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Em 2000, quando o Brasil e vários outros países comprometeram-se a implantar um 
conjunto de ações voltadas à superação da pobreza e à promoção do desenvolvi-
mento socioeconômico em bases sustentáveis, nasceu a agenda dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM. Desde então, essa agenda tornou-se importante 
elemento para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas, tanto no governo 
nacional quanto nos Estados e municípios. Suas repercussões transcenderam a esfera 
governamental, de modo que as premissas dos ODMs estão cada vez mais presentes na 
sociedade, por meio da mobilização de empresas, organizações não governamentais, 
sindicatos e outras instituições.

Em 2005, numa iniciativa pioneira no país em escala subnacional, a Fundação Seade 
publicou o primeiro relatório sobre o monitoramento das metas do milênio no Estado de 
São Paulo. Com isso, procurou contribuir para a realização de tais compromissos e para 
que os gestores públicos e a sociedade paulista pudessem acompanhar sua evolução. 

Em 2010, nova edição do relatório foi realizada, dessa vez no âmbito do projeto Lo-
calização dos Objetivos do Milênio na Escala Subnacional, realizado pelas instituições 
estaduais de estatística participantes do convênio Proredes – Ipea/Anipes. Isso ampliou a 
sua abrangência geográfica do estudo, o que atesta a crescente importância dos ODMs.

Em 2012, a Fundação Seade, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desen-
volvimento Regional e a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais do Governo 
do Estado de São Paulo, retomou essa iniciativa e lança a presente publicação, que visa 
apresentar os resultados atualizados dos ODMs nos eventos associados à Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20. 

Tal iniciativa se justifica, como pode ser depreendido deste relatório, pelo fato de as 
preocupações ambientais terem se incorporado claramente às ações e aos programas 
do governo do Estado de São Paulo. Assim, pode-se afirmar que a atuação do governo 
paulista pauta-se pela ótica do desenvolvimento sustentável. 

Além disso, o presente relatório mostra que, desde 2005, quando foi publicado o pri-
meiro relatório de acompanhamento dos ODMs no Estado de São Paulo, a maior parte 
dos indicadores adotados para seu acompanhamento avançou significativamente. Essa 
melhora de desempenho é consequência, entre outros, da qualidade dos serviços presta-
dos em São Paulo, notadamente nas áreas sociais e de infraestrutura, que vem trazendo 
melhorias para a população.

Ao longo desse período, os níveis de pobreza e indigência reduziram-se contínua e inten-
samente, chegando mesmo a se constatar alguma melhora na distribuição de renda em 
favor dos mais pobres. Contribuiu para esses avanços o bom desempenho do mercado 
de trabalho paulista no período, com redução da Taxas de desemprego e da proporção 
de pessoas em situação de trabalho vulnerável. Além disso, devem ser considerados os 
impactos das políticas redistributivas que foram implementadas nos últimos anos, como 
os programas de transferência renda, a valorização do salário mínimo e o piso salarial 
do Estado de São Paulo.

No campo da educação, constatou-se a universalização do acesso ao ensino fundamental 
e o aumento da cobertura do ensino médio, que já alcançou quase 70% dos jovens de 
15 a 17 anos. Tais avanços refletem os resultados dos esforços para reduzir a evasão e a 
defasagem escolar, que permitiram superar as barreiras que dificultavam o acesso ao ensino 
médio, sobretudo dos mais pobres. Ao lado do maior acesso ao ensino, os indicadores de 
sua qualidade também melhoraram, embora haja ainda muito que avançar nesse campo.

Apresentação



Nos ODMs relacionados com a saúde, São Paulo também apresentou bom desempenho, 
expresso notadamente na redução dos indicadores de mortalidade infantil e na infância. 
Alguns indicadores, no entanto, apontam a necessidade de atenção especial, como a 
mortalidade materna.

No que diz respeito à promoção da igualdade entre homens e mulheres, houve progres-
sos em várias dimensões, mas ainda se requerem esforços para superar certos entraves 
que impedem o pleno cumprimento desse objetivo. Os melhores níveis educacionais 
das mulheres abrem novas oportunidades de trabalho para elas, inclusive em postos de 
direção. Porém, no que diz respeito aos rendimentos do trabalho, persistem diferenciais 
relevantes entre os sexos, particularmente entre as pessoas mais escolarizadas. 

Os ODMs relacionados ao meio ambiente mereceram especial destaque nesta edição. A 
quantidade e a multiplicidade de indicadores utilizados para avaliar o objetivo de “Garantir 
a Sustentabilidade Ambiental” atestam que a ótica do desenvolvimento sustentável está 
efetivamente incorporada aos programas governamentais e à gestão pública paulista. 
A crescente organização administrativa dos municípios e o aumento da presença e das 
ações de controle do governo estadual nesse campo já levaram a resultados ambientais 
importantes, como a ampliação da área florestada e a melhoria da qualidade do ar e da 
água para proteção da vida aquática e para o abastecimento público. Mesmo assim, em 
algumas regiões, em especial as mais industrializadas, a qualidade das águas interiores 
é ainda um problema a ser superado. 

Por seu turno, os programas de saneamento básico universalizaram o acesso ao abas-
tecimento de água e aproximaram da universalização a cobertura da coleta de esgoto. 
Esforços adicionais ainda são necessários para ampliar a parcela do esgoto tratado 
adequadamente, importante elemento para melhorar a qualidade da água nas regiões 
mais industrializadas e mais densamente povoadas do Estado. No que diz respeito ao 
lixo urbano, a coleta também é praticamente universal, mas nem todo o volume de 
resíduos recolhidos é depositado de maneira sanitariamente adequada, o que também 
exige atenção do poder público.

Por fim, quanto ao acesso aos benefícios das novas tecnologias, em especial de in-
formação e comunicação, São Paulo também se destaca. É o caso, por exemplo, da 
disponibilidade de aparelho telefônico (fixo ou celular), que atinge mais de 90% dos 
domicílios paulistas, e a ampliação do acesso à Internet, a despeito de ainda haver muito 
que avançar nesse campo. 

As trajetórias dos indicadores dos ODMs mostram que o Estado de São Paulo já superou 
algumas de suas metas e está em vias de atingir várias outras. Para alcançar algumas 
delas, no entanto, ainda se requerem esforços adicionais, sobretudo por meio da conju-
gação de ações da sociedade e de políticas governamentais integradas das três esferas de 
governo. A evolução positiva dos indicadores aqui ressaltada deve ser entendida como 
produto da ação governamental e da participação da sociedade, diante das dificuldades 
ou oportunidades que o contexto histórico tem oferecido.

Assessoria Especial para Assuntos Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, 
Fundação Seade e Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional



Erradicar 
a extrema 
pobreza e 

a fome
META 

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população 
com renda inferior a 1 dólar PPC por dia.

META
Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população 

que sofre de fome.

META
Alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para 

todos, incluindo mulheres e jovens.

1a

1b

1c
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Em um mundo com tanta afluência material e de-
senvolvimento tecnológico, na cidade e no campo, 
a redução substancial dos níveis de pobreza e de 

indigência é, certamente, um dos compromissos sociais 
mais aceitos na agenda internacional. Não por outra 
razão, tal objetivo já encabeçava a lista de prioridades 
político-sociais da Declaração do Milênio, em 2000. 
Entretanto, o reconhecimento de que a diminuição 
sistemática e efetiva da pobreza e indigência, no longo 
prazo, requer a disponibilidade de trabalho com re-
muneração adequada – além de programas públicos e 
projetos sociais específicos –, levou a Assembleia Geral 
das Nações unidas a acrescentar à revisão da Declaração, 
em 2005, mais uma meta ao primeiro objetivo: o alcance 
do pleno emprego e do trabalho digno para homens, 
mulheres e jovens.

Felizmente, no Brasil e no Estado de São Paulo, esses 
compromissos vêm se efetivando ao longo das últimas 
décadas, como revelam os indicadores de acompanha-
mento das metas do primeiro objetivo de Desenvolvi-
mento do Milênio.

Nas últimas duas décadas, os níveis de pobreza e in-
digência reduziram-se significativamente no país e no 
Estado. Essa redução deve-se não apenas aos fatores 
econômicos e aos efeitos dos programas de transferência 
de renda, como o Programa Bolsa Família, mas também 
a benefícios e instrumentos do sistema de proteção 
social brasileiro, em boa medida implementados após 
a promulgação da Constituição Federal de 1988. São 
os casos do benefício de prestação continuada a idosos 
e deficientes pobres (BPC), do seguro-desemprego, da 
previdência para trabalhadores rurais e da manutenção 
do poder de compra do salário mínimo. Em São Paulo, a 
desoneração fiscal de itens da cesta básica de alimentos e 
a implantação, em 2007, de piso estadual de salários su-
perior ao salário mínimo nacional também influenciaram 
a redução da pobreza e indigência no período recente.

Entre 1992 e 2009, o nível de pobreza (porcentual de 
pessoas com rendimento familiar mensal de até meio 
salário mínimo per capita em valores de 1992) reduziu-
-se de 38,9% para 15,7%, no país, e de 18,0% para 
5,5%, no Estado de São Paulo. Em volume populacional, 
o número de pobres no Estado diminuiu de 5,8 milhões 
para 2,3 milhões de pessoas, no período. A queda foi 
mais acentuada entre 1993 e 1995, reflexo da estabili-
zação econômica e o consequente aumento do poder 
de compra dos salários, especialmente em razão da 
redução dos preços dos alimentos, que se estendeu por 
vários anos da década de 1990. outro fator importante 
nesse período foi a implementação da aposentadoria 
rural a partir de 1992 e com ampla expansão no período 
1992 a 1995. Após algumas oscilações, esse indicador 
retomou trajetória decrescente, a partir de 2004, diante 

O conceito de pobreza e a indigência

O dimensionamento das parcelas da população em situa-
ção de pobreza e submetidas ao risco cotidiano de fome 
é um procedimento técnico complexo, sobretudo quando 
se quer garantir comparações regionais e temporais. A bi-
bliografia sobre o tema aponta alternativas metodológicas 
para essa mensuração, de acordo com os marcos concei-
tuais adotados. Pobreza pode ser conceituada como insu-
ficiência de renda para compra de um conjunto de bens e 
serviços ou como sintoma de carências materiais múltiplas 
ou privação de acesso a serviços públicos. Indigência pode 
ser definida como risco à segurança alimentar ou situação 
declarada pelos próprios indivíduos ou ainda pela presença 
de desnutrição infantil. Assim, não é de estranhar que di-
ferentes pesquisadores ou instituições apresentem estima-
tivas diversas do nível de pobreza ou de indigência para a 
mesma região ou país.

Para garantir maior comparabilidade internacional, o Grupo 
Técnico de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio recomenda que, nos relatórios nacionais, 
adote-se o indicador “proporção de pessoas com renda in-
ferior a 1 dólar PPC (Paridade do Poder de Compra)”. Tal 
decisão baseou-se em estudos empíricos do Banco Mundial 
nos anos 1980, segundo os quais os requerimentos calóri-
cos individuais dos residentes nas nações mais pobres pode-
riam ser satisfeitos com um dispêndio correspondente a um 
dólar PPC (valor equivalente a um dólar nos EUA, ajustado à 
estrutura de preços relativos do país em questão). 

As revisões periódicas dessa medida para vários países, en-
tre os quais o Brasil, têm permitido construir o indicador 
preconizado para acompanhar a meta de redução da po-
breza e do risco de fome, em âmbito nacional. 

Contudo, utilizá-lo no plano subnacional, no Brasil, exigi-
ria ajustes complexos, devido às conhecidas diferenças re-
gionais de padrões de consumo, do nível e estrutura dos 
preços relativos, além dos rendimentos do trabalho. Essa 
dificuldade, associada à inexistência de indicador oficial ou 
mesmo consensual de pobreza no país, levou a Fundação 
Seade a adotar, desde o primeiro relatório de acompanha-
mento dos objetivos do milênio, em 2005, indicadores ba-
seados em referenciais normativos de programas públicos 
compensatórios, então em operação no país. 

Assim, para o presente relatório considerou-se em situação 
de pobreza a parcela da população cuja renda domiciliar 
mensal não supere meio salário mínimo per capita e, em 
situação de indigência, o segmento com renda domiciliar 
mensal de até um quarto de salário mínimo per capita. Tais 
parâmetros correspondem, respectivamente, às linhas de 
pobreza e de indigência adotadas neste relatório.

Tomou-se 1992 como o ano inicial da série histórica de re-
ferência, pela proximidade com o marco preconizado pela 
Declaração do Milênio (1990) e pela introdução, naquele 
ano, de edição revisada e ampliada da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, do IBGE, fonte básica de dados 
para cômputo de vários indicadores deste relatório. O salário 
mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94) – referên-
cia para o cálculo das medidas de pobreza e indigência – é 
deflacionado a cada ano, até 2009, pelo INPC-Brasil (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor agregado para o país).
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da recuperação da economia, da melhora do mercado 
de trabalho, do aumento real do salário mínimo (e do 
piso estadual, no caso de São Paulo), da ampliação da 
cobertura dos Programas Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada e outros de transferência de renda 
nos Estados e municípios (Gráfico 1).

o nível de indigência, isto é, a parcela da população com 
renda mensal inferior a um quarto do salário mínimo per 
capita, também diminuiu significativamente no país e no 
Estado de São Paulo. Entre 1992 e 2009, a proporção 
de pessoas nessa situação passou de cerca de 18% para 
5%, no Brasil, e de pouco mais de 4% para pouco mais 
de 1%, no Estado (Gráfico 2).

Quando se discriminam os indicadores de pobreza e 
indigência segundo dois grandes grupos de raça/cor 
(brancos/amarelos e pretos/pardos/indígenas), observa-
-se não apenas a diminuição tendencial já descrita, mas 
também o estreitamento da diferença entre os dois 
grupos, no Estado e no país. A parcela de pobres entre 
pardos, pretos e indígenas, em São Paulo, é praticamente 
igual à observada para o Brasil para brancos e amarelos, 
equivalente a aproximadamente 9% (Gráfico 3).

Além da diminuição do número de pobres e de indi-
gentes no Estado ao longo das últimas duas décadas, 
melhorou a situação dos que não lograram deixar essas 
condições. Em 1992, a renda da população pobre era, 
em média, cerca de 6% abaixo da linha de pobreza (meio 
salário mínimo); em 2009, essa distância diminuiu para 
pouco menos de 2%. No mesmo período, no Brasil, a 
severidade ou hiato da pobreza – termos alternativos 
usados para designar esse indicador – também se reduziu 
substancialmente, de 18% para 6% (Gráfico 4).

outra dimensão de interesse de acompanhamento na 
agenda dos objetivos do Milênio compreende o quadro 
distributivo da renda, particularmente no Brasil, pela 
conhecida gravidade e persistência da questão. 

Tanto no Brasil como no Estado de São Paulo o quadro 
distributivo avançou timidamente nos últimos anos. 
Ao longo da década de 1990, os 20% mais pobres 
residentes no Estado apropriavam-se de apenas 3,8% 
da renda (2,6%, no caso do Brasil). A partir de 2004, 
a parcela apropriada pelos mais pobres aumentou gra-
dativamente, chegando, em 2009 a 4,5% (3,3% no 
Brasil) (Gráfico 5).

Gráfico 1
Nível da pobreza
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
Nota: Consideram-se em situação de pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94), atualizado pelo INPC Brasil.
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Gráfico 2
Nível de indigência
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
Nota: Consideram-se em situação de indigência as pessoas com renda domiciliar per capita de até um quarto do salário mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94), atualizado pelo INPC Brasil.

Gráfico 3
Nível de pobreza, segundo grupos de raça/cor
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
Nota: Consideram-se em situação de pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo de setembro de 1992 (Cr$ 522.186,94), atualizado pelo INPC Brasil.
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Gráfico 4
Nível da severidade da pobreza
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD. 
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.

Gráfico 5
Parcela de renda apropriada pelos 20% mais pobres
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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outro indicador habitualmente utilizado para medir 
a desigualdade de distribuição de renda é o Índice de 
Gini.1 Segundo tal indicador, essa desigualdade vem 
diminuindo nos últimos anos, tanto no Brasil quanto em 
São Paulo, onde a situação é pouco mais favorável. Em 
2009, esse indicador registrava o valor de 0,47, para São 
Paulo, e 0,51, para o Brasil. Portanto, a despeito desse 
progresso recente, ainda há muito o que avançar nesse 
campo, tanto no Estado quanto no país (Gráfico 6).

Como se sabe, foi incluída nova meta no primeiro 
objetivo de Desenvolvimento do Milênio, destinada 
a monitorar a participação e inserção das pessoas no 
mercado de trabalho. Com isso, ampliou-se a pauta de 
compromissos dos oDMs e reforçaram-se, na agenda 
social internacional, direitos já consagrados em várias 
convenções e cúpulas mundiais, que apontam a inserção 
no mercado de trabalho e a busca por ascensão socio-
-ocupacional direitos de todos os cidadãos.

No caso do Estado de São Paulo, a parcela da população 
em idade ativa inserida no mercado de trabalho (taxa de 

participação) passou de um patamar de 59%, nos anos 
1990, para 63%, no final do período. o ingresso con-
tínuo de mulheres nesse mercado foi a principal causa 
do crescimento, pois a taxa de participação masculina 
manteve-se estável ou ligeiramente declinante. Níveis 
mais elevados de escolaridade, maior disponibilidade 
para ocupações em jornada integral, novas estratégias 
de condução da vida familiar, expansão mais acentuada 
de setores de atividade que tendem a favorecer o em-
prego feminino são alguns dos fatores que explicam o 
volume crescente de mulheres no mercado de trabalho, 
notadamente em São Paulo (Gráfico 7).

o desemprego em São Paulo respondeu, ao longo 
do período, às vicissitudes da conjuntura econômica, 
mantendo-se sempre acima da média nacional. A taxa de 
desemprego no Estado de São Paulo variou entre cerca 
de 8%, nos momentos mais favoráveis, e 12%, nos mais 
críticos (Gráfico 7). Em que pesem as dificuldades de 
comparação (metodológicas e geográficas), em 2011 a 
taxa média de desemprego aberto na Região Metropoli-
tana de São Paulo registrada pela Pesquisa de Emprego e 

1. O Índice de Gini, que varia de zero a um, é um indicador de igualdade 
ou desigualdade de uma distribuição. Quando igual a zero, significa a situa-
ção teórica de igualdade. Quando igual a um, ocorre a situação máxima de 
desigualdade. Portanto, quando se aproxima de um, significa que uma dada 
distribuição está se concentrando.

Gráfico 6
Índice de Gini da renda domiciliar total
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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Desemprego2 foi de 8,3%, indicando redução contínua e 
consistente dos níveis de desemprego nos últimos anos.

