vila medeiros 77,24

Pari 76,92

limão 76,55

mandaqui 76,3

camPo limPo 73,87

jardim são luís 73,51

Grajaú 73,11

jaGuara 72,44

vila maria 71,12

Brás 70,9

camPo Grande 70,77

iTaim BiBi 70,68

sanTo amaro 69,82

são rafael 69,76

jaçanã 68,87

caPão redondo 67,82

jardim ÂnGela 62,1

cidade ademar 61,84

morumBi 61,55

TrememBé 61,31

Pedreira 51,22

sé 42,01

vila andrade 39,01

perCentual de matríCulas eFetuadas em CreChes da rede públiCa ou Conveniada, sobre o total de insCritos (matríCulas + demanda)

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://www.observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/demanda-de-vagas-atendidas-creches


o desigualtômetro não considera os distritos com valor zero

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta
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Mais detalhes deste indicador

o desigualtômetro não considera os distritos com valor zero

o desigualtômetro representa quantas vezes o distrito com classificação 
mais baixa está pior do que aquele com a classificação mais alta saiba mais

Indicador
demanda de vagas atendidas  
– pré-escolas

Ano: 2016

Eixos
•	Educação	para	a	Sustentabilidade	 

e qualidade de vida (pcs) 
•	Cidade	Pública	(Urban95)

ODS
4. educação de qualidade

Cálculo
número total de matrículas em 
pré-escolas municipais ÷ total de 
inscritos em pré-escola, rede pública 
e conveniada (x100)

Fontes
•	SmE	(Secretaria	municipal	de	

educação)
•	atP	(assessoria	técnica	e	de	

planejamento)
•	Centro	de	Informática	

Observações
informações do sistema eol 
extraídas em 31/12/2016

demanda 
de vagas 
atendidas 
– pré-esColas

1,09
desigualtômetro

92,08
sé

100
rio pequeno

rio Pequeno 100

cidade líder 100

Bela visTa 100

BuTanTã 100

são dominGos 100

anhanGüera 100

jaçanã 100

camPo Grande 100

iPiranGa 100

carrão 100

jaGuaré 100

jardim PaulisTa 100

saPoPemBa 100

aricanduva 100

rePúBlica 100

iTaim BiBi 100

cursino 100

vila leoPoldina 100

vila Guilherme 100

laPa 100

vila formosa 100

morumBi 100

vila andrade 100

consolação 100

Perdizes 100

Pinheiros 100

sanTo amaro 100

raPoso Tavares 100

vila PrudenTe 100

sanTana 100

iTaquera 99,98

vila jacuí 99,97

cidade TiradenTes 99,97

josé Bonifácio 99,97

vila maria 99,96

Guaianases 99,96

PiriTuBa 99,96

vila medeiros 99,95

são rafael 99,95

vila curuçá 99,95

iTaim PaulisTa 99,95

jaraGuá 99,95

lajeado 99,95

são miGuel 99,95

são lucas 99,94

sacomã 99,94

limão 99,92

Parque do carmo 99,92

BrasilÂndia 99,92

jardim helena 99,92

freGuesia do ó 99,91

arTur alvim 99,9

iGuaTemi 99,89

Perus 99,88

áGua rasa 99,88

são maTeus 99,87

socorro 99,87

ermelino maTarazzo 99,86

saúde 99,83

mandaqui 99,82

casa verde 99,81

vila maTilde 99,78

PonTe rasa 99,76

vila mariana 99,71

Tucuruvi 99,71

vila sônia 99,69

cachoeirinha 99,68

Belém 99,68

Pari 99,66

TrememBé 99,64

sanTa cecília 99,63

camBuci 99,62

moema 99,59

cidade duTra 99,38

Parelheiros 99,34

camPo Belo 99,33

caPão redondo 99,31

liBerdade 99,31

Grajaú 99,3

jardim são luís 99,28

camPo limPo 99,09

Brás 98,87

moóca 98,81

jaGuara 98,74

TaTuaPé 98,41

canGaíBa 98,29

jardim ÂnGela 98,04

Bom reTiro 97,72

Penha 97,61

marsilac 97,53

Pedreira 97,03

cidade ademar 94,64

jaBaquara 94,14

sé 92,08

alTo de Pinheiros 0

Barra funda 0

perCentual de matríCulas eFetuadas em pré-esCola da rede públiCa ou Conveniada, sobre o total de insCritos (matríCulas + demanda)

+ 29 distritos

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/demanda-de-vagas-atendidas-pre-escolas
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
serviço de coleta de lixo doméstico

Ano: 2010

Eixos
•	Consumo	responsável	e	 

opções de estilo de vida (pcs)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
12. consumo e produção responsáveis

Cálculo
número de domicílios particulares 
permanentes urbanos atendidos 
por serviço regular de coleta de lixo 
÷ total de domicílios particulares 
permanentes (×100)

Fonte
iBge (instituto Brasileiro de 
geografia e estatística) 

serviço 
de Coleta 
de lixo 
doméstiCo

1,12
desigualtômetro

89,7
marsilaC

100
jaguara

jaGuara 100

Belém 100

Penha 100

ermelino maTarazzo 100

vila mariana 100

Tucuruvi 100

aricanduva 100

vila leoPoldina 100

vila andrade 100

sanTo amaro 100

socorro 100

jaBaquara 100

moóca 100

Pinheiros 100

raPoso Tavares 100

vila PrudenTe 100

são lucas 100

sé 100

camPo Belo 100

são miGuel 99,99

canGaíBa 99,99

jaraGuá 99,99

vila curuçá 99,99

camPo Grande 99,99

vila medeiros 99,98

moema 99,97

sacomã 99,96

vila jacuí 99,96

limão 99,96

cursino 99,95

iTaim PaulisTa 99,95

PiriTuBa 99,95

cidade líder 99,94

Perdizes 99,93

TaTuaPé 99,93

casa verde 99,93

camBuci 99,93

freGuesia do ó 99,93

Bela visTa 99,93

áGua rasa 99,92

são dominGos 99,92

saúde 99,91

são maTeus 99,91

consolação 99,91

vila Guilherme 99,9

iTaim BiBi 99,9

sanTa cecília 99,9

vila maria 99,89

Bom reTiro 99,88

rio Pequeno 99,87

caPão redondo 99,87

mandaqui 99,86

alTo de Pinheiros 99,86

jaçanã 99,86

jardim helena 99,81

jardim ÂnGela 99,81

laPa 99,8

jardim PaulisTa 99,8

vila formosa 99,8

vila maTilde 99,79

rePúBlica 99,79

PonTe rasa 99,78

arTur alvim 99,78

lajeado 99,77

saPoPemBa 99,74

carrão 99,73

iTaquera 99,7

cachoeirinha 99,7

morumBi 99,7

vila sônia 99,7

cidade TiradenTes 99,68

liBerdade 99,68

BuTanTã 99,65

sanTana 99,64

iPiranGa 99,63

Grajaú 99,57

jardim são luís 99,55

cidade duTra 99,55

camPo limPo 99,53

Barra funda 99,47

josé Bonifácio 99,46

Brás 99,42

Pedreira 99,41

TrememBé 99,4

Perus 99,38

iGuaTemi 99,38

cidade ademar 99,37

Parque do carmo 99,3

Guaianases 99,09

jaGuaré 99,05

anhanGüera 99,01

Parelheiros 98,9

BrasilÂndia 98,8

Pari 98,57

são rafael 98,47

marsilac 89,7

perCentual de domiCílios partiCulares permanentes urbanos atendidos por serviço regular de Coleta de lixo em relação ao total de domiCílios:

+ 18 distritos

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/servico-de-coleta-de-lixo-domestico
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

saiba mais

Indicador
acidentes de trânsito envolvendo 
crianças

Ano: 2016

Eixos
•	melhor	mobilidade,	menos	 

tráfego (pcs)
•	Cidade	Segura	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
número de acidentes de trânsito 
envolvendo população com idade 
inferior a 5 anos ÷ população na 
faixa etária de 0–5 anos (×1.000)

Fontes
•	SIVVa	(Sistema	de	Informação	

e vigilância de violências e 
acidentes)

•	CoVISa	(Coordenação	de	
vigilância em saúde da secretaria 
municipal saúde de são paulo)

•	SmS	(Secretaria	municipal	de	Saúde)
•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	

geografia e estatística)

Observações
•	113	óbitos	estão	sem	referência	

geográfica
•	2016	atualizado	em	28/10/2017
•	data	de	download	do	arquivo:	

07/11/2017

aCidentes 
de trânsito 
envolvendo 
Crianças

34,13
desigualtômetro

1,27
são miguel

0,037
Capão redondo

camPo Grande 0

são lucas 0

aricanduva 0

Tucuruvi 0

sanTana 0

vila PrudenTe 0

áGua rasa 0

Brás 0

vila Guilherme 0

moóca 0

Pari 0

são dominGos 0

vila formosa 0

jaraGuá 0

Pinheiros 0

jardim PaulisTa 0

iTaim BiBi 0

alTo de Pinheiros 0

TaTuaPé 0

são rafael 0

Bela visTa 0

sanTo amaro 0

camPo Belo 0

Parque do carmo 0

josé Bonifácio 0

Bom reTiro 0

camBuci 0

consolação 0

liBerdade 0

sanTa cecília 0

sé 0

vila sônia 0

rio Pequeno 0

moema 0

saúde 0

BuTanTã 0

vila mariana 0

marsilac 0

socorro 0

iPiranGa 0

Perus 0

anhanGüera 0

limão 0

casa verde 0

Barra funda 0

jaGuara 0

jaGuaré 0

Perdizes 0

vila andrade 0

vila leoPoldina 0

caPão redondo 0,037

iGuaTemi 0,072

PiriTuBa 0,075

saPoPemBa 0,082

freGuesia do ó 0,093

vila maria 0,099

camPo limPo 0,101

mandaqui 0,133

Parelheiros 0,135

jaçanã 0,136

BrasilÂndia 0,143

PonTe rasa 0,149

jardim são luís 0,156

TrememBé 0,157

cidade duTra 0,177

carrão 0,189

vila medeiros 0,197

raPoso Tavares 0,203

Penha 0,22

Pedreira 0,225

rePúBlica 0,235

morumBi 0,24

laPa 0,245

jardim ÂnGela 0,25

vila maTilde 0,273

Guaianases 0,291

cidade ademar 0,312

jardim helena 0,368

jaBaquara 0,393

Belém 0,416

cidade TiradenTes 0,422

iTaquera 0,494

cursino 0,5

canGaíBa 0,521

são maTeus 0,532

cidade líder 0,547

sacomã 0,557

cachoeirinha 0,658

arTur alvim 0,671

vila curuçá 0,693

Grajaú 0,752

lajeado 0,958

ermelino maTarazzo 0,995

iTaim PaulisTa 1,08

vila jacuí 1,24

são miGuel 1,27

número de Crianças Com até 5 anos envolvidas em aCidentes de trânsito, para Cada mil Crianças da mesma idade, período e região:

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/acidentes-de-transito-envolvendo-criancas
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
abrangência das unidades básicas 
de saúde

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
total de unidades Básicas de 
saúde ÷ população total do 
município (×10.000)

Fontes
•	SmS	(Secretaria	municipal	da	

saúde)
•	CEInfo	(Coordenadoria	de	

epidemiologia e informação)
•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	

geografia e estatística)
•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento)
•	deinfo	(departamento	de	Produção	

e análise de informação)

marsilac 2,51

Parelheiros 1,08

jaGuara 0,839

Parque do carmo 0,722

vila Guilherme 0,717

arTur alvim 0,704

PonTe rasa 0,672

Pedreira 0,592

jardim ÂnGela 0,59

casa verde 0,589

lajeado 0,546

vila curuçá 0,544

Pari 0,539

saPoPemBa 0,537

são maTeus 0,527

são rafael 0,523

ermelino maTarazzo 0,521

vila jacuí 0,502

cidade TiradenTes 0,5

caPão redondo 0,499

iGuaTemi 0,49

vila maTilde 0,482

PiriTuBa 0,477

são dominGos 0,476

cidade ademar 0,472

jardim são luís 0,464

cidade líder 0,462

são miGuel 0,46

iPiranGa 0,457

anhanGüera 0,45

BrasilÂndia 0,445

laPa 0,443

vila formosa 0,429

jaçanã 0,425

rio Pequeno 0,417

vila medeiros 0,413

camPo limPo 0,411

iTaquera 0,396

sé 0,393

limão 0,388

raPoso Tavares 0,386

jaraGuá 0,385

Guaianases 0,381

Grajaú 0,379

canGaíBa 0,376

BuTanTã 0,371

áGua rasa 0,364

freGuesia do ó 0,364

cachoeirinha 0,363

vila maria 0,362

cursino 0,361

Perus 0,355

são lucas 0,355

aricanduva 0,354

sacomã 0,354

TrememBé 0,325

Brás 0,319

Penha 0,315

Tucuruvi 0,314

jaBaquara 0,312

iTaim PaulisTa 0,31

jardim helena 0,309

iTaim BiBi 0,307

josé Bonifácio 0,302

vila PrudenTe 0,291

Bela visTa 0,279

mandaqui 0,278

socorro 0,277

Bom reTiro 0,261

sanTo amaro 0,259

cidade duTra 0,257

alTo de Pinheiros 0,242

camBuci 0,238

carrão 0,237

vila andrade 0,232

moema 0,224

sanTa cecília 0,222

Belém 0,21

vila leoPoldina 0,206

camPo Grande 0,192

jaGuaré 0,186

morumBi 0,181

sanTana 0,177

Perdizes 0,175

vila sônia 0,166

rePúBlica 0,162

camPo Belo 0,157

Pinheiros 0,153

saúde 0,147

moóca 0,121

TaTuaPé 0,102

Barra funda 0

consolação 0

jardim PaulisTa 0

liBerdade 0

vila mariana 0

número de unidades básiCas de saúde para Cada dez mil habitantes da mesma região:

abrangênCia  
das unidades 
básiCas de 
saúde

24,46
desigualtômetro

0,102
tatuapé

2,51
marsilaC

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/abrangencia-das-unidades-basicas-de-saude
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

jaGuaré 6,59

Pari 6,64

Brás 7,42

Barra funda 7,46

Penha 7,54

vila leoPoldina 7,6

sanTa cecília 7,68

Perdizes 7,7

jaGuara 7,72

alTo de Pinheiros 7,72

morumBi 7,8

moóca 7,88

laPa 7,91

sé 7,94

vila Guilherme 8,12

anhanGüera 8,2

carrão 8,26

vila andrade 8,26

sanTo amaro 8,28

Belém 8,34

canGaíBa 8,4

jaçanã 8,42

Pedreira 8,53

vila medeiros 8,54

raPoso Tavares 8,66

iPiranGa 8,66

jardim helena 8,67

camBuci 8,7

Bom reTiro 8,73

lajeado 8,77

jardim PaulisTa 8,83

vila curuçá 8,9

são maTeus 9,02

saúde 9,02

camPo Belo 9,08

vila mariana 9,09

vila sônia 9,1

iGuaTemi 9,1

arTur alvim 9,1

vila PrudenTe 9,11

são miGuel 9,13

jardim são luís 9,13

vila maria 9,15

são lucas 9,16

BuTanTã 9,18

camPo Grande 9,21

liBerdade 9,21

Perus 9,23

Parelheiros 9,23

TaTuaPé 9,26

são dominGos 9,28

iTaquera 9,29

PiriTuBa 9,31

iTaim BiBi 9,31

Pinheiros 9,35

vila jacuí 9,36

sacomã 9,37

ermelino maTarazzo 9,4

aricanduva 9,43

jaraGuá 9,44

rePúBlica 9,47

consolação 9,52

freGuesia do ó 9,56

Bela visTa 9,57

jaBaquara 9,57

Grajaú 9,57

sanTana 9,61

cidade ademar 9,62

rio Pequeno 9,63

Guaianases 9,63

áGua rasa 9,65

jardim ÂnGela 9,68

Tucuruvi 9,71

cursino 9,72

camPo limPo 9,76

iTaim PaulisTa 9,79

josé Bonifácio 9,81

socorro 10,05

cidade líder 10,12

BrasilÂndia 10,27

saPoPemBa 10,35

moema 10,39

caPão redondo 10,4

são rafael 10,46

TrememBé 10,52

vila maTilde 10,74

casa verde 10,78

cidade duTra 10,84

mandaqui 10,88

marsilac 11,02

vila formosa 11,16

PonTe rasa 11,2

cachoeirinha 11,24

Parque do carmo 11,38

cidade TiradenTes 11,48

limão 13,48

perCentual de Crianças nasCidas vivas Com menos de 2,5 kg, sobre o total de nasCidos vivos:

saiba mais

Indicador
Baixo peso ao nascer

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
2. fome zero e agricultura sustentável 

Cálculo
população de nascidos vivos de 
mães residentes, com peso ao nascer 
inferior a 2.500 g ÷ número total de 
nascidos vivos (×100)

Fontes
•	SInaSC	(Sistema	de	Informações	

de nascidos vivos)
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	

saúde)
•	CEInfo	(Coordenação	de	

epidemiologia e informação)
•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento
•	deinfo	(departamento	de	Produção	

e análise de informação)

Observações
atualizado em 18/04/2017

baixo 
peso ao 
nasCer 2,04

desigualtômetro

13,48
limão

6,59
jaguaré

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/baixo-peso-ao-nascer
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
equipamentos esportivos

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Pública	(Urban95)

ODS
11. cidades e comunidades 
sustentáveis 

Cálculo
número total de equipamentos 
esportivos públicos ÷ população total 
(×10.000) 

Fontes
•	SEmE	(Secretaria	municipal	de	

esportes, lazer e recreação)
•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	

geografia e estatística)
•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento)
•	deinfo	(departamento	de	Produção	

e análise de informação)

Observações
consideramos equipamento 
esportivo um elemento específico 
para prática de esporte, como piscina, 
quadra, ginásio, pista de atletismo, 
entre outros; cada unidade esportiva 
pode conter diversos equipamentos 
esportivos.

equipamentos 
esportivos

27,84
desigualtômetro

0,058
vila andrade

1,62
pari

Pari 1,62

Barra funda 1,34

jaGuara 1,26

socorro 1,11

freGuesia do ó 0,945

são lucas 0,923

arTur alvim 0,905

cidade duTra 0,873

Bom reTiro 0,784

rio Pequeno 0,751

camPo limPo 0,685

camPo Grande 0,671

jaGuaré 0,559

vila curuçá 0,544

cidade líder 0,539

PiriTuBa 0,537

vila PrudenTe 0,485

camBuci 0,476

aricanduva 0,473

sacomã 0,472

camPo Belo 0,471

são maTeus 0,461

são miGuel 0,46

iPiranGa 0,457

josé Bonifácio 0,453

PonTe rasa 0,448

laPa 0,443

ermelino maTarazzo 0,434

vila formosa 0,429

jardim são luís 0,428

Belém 0,421

vila sônia 0,415

iTaim BiBi 0,41

Penha 0,394

jardim helena 0,386

BuTanTã 0,371

moóca 0,364

vila jacuí 0,359

vila Guilherme 0,358

anhanGüera 0,338

Grajaú 0,325

raPoso Tavares 0,29

vila maTilde 0,289

Parque do carmo 0,289

iGuaTemi 0,28

mandaqui 0,278

cidade TiradenTes 0,273

vila maria 0,271

iTaim PaulisTa 0,266

limão 0,259

jardim ÂnGela 0,248

lajeado 0,243

áGua rasa 0,243

Perus 0,237

carrão 0,237

vila mariana 0,228

canGaíBa 0,226

moema 0,224

sanTa cecília 0,222

caPão redondo 0,214

Tucuruvi 0,209

TaTuaPé 0,205

Parelheiros 0,202

Pedreira 0,197

jaraGuá 0,192

BrasilÂndia 0,185

sanTana 0,177

consolação 0,173

vila medeiros 0,165

iTaquera 0,148

cidade ademar 0,145

saPoPemBa 0,143

liBerdade 0,139

jaBaquara 0,134

são rafael 0,131

sanTo amaro 0,129

são dominGos 0,119

casa verde 0,118

jaçanã 0,106

Guaianases 0,095

TrememBé 0,093

cursino 0,09

Perdizes 0,088

cachoeirinha 0,073

vila andrade 0,058

jardim PaulisTa 0

alTo de Pinheiros 0

Pinheiros 0

Brás 0

vila leoPoldina 0

sé 0

marsilac 0

saúde 0

rePúBlica 0

morumBi 0

Bela visTa 0

número de equipamentos públiCos de esporte para Cada dez mil habitantes da mesma região:

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/equipamentos-esportivos
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
gravidez na adolescência

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar 

Cálculo
nascidos vivos de mães de idade 
inferior a 19 anos ÷ número total de 
nascidos vivos (×100) 

Fontes

•	SInaSC	(Sistema	de	Informações	
de nascidos vivos)

•	SmS	(Secretaria	municipal	de	Saúde)
•	CEInfo	(Coordenação	de	

epidemiologia e informação)
•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento)
•	deinfo	(departamento	de	Produção	

e análise de informação)

Observações
os níveis de saúde infantil podem 
estar associados à maternidade 
precoce (prematuridade e baixo peso 
ao nascere). este indicador subsidia 
também o planejamento de políticas 
voltadas para a saúde reprodutiva e à 
saúde infantil e materna

gravidez na 
adolesCênCia

25,79
desigualtômetro

22,88
marsilaC

0,887
moema

moema 0,887

jardim PaulisTa 1,12

iTaim BiBi 1,27

alTo de Pinheiros 1,75

vila mariana 1,92

Perdizes 2,39

Pinheiros 2,65

consolação 2,76

sanTo amaro 2,96

saúde 3,56

TaTuaPé 3,59

laPa 3,95

vila leoPoldina 4,22

Barra funda 4,37

camPo Grande 4,56

liBerdade 5,34

sanTana 5,48

BuTanTã 5,66

Bela visTa 5,74

moóca 5,74

carrão 6,11

sanTa cecília 6,36

camPo Belo 6,39

camBuci 6,52

áGua rasa 6,55

Tucuruvi 6,82

sé 6,94

vila Guilherme 7,2

Belém 7,37

Penha 7,67

vila PrudenTe 7,83

mandaqui 8,04

cursino 8,26

vila maTilde 8,29

vila formosa 8,34

rePúBlica 8,61

socorro 8,73

jaGuara 8,77

vila sônia 8,83

são lucas 8,87

casa verde 8,94

são dominGos 9,46

iPiranGa 9,59

PiriTuBa 9,66

Bom reTiro 9,98

Brás 10,16

morumBi 10,26

limão 10,32

freGuesia do ó 10,68

arTur alvim 10,68

sacomã 11,15

canGaíBa 11,16

cidade líder 11,25

ermelino maTarazzo 11,52

jaGuaré 11,57

jaBaquara 11,75

iTaquera 11,75

rio Pequeno 11,84

aricanduva 11,87

Pari 11,89

são maTeus 11,9

vila andrade 12

camPo limPo 12,04

vila medeiros 12,32

PonTe rasa 12,61

cidade duTra 12,66

raPoso Tavares 12,87

josé Bonifácio 12,96

vila maria 13,07

jardim são luís 13,87

saPoPemBa 14,2

caPão redondo 14,23

Parque do carmo 14,48

cidade ademar 14,51

Pedreira 14,54

vila curuçá 14,6

iGuaTemi 14,62

vila jacuí 14,82

jaraGuá 14,87

TrememBé 14,92

jaçanã 15

Grajaú 15,42

anhanGüera 15,53

cachoeirinha 15,54

lajeado 15,9

jardim helena 16,04

iTaim PaulisTa 16,15

são rafael 16,2

Parelheiros 16,28

jardim ÂnGela 16,44

Perus 16,47

Guaianases 16,81

BrasilÂndia 16,89

são miGuel 17,03

cidade TiradenTes 18,07

marsilac 22,88

perCentual de nasCidos vivos de mães Com 19 anos de idade ou menos, sobre o total de nasCidos vivos:

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/gravidez-na-adolescencia
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
horas de atendimento de pediatras 

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saldável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
horas ambulatoriais semanais 
cadastradas de profissionais com 
vínculos no sus de médico pediatra 
÷ população de 0 a 6 anos (×1.000)

Fontes
•	ministério	da	Saúde
•	dataSUS
•	CnES	(Cadastro	nacional	de	

estabelecimentos de saúde)
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	Saúde)
•	CEInfo	(Coordenação	de	

epidemiologia e informação)
•	Gerência	de	Informação	assistencial
•	IBGE	(Instituto	Brasileiro	de	

geografia e estatística)
•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento)
•	deinfo	(departamento	de	Produção	e	

análise de informação)