A despeito desse bom desempenho, o contingente de 
trabalhadores em situação de trabalho vulnerável – 
empregados sem carteira de trabalho, na condição de 
conta-própria não contribuintes da previdência, e tra-
balhadores para autoprodução e autoconsumo – ainda 
representa parcela expressiva do mercado de trabalho 
paulista (cerca de um terço dos ocupados, em 2009) e 
brasileiro (metade dos ocupados). Ainda é considerável, 
assim, o número de trabalhadores expostos aos riscos 
de pobreza e indigência no Estado e no país, uma vez 
que sua forma de inserção produtiva não lhes garante 
o acesso ao seguro-desemprego ou ao auxílio previden-
ciário, entre outros benefícios (Gráfico 8).

Gráfico 7
Taxas de participação e de desemprego da população de 10 anos ou mais
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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2. A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), levantamento domiciliar con-
tínuo, tem como objetivo captar, através de amostragem probabilística, infor-
mações sobre mercado de trabalho urbano. Realizada mensalmente, desde 
outubro de 1984, na Região Metropolitana de São Paulo, a pesquisa é fruto de 
convênio entre a Fundação Seade e o Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e fornece dados para o acompanhamento 
da evolução conjuntural e para a análise das características e transformações 
na estrutura do mercado de trabalho regional. Ver: <www.seade.gov.br>.

Como se vê, foi considerável a contribuição positiva da 
conjuntura da economia e do mercado de trabalho, 
sobretudo nos últimos anos, para se avançar nas metas 
dos oDMs. Porém, criar postos formalizados em ritmo 
mais acelerado e viabilizar as condições econômicas 
estruturais para reduzir o contingente de trabalhadores 
em situação de vulnerabilidade laboral são, talvez, os 
maiores desafios da sociedade, das empresas e dos entes 
governamentais no Brasil e em São Paulo. Constituem 
a principal, senão a única, forma de consolidar e inten-
sificar a redução dos níveis de pobreza e de indigência.

Por ora, os programas sociais e outras iniciativas pú-
blicas, nas três esferas de governo, têm respondido 
por parte significativa da diminuição da pobreza e do 
risco de fome e para o avanço – inédito, ainda que 
tímido – no quadro distributivo da renda no período 
em análise. Nesse sentido, merece destaque a assina-
tura pelos governos estadual e federal do Pacto Brasil 
Sem Miséria e de termo de cooperação para unir os 
programas de transferência de renda Bolsa Família 
e Renda Cidadã, visando, com o compromisso dos 
municípios, erradicar a extrema pobreza no Estado de 
São Paulo até 2014. 
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Gráfico 8
Proporção de ocupados de 10 anos ou mais, em situação de trabalho vulnerável (1)
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (2)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Incluem empregados sem carteira, trabalhador doméstico sem carteira, trabalhador por conta própria que não contribui para a previdência, trabalhador na produção para o próprio consumo 
e na construção para o próprio uso, além do trabalhador não remunerado.
(2) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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• Em 2010, segundo o Pacto Brasil sem Miséria, a população brasileira em situação de extrema pobreza (público-alvo do programa, 
cuja renda mensal per capita era inferior a R$ 70) era composta por 16,2 milhões de pessoas. Cerca de 1,1 milhão residia no Esta-
do de São Paulo, o que representava 7,0% da população pobre do país. Naquele ano, os 41 milhões de paulistas representavam 
21,6% da população brasileira.

• Em 2010, entre os domicílios brasileiros, 32% concentravam rendimentos mensais de até meio salário mínimo per capita. No 
Estado de São Paulo, a proporção era de 19%. Na faixa intermediária de rendimentos, de meio a três salários mínimos per capita, 
situavam-se cerca de 58% dos domicílios no país e 66% dos paulistas.

• Em 2009, a população paulista vivendo com menos de um dólar PPC* (paridade do poder de compra) ao dia representava cerca 
de 1% do total do Estado, enquanto 3,8% da população brasileira vivia nessa condição, índices que vêm declinando nos últimos 
anos.

• Em 2011, a taxa média estadual de internação infantil por desnutrição proteico-calórica foi de 2 casos por mil internações; na 
Regional de Saúde de Registro a taxa equivalente chegou a 10 por mil (Datasus).

* O dólar PPC (paridade do poder de compra) é o indicador preconizado pelo Grupo Técnico de Acompanhamento dos ODMs para comparações internacionais de 
indigência. No presente relatório utilizou-se o indicador sem o ajuste para o contexto paulista. Os dados foram calculados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD, do IBGE.
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Quadro 1 – Geração de renda

Para contribuir com o objetivo de erradicar a extrema pobreza e a fome, o governo do Estado de São Paulo desenvolve programas voltados 
para a geração de renda, por meio do estímulo ao empreendedorismo e do fomento ao crédito. 

• O Programa Via Rápida Empresa visa ajudar o micro e pequeno empresário a abrir sua empresa no Estado, de forma mais rápida e 
com menos burocracia, por meio de parcerias com órgãos públicos e privados, visando à agilização de procedimentos de instalação, 
regularização, recuperação e crescimento de microempresas e empresas de pequeno porte. 

• Outro programa de estímulo ao empreendedorismo é o Banco do Povo Paulista (BPP), que objetiva gerar emprego e renda ao 
conceder microcréditos para empreendedores formais e informais, a uma taxa mensal de juros de apenas 0,5%. Desde sua criação, 
em 1998, o programa já atingiu a marca de R$ 899 milhões em empréstimos, em mais de 270 mil operações de crédito. Atualmente 
existem 481 unidades do BPP em 466 cidades do Estado, sendo o maior programa estadual de microcrédito do país, com taxa de 
inadimplência de apenas 1,9%.

• A Nossa Caixa Desenvolvimento, também conhecida como Agência de Fomento Paulista, atua como um banco de fomento. Tem 
como prioridade o apoio financeiro às iniciativas que estimulam o desenvolvimento dos setores produtivos da economia paulista 
e a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo com a geração de emprego e renda e suas implicações sobre o 
desenvolvimento social. 

• O governo do Estado também oferece crédito e seguro rural pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), que tem como 
objetivo prestar apoio financeiro em programas e projetos específicos aos agricultores, pecuaristas e pescadores artesanais, bem 
como a suas cooperativas e associações. Por meio do Feap, foi lançado em 2009 o programa Pró-Trator, que oferece financiamento 
e subsídio total dos juros na compra de tratores, visando facilitar o acesso a equipamentos modernos para pequenos e médios 
agricultores. 

• Em 2007, o governo do Estado lançou o Piso Salarial Regional do Estado de São Paulo. A iniciativa contribui para que os trabalhadores 
paulistas recebam remunerações superiores ao salário mínimo nacional, já que as condições da demanda de mão de obra e do custo 
de vida no Estado levam, de modo geral, a salários superiores à média nacional. o Piso Salarial Regional do Estado de São Paulo é 
voltado para os trabalhadores da iniciativa privada que não possuem piso definitivo por lei federal, convenção ou acordo coletivo de 
trabalho. Está dividido em três faixas salariais, com 105 ocupações no total, e beneficia cerca de 7,2 milhões de trabalhadores. 
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Quadro 2 – Combate à Fome e InClusão soCIal

• O Pacto Brasil Sem Miséria – Região Sudeste e o termo de cooperação do Cartão Único visa erradicar a miséria no Estado unindo os 
programas de transferência de renda do governo do Estado de São Paulo, o Renda Cidadã e do governo Federal, o Bolsa Família. A 
iniciativa garantirá o benefício individual mensal de R$ 70,00 e atenderá 300 mil famílias paulistas que não atingem o piso de R$ 70 
per capita, tirando-as da linha da extrema pobreza até 2014. A primeira etapa do programa será a realização do Retrato Social, que 
visa localizar as pessoas em situação de extrema pobreza por meio de busca ativa. Com base nos dados, será elaborado o Mapa de 
Privação Social, que norteará os municípios na construção da Agenda da Família nas dimensões educação, saúde e padrão de vida 
da população. Para receber o benefício, as famílias deverão firmar compromisso com a prefeitura, buscando superar as suas mais 
graves privações sociais. O benefício será transferido por meio do cartão único, somando recursos dos programas Renda Cidadã e 
Bolsa Família. o governo planeja iniciar efetivamente suas ações de combate à extrema pobreza em 2012, incluindo os 100 municípios 
paulistas de menor IDH. Em 2013, mais 480 municípios serão contemplados e, em 2014, o ciclo será concluído com os 65 municípios 
das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista.

• O governo do Estado de São Paulo vem trabalhando no combate à fome e desnutrição. O programa Viva Leite consiste na distribuição 
gratuita de leite às crianças entre 6 meses e 6 anos e 11 meses de idade e aos idosos com mais de 60 anos. o leite é fluido pasteurizado, 
com teor de gordura mínimo de 3% e enriquecido com vitaminas A e D, que combatem a anemia ferropriva. o programa distribui 
10,8 milhões de litros de leite por mês, nos 645 municípios paulistas, para mais de 708 mil famílias – são 625 mil crianças e 85 mil 
idosos beneficiados. 

• Há também o programa Bom Prato, com o objetivo de garantir a segurança alimentar à população de baixa renda, fornecendo, 
em sua rede de 33 restaurantes populares, refeições balanceadas com qualidade, por meio de um cardápio variado. São servidas 
diariamente 47 mil refeições por apenas R$ 1,00 cada. 

• A Secretaria de Educação também trabalha no combate à fome e à desnutrição, por meio do Programa de Alimentação Escolar, 
cuja finalidade é fornecer aos alunos de ensino fundamental o equivalente a 20% das recomendações nutricionais diárias para as 
faixas etárias atendidas, visando proporcionar o bem-estar indispensável ao bom rendimento escolar e colaborar para a redução 
da evasão e repetência e para a formação de bons hábitos alimentares. o programa atende alunos de ensino fundamental da rede 
pública estadual.

• O governo paulista também emprega esforços em programas de transferência de renda à população necessitada no sentido de 
reverter o quadro de pobreza de muitas famílias, melhorando suas condições de subsistência, com a entrega de recursos financeiros 
temporários. o maior destaque é o Renda Cidadã, que entrega, todos os meses, R$ 80 para as famílias inscritas, que devem comprovar 
a frequência escolar dos filhos, estar em dia com a vacinação deles e participar de atividades socioeducativas ou de geração de 
renda oferecidas pelos municípios. De 2001 a 2011, já foram beneficiadas pelo programa Renda Cidadã 609.492 famílias em 644 
municípios do Estado de São Paulo.

• Na mesma direção, o programa Ação Jovem visa, também com apoio financeiro, estimular a conclusão da escolaridade básica, 
promovendo a inclusão social de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, com ensino fundamental ou médio incompleto e que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social. o programa atende cerca de 105 mil beneficiários, com repasse de bolsa mensal 
de R$ 80 durante um ano, mas a permanência no programa pode ser prorrogada por até 36 meses. De 2004 (quando foi criado) 
a 2011, o Programa Ação Jovem já beneficiou 267 mil jovens. Atualmente, são atendidos jovens em 642 municípios. A meta para 
2012 é chegar a 110 mil beneficiários.

• Destacam-se ainda os programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. o primeiro procura prevenir situações de risco, 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e destina-
se à população que vive em situação de vulnerabilidade social. Já o Programa de Proteção Social Especial é voltado para famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, 
uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 
São repassados, anualmente, cerca de R$ 150 milhões aos programas.

outros programas foram criados pelo governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de promover a inclusão social de segmentos 
específicos da população: Futuridade, Vila Dignidade, Quero Vida e Pró-Egresso.

• O Plano Estadual para a Pessoa Idosa – Futuridade, do governo de São Paulo, foi desenvolvido com intuito de promover o bem-estar 
e a qualidade de vida da população idosa, com base no princípio do envelhecimento ativo proposto pela organização Mundial da 
Saúde (OMS). Beneficia as pessoas com mais de 60 anos, e vários órgãos desenvolvem ações em todo o Estado, entre as quais se 
destacam as ações do Vila Dignidade e do Quero Vida.

• O Vila Dignidade visa a construção de pequenas vilas destinadas à terceira idade, garantindo moradia digna, apoio social, atividades 
socioculturais e de lazer para idosos de baixa renda. 

• O projeto Quero Vida também busca a inclusão social do idoso, por meio de apoio aos municípios na implantação de espaços de acolhi-
mento, proteção e convivência para aqueles que possuem famílias sem condições de prover cuidados durante todo o dia ou parte dele. 

• Já o Pró-Egresso é um programa que visa estimular a inclusão na sociedade e no mercado de trabalho de egressos do sistema 
penitenciário e dos jovens que cumpriram medida socioeducativa, por meio da preparação profissional e da criação de oportunidades 
no mercado de trabalho. A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho cadastra os egressos e disponibiliza cerca de 5 mil vagas 
em cursos gratuitos do Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ), procurando adequar a vocação profissional da pessoa, 
à disponibilidade de cursos e à demanda do mercado de trabalho. Além disso, os órgãos estaduais podem exigir que as empresas 
vencedoras de licitação contratem um número mínimo de egressos para realizarem os trabalhos. 
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Quadro 3 – Inserção no merCado de trabalho e QualIFICação ProFIssIonal

Para a maior inserção no mercado de trabalho e o consequente aumento de renda dos trabalhadores, o governo do Estado de São Paulo 
tem investido muito na formação e na qualificação de profissionais.

• Nos últimos quatro anos, foi realizado investimento de cerca de R$ 1 bilhão na Expansão do Ensino Técnico e Tecnológico por todo 
o Estado. Nas Escolas Técnicas, houve o aumento de 114.034 novas matrículas e os novos investimentos pretendem alcançar o 
número de 15.000 novas matrículas até 2015. Nas Faculdades de Tecnologia atingiu-se o número de 31.421 novas matrículas e, nos 
últimos quatro anos, 19 unidades iniciaram seu funcionamento, totalizando as 52 unidades existentes atualmente. Já no período 
2012-2015 os novos investimentos pretendem alcançar o número de 15.150 matrículas ampliadas. As novas unidades de ensino 
profissionalizante estão sendo instaladas em locais com grande necessidade de mão de obra especializada e os novos cursos atendem 
às demandas regionais. De cada cinco alunos formados no ensino técnico, quatro encontram emprego em até um ano. E de cada 
dez alunos formados no ensino superior tecnológico, nove conseguem se empregar. 

• O governo investiu também na ampliação do ensino superior, com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), programa 
gratuito criado para ampliar o acesso ao ensino superior público de qualidade. Criado em 2009, o programa alcançou, até 2011, 
5.106 alunos matriculados em cursos superiores semipresenciais, em parceria com as três universidades públicas paulistas (USP, 
unesp e unicamp) e o Centro Paula Souza. A meta para 2012-2015 é atingir 43.700 matrículas e a previsão de investimento é de 
R$ 143,80 milhões neste período.

• Outro foco do governo foi a criação de diversos programas de qualificação profissional, como o Via Rápida Emprego, que oferece 
cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. o objetivo é capacitar gratuitamente a população 
que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio. É dada prioridade para 
candidatos: que estejam desempregados, com maior idade, mais baixa escolaridade, mulheres arrimo de família e com maiores 
encargos familiares. São oferecidos mais de 130 modalidades de cursos gratuitos, nas áreas de construção civil, comércio, serviços 
e indústria, com duração de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de ocupação. As aulas são ministradas de segunda a sábado em 
unidades fixas do Via Rápida Emprego, localizadas em regiões estratégicas do Estado de São Paulo, e em unidades móveis (carretas), 
que serão estruturadas com laboratórios e espaços adequados para a qualificação do trabalhador. Desempregados sem seguro 
desemprego ou benefício previdenciário terão direito ainda a bolsa auxílio no valor de R$ 210, paga mensalmente, de acordo com 
o período de duração do curso. Além de receber gratuitamente todo o material didático, no Via Rápida Emprego os alunos contam, 
ao longo do curso, com subsídio mensal para transporte no valor de R$ 120.

• Na mesma direção, o Programa JovemTEC, parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura do Município de São Paulo, atende jovens 
de 16 a 21 anos, do ensino médio, de baixa renda e inscritos no programa Jovem Cidadão, na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. o curso acontece em duas etapas: a primeira é teórica, com aulas de tecnologia de informação; e a segunda, prática, 
conta com estágios que permitem aos alunos testarem e aplicarem o que aprenderam em sala de aula. os estudantes selecionados 
são encaminhados para estágios em unidades da Secretaria Municipal da Educação. Além de certificado de conclusão de curso e 
encaminhamento para o mercado de trabalho, os alunos recebem, durante o programa, bolsa estágio e auxílio transporte.

• Já o Programa EJA Mundo do Trabalho visa oferecer metodologia diferenciada para a Educação de Jovens e Adultos (ensino 
fundamental ciclo II) que privilegie uma abordagem relativa ao mundo do trabalho, de forma a contemplar a realidade do aluno.

• Outra importante ação é o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (Padef), criado em 1995, que tem como objetivo ajudar as 
pessoas com deficiência a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. o programa oferece cursos de qualificação profissional 
e orientação por meio do sistema on-line de intermediação de mão de obra, com foco nas pessoas com deficiência a partir dos 
16 anos de idade. Com isso, visa ampliar e garantir a inclusão dessa população no mercado de trabalho. o Padef também oferece 
às empresas: palestras para gestores e colaboradores sobre contratação e integração da pessoa com deficiência, pré-seleção dos 
candidatos e orientação para elaboração do plano de trabalho.

• Ainda com vistas à inserção no mercado de trabalho, o governo vem trabalhando em programas de intermediação de mão de obra. 
Foi lançado no final de 2008, o Portal Emprega SP, serviço on-line gratuito, que faz a ligação entre quem está à procura de uma 
vaga e os empregadores. Em março de 2010, foi implantada no Emprega São Paulo a ferramenta de georreferenciamento, que 
possibilita ao candidato encontrar um emprego próximo de sua casa. o cadastro é gratuito pode ser feito pela Internet e aqueles 
que não têm acesso à rede podem comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para participar. Desde agosto de 
2008, mais de 3,1 milhões de candidatos e mais de 220 mil empregadores fizeram cadastro no Emprega SP. Foram realizados 4,2 
milhões de encaminhamentos de candidatos para vagas e 2,9 milhões de convocações para entrevistas. O número de oportunidades 
cadastradas passou de 2 milhões e mais de 400 mil pessoas conseguiram emprego.

• Para proporcionar oportunidades de inserção no mercado de trabalho ao cidadão com risco de exclusão e valorizar o respeito às 
diferenças foi criado o Selo Paulista da Diversidade, que objetiva destacar organizações públicas, privadas e da sociedade civil que 
desenvolvam programas, projetos e ações de promoção e valorização da diversidade – de etnia, de gênero, cultural, entre outras, em 
seus ambientes de trabalho e em suas áreas de atuação. Como reconhecimento público de responsabilidade social, o Selo poderá 
ser incorporado à imagem da organização, agregando valor a ela.



Universalizar 
a educação 

primária

META
Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 

 terminem um ciclo completo de ensino. 2
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Gráfico 1
Taxas de atendimento da população de 4 a 17 anos, segundo 
faixas etárias
Brasil e Estado de São Paulo – 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. Resultados da amostra.

Escolaridade no Estado de São Paulo

o aumento sistemático das taxas de atendimento nos 
diversos níveis de ensino e a redução das desigualdades 
entre os estudantes mais ricos e mais pobres evidenciam 
tendência da universalização do acesso à educação 
básica no Estado de São Paulo. Em 2010, 93,0% das 
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos frequentavam 
escola no Estado, contra 91,5% no Brasil. No entanto, 
se a frequência à escola na faixa etária de 7 a 14 anos é 
praticamente universal (97,1%), o desafio atual reside no 
atendimento às crianças de 4 e 6 anos e aos adolescentes 
de 15 a 17 anos, cujas taxas de atendimento correspon-
dem a 89,9% e 85,3%, respectivamente (Gráfico 1).

além do acesso, também melhorou à frequência à escola 
na idade considerada adequada (taxa de escolarização 
líquida), no período 1992 a 2009, em especial entre os 
estudantes mais pobres.

ao se analisar o atendimento das crianças de 4 a 6 anos 
em estabelecimentos de ensino pré-escolar, segundo o 
rendimento das famílias, verifica-se que a taxa de esco-
larização líquida entre os 20% mais pobres saltou de 
23,5%, em 1992, para 72,6%, em 2009, reduzindo a 
diferença entre os mais pobres e os mais ricos em quase 
10 pontos porcentuais (Gráfico 2).

Nesse período, o acesso de crianças e adolescentes 
de 7 a 14 anos ao ensino fundamental praticamente 
universalizou-se no Estado, com aproximadamente 97% 
dessa população frequentando esse nível de ensino, 
independentemente do estrato de rendimento familiar 
(Gráfico 2).

Gráfico 2
Taxas de escolarização líquida da população de 4 a 17 anos, 
segundo quintis de renda domiciliar
Estado de São Paulo – 1992-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
Nota: Em 2009, foi considerada a condição de frequência ao ensino fundamental das pessoas 
de 6 a 14 anos, dada a implantação do ensino fundamental de nove anos.
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Entre 2005 e 2009, o desempenho escolar avançou nos 
anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio, 
tanto em São Paulo quanto no Brasil, como demonstram 
a elevação dos índices e a superação das metas estabeleci-
das para 2009. No Estado, para os anos iniciais do ensino 
fundamental, o Ideb passou de 4,7 para 5,5, no período, 
enquanto para os anos finais o resultado aumentou de 
4,2 para 4,5. Superaram-se, assim, as metas estabelecidas 
pelo Inep para aquele ano (respectivamente, 5,1 e 4,4). No 
ensino médio, em 2009, o Ideb foi de 3,9 ultrapassando 
a meta projetada pelo Inep, de 3,7 (Gráfico 4).

ao se detalhar o desempenho no Ideb para os municípios 
paulistas em 2009, para os anos iniciais do nível fundamen-
tal, verifica-se que a maioria (80,2%) obteve índices iguais 
ou superiores a 5,1 – meta fixada para 2009 (Mapa 1).

Entre os jovens de 15 a 17 anos o avanço também foi 
importante. a frequência ao ensino médio, que era de 
29,7%, em 1992, mais que dobrou em 2009, atingindo 
69,1% desse segmento etário, resultado dos esforços 
para redução tanto da evasão quanto da defasagem 
escolar. a desigualdade no acesso ao ensino médio nessa 
faixa etária também declinou expressivamente, embora 
ainda haja muito que avançar. a taxa de escolarização 
líquida para os 20% mais pobres saltou de 10,0%, em 
1992, para 56,3%, em 2009, diminuindo em 19 pontos 
porcentuais a diferença entre os mais ricos e os mais 
pobres, no período (Gráfico 2).

a melhora na frequência à escola na idade preconizada 
foi acompanhada da evolução positiva das taxas de 
aprovação. Em 2009, aproximadamente 80% dos jovens 
de 16 anos haviam concluído o ensino fundamental. 
Nesse período, a parcela de jovens de 19 anos que 
completaram o ensino médio passou de 51,1% para 
66,2%, o que corresponde a um aumento de 15 pontos 
porcentuais (Gráfico 3), sugerindo significativos ganhos 
na produtividade do sistema de ensino.

Gráfico 3
Proporção de jovens de 16 anos que concluíram o ensino fun-
damental e jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio 
Estado de São Paulo – 2002-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Paralelamente ao esforço para universalizar o acesso à 
escola, garantir a permanência nela e reduzir a defasa-
gem escolar, tem se mostrado cada vez mais relevante 
monitorar e avaliar a qualidade do ensino e da aprendi-
zagem dos estudantes brasileiros. Para tanto, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep, 
do Ministério da Educação, criou o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica – Ideb, que fornece uma 
medida objetiva do desempenho e progresso das redes 
de ensino brasileiras.1

1. o Ideb é calculado para cada escola, município, Estado e para o país. É um 
indicador padronizado, que varia entre zero e dez. além dos resultados do 
Ideb, o Inep apresentou metas bienalmente para o período 2007 a 2021.
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 
é um indicador de qualidade educacional que combina in-
formações de desempenho em exames padronizados com 
dados sobre rendimento escolar (aprovação) formulado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Inep. 

Este indicador parte da premissa de que um sistema de en-
sino ideal deve garantir às crianças e aos jovens que fre-
quentam a escola o aprendizado, no tempo adequado, 
das competências e habilidades requeridas para a etapa de 
escolarização em que se encontram. Ou seja, um sistema 
educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, 
fazendo com que grande parte deles abandone a escola, 
não é desejável, mesmo que aqueles que concluem essa 
etapa de ensino atinjam elevadas pontuações nos exames 
padronizados. Em contrapartida, não é de interesse um sis-
tema em que todos os alunos são aprovados, mas os estu-
dantes aprendam muito pouco na escola. 

O Ideb combina a pontuação média dos estudantes em exa-
mes de proficiência nacionais (Saeb e Prova Brasil) nas séries 
finais de cada etapa da educação básica (4ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio), nos compo-
nentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, e a 
taxa média de aprovação escolar em cada uma dessas etapas.

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo (Idesp) segue a linha do Ideb, englobando as 
informações de desempenho e fluxo escolar. No entanto, 
enquanto o indicador de desempenho do Ideb considera a 
média de proficiência da escola nos exames da Prova Brasil 
e Saeb, a medida de desempenho do Idesp leva em conta a 
distribuição dos alunos em níveis de proficiência a partir dos 
resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo – Saresp, exame próprio da rede 
estadual paulista que adota a mesma métrica do Saeb, mas 
com periodicidade anual. Os resultados do Idesp correspon-
dem apenas às escolas da rede estadual, motivo pelo qual 
se optou pela utilização do Ideb no relatório.
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Indicadores educacionais

Entre as informações estatísticas disponíveis no país e no 
Estado de São Paulo, as educacionais estão entre as mais 
regularmente produzidas e disponibilizadas em diferentes 
escalas geográficas. Essas medidas permitem o acompa-
nhamento de diferentes aspectos da situação educacional 
da população, tais como: acesso ao sistema de ensino da 
população em idade escolar, medido pelas taxas de atendi-
mento e de escolarização; progressão no sistema, retratada 
pelas taxas de evasão, reprovação, conclusão e defasagem 
idade/série; e aquisição efetiva de conhecimentos e habili-
dades pelos estudantes, avaliada por medidas de desempe-
nho em séries específicas.

Em razão do macro-objetivo explicitado com relação à 
questão educacional na Agenda ODM, neste relatório to-
ma-se como indicador de acompanhamento a taxa de es-
colarização por nível de ensino, definida como a proporção 
de crianças, adolescentes ou jovens – de determinada faixa 
etária – que frequentam a educação infantil, ensino funda-
mental ou médio. Essa medida, além de refletir o grau de 
cobertura do atendimento escolar em relação ao público 
potencial demandante, sintetiza também os efeitos do nível 
de evasão e reprovação dos alunos, indicando o nível e o 
ritmo com que a população em idade escolar vai concluindo 
a escolarização preconizada.

Ensino fundamental de nove anos

A partir das alterações na legislação ocorridas em 2005 e 
da Lei no 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, instituiu-se no 
Brasil o ensino fundamental com nove anos de duração.

Em 2010, no Estado de São Paulo, o número de matrículas 
no ensino fundamental organizado em nove anos atingiu 
aproximadamente 1,5 milhão de alunos, com a rede muni-
cipal respondendo por 1,2 milhão.

Nesse mesmo ano, na rede estadual, 35,4% das matrículas 
nas séries/anos iniciais do ensino fundamental já correspon-
diam ao ensino com duração de nove anos.

Ensino médio: rede estadual responde por 85,2% 
das matrículas de ensino médio

Conforme o disposto no artigo 208, II, da Constituição Fede-
ral, é dever do Estado garantir a progressiva universalização 
do ensino médio gratuito. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional reforça esse dispositivo, atribuindo aos 
Estados a responsabilidade pela manutenção e desenvolvi-
mento do ensino médio.

Em 1990, a rede estadual respondia por 69,8% do total de 
matrículas do ensino médio.* Em 2010, essa participação 
chegou a 85,2% das 1.839.535 matrículas (crescimento 
de 124,3%, no período), representando 98,6% do total 
da rede pública.

Em 2010, do total das matrículas da rede estadual geren-
ciada pela Secretaria de Educação (1.512.618), aproxima-
damente 21% eram de alunos com idade acima da prevista 
para a série cursada, registrando um decréscimo de 57% 
em relação a 1998.

* Inclui médio profissionalizante.
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Gráfico 4
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, por 
etapas de ensino
Estado de São Paulo – 2005-2009

Fonte: MEC/Inep. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.

O Mapa 2 mostra a distribuição espacial dos municípios 
paulistas segundo seu desempenho no Ideb de 2009, 
para os anos finais do ensino fundamental. os resultados 
mostraram-se inferiores aos observados para a 4ª série. 
ao todo, 413 municípios (64,0%) atingiram a meta 
estabelecida para 2009 (4,4).

Ensino fundamental: rede pública responde por 
84,3% das matrículas de ensino fundamental no 
Estado de São Paulo

O processo de municipalização do ensino fundamental 
teve início com o Programa Parceria Estado e Município, 
lançado pelo governo estadual no biênio 1995/96. Esse 
programa consolidou-se a partir da implantação do 
Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
– Fundef, que estabeleceu a distribuição de recursos, 
consoante ao número de alunos matriculados nesse nível 
de ensino, em cada uma das redes públicas, e do Fundo 
de Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb, que 
preserva o princípio de distribuição de recursos, segundo 
o número de alunos atendidos em cada uma das esferas 
administrativas da rede pública.
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Mapa 1
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas
Municípios do Estado de São Paulo – 2009

Fonte: MEC/Inep Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.
Nota: Estão destacadas no mapa as regiões com maiores valores no Ideb. a meta refere-se ao conjunto das redes de ensino (pública e privada) do Estado de São Paulo para 2009.
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Educação de jovens e adultos

A educação de jovens e adultos é a modalidade da educa-
ção básica destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 
na idade apropriada. Seu objetivo é garantir o exercício ple-
no da cidadania, melhorar a qualidade de vida e ampliar 
as oportunidades no mercado de trabalho dessas pessoas.

Em 2010, apesar da diminuição da participação do poder 
público estadual na manutenção do ensino fundamen-
tal – devido aos novos parâmetros legais, estabelecendo a 
distribuição de responsabilidades e recursos entre Estado 
e municípios para o financiamento do ensino fundamen-
tal obrigatório –, o governo estadual permaneceu como a 
esfera administrativa majoritária na oferta e manutenção 
do ensino fundamental. Ele responde por 2.637.107 matrí-
culas no total de 5.985.884, correspondendo a 44,1% do 
total de matrículas das redes pública e privada, e a 52,2% 
do universo da rede pública.

As redes municipais concentram o atendimento nas séries/
anos iniciais, respondendo por 73,8% das matrículas desse 
segmento no ensino fundamental. Já na rede estadual do 
ensino fundamental, 71,3% das matrículas concentram-se 
nas séries/anos finais.

A oferta dessa modalidade de ensino é compartilhada pelo 
Estado e pelos municípios, com estes dedicando sua aten-
ção à oferta do ensino fundamental e, o Estado, à do en-
sino médio.

Em 2010, registraram-se 606.029 matrículas em cursos de 
educação de jovens e adultos, das quais 375.370 na rede 
estadual (75,3% no ensino médio) e 223.339 na rede mu-
nicipal (73,6% no ensino fundamental). A rede pública res-
pondia por 98,8% da oferta dessa modalidade de ensino.

Educação infantil

A educação infantil, atualmente destinada a crianças de 
zero a cinco anos, é a primeira etapa da educação básica. 
Até 2005, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, as creches deveriam atender a crianças de 0 a 3 
anos, ficando a faixa de 4 a 5 anos para as pré-escolas. A 
Lei Federal no 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, alterou a 
redação original da LDB, incluindo no ensino fundamental o 
atendimento a crianças de seis anos e, consequentemente, 
delimitando a pré-escola às crianças de 4 e 5 anos.

O Estado de São Paulo foi pioneiro na busca de parcerias 
com os municípios para assegurar o atendimento à deman-
da de vagas na educação infantil. Esse processo iniciou-se 
em meados dos anos 1980, antes mesmo da Constituição 
Federal de 1998 e da Constituição do Estado de São Paulo 
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Mapa 2
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb dos anos finais do ensino fundamental nas escolas públicas
Municípios do Estado de São Paulo – 2009

Fonte: MEC/Inep. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.
Nota: Estão destacadas no mapa as regiões com maiores valores no Ideb. a meta refere-se ao conjunto das redes de ensino (pública e privada) do Estado de São Paulo para 2009.
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de 1989, que determinam que o atendimento aos alunos 
dessa faixa etária é competência dos municípios.

No Estado, em 2010, registraram 1.695.269 matrículas 
em estabelecimentos de educação infantil, 70,6% delas 
na rede municipal. Do total de matrículas no ensino fun-
damental, 62,4% realizaram-se na pré-escola e os 37,6% 
restantes, na creche.

Em 2005, ano que antecede a alteração da legislação pau-
lista, 1,4 milhão de crianças frequentavam a pré-escola, 

o que correspondia a 77,7% das matrículas da educação 
infantil. Em 2010, o número de matrículas na pré-escola 
reduziu-se em 25,5% (1,1 milhão) em consequência da im-
plantação do ensino fundamental de nove anos, que pas-
sou a atender a faixa etária de 6 a 14 anos.

O inverso ocorreu no atendimento em creches: sua expan-
são relativa foi de 56,2%, ao passar de 407 mil matrículas, 
em 2005, para 637 mil, em 2010, o que reflete a expansão 
da oferta das matrículas em creche, no período.
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Quadro 1 – Educação dE QualidadE

São Paulo é o Estado mais escolarizado do Brasil, entretanto, mesmo com os progressos na área de educação nas últimas décadas, ainda se 
faz necessário avançar. o ensino médio é o maior ponto de estrangulamento atual no sistema educacional, pois cerca de 30% dos jovens 
entre 15 e 17 anos não se encontram matriculados nele ou ainda estão no ensino fundamental ou ainda sem estudar. Por consequência, 
a melhoria da qualidade da educação básica se faz necessária e urgente. Com esse objetivo, o governo do Estado de São Paulo promove 
diversos programas com foco na qualidade da aprendizagem e na valorização das carreiras do magistério. 

•  o programa Educação – Compromisso de São Paulo, anunciado pelo governador Geraldo alckmin em 15 de outubro de 2011, 
norteia as ações voltadas à melhoria da educação do Estado de São Paulo. Entre os objetivos principais está a valorização da carreira 
do magistério, buscando torná-la uma das mais procuradas pelos jovens. a iniciativa, que estabelece diretrizes estratégicas para 
vários projetos já implantados, prevê novas frentes de atuação para posicionar entre os melhores sistemas de educação do mundo a 
rede estadual de ensino, que possui cerca de 4,3 milhões de alunos. além de ações como a implantação do novo modelo de escola 
de ensino médio, e do esforço concentrado nas escolas mais vulneráveis, o programa Educação – Compromisso de São Paulo tem 
também como foco a mobilização de famílias, associações, sindicatos, empresas e da sociedade em geral não só no acompanhamento 
dessa iniciativa, mas também na conscientização de que a melhoria do ensino não é responsabilidade exclusiva do poder público, 
pois ela depende de todos.

• Programa importante para implantação de uma base curricular comum de orientação para todas as escolas da rede estadual é o 
Ler e Escrever. Com a meta de alfabetizar todas as crianças da rede estadual até os 8 anos de idade, o programa coloca um aluno 
pesquisador para auxiliar a alfabetização nas salas de aula de primeira série, institui a recuperação de ciclo na terceira e quarta séries 
do ensino fundamental e fornece material didático estruturado para professores e alunos.

• Com a instituição de padrões curriculares mínimos às unidades da rede estadual, foi possível realizar avaliações efetivas e atribuir 
metas de qualidade para cada unidade escolar. o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 
permite identificar o grau de defasagem dos alunos em relação ao que se considera adequado e definir uma política de uso dos 
resultados das avaliações para melhorar o desempenho dos alunos e o trabalho dos professores.

•  Combinando o desempenho escolar, medido pelo Saresp, e o fluxo escolar, medido pelas taxas de aprovação, foi criado o Índice 
de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp). atribuíram-se, assim, metas anuais de evolução para cada ciclo 
da educação básica. 

• Com o objetivo de desenvolver as competências e valorizar os profissionais da educação, o programa de Formação Continuada dos 
Profissionais da Educação visa a melhoria da qualidade da educação e a viabilização do trabalho pedagógico no uso de metodolo-
gias voltadas para práticas inovadoras, além de adotar práticas de avaliação como instrumentos de acompanhamento do trabalho 
docente e do percurso do aluno, seus avanços e suas dificuldades, para redirecionar as ações pedagógicas.

• Uma das iniciativas mais importantes dos últimos anos para a valorização profissional do magistério paulista, a nova política salarial 
para a educação prevê aumento escalonado até julho de 2014 de 42,25% no vencimento-base dos professores e beneficia 374 
mil profissionais ativos e aposentados. além do acréscimo salarial, a lei estabelece mudanças dos atuais níveis de promoção por 
desempenho e de progressão acadêmica. Desse modo, além dos 42,25% sobre o salário-base, está prevista também a possibilidade 
de promoção de até 183,05% dos vencimentos ao longo da carreira.



META
Eliminar as disparidades entre os sexos no ensino fundamental e médio, se 
possível, até 2005, e em todos os níveis de ensino, o mais tardar até 2015. 3

Promover a 
igualdade entre 

os sexos e a 
autonomia das 

mulheres
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N o campo educacional, a meta de eliminar a dispa-
ridade entre sexos em todos os níveis de ensino 
com o objetivo de promover a igualdade de 

gênero foi alcançada na década de 1990. Desde então, 
no conjunto do país, a presença das mulheres no siste-
ma educacional supera a dos homens, com intensidade 
ainda maior no Estado de São Paulo. Mesmo assim, no 
mundo do trabalho e no campo da participação política, 
a situação feminina ainda é adversa. 

Dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios 
− PNAD mostram que, em 2009, no Brasil, 57,8% das 
mulheres de 18 a 24 anos haviam concluído pelo menos 
o ensino médio, enquanto para os homens dessa mes-
ma faixa etária a proporção era de 47,5%. No Estado 
de São Paulo, esses quocientes eram bem superiores 
para ambos os sexos e, do mesmo modo, a referida 
às mulheres (73,8%) era bem superior à dos homens 
(63,8%) (Gráfico 1).

as mulheres daquela faixa etária. Desse modo, o nível 
de escolaridade dos jovens paulistas manteve-se ainda 
mais alto do que a média nacional, com as mulheres em 
situação progressivamente melhor do que os homens, 
em ambos os contextos geográficos (Gráfico 2).

Num recorte etário mais amplo – de 25 a 64 anos, 
teoricamente em idade plenamente ativa – também se 
observou aumento contínuo do número médio de anos 
de estudo para ambos os sexos, entre 1992 e 2009, 
tanto no Estado como no conjunto do país (Gráfico 3).

apesar do comportamento comum, notaram-se certas 
particularidades em cada domínio geográfico. o nível 
de escolaridade, para ambos os sexos, era e continua 
sendo maior no Estado de São Paulo em comparação 
com a média brasileira. Por sua vez, em 1992, os anos 
médios de estudo dos homens paulistas nessa faixa 
etária superava os das mulheres, enquanto no Brasil 
eram praticamente iguais. Em 2009, homens e mulheres 
igualaram seus indicadores de escolaridade no Estado 
de São Paulo, mas no Brasil o das mulheres superou o 
dos homens. 

ou seja, mesmo nessa faixa etária mais ampla, o ritmo 
de crescimento da escolaridade feminina superou o 
da masculina. Porém, como tal movimento manteve a 
mesma tendência tanto no Estado de São Paulo como 
no conjunto do país, praticamente não se alterou a 
distância entre os residentes nesses dois domínios geo-
gráficos (Gráfico 3).

o avanço da escolaridade feminina assume significado 
especial quando se observa que tal atributo constitui fa-
tor particularmente importante para a inserção produtiva 
das mulheres: como mostra o Gráfico 4, a escolaridade 
é decisiva para o ingresso e a permanência das mulheres 
no mercado de trabalho. 

Em 2009, para as mulheres de 25 a 64 anos, a maior 
taxa de empregabilidade1 era observada entre as que 
concluíram o ensino superior: 79,9% delas estavam 
ocupadas no Estado de São Paulo, proporção ligeira-
mente superior à dos homens da mesma faixa etária, 
com menos de oito anos de estudo (78,3%). 

Quanto menos escolarizadas são as pessoas, maiores as 
dificuldades de inserção no mercado de trabalho. além 
disso, essas dificuldades são expressivamente maiores 
para as mulheres. Em 2009, as taxas femininas de em-
pregabilidade variaram de 34,7% (sem instrução) até 
79,9% (superior completo). Já para os homens a variação 
foi menor: de 69,1% a 91,3% (Gráfico 4).
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Os valores observados naquele ano, tanto no Brasil 
quanto no Estado de São Paulo, resultaram do expres-
sivo avanço do número de jovens, de ambos os sexos, 
concluintes do ensino médio, nas últimas duas décadas. 
A parcela de homens de 18 a 24 anos que concluíram 
o ensino médio, no Estado, aumentou 44 pontos 
porcentuais, entre 1992 e 2009, passando de 19,8% 
para 63,8%. Entre as jovens paulistas essa diferença 
foi ainda maior: 48 pontos porcentuais. No conjunto 
do país, os avanços também foram significativos, mas 
as variações foram menores que as registradas em São 
Paulo: 33 pontos porcentuais para os homens e 38 para 

Gráfico 1
Distribuição dos jovens de 18 a 24 anos, por sexo, 
segundo anos de estudo
Brasil e Estado de São Paulo − 2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

1. Taxa de empregabilidade indica a porcentagem de pessoas ocupadas em 
relação à População em Idade Ativa (PIA).
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Gráfico 2
Jovens de 18 a 24 anos com ensino médio completo, por sexo
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.

Gráfico 3
Número médio de anos de estudo da população de 25 a 64 anos, por sexo
Brasil e Estado de São Paulo − 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados pela PNAD.
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a menor distância entre as taxas de empregabili dade de 
homens e mulheres com grau de instrução superior (11 
pontos porcentuais) em relação aos que não possuem 
tal escolaridade reafirma a constatação de que o papel 
do nível de escolaridade na inserção produtiva é espe-
cialmente relevante para as mulheres.

assim, a julgar pela tendência diferenciada de ampliação 
dos níveis de escolaridade entre os jovens, mais intensa 
entre as mulheres, é de se presumir aumento da taxa 

anos, a distância relativa entre eles é maior nos níveis 
de instrução mais elevados. 

Em 1992, para o total dos ocupados em São Paulo, o 
rendimento médio por hora das mulheres correspondia 
a 65,6% daquele recebido pelos homens, enquanto a 
média brasileira era de 67,0%. Em 2009, esses quocien-
tes cresceram para 75,9% e 79,6%, respectivamente. 
Movimento semelhante foi observado para os ocupados 
com curso superior completo: em 1992, no conjunto do 

país, o rendimento horário médio das 
mulheres correspondia a 55,3% do 
recebido pelos homens, elevando-se 
para  61,7%, em 2009. No Estado de 
São Paulo, no mesmo período, esse 
quociente cresceu de 52,5% para 
64,7% (Gráfico 5).

Em outros termos, em 2009, as 
mulheres ocupadas ganhavam por 
hora, em média, 24,1% a menos 
que os homens, no Estado de São 
Paulo. Trata-se de situação de maior 
desigualdade que a média do país 
(20,4%) e bem superior à obser-
vada na União Europeia (16,9%).3 
Entre as pessoas mais escolarizadas, 
o diferencial salarial pode ser em 
parte explicado pela menor parcela 
de mulheres ocupadas em funções 
de direção e chefia. No Estado de 
São Paulo, em 2009, entre os 6,0% 
dos ocupados com 18 anos e mais 
que exerciam cargos de dirigentes,4 
apenas 35,3% eram mulheres, pro-
porção ligeiramente inferior à média 

brasileira (35,9%). Ainda que relativamente baixa, essa 
proporção elevou-se desde 2002, como possível reflexo 
da maior escolaridade feminina (Gráfico 6).

outro aspecto de interesse para avaliar em que medida 
a igualdade entre os sexos vem sendo obtida, sobretudo 
por ter sido objeto de medida legal, é o que trata da 
presença de mulheres em cargos eletivos. a legislação 
eleitoral estabelece que cada partido ou coligação deverá 
preencher as vagas com o mínimo de 30% e o máximo 
de 70% de candidaturas de cada sexo, o que garantiria 
maior presença feminina na disputa eleitoral. Se seus 
efeitos não foram os esperados, ao menos colaboraram 
para ampliar a ainda pequena participação feminina 
nesses cargos. 
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Gráfico 4
Taxas de empregabilidade (1) da população de 25 a 64 anos, 
por nível de instrução, segundo sexo
Estado de São Paulo − 2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Indica a porcentagem de pessoas ocupadas em relação à População em Idade Ativa (PIA).

de participação2 feminina no mercado de trabalho. 
No Estado de São Paulo, em 2009, essa taxa feminina 
atingiu 54,2%, pouco mais de 10 pontos porcentuais 
acima da observada em 1992. Para os homens, a taxa de 
participação foi de 71,8%, inferior em aproximadamente 
três pontos porcentuais à registrada em 1992.

Entretanto, o maior sucesso escolar das mulheres nos 
últimos anos, se tem concorrido para ampliar sua pre-
sença no mercado de trabalho, ainda não se refletiu 
significativamente na redução do diferencial de rendi-
mentos entre os sexos.

Para todos os níveis de instrução, o rendimento médio 
das mulheres ocupadas é ainda relativamente menor 
do que o dos homens e, apesar de as diferenças terem 
diminuído no Estado de São Paulo e no Brasil nos últimos 

2. Taxa de participação indica a proporção de pessoas com 10 anos e mais 
incorporadas ao mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas.

3. Dados divulgados pela Eurostat, encontrados em: <http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode
=tsiem040>. acesso em: 12 mar. 2010.

4. Dirigentes em geral compreendem os diretores e gerentes de empresas e 
organizações e membros superiores e dirigentes do poder público.
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para a assembleia legislativa do 
Estado, enquanto a média brasilei-
ra foi de 12,9%. Já para a Câmara 
Federal, foram eleitas por São Pau-
lo apenas seis deputadas federais 
(8,6%), das 70 vagas disponíveis, 
proporção similar à representação 
nacional (8,8%), conforme mostra 
o Gráfico 7.

Em resumo, houve avanços no 
sentido da promoção da igualdade 
entre homens e mulheres em várias 
dimensões tratadas, mas ainda são 
necessários esforços para superar 
os entraves que impedem o pleno 
cumprimento desse objetivo. Sem 
dúvida, os níveis educacionais mais 
elevados têm aberto novas oportuni-
dades de trabalho para as mulheres, 
mas ainda não garantem a inserção 
delas nas melhores posições ocupa-
cionais. ademais, notadamente no 
que diz respeito aos rendimentos 

do trabalho, ainda persistem diferenciais relevantes 
entre os sexos, sobretudo nas ocupações com maio-
res exigências de escolaridade. Da mesma forma, a 
participação política das mulheres ainda permanece 
aquém do desejável, a despeito da existência de le-
gislação específica. 
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Gráfico 5
Razão entre os rendimentos médios por hora do trabalho principal de mulheres e 
homens, por escolaridade 
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Gráfico 6
Proporção de mulheres no total de ocupados com 18 anos 
e mais em postos de direção em geral
Brasil e Estado de São Paulo − 2002-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Gráfico 7
Distribuição dos cargos eletivos, segundo sexo
Brasil e Estado de São Paulo − 2010

Fonte:  Tribunal Superior Eleitoral − TSE. 

os resultados das eleições de 2010 mostram que a 
participação de mulheres no Poder legislativo continua 
pequena, tanto na esfera federal, quanto nos Estados.

No Estado de São Paulo, em 2010, foram eleitas 
dez mulheres (10,6%) de um total de 94 cadeiras 
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Quadro 1 – Defesa Dos Direitos Da Mulher

o governo do Estado de São Paulo desenvolve uma série de ações para promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. 

• Para orientar a articulação de programas voltados ao segmento feminino, foi criado, em 1983, o Conselho Estadual da Condição 
Feminina de São Paulo. Vinculado à Secretaria de Relações Institucionais, o Conselho tem como atribuição formular diretrizes 
e promover, em todos os níveis da administração pública, atividades que visem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação 
das discriminações que as atingem, bem como a sua plena integração na vida socioeconômica, política e cultural. Integrado 
por representantes da sociedade civil e do poder público, o Conselho também desenvolve estudos, debates e pesquisas sobre a 
problemática da mulher, recebe sugestões da sociedade, opina sobre as denúncias a ele encaminhadas e promove entendimentos e 
intercâmbio com organizações nacionais e internacionais afins. O Conselho Estadual conta com a parceria dos Conselhos Municipais 
da Mulher para ampliar a divulgação dos direitos da mulher e promover maior interação entre a sociedade civil no tocante às 
políticas públicas para mulheres.

• a violência contra as mulheres é crime e a lei prevê punição para quem a comete. Mas, para isso, é necessário que os agressores 
sejam denunciados, o que nem sempre é fácil, pois muitas mulheres sentem vergonha ou medo de recorrer a uma delegacia 
tradicional para denunciar a violência e os abusos que sofrem. Para contornar esse problema, foram criadas as Delegacias de Defesa 
da  Mulher (DDM), que oferecem um espaço mais adequado e acolhedor a essas mulheres. o atendimento é feito por profissionais 
do sexo feminino especializadas em investigar crimes e orientar as vítimas de violência. a primeira delegacia de defesa da mulher 
foi criada em 1985 e, a partir de 1996, as DDM passaram a atender também crianças e adolescentes vítimas de violência física, 
moral e sexual.

• além das delegacias, a Secretaria de Segurança Pública criou, em 2001, o projeto Bem-me-quer, que atende vítimas de abusos 
sexuais da capital e Grande São Paulo, oferecendo amparo policial, jurídico, psicológico e social. As vítimas são encaminhadas ao 
Hospital Pérola Byington, centro de referência de saúde da mulher.  

• No âmbito da Defensoria Pública do Estado, foi criado o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 
(Nudem), que tem como principal atribuição dar suporte aos defensores públicos na atuação judicial em defesa dos direitos da 
mulher, com a elaboração de pesquisas doutrinárias e jurisprudênciais. além disso, o Nudem atua na efetivação do princípio da 
igualdade entre homem e mulher, com a implementação de políticas públicas que assegurem tal equidade. Cumpre ainda ao 
Núcleo garantir a efetiva aplicação da lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que, além de prever medidas de 
prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre uma série de políticas públicas para garantir 
a igualdade de gênero.

• Também importante foi a adesão, em 2008, do governo do Estado ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 
Após a adesão, foram aprovados 30 projetos de construção e reforma de Centros de Referência, reformas e equipamentos para 
casas-abrigo e capacitação de agentes públicos sobre a aplicação da lei Maria da Penha.
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Com decréscimo constante, a taxa de mortalidade 
infantil no Estado reduziu-se 62% entre 1990 e 
2010 ao passar de 31,2 óbitos de menores de um 

ano a cada mil nascidos vivos para 11,9 óbitos por mil, 
uma das menores do país, junto com Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e o Distrito Federal (RIPSa. Indicadores 
e Dados Básicos para a Saúde no Brasil, 2010). Esses 
resultados indicam que, mantido o ritmo de diminuição, 
o Estado de São Paulo cumprirá a meta estabelecida para 
2015, de reduzir em dois terços a mortalidade infantil 
registrada em 1990, ou seja, atingir 10,4 óbitos por mil 
nascidos vivos (Gráfico 1).

Da mesma forma, a mortalidade na infância1 no Estado 
de São Paulo diminuiu mais de 61% desde 1990 (35,4 
óbitos por mil nascidos vivos), indicando que o Estado 
também cumprirá a meta de 10,8 óbitos de menores 
de cinco anos por mil nascidos vivos em 2015 para esse 
indicador (Gráfico 2).

Intervenções específicas no setor de saúde, tais como 
o aprimoramento da assistência ao parto e à gestante, 
a ampliação do acesso ao pré-natal, a expansão do sa-
neamento básico e a vacinação em massa de crianças 
pelo Sistema Único de Saúde − SUS, foram os principais 
motivos para a redução da taxa de mortalidade infantil.

a ampliação das ações no âmbito da Estratégia de Saúde 
da Família – ESF também contribuiu significativamente 
para reduzir os índices de mortalidade e levou o Estado a 
atingir, em 2010, o menor índice histórico deste indicador.

ampliar o investimento em programas de acompanha-
mento pré-natal e de assistência ao recém-nascido e 
estendê-los para os primeiros meses de vida da criança 
são medidas essenciais para reduzir ainda mais a mortali-
dade infantil, considerada o principal indicador de saúde 
pública pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

a mortalidade infantil diminuiu em todos os municípios 
do Estado, refletindo a melhoria nas condições de vida, 
o declínio da fecundidade e o efeito de intervenções 
públicas nas áreas de saúde, saneamento e educação, 
entre outros aspectos. Em 2010, 23% dos municípios 
paulistas (147 localidades) atingiram o nível considerado 
aceitável pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 
de 10 mortes a cada mil nascimentos. Esses municípios 
localizam-se, em sua maioria, nas regiões administrativas 
de Barretos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, áreas 
de menores níveis de mortalidade infantil no Estado. 
Em contraste, as regiões da Baixada Santista, Sorocaba 
e Piracicaba reúnem municípios com taxas superiores a 
19 mortes por mil (Mapa 1).
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1. a taxa de mortalidade na infância é definida como a relação entre as mor-
tes de crianças com menos de cinco anos de vida e o total de nascidos vivos.

Gráfico 1
Taxas de mortalidade infantil
Brasil e Estado de São Paulo−1990-2015

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Nascimentos e Óbitos; Rede Interagencial de Informações para a Saúde − Ripsa. 
Indicadores e Dados Básicos − IDB 2010. Disponível em: <www.datasus.gov.br>. 
Nota: os valores previstos para a taxa de mortalidade infantil foram obtidos por meio de um modelo de regressão exponencial utilizando-se a série histórica de 1997 a 2010.
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Gráfico 2
Taxas de mortalidade na infância
Brasil e Estado de São Paulo − 1990-2015

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Nascimentos e Óbitos; Rede Interagencial de Informações para a Saúde − Ripsa. 
Indicadores e Dados Básicos − IDB 2010. Disponível em: <www.datasus.gov.br>. 
Nota: os valores previstos para a taxa de mortalidade infantil foram obtidos por meio de um modelo de regressão exponencial utilizando-se a série histórica de 1997 a 2010.

Mapa 1
Taxas de mortalidade infantil
Estado de São Paulo − 2004-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base unificada de Nascimentos e Óbitos.
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as causas da mortalidade infantil se alteraram ao longo 
das últimas décadas. Nos anos 1980, as principais delas 
relacionavam-se às doenças infecciosas e parasitárias, 
que se reduziram nas décadas seguintes. assim, cresce-
ram em importância as afecções originadas no período 
perinatal,2 decorrentes de complicações da gravidez, 
do trabalho de parto e nascimento (como septicemia 
bacteriana do recém-nascido, afecções respiratórias do 
recém-nascido, além de fatores maternos). 

Hoje, as mortes de crianças com menos de uma sema-
na de vida − período neonatal precoce − representam 
praticamente metade dos óbitos infantis ocorridos no 
Estado de São Paulo e, nos primeiros 28 dias de vida 
– período neonatal –, concentram-se quase 70% das 
mortes infantis.3

a queda da mortalidade infantil configurou uma maior 
diferenciação e complexidade na estrutura de causas de 
morte. No elenco de causas de morte perderam impor-
tância relativa aquelas ligadas às doenças infecciosas e 
parasitárias, de modo que hoje predominam as causas 
perinatais, responsáveis por mais da metade das mortes 
infantis por causa conhecida (59,1%). as mortes causadas 
por malformações congênitas aparecem como a segunda 
principal causa e representam quase 22% do total. as 
doenças do aparelho respiratório e as doenças infecciosas 
e parasitárias atualmente correspondem a, respectivamen-
te, 5,2% e 5,3% dos óbitos infantis (Gráfico 3).