Observações
referência dezembro de 2016

horas de 
atendimento 
de pediatras 707,59

desigualtômetro

0,83
repúbliCa

587,33
jaçanã

jaçanã 587,33

jardim são luís 241,61

TaTuaPé 160,84

jardim ÂnGela 152,33

moóca 145,76

BuTanTã 145,3

alTo de Pinheiros 113,32

laPa 108,12

Bela visTa 94,33

sé 93,12

ermelino maTarazzo 78,81

vila maria 78,54

liBerdade 78,37

PiriTuBa 74,51

jaBaquara 73,69

vila maTilde 70,35

consolação 69,08

são miGuel 68,91

sanTo amaro 67,98

cachoeirinha 65,31

Parelheiros 62,05

freGuesia do ó 59,99

jardim helena 59,38

sanTana 55,28

sacomã 54,54

vila PrudenTe 52,87

carrão 50,36

vila Guilherme 50,17

são maTeus 48,58

PonTe rasa 48,4

iTaquera 46,58

Pari 45,34

são dominGos 44,1

áGua rasa 44,07

canGaíBa 43,79

cidade líder 41,65

moema 41,4

arTur alvim 40,22

cidade ademar 38,79

Barra funda 38,43

cidade TiradenTes 38,15

anhanGüera 36,54

vila andrade 36,21

sanTa cecília 36,09

camBuci 34,74

limão 34,64

vila medeiros 32,67

iPiranGa 32,49

Perus 31,9

cursino 31,46

raPoso Tavares 31,25

Penha 30,07

caPão redondo 29,85

mandaqui 29,7

socorro 28,66

Tucuruvi 27,39

saúde 27,15

marsilac 27,03

são rafael 26,47

josé Bonifácio 25,74

vila sônia 25,67

TrememBé 24,09

iGuaTemi 23,67

cidade duTra 23,49

casa verde 23,33

vila formosa 23,13

vila jacuí 22,04

iTaim PaulisTa 21,68

lajeado 21,43

rio Pequeno 21,3

iTaim BiBi 21,3

jaGuara 19,26

Grajaú 19,09

BrasilÂndia 19,01

camPo limPo 18,54

Pedreira 17,8

aricanduva 16,61

Brás 16,19

saPoPemBa 16,15

camPo Grande 15,13

vila mariana 14,23

morumBi 12,67

Guaianases 12,52

são lucas 12,43

jaraGuá 12,11

camPo Belo 10,83

Parque do carmo 10,14

Belém 7,4

Perdizes 6,88

jaGuaré 4,7

jardim PaulisTa 1,35

rePúBlica 0,83

vila leoPoldina 0

Pinheiros 0

vila curuçá 0

Bom reTiro 0

HoraS	amBUlatorIaIS	SEmanaIS	CadaStradaS	dE	ProFISSIonaIS	Com	VÍnCUloS	no	SUS	dE	médICo	PEdIatra	Por	mIl	HaBItantES	na	FaIxa	EtárIa	dE	0	a	6	anoS:

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/horas-de-atendimento-de-pediatras
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

socorro 0

carrão 0

aricanduva 0

Tucuruvi 0

TrememBé 0

mandaqui 0

vila medeiros 0

BrasilÂndia 0

vila Guilherme 0

lajeado 0

Perdizes 0

laPa 0

jaGuaré 0

jaGuara 0

Barra funda 0

cursino 0

são dominGos 0

PonTe rasa 0

são lucas 0

Pinheiros 0

áGua rasa 0

iTaim BiBi 0

alTo de Pinheiros 0

Brás 0

são rafael 0

Pari 0

iGuaTemi 0

Bom reTiro 0

josé Bonifácio 0

vila formosa 0

cidade líder 0

camBuci 0

Penha 0

canGaíBa 0

arTur alvim 0

vila sônia 0

raPoso Tavares 0

rePúBlica 0

sanTa cecília 0

Parelheiros 0

marsilac 0

vila curuçá 0

sé 0

Perus 0

anhanGüera 0

limão 0

casa verde 0

jardim helena 0

Pedreira 0

cidade ademar 0

vila jacuí 0

vila andrade 0

caPão redondo 0

camPo limPo 0

saúde 0

camPo Belo 0

vila leoPoldina 0

cidade duTra 0,007

iPiranGa 0,015

rio Pequeno 0,02

moema 0,122

sacomã 0,518

freGuesia do ó 0,908

iTaquera 1,43

jaraGuá 1,84

jardim PaulisTa 1,88

saPoPemBa 1,98

vila maTilde 2,6

iTaim PaulisTa 3,12

liBerdade 3,19

Grajaú 3,26

Guaianases 3,68

PiriTuBa 4,36

são maTeus 4,49

moóca 4,87

morumBi 5,42

cachoeirinha 5,51

vila maria 5,75

jaBaquara 6,08

cidade TiradenTes 6,77

jardim ÂnGela 6,78

são miGuel 7,11

vila mariana 8,26

ermelino maTarazzo 8,85

Parque do carmo 9,07

sanTana 12,97

TaTuaPé 13,55

vila PrudenTe 14,88

Bela visTa 15,78

jardim são luís 16,11

consolação 17,91

Belém 18,18

sanTo amaro 21,92

camPo Grande 25,54

BuTanTã 35,4

jaçanã 46,99

perCentual de Crianças Com idade inFerior a 4 anos internadas por doenças respiratórias, sobre o total de Crianças na mesma Faixa etária:

saiba mais

Indicador
internação por doenças respiratórias 

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
população com idade inferior a 
4 anos internada por doenças no 
aparelho respiratório ÷ população de 
0–4 anos (×100)

Fontes
•	ministério	da	Saúde
•	dataSUS/SIH	(Sistema	de	

informação hospitalar)
•	Fundação	Seade	(Fundação	

sistema estadual de análise de 
dados)

internação 
por doenças 
respiratórias 6.759,12

desigualtômetro

46,99
jaçanã

0,007
Cidade dutra

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/internacao-por-doencas-respiratorias
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
mortalidade infantil (até 1 ano)

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Segura	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
número total de óbitos de crianças 
com menos de um ano de idade 
÷ número total de nascidos vivos 
(×1.000)

Fontes
•	SIm	(Sistema	de	Informação	sobre	

mortalidade)
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	

saúde)/pro-aim (programa de 
aprimoramento das informações de 
mortalidade)

•	CEInfo	(Coordenação	de	
epidemiologia e informação)

•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	
urbanismo e licenciamento)

•	deinfo	(departamento	de	Produção	
e análise de informação)

Observações
dados atualizados em 27/09/2017

mortalidade 
inFantil  
(até 1 ano) 20,97

desigualtômetro

21,83
sé

1,04
perdizes

jardim PaulisTa 0

Perdizes 1,04

vila leoPoldina 1,69

Pinheiros 3,12

jaGuara 3,51

Bom reTiro 3,57

moema 3,8

laPa 3,95

camPo Grande 4,07

vila mariana 4,17

iTaim BiBi 4,23

moóca 4,5

consolação 5,01

Bela visTa 5,1

são miGuel 5,14

morumBi 5,78

camBuci 5,93

vila andrade 6,16

saúde 6,62

carrão 6,79

cursino 6,89

jaGuaré 7,46

rio Pequeno 7,52

Barra funda 7,71

Brás 7,81

BuTanTã 7,81

áGua rasa 8,19

são lucas 8,22

Tucuruvi 8,26

sanTo amaro 8,28

aricanduva 8,42

Pedreira 8,58

camPo Belo 8,95

ermelino maTarazzo 9,24

sanTana 9,27

vila sônia 9,3

liBerdade 9,35

PiriTuBa 9,4

PonTe rasa 9,7

Penha 9,89

Guaianases 9,95

iTaquera 9,98

jaçanã 10,11

cidade ademar 10,24

cachoeirinha 10,29

raPoso Tavares 10,54

mandaqui 10,55

anhanGüera 10,61

jardim são luís 10,8

sacomã 10,84

TaTuaPé 10,89

vila PrudenTe 11,18

iPiranGa 11,24

cidade líder 11,25

são rafael 11,48

vila maTilde 11,51

saPoPemBa 11,55

jaBaquara 11,71

caPão redondo 11,73

jardim ÂnGela 11,83

camPo limPo 12,37

iTaim PaulisTa 12,4

vila curuçá 12,59

vila medeiros 12,6

Belém 12,61

Parelheiros 12,64

canGaíBa 12,82

cidade duTra 12,84

Grajaú 13,04

vila Guilherme 13,09

são maTeus 13,13

cidade TiradenTes 13,17

sanTa cecília 13,25

Perus 13,29

Parque do carmo 13,39

jardim helena 13,5

limão 13,62

Pari 13,99

josé Bonifácio 14,01

alTo de Pinheiros 14,04

jaraGuá 14,13

vila formosa 14,6

casa verde 14,75

BrasilÂndia 14,96

TrememBé 15,16

iGuaTemi 15,17

rePúBlica 15,49

vila maria 15,5

vila jacuí 15,68

socorro 15,87

são dominGos 15,92

freGuesia do ó 16,56

lajeado 16,77

marsilac 16,95

arTur alvim 18,06

sé 21,83

número de óbitos inFantis de menores de 1 ano, para Cada mil Crianças nasCidas vivas da mesma idade, período e região:

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/mortalidade-infantil
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais
Indicador
mortalidade infantil (até 5 anos)

Ano: 2015

Eixos
•	 ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	 Cidade	Segura	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Meta ODS
3.2 até 2030, acabar com as mortes 
evitáveis de recém-nascidos e crianças 
menores de 5 anos, com todos os países 
objetivando reduzir a mortalidade neonatal 
para pelo menos 12 por 1.000 nascidos 
vivos e a mortalidade de crianças menores 
de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 
nascidos vivos

Cálculo
número total de óbitos de população com 
até 5 anos completos ÷ número total de 
nascidos vivos (×1.000)

Fontes
•	 SIm	(Sistema	de	Informação	sobre	

mortalidade)
•	 SmS	(Secretaria	municipal	de	Saúde)
•	 Pro-aIm	(Programa	de	aprimoramento	

das informações de mortalidade)
•	 CEInfo	(Coordenação	de	Epidemiologia	e	

informação)
•	 SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento)
•	 deinfo	(departamento	de	Produção	e	

análise de informação)

Observações
dados atualizados em 18/05/2017

mortalidade 
inFantil  
(até 5 anos) 16,97

desigualtômetro

27,03
pari

1,59
pinheiros

Pinheiros 1,59

vila leoPoldina 2,87

alTo de Pinheiros 3,3

saúde 4,77

vila sônia 5,32

áGua rasa 5,5

Perdizes 5,52

camPo Grande 5,65

iTaim BiBi 5,72

vila mariana 6,28

Bela visTa 6,72

vila PrudenTe 6,83

jardim PaulisTa 6,99

aricanduva 7,22

liBerdade 7,86

moema 7,98

morumBi 8,03

cidade líder 8,08

vila maTilde 8,59

moóca 8,84

sanTo amaro 9,22

jaGuaré 9,39

camPo Belo 9,42

sanTa cecília 9,42

cursino 9,52

mandaqui 9,55

vila andrade 9,55

consolação 9,59

são miGuel 9,67

são dominGos 9,8

jaGuara 10,17

iTaquera 10,22

BuTanTã 10,36

jaBaquara 10,69

casa verde 10,74

canGaíBa 11,06

Tucuruvi 11,11

Pedreira 11,2

sanTana 11,21

freGuesia do ó 11,28

Perus 11,42

jardim helena 11,46

cidade ademar 11,58

são maTeus 11,59

limão 11,75

saPoPemBa 11,84

rio Pequeno 11,94

ermelino maTarazzo 12,05

camBuci 12,26

camPo limPo 12,3

Parelheiros 12,36

vila curuçá 12,58

sacomã 12,6

socorro 12,66

iGuaTemi 12,69

PiriTuBa 12,71

TaTuaPé 12,82

vila medeiros 12,82

iPiranGa 12,9

TrememBé 12,93

jardim são luís 13,08

vila jacuí 13,14

caPão redondo 13,16

PonTe rasa 13,42

sé 13,46

jaraGuá 13,46

cachoeirinha 13,74

vila maria 13,87

raPoso Tavares 13,87

carrão 13,89

cidade TiradenTes 13,98

são rafael 14,12

jaçanã 14,26

Grajaú 14,33

jardim ÂnGela 14,35

arTur alvim 14,53

Penha 14,59

vila formosa 14,96

vila Guilherme 14,96

anhanGüera 15,14

marsilac 15,5

cidade duTra 15,86

laPa 15,99

Belém 16,02

Guaianases 16,21

lajeado 16,57

são lucas 16,59

BrasilÂndia 17,03

Bom reTiro 17,44

rePúBlica 17,63

iTaim PaulisTa 18,01

josé Bonifácio 18,26

Brás 18,28

Barra funda 19,7

Parque do carmo 20,8

Pari 27,03

número de óbitos inFantis de Crianças Com até 5 anos Completos, por Cada mil nasCidos vivos na mesma região:

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/mortalidade-infantil-ate-5-anos
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
mortalidade materna

Ano: 2015

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
número total de óbitos por causas 
maternas ÷ número total de nascidos 
vivos (×100.000)

Fontes
•	SIm	(Sistema	de	Informação	sobre	

mortalidade)
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	

saúde)
•	Pro-aIm	(Programa	de	

aprimoramento das informações de 
mortalidade)

•	CEInfo	(Coordenação	de	
epidemiologia e informação)

•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	
urbanismo e licenciamento)

•	deinfo	(departamento	de	Produção	
e análise de informação)

Observações
dados atualizados em 18/05/2017

mortalidade 
materna

12,91
desigualtômetro

338,98
jaguara

26,25
saComã

limão 0

Barra funda 0

sé 0

camPo Belo 0

aricanduva 0

sanTa cecília 0

vila Guilherme 0

Pinheiros 0

socorro 0

vila curuçá 0

jaGuaré 0

mandaqui 0

arTur alvim 0

BuTanTã 0

morumBi 0

saúde 0

áGua rasa 0

iTaim BiBi 0

jardim PaulisTa 0

Parque do carmo 0

alTo de Pinheiros 0

moema 0

camPo Grande 0

marsilac 0

Perdizes 0

cursino 0

vila leoPoldina 0

Pari 0

PonTe rasa 0

rePúBlica 0

Bela visTa 0

moóca 0

vila sônia 0

vila medeiros 0

camBuci 0

sanTana 0

Bom reTiro 0

jaBaquara 0

jaçanã 0

sanTo amaro 0

TaTuaPé 0

vila maTilde 0

consolação 0

liBerdade 0

Brás 0

sacomã 26,25

iTaquera 29,19

cachoeirinha 36,15

Parelheiros 37,45

iGuaTemi 39,67

vila andrade 39,81

Pedreira 41,49

saPoPemBa 44,68

rio Pequeno 45,91

cidade líder 47,53

freGuesia do ó 49,04

vila maria 49,53

cidade TiradenTes 49,93

vila jacuí 50,56

Guaianases 52,3

camPo limPo 52,36

são lucas 55,31

raPoso Tavares 55,49

josé Bonifácio 57,08

TrememBé 58,79

jaraGuá 59,84

são miGuel 60,42

jardim ÂnGela 66

jardim são luís 67,66

Grajaú 68,9

jardim helena 76,39

iTaim PaulisTa 77,18

BrasilÂndia 77,41

vila mariana 78,55

são dominGos 81,63

PiriTuBa 84,75

canGaíBa 85,07

caPão redondo 86,3

são rafael 88,26

casa verde 89,53

lajeado 95,6

carrão 99,21

vila formosa 99,7

ermelino maTarazzo 104,82

cidade ademar 109,29

Penha 121,58

laPa 123

são maTeus 124,17

iPiranGa 129,03

cidade duTra 132,14

vila PrudenTe 151,86

anhanGüera 168,21

Tucuruvi 185,19

Belém 188,5

Perus 201,48

jaGuara 338,98

número de óbitos Femininos por Causas maternas para Cada Cem mil nasCidos vivos no mesmo período e região:

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/mortalidade-materna
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
pré-natal insuficiente

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
número total de nascidos vivos cujas 
mães fizeram menos de 7 consultas 
pré-natal ÷ número total de nascidos 
vivos (×100)

Fontes
•	SInaSC	(Sistema	de	Informações	

de nascidos vivos)
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	

saúde)
•	CEInfo	(Coordenação	de	

epidemiologia e informação)
•	SmUl	(Secretaria	municipal	de	

urbanismo e licenciamento)
•	deinfo	(departamento	de	Produção	

e análise de informação)

Observações
fatores socioeconômicos e infra-
estrutura influenciam a realização 
do pré-natal – indicador importante 
para planejamento e implementação 
de políticas públicas voltadas para 
saúde da criança.

pré-natal 
insuFiCiente

7,82
desigualtômetro

40,38
jardim helena

5,17
itaim bibi

iTaim BiBi 5,17

moema 5,2

jardim PaulisTa 5,35

Pinheiros 5,76

vila leoPoldina 6,25

Perdizes 7,18

alTo de Pinheiros 7,72

sanTo amaro 8,17

vila mariana 8,51

Barra funda 10,8

vila andrade 10,89

laPa 10,94

consolação 11,03

camPo Grande 12,55

camPo Belo 12,66

saúde 13

BuTanTã 13,48

TaTuaPé 14,16

morumBi 14,16

jardim são luís 14,48

Pedreira 15,22

jardim ÂnGela 16,02

marsilac 16,1

anhanGüera 16,97

jaGuaré 17,04

camPo limPo 17,91

iPiranGa 17,99

vila maTilde 18,19

jaBaquara 18,19

jaGuara 18,25

moóca 18,47

Bela visTa 18,62

cidade ademar 18,66

Tucuruvi 18,8

cursino 18,82

áGua rasa 18,84

sanTa cecília 18,94

camBuci 18,97

liBerdade 19,23

carrão 19,23

caPão redondo 19,54

socorro 19,58

sanTana 19,65

vila formosa 19,71

são lucas 20,02

PiriTuBa 20,22

vila PrudenTe 20,37

PonTe rasa 20,37

vila curuçá 20,52

Guaianases 20,79

lajeado 20,96

sé 21,03

rio Pequeno 21,09

sacomã 21,12

aricanduva 21,21

mandaqui 21,75

ermelino maTarazzo 21,85

Pari 22,03

Grajaú 22,04

são dominGos 22,19

vila medeiros 22,56

Parque do carmo 22,68

limão 22,94

saPoPemBa 23,2

Perus 23,56

cidade TiradenTes 23,68

vila sônia 23,71

Parelheiros 23,72

TrememBé 23,77

cidade líder 23,96

são maTeus 24,06

Belém 24,25

Bom reTiro 24,42

jaraGuá 24,96

freGuesia do ó 25

BrasilÂndia 25,48

vila maria 26,1

vila Guilherme 26,31

arTur alvim 26,34

Penha 26,59

casa verde 26,73

raPoso Tavares 27,47

cidade duTra 27,53

jaçanã 27,63

iGuaTemi 28,02

cachoeirinha 28,91

são miGuel 28,92

vila jacuí 29,15

josé Bonifácio 29,36

Brás 29,88

canGaíBa 30,86

rePúBlica 33,91

iTaquera 33,92

são rafael 34,39

iTaim PaulisTa 38,37

jardim helena 40,38

perCentual de nasCidos vivos Cujas mães Fizeram menos de 7 Consultas pré-natal sobre o total de nasCidos vivos no mesmo período e região:

http://www.observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/pre-natal-insuficiente
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1
limão e Cidade tiradentes

39

mais detalhes deste indiCador

O DESIGUALTôMETRO REPRESENTA QUANTAS VEZES O DISTRITO COM CLASSIFICAçãO 
MAIS BAIXA ESTá PIOR DO QUE AQUELE COM A CLASSIFICAçãO MAIS ALTA

O DESIGUALTôMETRO NãO CONSIDERA OS DISTRITOS COM VALOR ZERO

pré-natal 
insuFiCiente 
entre mães 
negras e  
não negras

7,59
desigualtômetro

7,59
itaim bibi

marsilac 0,635

Pari 0,882

anhanGüera 0,885

são miGuel 0,937

Pedreira 0,955

limão * 1

cidade TiradenTes * 1

jardim são luís 1,04

são lucas 1,06

Guaianases 1,06

BrasilÂndia 1,06

Grajaú 1,06

vila maria 1,07

jardim ÂnGela 1,09

iGuaTemi 1,09

vila curuçá 1,1

saPoPemBa 1,1

Brás 1,1

TrememBé 1,11

Parelheiros 1,13

iTaim PaulisTa 1,13

jaraGuá 1,13

lajeado 1,13

ermelino maTarazzo 1,14

Parque do carmo 1,14

são rafael 1,14

cidade ademar 1,15

Perus 1,15

raPoso Tavares 1,16

vila medeiros 1,16

PiriTuBa 1,16

caPão redondo 1,17

jardim helena 1,17

jaGuara 1,17

camPo limPo 1,18

arTur alvim 1,19

iTaquera 1,19

josé Bonifácio 1,21

cidade duTra 1,21

aricanduva 1,21

BuTanTã 1,24

jaGuaré 1,24

rePúBlica 1,24

são maTeus 1,25

canGaíBa 1,26

jaçanã 1,26

sacomã 1,27

Tucuruvi 1,27

PonTe rasa 1,28

Belém 1,28

cidade líder 1,3

vila jacuí 1,32

vila maTilde 1,34

freGuesia do ó 1,35

sé 1,35

cachoeirinha 1,36

casa verde 1,41

Bom reTiro 1,43

vila Guilherme 1,44

camBuci 1,48

são dominGos 1,49

carrão 1,49

rio Pequeno 1,55

jaBaquara 1,55

socorro 1,56

áGua rasa 1,57

vila PrudenTe 1,59

iPiranGa 1,68

vila formosa 1,71

Penha 1,74

mandaqui 1,8

sanTa cecília 1,8

sanTana 1,86

camPo Grande 1,9

Bela visTa 1,92

liBerdade 1,94

vila sônia 2,02

cursino 2,25

moóca 2,36

TaTuaPé 2,4

vila andrade 2,5

jardim PaulisTa 2,74

vila leoPoldina 2,76

sanTo amaro 2,94

alTo de Pinheiros 3,08

morumBi 3,53

Pinheiros 3,67

consolação 4,35

moema 4,37

camPo Belo 4,67

saúde 4,67

laPa 4,97

vila mariana 4,98

Perdizes 5,38

Barra funda 5,41

iTaim BiBi 7,59

proporção de mães negras e não negras que realizaram menos de 7 Consultas pré-natal, no mesmo período e região:

saiba mais

Indicador
pré-natal insuficiente entre mães 
negras e não negras

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saudável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
porcentagem de mães negras com 
pré-natal insuficente ÷ porcentagem 
de mães não negras com pré-natal 
insuficente

Fontes
•	SInaSC	(Sistema	de	Informações	

de nascidos vivos)
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	

saúde)
•	CEInfo	(Coordenação	de	

epidemiologia e informação)

Observações
* o indicador 1 significa igualdade. 
é considerado o melhor indicador 
e é utilizado no cálculo do 
desigualtômetro.

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/pre-natal-insuficiente-entre-maes-negras-e-nao-negras
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Mais detalhes deste indicador

O desigualtômetrO representa quantas vezes O distritO cOm classificaçãO 
mais baixa está piOr dO que aquele cOm a classificaçãO mais alta

O desigualtômetrO nãO cOnsidera Os distritOs cOm valOr zerO

como o mapa foi feitoconversa de gente grande visão da cidade créditosmapa da desigualdade caminhos para redução das desigualdades

saiba mais

Indicador
tempo médio de agendamento para 
consulta pediátrica

Ano: 2016

Eixos
•	ação	local	para	a	Saúde	(PCS)
•	Cidade	Saldável	(Urban95)

ODS
3. saúde e Bem-estar

Cálculo
tempo médio de agendamento em 
dias (tmd) para consulta pediátrica

Fontes
•	SmS	(Secretaria	municipal	de	Saúde)
•	SIGa-Saúde

Observações
atualizado em 29/09/2017

tempo médio  
de agendamento 
para Consulta 
pediátriCa

20,5
desigualtômetro

41
brasilândia

2
morumbi

jaGuara 0

morumBi 2

PonTe rasa 3

jaGuaré 3

raPoso Tavares 4

PiriTuBa 5

vila leoPoldina 6

laPa 7

jardim ÂnGela 7

sanTana 7

Tucuruvi 8

alTo de Pinheiros 8

ermelino maTarazzo 8

BuTanTã 8

vila andrade 8

vila medeiros 9

rio Pequeno 9

iTaim BiBi 9

socorro 10

Perdizes 10

mandaqui 10

jaçanã 11

vila sônia 12

Brás 12

camBuci 12

sanTo amaro 13

TrememBé 13

Pari 13

vila Guilherme 14

Barra funda 14

liBerdade 14

iPiranGa 14

Penha 14

vila maria 14

vila PrudenTe 14

iTaim PaulisTa 15

Guaianases 15

Parque do carmo 16

Bom reTiro 16

jaBaquara 16

Bela visTa 16

sanTa cecília 16

consolação 16

Pedreira 16

camPo Belo 17

limão 17

moema 17

sé 18

arTur alvim 18

Pinheiros 18

cidade TiradenTes 18

camPo limPo 18

cidade líder 18

cachoeirinha 18

vila maTilde 19

aricanduva 19

rePúBlica 19

Belém 20

TaTuaPé 20

vila curuçá 20

anhanGüera 20

vila mariana 20

marsilac 21

jardim são luís 21

camPo Grande 21

cursino 21

lajeado 22

carrão 22

sacomã 22

Parelheiros 22

saúde 23

moóca 23

iTaquera 24

são lucas 24

caPão redondo 24

cidade ademar 24

casa verde 24

freGuesia do ó 24

áGua rasa 24

jardim PaulisTa 25

josé Bonifácio 25

são dominGos 25

cidade duTra 25

canGaíBa 28

vila formosa 29

saPoPemBa 29

Perus 30

são maTeus 30

jaraGuá 31

iGuaTemi 32

jardim helena 33

vila jacuí 33

são miGuel 33

são rafael 35

Grajaú 35

BrasilÂndia 41

tempo médio de agendamento em dias (tmd) para Consulta pediátriCa:

http://observaprimeirainfancia.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+aricanduva/tempo-medio-de-agendamento-para-consulta-pediatrica
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poder públiCo

ExECUtIVo
– implementar o plano municipal 

pela primeira infância (lei 
16.710/2017), com destaque 
à promoção de políticas 
intersetoriais, definição de metas, 
princípios e diretrizes e ampliação 
da participação popular;

– ampliar o uso dos dados 
desagregados para a elaboração 
e implementação de políticas 
públicas que contemplem os 
territórios mais vulneráveis;

– fortalecer o diálogo entre as 
políticas públicas de estado e o 
terceiro setor;

– aperfeiçoar os sistemas de 
transparência e acesso à 
informação sobre as políticas 
voltadas à primeira infância;

legislativo
– garantir a prioridade à primeira 

infância no orçamento 
municipal, investindo nas áreas 
mais vulneráveis e separar o 
investimento por faixa etária 0 a 3 
anos e 04 a 06 anos;

– fiscalizar o desempenho e o 
cumprimento de metas pela 
prefeitura municipal. 

Judiciário
– acompanhar a implementação 

das políticas voltadas à primeira 
infância;

– garantir o acesso à justiça da 
população que tiver seu direito 
violado.

soCiedade Civil

– desenvolver mecanismos 
eficientes de transparência e 
participação popular;

– fortalecer os espaços e 
dispositivos de controle social 
como os fóruns e conselhos;

– acompanhar e participar dos 
espaços de debate, formulação e 
avaliação das políticas públicas 
voltadas à primeira infância.

setor empresarial

– desenvolver e ampliar políticas 
garantidoras do direito à licença 
maternidade e paternidade e 
aleitamento materno;

– promover iniciativas inovadoras de 
apoio à educação integral dos (as) 
filhos (as) de funcionários (as);

– realizar programas de incentivo à 
convivência familiar;

– desenvolver campanhas de 
combate à violência doméstica e 
sexual contra mulheres e crianças;

– mobilizar consumidores, 
colaboradores e rede de 
fornecedores para valorização do 
tema primeira infância.

Caminhos para 
redução da 
desigualdade
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