Embora a cobertura da atenção pré-natal já seja elevada 
– 77% das gestantes realizaram sete ou mais consultas 
pré-natais, em 2010 − a diminuição dos níveis atuais de 
mortalidade infantil ainda exige esforços na melhoria 
da qualidade da atenção pré-natal e ao parto, a fim de 
possibilitar o diagnóstico precoce de eventuais transtor-
nos na gestação e no parto, para reduzir a incidência de 
morte por causas perinatais.

apesar da redução observada nas mortes infantis nas 
últimas décadas, o elenco de suas causas ainda contém 
as consideradas evitáveis,4 pela atenção à saúde con-
soante o padrão tecnológico de intervenção do SuS. a 
mortalidade infantil decorrente dessas causas diminuiu 
54% no período de 1996 a 2010, ao passar de 17,5 para 

8,0 óbitos por mil nascidos vivos, mas ainda representa 
70% do total das mortes infantis em 2010 (Gráfico 4). 
De 1996 a 2010, decresceram os óbitos por todos os 
tipos de causas evitáveis, em especial as reduzíveis por 
adequada atenção ao recém-nascido, que foram respon-
sáveis por mais de 40% da diminuição da mortalidade 
infantil nesse período. Teve contribuição significativa a 
queda das causas reduzíveis por ações adequadas e diag-
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2. Período perinatal começa em 22 semanas completas de gestação e termina 
com sete dias completos após o nascimento.

3. As mortes neonatais − mortes entre nascidos vivos durante os primeiros 28 
dias completos de vida − podem ser subdivididas em mortes neonatais preco-
ces, que ocorrem durante os primeiros sete dias de vida, e mortes neonatais 
tardias, que ocorrem após o sétimo dia, mas antes de 28 dias completos de 
vida (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-
dos à Saúde - Décima Revisão, 1997).

4. as causas de ‘mortes evitáveis’ ou reduzíveis são definidas como aquelas 
preveníveis, total ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saú-
de que estejam acessíveis em um determinado local e época (oRTIZ, 1996;  
MalTa, 2007).

Gráfico 3
Distribuição dos óbitos de menores de um ano, por causas 
de morte 
Estado de São Paulo − 1990-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base 
unificada de Nascimentos e Óbitos.

Gráfico 4
Taxas de mortalidade infantil, por causas evitáveis, por 
intervenções do Sistema Único de Saúde − SUS
Estado de São Paulo − 1996-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base 
unificada de Nascimentos e Óbitos.
Nota: as mortes evitáveis por ações de imunização não foram consideradas, dado que em 
2010 ocorreram somente seis óbitos desse grupo.
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Quadro 1 – Ações pArA redução dA MortAlidAde infAntil

Nos últimos anos, o Estado de São Paulo vem promovendo ações em saúde e saneamento que têm contribuído significativamente para a 
redução dos índices de mortalidade na infância. as ações de saúde vão desde medidas de ampliação e descentralização do atendimento 
médico até programas de prevenção. 

• Recentemente, o governo criou os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), com o objetivo de diminuir o fluxo de pacientes 
nos centros hospitalares e facilitar o atendimento com médicos especialistas, como cardiologistas, endocrinologistas, neurologistas, 
pneumologistas e gastroenterologistas, fazendo com que casos mais simples possam ser atendidos de forma rápida e eficiente. a 
meta para o período de 2012 a 2015 é equipar e implantar 18 novos serviços e finalizar a implantação das unidades em funciona-
mento. as unidades em funcionamento totalizam 37, 16 em pleno funcionamento e 21 em implantação gradativa.

• Com o objetivo de fornecer apoio técnico e auxiliar na recuperação financeira das Santas Casas e hospitais filantrópicos do Estado 
de São Paulo, o Programa Pró-Santas Casas oferece auxílio mensal fixo para compensar o déficit que essas instituições têm com a 
tabela de procedimentos do SuS (Sistema Único de Saúde), definida pelo Ministério da Saúde.

• Por meio do Programa Saúde da Família, o governo também tem dado apoio técnico e financeiro aos municípios com baixo índice 
de desenvolvimento humano para ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e manutenção 
da saúde da comunidade. Este programa abrange mais de 400 municípios do Estado de São Paulo.

• os programas de vacinação também têm ajudado a diminuir os índices de mortalidade na infância, mediante campanhas de vaci-
nação contra a poliomielite em crianças com menos de 5 anos, sarampo, caxumba, entre outras.

o Estado de São Paulo tem investido muito nos últimos anos em ações de saneamento, contribuindo para a redução da mortalidade na 
infância, por meio de ações de tratamento e coleta de esgoto e melhoria da qualidade das águas. 

• o Programa Água Limpa visa a ampliação da coleta e do tratamento de esgotos em cidades com até 50 mil habitantes não aten-
didas pela Sabesp, e  resulta de esforço do governo do Estado e das prefeituras dos municípios beneficiados. o governo do Estado 
disponibiliza os recursos financeiros para a construção das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), a implantação de emissários e 
estações elevatórias, contrata a execução das obras ou presta a orientação e o acompanhamento técnico necessários. o município 
participa do programa cedendo a área onde serão construídos os sistemas para tratamento dos esgotos, desenvolve os projetos 
executivos e providencia as licenças ambientais necessárias para as obras. o benefício não se restringe ao município onde o projeto 
é implantado, mas abrange a bacia hidrográfica em que está localizada, com impacto direto na redução da mortalidade infantil 
e da disseminação de doenças, além de proporcionar melhoria dos recursos hídricos, com a consequente redução dos custos do 
tratamento da água destinada ao abastecimento público.

• o Programa Córrego Limpo atua na despoluição e reversão da degradação dos córregos da capital do Estado. Este programa já 
beneficiou 1,6 milhão de pessoas no Município de São Paulo. No final de 2011 foram concluídos os trabalhos em 103 córregos. 
Mais de mil litros de esgoto por segundo foram encaminhados para tratamento, com melhoria na qualidade das águas dos rios 
Tietê e Pinheiros. até agora foram investidos R$ 140,3 milhões e até o final de 2012 o investimento total deverá ser de R$ 902,2 
milhões. até dezembro de 2012 serão despoluídos mais 49 córregos.

• o Projeto Tietê prevê ampliação da coleta e do tratamento do esgoto da bacia do Rio Tietê. o objetivo é coletar e tratar os esgotos 
de cerca de 18 milhões de pessoas da Região Metropolitana de São Paulo, melhorando as condições ambientais e de saúde pública.

• o Onda Limpa objetiva aumentar a coleta de esgotos tanto no litoral norte quanto no litoral sul, região que apresenta um dos 
maiores índices de mortalidade na infância. Este é o maior projeto de recuperação ambiental do litoral brasileiro. No total serão 
investidos R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 1,4 bilhão na Baixada Santista e R$ 500 milhões no litoral norte para garantir o afastamento e 
tratamento de esgoto.

nóstico e tratamento precoces, que contribuíram com 
mais de 20% para a diminuição da mortalidade infantil. 
as causas evitáveis por imunoprevenção diminuíram de 
22 mortes por mil, em 1996, para somente 6 por mil, 
em 2010. o monitoramento desse elenco de causas 
permite inferir o modelo de assistência à saúde, o que 
possibilita avaliar as intervenções realizadas e apontar 
as causas passíveis de redução.
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Gráfico 1
Razão de mortalidade materna
Brasil e Estado de São Paulo − 1996-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base unificada de Nascimentos e Óbitos; Rede 
Interagencial de Informações para a Saúde − Ripsa. Indicadores e Dados Básicos − IDB 2010. Disponível em: < http://www.datasus.gov.br>.
(1) A Razão de Mortalidade  Materna (RMM) foi obtida aplicando-se fatores de correção às RMMs brutas, a partir das informações dos 
Sistemas de Informações de Mortalidade (SIM) e de nascidos vivos (Sinasc). os fatores de correção (k) foram obtidos a partir de publicações 
que indicaram k = 2,56 para 1990, k = 2 para 1996 e k = 1,4 para 2001. Com estes três pontos, foram estimados os valores faltantes 
mediante regressão log-linear no período de 1990 a 1999. De 2000 a 2007 foi utilizado fator de ajuste (1,4) obtido na Pesquisa sobre a 
Mortalidade de Mulheres de 10 a 49 anos, em 2002 (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2004).
(2) Esse maior nível na taxa decorre do número de óbitos de gestantes e puérperas vítimas da Influenza A (H1N1).

o atual nível estadual dessa meta representa a redução 
de 33 mortes maternas a cada 100 mil nascimentos ao 
longo dos próximos anos. Para atingi-la, a saúde materna 
deve ser encarada como parte da prestação de cuidados 
continuados que ligam os serviços essenciais de saúde 
materna, neonatal e infantil.

No período de 1990 a 2010, o Estado passou de um 
patamar considerado alto em termos de mortalidade 
materna para um nível médio, segundo os padrões da 
OMS. Já o Brasil permanece com níveis elevados de 
mortalidade materna. Entretanto, valores elevados da 
mortalidade materna podem estar refletindo os esforços 
realizados, em cada Estado, para melhorar a qualidade 
da informação2 (Gráfico 1). 

As principais causas da mortalidade materna em São 
Paulo são a hipertensão arterial, as hemorragias, as 
complicações decorrentes do aborto realizado em con-
dições inseguras, a infecção pós-parto e as doenças do 
aparelho respiratório. Tais causas podem ser agrupadas 

em duas categorias: as obs-
tétricas diretas – decorrentes 
de transtornos específicos da 
gestação, parto e puerpério; 
e as obstétricas indiretas – 
problemas de saúde que se 
desencadeiam ou se agra-
vam na vigência da gestação, 
do parto e puerpério. 

Em 2010, as causas obsté-
tricas diretas responderam 
por 68,6% dos óbitos ma-
ternos. Entre elas, 22,1% 
decorreram de transtornos 
hipertensivos, seguidos das 
complicações hemorrágicas, 
sobretudo devido a placenta 
prévia e descolamento pre-
maturo da placenta, com 
13,6%. As causas obstétricas 
indiretas foram responsáveis 
por 30,0% das mortes ma-
ternas (Gráfico 2).

o Brasil estipulou duas metas 
específicas relacionadas à 
saúde sexual e reprodutiva 
das mulheres como extensão 
da saúde materna. São elas:

A razão de mortalidade materna no Estado decres-
ceu 12%, entre 1996 e 2010, passando de 53,1 
óbitos por 100 mil nascidos vivos para 46,5 óbitos 

por 100 mil,1 enquanto a média nacional em 2008 foi 
de 68,7 por 100 mil nascimentos. No entanto, apesar do 
indicador no Estado equivaler a praticamente metade da 
média nacional, ainda encontra-se distante do patamar 
considerado aceitável pela OMS – 20 mortes maternas 
por 100 mil nascidos vivos – e dos índices registrados 
no conjunto de países desenvolvidos, que apresentam 
coeficientes de mortes maternas abaixo de 10 por 100 
mil (Gráfico 1).

Esse cenário mostra que as metas estabelecidas pelos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relativas à 
saúde materna − reduzir em três quartos a razão da mor-
talidade materna entre 1990 e 2015 − ainda estão longe 
de serem atingidas. Para São Paulo, a meta para 2015 
corresponde à taxa de mortalidade materna de 13 óbitos 
por 100 mil nascidos vivos. logo, a distância que separa 

1. Taxas elevadas em 2009 e 2010 podem decorrer do número de óbitos de 
gestantes, parturientes e puérperas vítimas da influenza A (H1N1).

2. A OMS considera aceitável o índice de 20 mortes maternas para cada 100 
mil nascidos vivos; entre 20 e 49 mortes, o índice é considerado médio; entre 
50 e 149 mortes é alto e, acima de 150, muito alto.
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Gráfico 2
Distribuição dos óbitos maternos, por tipo de causas obstétricas
Estado de São Paulo – 2000-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. 
Base unificada de Óbitos.

Gráfico 3
Proporção de partos hospitalares e de consultas de pré-natal
Brasil e Estado de São Paulo − 2010

Fonte: MS/SVS/Dasis. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc. 
Nota: Situação da base de dados nacional em 10 de março de 2012. Dados preliminares.

Promover, na rede do Sistema Único de Saúde − 
SUS, a cobertura universal de ações de saúde sexual 
e reprodutiva até 2015

No Estado de São Paulo, quase todos os nascimentos 
ocorrem em hospitais ou estabelecimentos de saúde 
(99,6%), além de ser alta a cobertura do acompanha-
mento pré-natal. Desse modo, 78% dos nascidos vivos 
receberam assistência pré-natal em sete ou mais con-
sultas, em 2010. Esse resultado confere a São Paulo o 
segundo lugar entre os Estados brasileiros para esse indi-
cador.3 Quando se consideram quatro ou mais consultas 
pré-natais, o porcentual atinge mais de 95% (Gráfico 3).

Há consenso na literatura médica de que altos índices 
de cesárea estão associados à elevada morbidade e 
mortalidade materna e fetal, além de aumentarem 
desnecessariamente os gastos com os serviços de saúde. 
Observam-se, em São Paulo e no Brasil, proporções de 
partos cirúrgicos bastante superiores às recomendações 
da OMS, que considera como admissível até 15% de 
cesarianas (OMS, 1996). 

Desde 1995, no Estado de São Paulo, pelo menos 
metade dos nascimentos ocorre por meio cirúrgico, 
proporção que atingiu 58,7%, em 2010. Essa mesma 
tendência foi observada para o Brasil, onde as cesarianas 
passaram a corresponder a 52,3% do total dos nasci-
mentos, em comparação a 39,6%, em 1995. Embora 
no Sistema Único de Saúde – SUS observem-se menores 
proporções de partos cesáreos, tanto em São Paulo 
(40,3%) quanto no Brasil (36,2%), o Gráfico 4 mostra 
não haver evidências da diminuição dessa prática nem 
mesmo no SuS.4

As mortes maternas resultam de complexa interação 
de fatores, que incluem características das mulheres e 
as condições da assistência à gestação, ao parto e ao 
puerpério. A alta proporção de partos hospitalares no 
Estado e a extensão da cobertura dos cuidados pré-natais 
não são acompanhadas da necessária qualidade na 
prestação dos serviços à gestante e à parturiente, o que 
explica os transtornos hipertensivos como causa direta 
mais frequente de mortalidade materna, seguindo-se as 
hemorragias ligadas à gestação, ao parto e puerpério. 
Este perfil de causas aponta insuficiências no atendi-
mento pré-natal, problemas na qualidade da assistência 
ao parto, bem como o acesso seletivo das mulheres à 
contracepção e ao aborto.

Há diversos critérios técnicos que indicam a realização da 
cesárea; no entanto, somente esses não são suficientes 
para justificar os altos índices dessa prática cirúrgica no 
Estado de São Paulo. No Brasil, diversos estudos têm 
mostrado associação entre a cesariana e outros fatores 
não clínicos, como os socioeconômicos − alta escolarida-
de materna, maior poder econômico e posse de seguro 
de saúde privado; os relacionados às características 
demográficas e reprodutivas − idade materna, primipa-
ridade, cesárea prévia; e os relacionados aos serviços de 

3. As normas instituídas, em âmbito nacional, pelo Ministério da Saúde, esta-
belecem o número mínimo de seis consultas de acompanhamento pré-natal, 
realizadas por médico ou enfermeiro (BRASIl, 2000).

4. Entre os determinantes das elevadas taxas de cesárea no país citam-se 
as especificidades socioculturais, a estreita ligação existente entre a prática 
da esterilização e da cesariana, assim como o fator institucional, ou seja, o 
modelo de saúde instaurado no país, de caráter curativo e intervencionista  
(CHACHAM; PERPÉTUO, 1996).
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saúde − maior frequência ao pré-natal, 
partos realizados em serviços privados, 
conveniência médica, falta de capaci-
tação médica pra a realização do parto 
normal, admissão precoce da gestante 
no serviço médico, cesárea a pedido 
da gestante, fatores institucionais e 
mudanças nas práticas obstétricas 
(CARNIEL; ZANOLLI; MORCILLO, 2007). 

No Estado de São Paulo, a prática da 
cesárea aumenta com a idade materna, 
realizada em 50,8% das parturientes de 
20 a 24 anos, e 69,0% das mulheres de 
30 a 34 anos. Cabe notar que 39,8% 
das adolescentes que se tornaram mãe 
sofreram cesárea em 2010 no Estado. A 
incidência dos partos cirúrgicos cresce 
também com o nível de escolaridade da 
mulher; 78,5% das parturientes com 
mais de 12 anos de estudo passaram 
por parto cirúrgico, em comparação 
com cerca de 45% entre aquelas que 
tinham menos de 4 anos de estudo. No SUS, em 2008, 
somente cerca de 10% das cesarianas realizadas em São 
Paulo e no Brasil ocorreram em gestantes consideradas 
de alto risco (Sistema de Informações Hospitalares do 
SUS − SIH/SUS).

Até 2015, deter o crescimento da mortalidade por 
câncer de mama e de colo de útero, invertendo a 
tendência atual

No Brasil, os cânceres de mama e de colo de útero são os 
mais incidentes entre as mulheres. Em 2010, no Estado 
de São Paulo, os óbitos de mulheres de 30 a 59 anos 
por câncer de mama representaram cerca de 7,4% do 
total de mortes femininas, o que equivale a 24,7% das 
mortes por câncer em mulheres nessa faixa etária. Por 
neoplasia de colo de útero morreram cerca de 2% das 
mulheres de 30 a 59 anos de idade, correspondendo a 
7,0% dos óbitos por câncer de mulheres dessas idades.

No Estado, entre 1996 e 2010, as taxas de mortalidade 
por câncer de mama apresentaram relativa estabilidade 
entre as mulheres de 30 a 59 anos, oscilando entre 18 
e 19 óbitos por 100 mil mulheres nessa faixa etária. 
Em contrapartida, a mortalidade por câncer de colo de 
útero reduziu-se em dois óbitos a cada grupo de 100 
mil mulheres nessa faixa etária (Gráfico 5).

Para o controle do câncer de mama, o Ministério da 
Saúde recomenda como uma das estratégias de rastrea-
mento populacional a realização de pelo menos uma 
mamografia a cada dois anos, para mulheres de 50 a 
69 anos de idade, e o exame clínico anual das mamas, 
para mulheres de 40 a 49 anos de idade.
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Gráfico 4
Proporção de partos cesáreos
Brasil e Estado de São Paulo − 1995-2010

Fonte: MS/SVS/Dasis. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc; Ministério da Saúde. Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS – SIH/SUS.
Nota: Situação da base de dados nacional em 10 de março de 2012. Dados preliminares.

Nesse sentido, o número de mamografias realizadas pelo 
SUS no total de mulheres de 50 a 69 anos aumentou de 
110 para 140 em mil mulheres, correspondendo a um cres-
cimento de 27%, no período de 2008 a 2011 (Gráfico 6).5 

Quanto ao câncer de colo de útero, a abordagem mais 
efetiva para seu controle ainda é o rastreamento por 
meio do exame preventivo, pois esse tipo de câncer é 
passível de prevenção e cura.

No Brasil, a estratégia de rastreamento recomendada 
pelo Ministério da Saúde é o exame citopatológico, 
prioritariamente para mulheres de 25 a 59 anos de idade. 
Estima-se que pode ser alcançada redução de cerca de 
80% da mortalidade por este câncer pelo rastreamento 
de mulheres na faixa etária de 25 a 65 anos com o teste 
de Papanicolau e o tratamento de lesões precursoras 
com alto potencial de malignidade ou carcinoma in situ.

No Estado de São Paulo, a razão entre o número de 
exames citopatológicos cervicovaginais realizados em 
mulheres de 25 a 59 anos usuárias do SUS,6 de 2002 a 
2011, mostra estabilidade na cobertura desse procedi-
mento (Gráfico 6).

Diretrizes como redução da mortalidade materna, ex-
pansão da assistência pré-natal, melhoria da atenção 
obstétrica, assistência à anticoncepção, tratamento do 
aborto incompleto e em casos previstos em lei, simul-

5. Razão entre o número de mamografias realizadas no SuS e o total da po-
pulação feminina de 50 a 69 anos.

6.  Razão entre o número de exames citopatológicos cervicovaginais realiza-
dos em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nessa faixa etária.
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Gráfico 5
Taxas de mortalidade específica por neoplasia maligna de mama e colo uterino em mulheres de 30 a 60 anos
Estado de São Paulo −1996-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base unificada de Óbitos.

Gráfico 6
Razão de exames citopatológicos cervicovaginais realizados em 
mulheres de 25 a 59 anos e razão de mamografias bilaterais 
realizadas em mulheres de 50 a 69 anos pelo SUS 
Estado de São Paulo − 2002-2011
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Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS − SIA/SUS; 
Fundação Seade. Projeções Populacionais.

taneamente à prevenção do câncer cervical e de mama 
foram priorizadas gradativamente no Estado em cum-
primento às metas relacionadas à promoção da saúde 
sexual e reprodutiva até 2015, na rede do Sistema Único 
de Saúde – SUS. Apesar de a mortalidade materna ter 
decrescido no Estado, entre 1990 e 2010, seu valor ainda 
não é considerado aceitável pela Organização Mundial 
da Saúde – OMS. Além disso, o perfil das causas de 

mortes maternas aponta insuficiências no atendimento 
pré-natal e na qualidade da assistência ao parto, entre 
outros fatores.

Esse fato se torna mais grave na medida em que a morte 
de mulheres por complicações na gestação, no aborto, 
parto e puerpério é evitável e passível de prevenção por 
meio de medidas eficientes de assistência à saúde, desde 
o planejamento familiar até os cuidados pós-parto, pas-
sando por todo o processo gestacional. Nesse cenário, a 
atenção ao pré-natal constitui um dos fatores primordiais 
na inversão desse quadro.

Adicionalmente, a estabilidade nas taxas de mortalidade 
por câncer de mama e de colo de útero no período de 
1990 a 2010 indica a necessidade de manutenção e 
ampliação das políticas de atenção à saúde da mulher.

Bibliografia

BRASIl. Ministério da Saúde. Portaria n. 570, de 1o de 
junho de 2000.

CARNIEL, E.F.; ZANOLLI, M.L.; MORCILLO, A.M. 
Fatores de risco para indicação do parto cesáreo em 
Campinas (SP). Rev. Bras. Ginecol. Obstet., v. 29, n. 1, 
p. 34-40, 2007.

CHACHAM, A.S.; PERPÉTUO, I.H.O. Determinantes 
sócio-econômicos da incidência de partos cirúrgicos 
em Belo Horizonte. In: ENCONTRO NACIONAL DE 



40São PAulo – RelatóRio estadual de acompanhamento 2012 – objetivos de desenvolvimento do milênio 

M
elhorar a saúde m

aterna

ESTUDOS POPULACIONAIS, 10., 1996, Caxambu. 
Anais... Caxambu: Abep, p. 2.587-2.610, 1996. v. 4.

FUNDAÇÃO SEADE. Movimento do Registro Civil − 
Tabulação de microdados. São Paulo, 2010. Disponível 
em: <http://www.seade.gov.br/produtos/mrc>.

LAUREINTI,R.; JORGE, M.H.P.M.; GOTLIEB, S.L.D. A 
mortalidade materna nas capitais brasileiras: algumas 

características e estimativa de um fator de ajuste. Rev. 
bras. epidemiol., v. 7, n. 4, p. 449-460, 2004.

oMS. Assistência ao parto normal: um guia prático. 
Genebra: 1996.

WHO. THE WORLD BANK. Maternal Mortality in 
2005. Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, 
and The World Bank. Geneva: WHO, 2007.

Quadro 1 – Ações pArA redução dA MortAlidAde MAternA

O Estado de São Paulo desenvolve diversas ações articuladas relacionadas ao objetivo de redução da mortalidade materna e assistência 
médica às mulheres.

• O Programa Saúde da Mulher desenvolve diversas medidas de apoio ao planejamento familiar, controle e prevenção do câncer, 
assistência ao parto e atendimento às vítimas de violência sexual. As principais ações deste programa são: distribuição de métodos 
contraceptivos e kit de contracepção de emergência, por meio do Programa Dose Certa e Casa do Adolescente; prevenção e 
tratamento do câncer de mama nos Mutirões de Saúde; assistência hospitalar e ambulatorial nas áreas de ginecologia e oncologia 
genital e mamária, pelo Centro de Referência da Mulher; além do atendimento médico e psicológico às vítimas de violência, 
por meio do projeto Bem-me-quer.

• Para o planejamento familiar, há distribuição, nas Unidades Básicas de Saúde, de vários métodos contraceptivos. Os 
anticoncepcionais estão disponíveis nas farmácias Dose Certa da capital, situadas em locais de fácil acesso, como estações de 
metrô, trem e centros de saúde. Qualquer mulher em idade fértil que apresente receita médica emitida por unidade pública de 
saúde, com o nome do princípio ativo do medicamento, pode retirar a medicação. Também nas farmácias Dose Certa é possível 
encontrar o kit de contracepção de emergência, que contém uma dose (dois comprimidos) do contraceptivo de emergência, 
12 preservativos masculinos e um folheto explicativo, com orientação para a usuária, destacando a importância do uso regular 
dos outros métodos contraceptivos e do preservativo como dupla proteção.

• Diversos programas são voltados aos jovens, como a Casa do Adolescente, educação sexual nas escolas, distribuição de 
anticoncepcionais, entre outros, visando a redução de número de adolescentes grávidas no Estado. Essas ações garantem a 
qualidade de vida das adolescentes, dando a opção de escolher se e quando ser mãe.

• Na área de prevenção e tratamento do câncer de mama, há os Mutirões de Saúde, que realizam exames de mamografia e exames 
em pacientes com pedidos médicos das redes pública e particular. O objetivo dos mutirões é diminuir a espera e, principalmente, 
incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

• Em relação à gestante, os municípios com os mais elevados índices de mortalidade materna foram mapeados para receberem 
investimentos e aprimorar a assistência, evitando as mortes de gestantes e de bebês. A principal ação desenvolvida é a capacitação 
das redes de saúde municipais e, quando necessário, o financiamento para compra de equipamentos hospitalares. 

• Além destes atendimentos descentralizados, o governo do Estado desenvolveu, no Hospital Pérola Byington, o Centro de 
Referência de Saúde da Mulher, que oferece assistência hospitalar e ambulatorial, sendo referência nas áreas de ginecologia e 
oncologia genital e mamária. Além disso, o Programa Saúde da Família, os Ambulatórios Médicos de Especialidades e o novo 
Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem tendem a contribuir fortemente para a redução dos índices de mortalidade materna. 
Com estas ações combinadas e articuladas, o Estado avança na prevenção de doenças, amplia a capacidade de atendimento e 
realização de exames e agiliza o diagnóstico e tratamento de doenças.



META
Até 2015, ter detido a incidência da malária e de outras doenças 

importantes e começado a inverter a tendência atual. 6c

META 
Até 2015, ter detido a propagação do HIV/Aids e começado a 

inverter a tendência atual.

META
Alcançar, até 2010, o acesso universal ao tratamento para HIV/Aids 

para todos aqueles que o necessitem.

6a

6b

Combater
o HIV/Aids, 
a malária e 

outras doenças
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Gráfico 1
Taxas de incidência de Aids
Brasil e Estado de São Paulo − 1990-2010

Fonte: Cooperação Técnica PEDST/Aids-SP e Fundação SEADE. Base Integrada Paulista de Aids (BIP-Aids).

São Paulo foi um dos estados brasileiros mais atin-
gidos pela epidemia da Aids, mas as ações que im-
plementou tiveram bons resultados no controle da 

doença. O Gráfico 1 mostra que, até 1998, a incidência 
de Aids cresceu continuamente no Brasil, sobretudo em 
São Paulo. A partir de então, o indicador reverteu sua 
trajetória no Estado, mas permaneceu em ascensão até 
2003 no país. A partir desse ano, o indicador decres-
ceu, de forma particularmente intensa em São Paulo. 
Desse modo, se em 1990 a incidência da Aids no Estado 
equivalia a 2,6 vezes a média nacional, em 2010 essa 
diferença passou a 1,1.

o Estado de São Paulo exibia a maior taxa de incidência 
entre as Unidades da Federação até 2001, quando foi 
superado por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 
2008, o indicador paulista correspondia a 19,6 casos de 
Aids a cada 100 mil pessoas, o que levou o indicador de 
São Paulo a situar-se no mesmo patamar do de Mato 
Grosso do Sul e a tornar-se o sexto Estado com maior 
incidência de Aids, após Rio Grande do Sul (41,2 casos 
por 100 mil pessoas), Roraima (31,7), Santa Catarina 
(26,6), Rio de Janeiro (26,3) e Amazonas (26,0).

A taxa de incidência de Aids no Estado de São Paulo 
entre 1990 e 2010 declinou nos menores de 40 anos: 
62% entre os adolescentes de 13 a 19 anos, 52% nos 
jovens de 20 a 24 anos e 41% entre os indivíduos de 
25 a 29 anos. Para as idades de 5 a 12 anos, em 2010 

a taxa situou-se abaixo de um caso a cada 100 mil pes-
soas, permanecendo praticamente constante no período 
1990-2010. Por sua vez, entre as idades de 50 a 59 anos 
observou-se aumento de mais de 130%, e de 58%, na 
população acima de 60 anos. 

Esses resultados mostram que o Estado de São Paulo 
já superou a meta de reduzir em pelo menos 25% a 
incidência da Aids entre os jovens, estabelecida pelo 
Programa das Nações unidas para o Desenvolvimento 
– PNUD para 2010 (Gráfico 2).

Entre os fatores explicativos para a redução mais intensa 
da incidência de Aids entre os mais jovens estão:

n a incorporação do teste para diagnóstico do HIV 
durante a gestação, o que permite prevenir a trans-
missão vertical;

n o rígido controle de sangue e hemoderivados, redu-
zindo os casos de transmissão da doença por meio 
das transfusões sanguíneas;

n a redução da transmissão do vírus HIV por meio do 
uso de drogas injetáveis, seja pela retração do uso 
dessas substâncias, seja pela maior cautela de seus 
usuários em sua aplicação; 

n a distribuição das drogas antirretrovirais aos portado-
res do vírus HIV assintomáticos, diminuindo a carga 
viral e assim reduzindo a transmissão;

n  maiores níveis de infor-
mação entre adolescentes 
e jovens sobre as formas de 
contágio e de prevenção da 
doença.

Desde 1996, quando se im-
plantou em São Paulo a polí-
tica de acesso universal ao tra-
tamento antirretroviral – que 
combina medicamentos com 
diferentes formas de ação no 
esquema denominado Terapia 
Antirretroviral de Alta Efetivi-
dade (Haart) –, tem se obser-
vado redução importante da 
taxa de mortalidade por Aids: 
de 22,9 por 100 mil habitan-
tes, em 1995, para 7,6 óbitos 
a cada 100 mil habitantes, em 
2010, correspondendo a uma 
redução de 67%, no período. 

A tuberculose é outra en-
fermidade cuja incidência 
se espera reduzir até 2015. 
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Elevadas taxas de incidência 
dessa doença estão geral-
mente associadas a baixos 
níveis de desenvolvimento 
socioeconômico e a condições 
insatisfatórias de assistência, 
diagnóstico e tratamento de 
sintomáticos respiratórios. 
Também aumenta a morbida-
de quando há associação entre 
tuberculose e infecção pelo 
HIV (NATAL, 1998). Em sua 
maioria, os afetados pela tu-
berculose são homens jovens e 
adultos, portanto, na fase mais 
produtiva da vida: cerca de 
80% dos casos notificados de 
tuberculose atingem pessoas 
de 20 a 59 anos de idade, com 
uma razão de dois homens 
para cada mulher. 

Segundo a OMS, o Brasil é o 
18º país com mais casos entre 
22 considerados. Ainda que 
a incidência de novos casos 
tenha se reduzido em 26,8%, 
entre 1990 e 2009, notificam-
-se 70 mil casos novos por ano 
no país, dos quais 15 mil em 

Gráfico 3
Taxas de incidência e de mortalidade por Aids
Estado de São Paulo − 1990-2010

Fonte: Fundação Seade 1990 a 2004; Fundação Seade; Secretaria Estadual de Saúde; Secretarias Municipais de Saúde. Base Unificada de Óbitos 2005 a 2010. Cooperação Técnica PEDST/
Aids-SP e Fundação Seade. Base Integrada Paulista de Aids (BIP-Aids).
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Gráfico 2
Taxas de incidência de Aids, por faixa etária
Estado de São Paulo − 1990-2010
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Gráfico 5
Taxas de incidência e de mortalidade por tuberculose
Estado de São Paulo − 1990-2010

Fonte: Fundação Seade 1990 a 2004; Fundação Seade; Secretaria Estadual de Saúde; Secretarias Municipais de Saúde. Base Unificada de Óbitos 2005 a 2010. Casos de tuberculose: 1990-
2005 – EPI TB; 2006-2010 TBweb.

Gráfico 4
Taxas de incidência de tuberculose
Brasil e Estado de São Paulo − 1990-2010

Fonte: MS/SVS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. Situação da base nacional em 24/06/2011. Casos de tuberculose: 1990-2005 – EPI TB; 2006-2010 TBweb. 
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Gráfico 6
Taxas de abandono do tratamento e de cura de casos de 
tuberculose pulmonar (1)
Estado de São Paulo − 2001-2010 (2)

Fonte: Ministério da Saúde/SVS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. 
(1) Taxa de abandono do tratamento supervisionado da tuberculose é a proporção de casos 
novos em que ocorreu o abandono do tratamento em relação ao total de casos novos 
notificados no ano.
Taxa de cura é a proporção de casos novos tratados e curados em relação ao total de casos 
novos notificados no ano.
(2) Os dados de 2010 foram atualizados em 02/01/2012, sujeitos a revisão.
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São Paulo. Assim, mesmo com a retração de quase 25% 
da taxa de incidência da doença neste Estado desde 
1990, seu valor em 2010, de 39,3 casos novos por 
100 mil habitantes (Sinan/MS), é praticamente igual à 
média do Brasil, de 38,4 por 100 mil habitantes, ainda 
preocupante (Gráfico 4).

A taxa de mortalidade por tuberculose tem oscilado 
nos últimos anos em torno de 2,3 óbitos por 100 mil 
habitantes, após intenso recuo entre 1999 e 2005. En-
tre 1999 e 2009, a taxa de mortalidade por esta causa 
diminuiu 49%. A trajetória percorrida nesse período 
sinaliza a consecução da meta estabelecida para essa 
enfermidade para 2015: redução de 50% na prevalência 
da doença (Gráfico 5).

Pode-se admitir que o atual quadro da tuberculose de-
rive, entre outros fatores, da assistência excessivamente 
centralizada e do longo período hoje exigido para o tra-
tamento dos doentes (mínimo de seis meses), associados 
ao adensamento populacional nas periferias das grandes 
cidades sem a adequada condição sanitária. Registre-se 
ainda que a associação com a Aids tenha impulsionado 
o crescimento da incidência de tuberculose em todo o 
mundo. No Estado, aproximadamente 12% dos casos 
de Aids apresentam a tuberculose como doença asso-
ciada, conforme o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação – Sinan. 

Por essas razões, a tuberculose tem sido objeto de ações 
e investimentos recentes do Sistema Único de Saúde 
– SUS, visando descentralizar o atendimento, adotar 
novas formas de garantir a continuidade do tratamento, 
ampliando a capacidade de detecção de novos casos e 
aumentando a taxa de cura (Gráfico 6). 

Entre as outras doenças incluídas nesse objetivo, cuja 
meta é deter e reverter sua propagação até 2015 insere-
-se a malária – endêmica em certas regiões do país, 
como a Amazônia. Sua incidência no Estado de São 
Paulo é muito baixa, com índice parasitário anual de 
0,01 exames positivos por 1.000 habitantes, em 2009. 
Além disso, os poucos casos autóctones identificados de 
malária ocorreram em locais próximos à Serra do Mar, 
especificamente na região do Vale do Ribeira. Quanto 

à hanseníase, o Estado de São Paulo registrou taxa de 
prevalência de 0,70 casos por 10 mil habitantes, em 
2008, valor considerado aceitável pela Organização 
Mundial da Saúde – OMS. Ainda assim, algumas áreas 
do Estado ainda registram coeficiente de prevalência 
superior a 2,0 casos por 10 mil habitantes: Barretos, 
Presidente Venceslau, Caraguatatuba e Jales (Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo/CCD/CVE).
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Quadro 1 – Ações de CombAte Ao HIV/AIds, à mAlárIA e A outrAs doençAs

A Secretaria da Saúde tem programas que contribuem, direta e indiretamente, para alcançar a meta de redução do HIV e outras doenças 
importantes no Estado de São Paulo. 

• o programa Casa do Adolescente é uma parceria entre as Secretarias da Saúde e da Assistência e Desenvolvimento Social e as 
prefeituras municipais para cuidar da saúde dos adolescentes e atender a demandas específicas, como consultas individuais e reuniões 
sobre assuntos como gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. A casa do Adolescente atende pessoas de 10 
a 20 anos, com equipe multiprofissional composta por clínicos, pediatras, ginecologistas, psiquiatras, odontologistas, psicólogos, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiras, educadores e arte-educadores. 

• o governo do Estado inaugurou ainda dois novos hospitais, para ampliar o atendimento e o tratamento do câncer e doenças do 
coração, e um novo serviço de diagnóstico por imagem a fim de diminuir o tempo de diagnósticos de doenças. 

•  o Instituto do Câncer, inaugurado em 2008, é o primeiro hospital público do Estado exclusivo para atendimento em oncologia e o 
maior centro especializado em câncer da América latina, com foco em assistência humanizada, pesquisa e ensino. o prédio possui 
580 leitos e atende cerca de 6 mil pacientes por mês com diagnóstico de câncer.

• o Instituto Dante Pazzanese é um importante centro de pesquisa e atendimento especializado, referência nacional em cardiologia. 
Nos últimos anos, foi construído um novo ambulatório com 73 consultórios e capacidade para realizar 264 mil consultas por ano. 
Recentemente foi inaugurada a primeira sala híbrida do país construída em um centro cirúrgico com robô e exames em 3D para 
guiar cirurgias cardíacas complexas. Com investimento de R$ 4,5 milhões e ocupando espaço de 130 m², a nova sala híbrida reúne o 
aparato de um centro cirúrgico ao uso de um equipamento de ponta na área de diagnóstico. O novo serviço usa tecnologia moderna 
para apoio diagnóstico de pacientes operados. Permite, por exemplo, que exames feitos com imagens de alta resolução e em 3D 
ajudem a guiar cirurgias cardíacas complexas, incluindo operações coronarianas e vasculares. Entre os pacientes a serem atendidos 
estão idosos, portadores de doenças degenerativas e crianças cardiopatas.

• Além disso, a Secretaria da Saúde instalou um tele-eletrocardiograma para tornar mais rápidos os resultados de exames cardiológicos 
realizados em hospitais e centros de saúde estaduais. O Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi) é a primeira rede de 
diagnóstico por imagem da América Latina e conta com médicos 24 horas por dia, recebendo imagens em tempo real e emitindo 
os laudos on-line para os hospitais e centros de saúde estaduais. O sistema tem capacidade de processar 15 milhões de exames 
por ano e torna mais ágil a entrega de laudos de ultrassonografia, mamografia, raio X, endoscopia, ecocardiografia, tomografia e 
ressonâncias assinados por especialistas, que retornarão ao paciente seu exame em apenas 30 minutos. 

• No que diz respeito às ações e programas estaduais de prevenção de doenças e controle de endemias e epidemias, destacam-se as 
campanhas de vacinação, as ações de vigilância sanitária, bem como ações de capacitação profissional dos servidores e pesquisas 
científicas. No âmbito da prevenção, o Estado de São Paulo foi pioneiro em aprovar a Lei Antifumo, que objetiva preservar a saúde 
pública, com a proibição de fumar em locais fechados de uso coletivo. Os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis por 
manter o ambiente livre do tabaco. As sanções ao não cumprimento da lei variam de multas até a possibilidade de interdição dos 
estabelecimentos.



Garantir a 
sustentabilidade 

ambiental

META 
Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas  
e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.

META
Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso 

permanente e sustentável à água potável e esgotamento sanitário.

META
Reduzir a perda da biodiversidade, alcançando até 2010,  

uma redução significativa na taxa de perda.

7a

7b

7c
META

Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo 
menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. 7d
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A preservação do meio ambiente e o desenvolvi-
mento sustentável têm sido, há bastante tempo, 
preocupações presentes na sociedade e no go-

verno paulista. As informações que seguem mostram os 
efeitos dessas preocupações na própria estrutura admi-
nistrativa governamental, nas ações do setor público e 
na melhoria das condições ambientais do Estado e de 
vida de sua população.

A atenção ambiental na gestão pública e sua incorpo-
ração em programas governamentais são elementos 
necessários para que as metas desse objetivo sejam 
atingidas. 

Para incentivar o desenvolvimento desses instrumentos, 
o governo do Estado de São Paulo instituiu o Projeto 
Município Verde Azul, buscando descentralizar a política 
ambiental, o que, além de possibilitar ganhos de eficiên-
cia na gestão ambiental, cria responsabilidades mútuas, 
estimulando o desenvolvimento da competência ge-
rencial e o aparelhamento institucional dos municípios.

o grau de institucionalização dos municípios no âmbito 
da gestão ambiental pode ser avaliado pela existência 
de Conselho Municipal de Meio Ambiente e de órgão 
voltado especificamente à gestão ambiental na estrutura 
administrativa de suas prefeituras – secretaria, diretoria 
ou departamento.

Em 2010, 84,5% dos municípios paulistas possuíam 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e 79,1% haviam 
instituído órgão municipal de meio ambiente. Portanto, 
os municípios do Estado têm avançado em sua estrutura 
organizacional, de modo a facilitar e aumentar a quali-
dade de suas ações no campo ambiental.

um dos principais instrumentos de atuação pública para 
garantir a preservação do meio ambiente, diante das 
pressões que o atingem, corresponde aos licenciamentos 
ambientais. 

A evolução desses licenciamentos no Estado de São 
Paulo, entre 2002 e 2007, mostra a preocupação dos 
entes governamentais com a preservação ambiental. 
Nesse período, os empreendimentos que apresentaram 
maior número de solicitações foram os vinculados ao 
saneamento (403) e à indústria (401), respondendo 
respectivamente, por 35,3% e 35,1% do total. Também 
foi expressivo o número de licenciamentos solicitados 
para obras de infraestrutura e mesmo para intervenções 
urbanísticas e habitacionais (Gráfico 1). 

outra forma de se avaliar a atuação pública no campo 
ambiental consiste na contabilização da constituição e 
gerenciamento de áreas protegidas, com vistas a preser-
var a cobertura vegetal e a biodiversidade. Estas áreas 
podem ser, simplificadamente, de duas naturezas: de 

Município Verde Azul

Em 2011, os 645 municípios do Estado de São Paulo já ha-
viam aderido ao Projeto Município Verde Azul, a partir da 
assinatura de um “Protocolo de Intenções” que propõe dez 
diretivas ambientais relacionadas a questões prioritárias a 
serem desenvolvidas. Assim, é estabelecida a parceria com a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que orienta, segun-
do critérios específicos a serem avaliados ano a ano, quais 
as ações necessárias para que o município seja certificado 
como Município Verde Azul.

As dez diretivas são: esgoto tratado; lixo mínimo; recupe-
ração da mata ciliar; arborização urbana; educação am-
biental; habitação sustentável; uso da água; poluição do ar; 
estrutura ambiental; e conselho de meio ambiente, em que 
os municípios concentram os seus esforços na construção 
de uma agenda ambiental efetiva.

Licenciamentos ambientais no Estado de São Paulo

Atualmente, qualquer intervenção pública ou privada po-
tencialmente danosa ao meio ambiente depende, para sua 
execução e posterior operação, de licenciamento concedido 
por uma agência ambiental que, no caso do Estado de São 
Paulo, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
– Cetesb e, no município de São Paulo, é a Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente. 

Para obtenção desses licenciamentos, os responsáveis pela 
intervenção devem apresentar àquela agência estudos e 
relatórios de impacto ambiental – EIA-Rima, se forem in-
tervenções potencialmente danosas ao meio ambiente, 
ou Relatórios Ambientais Preliminares – RAP, para obras e 
intervenções menores, que causem menos danos ao meio 
ambiente. De posse desses instrumentos, a agência conce-
de ou não o licenciamento ou o condiciona a certas ações 
mitigatórias que venham a compensar eventuais danos que 
a intervenção possa causar.

Gráfico 1
Solicitações de licenciamento ambiental, por característica 
da intervenção, segundo tipo de licenciamento
Estado de São Paulo – 2002-2007

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental – Cetesb.
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proteção integral e de uso sustentável. o Estado de São 
Paulo contava, em 2010, com 94 dessas unidades, das 
quais 50 de proteção integral e 44 de uso sustentável.

um dos impactos dessas medidas pode ser avaliado por 
meio da mensuração da quantidade de espécies animais 
em extinção. No Estado de São Paulo, foram feitos três 
levantamentos (1998, 2008 e 2010) das espécies de 
vertebrados, segundo grupos taxonômicos (mamíferos, 
aves, répteis, anfíbios, peixes de água doce e peixes 
marinhos), e das espécies em processo de extinção. Em 
que pese o fato de os totais de espécies levantadas te-
rem sido diferentes nos três anos (2.047, 2.583 e 2.510, 
respectivamente), observaram-se avanços importantes 
entre mamíferos e répteis. Entretanto, a situação de 
ameaça de extinção, no período 1998-2010, agravou-
-se na maioria dos grupos, sobretudo entre peixes, 
especialmente marinhos. Isso indica a necessidade de 
promover ações capazes de estender os bons resultados 
obtidos naqueles dois grupos para os demais da fauna 
paulista (Gráfico 2).

outro impacto daquelas medidas pode ser identificado 
pela avaliação das mudanças na cobertura vegetal. os 
indicadores de cobertura de vegetação nativa em relação 
ao total da área do Estado e de presença de mata ciliar 
em seus ambientes naturais (ao longo dos cursos d’água) 
são de extrema relevância para a consecução dos obje-
tivos de desenvolvimento sustentável e têm mostrado 
evolução claramente positiva. Esses elementos são fun-
damentais para a manutenção do efeito ecossistêmico 
do meio, pois permite a proteção do solo, a preservação 
dos recursos hídricos e dos nichos ecológicos e o fluxo 
gênico entre populações de animais e plantas. 

Em 2011, com metodologia mais acurada, verificou-se 
que a vegetação nativa representava 17,5% da área total 
do Estado de São Paulo. Trata-se de resultado muito 

Gráfico 2
Proporção de espécies da fauna ameaçadas de extinção
Estado de São Paulo – 1998-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental.

Gestão das unidades de conservação do governo do 
Estado de São Paulo

As unidades de conservação estaduais são geridas pela Fun-
dação Florestal, que estabelece critérios de avaliação de suas 
condições, com base nos seguintes indicadores: qualidade 
dos recursos protegidos, gestão, uso social ou interação so-
cioambiental e qualidade de vida da população beneficiária. 
A partir desses indicadores, as áreas são classificadas em 
Unidades de Proteção Integral ou Unidades de Uso Susten-
tável e recebem notas que variam de 0 a 100, estratificadas 
em cinco grupos de qualidade: muito inferior (notas de 0 a 
40), inferior (de 41 a 55), mediana (de 56 a 70), elevada (71 
a 85) e excelente (86 a 100). O resultado dessa classificação 
mostra que as áreas de proteção integral alcançaram nota 
60 (qualidade mediana) e as de uso sustentável obtiveram 
nota 49 (qualidade inferior), portanto, ainda distantes da nota 
mínima (86) da meta de qualidade, que é o nível excelente.
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favorável, que permite acreditar que será alcançada a 
meta estabelecida para 2020, pelo Painel de Qualidade 
Ambiental do Estado, de 20,0%.

A situação das matas ciliares é menos satisfatória, 
uma vez que apenas 40,0% dessas áreas encontram-
-se preservadas (400,2 mil hectares de matas ciliares 
cadastrados a cada milhão de hectares disponíveis). A 
meta para 2020 é de que 100% dessa área potencial 
esteja revegetada. Para atingi-la, serão necessários es-
forços intensos e a adesão da sociedade, já que parte 
expressiva de tais áreas compõe o enorme conjunto de 
propriedades fundiárias particulares existentes no Estado 
de São Paulo. 

outra área em que o Estado de São Paulo vem logrando 
bons resultados refere-se às emissões de gases de efeito 

Emissões de gases

Um importante compromisso com os princípios do desenvol-
vimento sustentável refere-se a ações que visam diminuir a 
emissão de dióxido de carbono, um dos gases de efeito es-
tufa. A relação entre as emissões de CO

2
 e o Produto Interno 

Bruto – PIB indica a eficiência energética dos processos pro-
dutivos presentes em certa região. Quanto maior a eficiência 
energética desses processos, maior o comprometimento da 
sociedade em caminhar para uma produção limpa.

Nessa mesma linha situam-se as ações dirigidas à redução da 
emissão de precursores de ozônio, que, em baixas altitudes, 
é nocivo à saúde. Tais ações visam aumentar a eficiência das 
atividades econômicas e, sobretudo, controlar as emissões 
derivadas da queima de combustíveis, principal causadora de 
tal tipo de poluição. Assim, a medição da quantidade de ozô-
nio na atmosfera é prioritária nos grandes centros urbanos.
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estufa (GEE). A relação entre emissões de Co
2
 e o PIB é 

o principal indicador para acompanhar a evolução desse 
fenômeno. A redução desse quociente parece refletir  
investimentos na eficiência energética de processos 
industriais, além da substituição do combustível fóssil 
pelo etanol.

Assim, a redução desse indicador, entre 1994 e 2009, 
indica o aperfeiçoamento dos processos produtivos e a 
difusão da produção limpa no Estado (Gráfico 3). Tam-
bém diminuíram as ultrapassagens dos padrões aceitá-

veis dos níveis de ozônio: em 2004, a presença desse gás 
estava 5,8% acima do padrão aceitável, proporção que 
se reduziu para 3,7%, em 2009. É importante ressaltar 
que este último indicador sofre muita interferência das 
condições climáticas, como dispersão da poluição e 
ocorrências de chuva.

Além da medida da emissão desses gases específicos, 
a qualidade do ar é um indicador clássico da condição 
ambiental. As informações disponíveis mostram que, 
entre 2002 e 2010, melhorou a qualidade do ar no 

Estado de São Paulo: se, no primeiro 
ano, 44,5% das amostras coletadas 
apresentavam boa condição do 
ar, em 2010, esse valor chegou a 
72,3%. Em contrapartida, no mesmo 
período, diminuíram as proporções 
de amostras consideradas de qualida-
de regular (de 51,0% para 26,5%), 
inadequada (de 3,1% para 1,0%) e 
má (de 1,6% para 0,2%) (Gráfico 4).

uma possível causa desses avanços 
reside na ampliação do uso de ener-
gia renovável – solar, eólica, hidráu-
lica, biomassa, entre outras – no Es-
tado de São Paulo. Desde 2000 tem 
crescido constantemente a utilização 
desse tipo de energia, que, em 2009, 
já correspondia a mais da metade 
do consumo do Estado, sobretudo 
pela intensificação do emprego de 
biocombustíveis (Gráfico 5).

outro campo em que houve pro-
gressos relevantes foi o da qualidade 
dos recursos hídricos, seja associada 
à manutenção de biomas aquáticos 
seja ligada ao consumo público. No 
Estado de São Paulo, foram criadas 
as unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHI, às quais 
está relacionada a maioria dos indi-
cadores apresentados nesta seção.

Em relação ao primeiro aspecto – 
qualidade das águas para proteção 
da vida aquática e manutenção dos 
biomas –, em 2010, duas bacias 
hidrográficas do Estado apresen-
tavam 100% de suas águas com 
qualidade ótima/boa, outras seis exi-
biam qualidade predominantemente  
ótima/boa, nove contavam com 
qualidade predominantemente re-
gular e cinco com predominância de 
situação ruim/péssima. Em média, o 

Gráfico 3
Emissão de dióxido de carbono em relação ao PIB
Estado de São Paulo – 1994-2009

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Coordenadoria de Planejamento Ambiental.
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Gráfico 4
Distribuição das amostras coletadas, por qualidade do ar
Estado de São Paulo – 2002-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 
Cetesb.
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Gráfico 5
Participação do uso de energia renovável na matriz energética
Estado de São Paulo – 1994-2009

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Coordenadoria de Planejamento Ambiental.
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Mapa 1
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI, segundo tipos
Estado de São Paulo – 2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo.

Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHI

As 22 UGRHIs classificam-se em 
quatro tipos: Agropecuária, Con-
servação, em Industrialização e 
Industrial, conforme o Anexo III da 
Lei Estadual no 9.034, de 1994, que 
estabeleceu o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (Mapa 1).
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Estado apresentou 31,0% de suas águas com qualidade  
ótima/boa para a proteção da vida aquática, 38,0% 
regular e 31,0% ruim/péssima (Gráfico 6).

A distribuição espacial da qualidade da água obedece 
a lógica da localização industrial e da urbanização do 
Estado. As bacias em piores condições situam-se ao 
longo do eixo urbano/industrial macrometropolitano, 
que segue da Baixada Santista até Sorocaba e Campi-
nas, tendo como polo a Região Metropolitana de São 
Paulo (Mapa 2). 

A qualidade precária das águas, em certos trechos das 
bacias na porção oeste do Estado, pode estar vincula-
da ao carreamento de insumos agrícolas para cursos 
d’água e à ausência de tratamento do esgoto urbano. 
o destaque positivo é a boa qualidade das águas da 
bacia do Rio Paraíba do Sul, apesar de localizada em 
área fortemente industrializada e urbanizada. Já o des-
taque negativo recai sobre a bacia Mantiqueira, devido 
à baixa cobertura do tratamento do esgoto sanitário 
ainda presente na região.

o acesso à água tratada por meio de rede de abaste-
cimento é um dos serviços urbanos mais amplamente 
disponibilizados à população nos municípios brasileiros 
– só superado pela energia elétrica – e contribui para a 
qualidade de vida e do meio ambiente. Seus impactos 
positivos sobre as condições de saúde das crianças bra-
sileiras, na última década, são notáveis.

No entanto, é crucial que se garanta a qualidade da água 
a ser distribuída para a população, que, em São Paulo, é 

Qualidade das águas para manutenção de biomas

A condição das águas para a proteção da vida é outro 
elemento importante para avaliar a qualidade ambiental. 
Diferentemente dos mananciais para uso humano, ela reflete 
a qualidade das águas essenciais à manutenção de biomas, 
aquáticos ou não. Para seu monitoramento, utilizou-se o Ín-
dice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática 
– IVA, que considera variáveis como oxigênio dissolvido, PH e 
toxidade, bem como presença de substâncias tóxicas e grau 
de trofia. Esse indicador é estruturado em uma escala de 0 a 
100, que classifica a qualidade da água em cinco categorias: 
ótima, boa, regular, ruim e péssima. As informações que o 
alimentam originam-se de 192 pontos de coleta da Cetesb, 
distribuídos nas 22 bacias hidrográficas do Estado. Aqui os 
resultados referem-se às 22 bacias hidrográficas do Estado 
(Mapa 1), organizados em três níveis de qualidade: ótima/
boa, regular e ruim/péssima.

Qualidade da água para fins de abastecimento público

A qualidade da água para abastecimento humano é fator 
decisivo da segurança ambiental das populações. Quanto 
melhor sua qualidade, menores serão os gastos em seu trata-
mento e, por consequência, mais eficiente será o sistema de 
saneamento básico. Para monitorar a água para o consumo 
humano utilizou-se o Índice de Qualidade de Água Bruta para 
Fins de Abastecimento Público – IAP. O IAP é representado 
em uma escala de 0 a 100 pontos que reflete a existência 
de esgotos sem tratamento lançados nos corpos d�água, de 
substâncias tóxicas e de elementos que afetam a qualidade 
organoléptica da água, advindos principalmente de fontes 
difusas. Quanto maior o valor do IAP, melhor a qualidade 
da água para o abastecimento público, sendo calculado 
apenas para os pontos onde há captações de água para 
abastecimento público.

Gráfico 6
Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática – IVA, por tipo 
de uGRHI
Estado de São Paulo – 2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 
Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo.
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Esse indicador melhorou entre 2003 e 
2010, no conjunto dos mananciais mo-
nitorados. Em 2003, 40% dos pontos 
de monitoramento apresentaram índice 
bom, porcentual que atingiu 55,0%, 
em 2010. No outro extremo, em 2003, 
10,0% dos pontos monitorados regis-
travam qualidade péssima e 27,0%, 
ruim, ao passo que em 2010 tais pro-
porções diminuíram substancialmente, 
chegando a, respectivamente, 2,0% e 
14,0% (Gráfico 7).

No Estado de São Paulo, o acesso à 
rede de abastecimento de água trata-
da é praticamente universal nas zonas 
urbanas, com 99,3% dos moradores 
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Mapa 2
Bacias hidrográficas, segundo classes de qualidade das águas para a proteção à vida aquática – IVA
Estado de São Paulo – 2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo.
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atendidos em 2009. No Brasil, no mesmo ano, esse 
porcentual correspondia a 93,5%.

A cobertura da rede coletora de esgoto ou fossa séptica 
também é elevada no Estado de São Paulo: 95,5% dos 
moradores de domicílios urbanos são atendidos por 
essa rede, diante de 80,4% para o conjunto do país. 
Vale observar que, em São Paulo, 91,8% do acesso 
ao esgotamento sanitário se faz por meio de rede de 
coleta pública, enquanto no país cerca de 60,8% do 
atendimento se dá por fossa séptica.

Nas últimas décadas elevou-se substancialmente a 
cobertura do saneamento básico, tanto em São Paulo 
como no Brasil. Entre 1992 e 2009, a proporção dos 
domicílios urbanos ligados à rede geral de água passou 
de 97,5% para 99,3%, em São Paulo, e de 88,3% para 
93,5%, no Brasil. Quanto ao acesso ao esgotamento 
sanitário adequado, a cobertura dos domicílios urbanos, 
no mesmo período, passou de 87,4% para 95,5%, em 
São Paulo, e de 66,1% para 80,4%, no conjunto do 
país (Gráfico 8).

Gráfico 7
Distribuição dos pontos de monitoramento, segundo Índice 
Médio da Qualidade da Água Bruta para Abastecimento 
Público – IAP
Estado de São Paulo – 2003-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental – Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado 
de São Paulo – 2011.
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Gráfico 8
Proporção de domicílios urbanos ligados às redes de água e esgoto
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Não houve coleta de dados da PNAD para os anos de 1994 e 2000.
Nota: Água ligada à rede geral e esgoto ligado à rede coletora ou fossa séptica.

A mesma situação é constatada quando se observa a 
proporção de moradores de domicílios rurais com ba-
nheiro e com acesso à água canalizada em pelo menos 
um dos cômodos. Em 2009, 91,3% dos residentes de 
áreas rurais no Estado tinham acesso à água canalizada 
(diante de 68,8% no conjunto do país) e 99,1% deles 
dispunham de banheiro (82,3% no total do país) (Grá-
fico 9).

os esforços para ampliar a cobertura da rede de es-
goto urbano somente terão pleno efeito sobre o meio 
ambiente quando a totalidade dos resíduos for tratada 
antes de retornar ao meio ambiente. No Estado de São 
Paulo, a parcela tratada, em 2010, chegou a 74,9%, 
bem superior à verificada em 2002 (54,1%).

Apesar desse desempenho, ainda é expressiva a carga 
poluidora remanescente do tratamento do esgoto que 
retorna aos recursos hídricos. Entre 2002 e 2010, a 
proporção de carga remanescente que retorna ao meio 
ambiente diminuiu de 70,6% para 59,4%, de modo que 
essa dimensão do sistema de saneamento básico deve 
ser aprimorada a fim de se atingir a meta de reduzir 
aquele porcentual em 50%, até 2020 (Gráfico 10).

outra dimensão que ainda precisa avançar refere-se à 
destinação dos resíduos sólidos urbanos. A coleta de 

Gráfico 9
Proporção de moradores de domicílios rurais com acesso à 
água canalizada em pelo menos um de seus cômodos e com 
banheiro
Brasil e Estado de São Paulo – 2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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resíduo urbano é praticamente universal no Estado e, na 
maior parte, sua disposição ocorre de maneira sanitaria-
mente recomendável (71,8%, em 2007). Ainda que esse 
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porcentual seja elevado, não deixa de ser preocupante 
que cerca de um quarto do resíduo coletado tinha, em 
2007, disposição inadequada, ou seja, sanitariamente 
não recomendável (aterros inadequados, lixões a céu 
aberto e outras destinações) (Gráfico 11). Além disso, 
note-se que são ainda pequenas as participações da 

Gráfico 10
Proporção de esgoto tratado e de carga remanescente que 
retorna ao meio ambiente
Estado de São Paulo – 2002-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental – Cetesb; Fundação Seade.

Gráfico 11
Distribuição dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, por tipo de destinação final
Estado de São Paulo – 2007

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Ambiental – 2007. 

Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos 
Domiciliares – IQR

O IQR é calculado com base em levantamento realizado 
pela Cetesb sobre as características locacionais, estruturais 
e operacionais dos sistemas de tratamento de lixo, consi-
derando a população urbana de cada cidade e a produção 
de resíduos per capita. Esse trabalho é realizado desde 
1997, permitindo comparar e aferir as ações de controle 
implementadas, fornecendo subsídios para os programas 
desenvolvidos nessa área.

54,1

70,6

74,9

59,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Esgoto tratado Carga poluidora remanescente
do tratamento do esgoto que  

retorna ao meio

2002 2010
Em %

15,5

47,3

1,5

6,7

0,8

26,0

0,3
1,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Aterro sanitário 
comum

Aterro
sanitário
em valas

Usina de 
compostagem

Reciclagem Incinerado Aterro 
controlado

Céu aberto Outras
destinações

Em %

compostagem e da reciclagem como alternativas para 
o destino desses resíduos. 

A qualidade dos aterros sanitários paulistas, em suas 
três formas de disposição, melhorou entre 2000 e 2009, 
como mostra a evolução do Índice de Qualidade de 
Aterros de Resíduos Domiciliares – IQR, que passou de 
7,1 para 9,0 no período (Gráfico 12).

Em relação às condições de moradias, observa-se que, 
no Estado de São Paulo, todos os indicadores que ca-
racterizam a infraestrutura domiciliar (abastecimento de 
água, rede de esgoto, coleta de lixo e energia elétrica) 
superar a média nacional, em 2010, com destaque para 
o saneamento básico (Gráfico 13).

Tal situação também se verifica, em menor intensidade, 
entre os domicílios localizados em aglomerados subnor-
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Gráfico 12
Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Domiciliares – IQR
Estado de São Paulo – 2000-2009

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental – Cetesb.

Gráfico 14
Proporção de domicílios localizados em aglomerados 
subnormais, por tipo de infraestrutura disponível
Brasil e Estado de São Paulo – 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.
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Gráfico 13
Proporção de domicílios, por tipo de infraestrutura disponível
Brasil e Estado de São Paulo – 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.
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mais, que correspondem a 5,8% do total de domicílios 
do Estado (Gráfico 14).

Esses resultados permitem concluir que, de modo geral, 
o Estado de São Paulo tem avançado na direção do 
desenvolvimento sustentável, preconizado pelos oDMs. 
Entretanto, para acelerar esse processo, ainda há vários 
obstáculos a superar. Além dos mencionados ao longo 
deste texto, outros merecem especial atenção da socie-
dade e das três esferas de governo, como os associados 
ao uso de áreas impróprias para fins habitacionais, o que 
não só concorre para a degradação ambiental, como 
também coloca em risco a vida de parcela da população 
nelas residente.

Aglomerado subnormal

O manual de Delimitação dos Setores do Censo 2010 classi-
fica como aglomerado subnormal cada conjunto constituído 
de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua 
maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou ten-
do ocupado, até período recente, terreno de propriedade 
alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, 
de forma desordenada e densa. A identificação atende aos 
seguintes critérios:

 ● ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em 
terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) 
no momento atual ou em período recente (obtenção 
do título de propriedade do terreno há dez anos ou 
menos); e

 ● urbanização fora dos padrões vigentes (vias de cir-
culação estreitas e de alinhamento irregular, lotes 
de tamanhos e formas desiguais e construções não 
regularizadas por órgãos públicos) ou precariedade 
na oferta de serviços públicos essenciais (abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário, coleta de 
lixo e fornecimento de energia elétrica).

No Censo 2010, o IBGE adotou inovações metodológicas 
e operacionais com o objetivo de atualizar e aprimorar a 
identificação dos aglomerados. Foram utilizadas imagens 
de satélite de alta resolução, feita uma pesquisa específica 
sobre as características morfológicas das áreas (Levantamen-
to de Informações Territoriais – LIT) e realizadas reuniões 
sobre o tema nas Comissões Municipais de Geografia e 
Estatística (CMGEs). Em virtude desses aperfeiçoamentos, 
os resultados não são diretamente comparáveis com os 
obtidos por censos anteriores (IBGE. Censo Demográfico 
2010 – Aglomerados subnormais primeiros resultados. Rio 
de Janeiro, 2011).
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Quadro 1 – Apoio Ao Desenvolvimento sustentável

o governo do Estado de São Paulo adotou recentemente a Política Estadual de Mudanças Climáticas, que visa reduzir, em todos os setores 
da economia, 20% das emissões de gases de efeito estufa até 2020, tendo por base o ano de 2005. Além disso, estão sendo realizadas 
ações para aumentar a parcela de fontes renováveis de energia e prevenir e adaptar alterações produzidas pelos impactos das mudanças 
climáticas tanto no meio rural quanto no urbano. 

• No que diz respeito ao uso de energia alternativa, o Estado vem incentivando a utilização do gás natural disponível e o desenvolvimento 
constante das tecnologias de utilização da biomassa da cana-de-açúcar, visando a redução da dependência estadual de energia e a 
garantia das condições de abastecimento energético compatíveis, em quantidade, qualidade e preços, às exigências da economia de 
São Paulo.

• No meio rural, entre as ações que o Estado vem realizando para garantir o desenvolvimento sustentável, destaca-se o programa de 
Microbacias Hidrográficas II. Fruto de convênio entre o governo do Estado e o Banco Mundial, o programa possibilita o investimento 
de recursos em incentivos para que os agricultores paulistas adotem práticas conservacionistas e tenham produção ecologicamente 
adequada, bem como favorece, por meio de capacitação, organização rural e difusão de alternativas à geração de renda e emprego 
no meio rural. Investimento previsto de uS$ 130 milhões no período 2011-2015.

• A Bacia da Guarapiranga é um manancial de extrema importância para o Estado de São Paulo. É uma região prioritária para a 
conservação da biodiversidade. Por isso mesmo, o projeto Guarapiranga Sustentável prevê ações que promovem práticas agrícolas 
sustentáveis, o fortalecimento de canais especializados de comercialização de produtos e consequentemente a valorização dos 
produtores e produtos da agricultura de base ecológica na região. o projeto prevê ainda a adoção do Protocolo de Boas Práticas, com 
participação de agricultores e suas organizações, prefeituras e subprefeituras e organizações não governamentais. outras entidades 
também são parceiras do projeto, como universidades, centros de pesquisa, empresas públicas e redes públicas de ensino.

• Destaca-se também, no meio rural, o programa Melhor Caminho, que conserva estradas não pavimentadas, procurando preservar 
os recursos naturais, especialmente a água e o solo, bem como prevenir e controlar a erosão. o programa, ao recuperar as estradas 
não pavimentadas, constrói canaletas para esvair as águas pluviais, impedindo, assim, que as enxurradas provoquem erosões e 
deteriorem o solo. Com 14 anos de existência, o programa Melhor Caminho já recuperou mais de 10.000 km de estradas rurais de 
terra no Estado de São Paulo. A previsão é de recuperar mais 6.000 km até 2015.

• outra iniciativa importante foi a criação do Protocolo Agroambiental para acabar com as queimadas no Estado de São Paulo até 2014. 
o Protocolo do Setor Sucroalcooleiro Paulista já obteve adesão de 100% dos fornecedores e de 85% das usinas. Com o Protocolo, 
de 2007 a 2010, evitou-se a queimada de 2,6 milhões de hectares no Estado de São Paulo, reduzindo a emissão de poluentes. No 
total, houve a redução de cerca de 7,9 milhões de toneladas na emissão de monóxido de carbono. Também deixaram de ser emitidas 
cerca de 680 mil toneladas de material particulado e 1,1 milhão de toneladas de hidrocarbonetos. ou seja, deixou-se de emitir 1,3 
milhão de toneladas de C0

2
 equivalente.

• Foi instituído o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, cujos objetivos são: proteger as áreas de cobertura 
vegetal contra incêndios, proteger os recursos naturais, desenvolver alternativas seguras ao uso do fogo, quando legalmente autorizado. 
Para efetivação do sistema foi criada a Operação Corta Fogo, que visa reduzir focos de incêndio e, consequentemente, minimizar seus 
impactos. A operação prevê a integração das ações de prevenção, monitoramento, controle e combate a incêndios florestais, coordenadas 
pela Secretaria do Meio Ambiente em conjunto com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, municípios e Casa Militar.

• o governo paulista, por meio do Desenvolvimento do Ecoturismo, procura estimular o potencial turístico dos parques estaduais, 
consolidar a vocação do turismo sustentável na área de influência dos parques estaduais e fazer com que a população se interesse 
e se envolva na preservação do meio ambiente, por meio da educação ambiental. 

No que diz respeito ao meio urbano, o governo do Estado desenvolve ações que visam melhorar as condições socioambientais, abrangendo 
desde a melhoria dos transportes públicos até o acompanhamento de aterros de lixo.

• o governo do Estado de São Paulo tem investido intensamente em projetos que visam ampliar, modernizar e integrar as linhas do 
Metrô e da CPTM, pretendendo, assim, desestimular o uso do transporte individual, que causa poluição, congestionamento e alto 
consumo de combustíveis fósseis, e incentivar o uso dos transportes coletivos, que contribuem para a diminuição das emissões de 
efeito estufa e a qualidade de vida da população. 

• o Rodoanel Mario Covas, maior obra viária do país, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida na Região Metropolitana de 
São Paulo, tornando o trânsito mais ágil e eliminando o tráfego de passagem pela capital. o anel viário contornará toda a RMSP, 
interligando os grandes corredores de acesso à metrópole: Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhangüera, 
Bandeirantes, Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, Anchieta e Imigrantes. Os trechos oeste e sul já estão em funcionamento. Este último 
trecho é uma obra vital para São Paulo e para o Brasil, pois facilita o escoamento de mercadorias ao Porto de Santos. o trecho leste 
está sendo construído pela concessionária SPMar, com previsão de conclusão em março de 2014. Já as obras do trecho norte serão 
iniciadas provavelmente em agosto de 2012 e se estenderão até o primeiro semestre de 2015. o Rodoanel foi projetado de modo 
a causar o mínimo de impacto no meio ambiente e contribuir para a recuperação de áreas de mananciais. 

• Já o Lixo Mínimo é um programa que, por meio do apoio técnico e financeiro aos municípios, estimula a adoção de práticas 
ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação de energia e destinação adequada dos rejeitos 
inaproveitáveis. Desde 2006, o governo vem reduzindo os aterros inadequados e em 2010 criou grupo de trabalho para acompanhar 
permanentemente municípios com situação controlada quanto ao Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Sólidos.

• No que diz respeito especificamente a ações ligadas ao controle da poluição atmosférica, o governo do Estado criou o programa 
Respira São Paulo, que tem por objetivo controlar, nas regiões metropolitanas, a poluição atmosférica causada pela emissão de 
poluentes veiculares e de indústrias, intensificar a fiscalização com apoio do policiamento ambiental e usar novas tecnologias para 
controle da poluição, além de estabelecer metas de redução e neutralização para as indústrias mais poluentes.
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o governo do Estado de São Paulo trabalha em programas que contribuem para a proteção da biodiversidade, com iniciativas voltadas 
para preservação do meio ambiente, redução do desmatamento, proteção de biomas específicos, entre outros. 

•  o programa Selo Município Verde Azul visa estimular a participação dos municípios na efetivação da agenda ambiental paulista, 
concedendo certificação para aqueles ambientalmente corretos. A adesão dos municípios ao projeto se dá a partir da assinatura de 
um “Protocolo de Intenções”, que propõe dez diretivas ambientais, que abordam questões ambientais prioritárias, como esgoto 
tratado, lixo mínimo, recuperação da mata ciliar, entre outras. Todos os anos, o governo faz um ranking das cidades que melhor 
trataram a questão ambiental e oferece o Selo Município Verde Azul para aqueles que alcançaram nota acima de 80, numa escala 
de 0 a 100. os 645 municípios paulistas já assinaram o protocolo e cerca de 150 já foram certificados.

•  Com a Lei do Cerrado, aprovada em 2009, para proteção da fauna e da flora do cerrado, ficou proibida qualquer tipo de intervenção 
em áreas de cerradão (vegetação com mais de 90% de cobertura do solo) e cerrado stricto sensu (vegetação com estrato descontínuo, 
composta por árvores e arbustos). Com medidas de fiscalização e punição para os infratores, o governo pretende impedir o 
desmatamento descontrolado do cerrado que, nos últimos 50 anos, teve sua área de ocupação reduzida dos originários 14% para 
menos de 1% do território.

•  Nesta mesma linha, o Programa São Paulo Amigo da Amazônia criou estratégias para reduzir a demanda por madeira de lei e 
intensificar a fiscalização da Polícia Ambiental na entrada de madeira ilegal da Amazônia no território paulista. As principais ações 
desse Programa foram a criação do Cadastro de Comerciantes de Madeira no Estado de São Paulo (Camadeira) e a instituição do 
Selo Madeira Legal, que é concedido para as pessoas jurídicas com sede ou filial no Estado de São Paulo que comercializam produtos 
e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira de forma responsável.

o governo do Estado de São Paulo adota medidas para preservar e melhorar a qualidade das águas do Estado e garantir a coleta de esgoto. 

•  uma das ações mais importantes do governo para assegurar o abastecimento de água foi a parceria público-privada para ampliar 
a oferta do Sistema Alto Tietê. Foram investidos R$ 300 milhões para ampliar a estação de tratamento, construir 17,7 quilômetros 
de novas adutoras, 4 reservatórios com capacidade para armazenar 70 milhões de litros de água, tratamento e disposição do lodo 
proveniente do tratamento, bem como serviços de manutenção. o projeto ampliou a capacidade da estação em 50% e elevou a 
produção de 10 mil litros por segundo para 15 mil litros por segundo.

Além das medidas para ampliação da oferta, o governo do Estado atua para assegurar a preservação das fontes naturais de abastecimento 
e ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto.

•  o programa Mananciais visa a conservação de recursos hídricos na Região Metropolitana do Estado de São Paulo por meio de obras 
de urbanização e infraestrutura nas áreas dos mananciais Guarapiranga, Billings e Alto Tietê. Com estas ações, o Estado melhora a 
qualidade da água e a preservação ambiental dessas represas, que têm sido deterioradas por conta da ocupação irregular. 

•  o governo também implantou o Programa Córrego Limpo, para despoluição dos córregos na capital, com o objetivo de reverter 
suas degradações e melhorar a qualidade de vida e a saúde dos moradores da cidade de São Paulo. Este programa já beneficiou 1,6 
milhão de pessoas no Município de São Paulo. No final de 2011 foram concluídos os trabalhos em 103 córregos. Mais de mil litros 
de esgoto por segundo foram encaminhados para tratamento, com melhoria na qualidade das águas dos Rios Tietê e Pinheiros. Até 
agora foram investidos R$ 140,3 milhões e até o final de 2012 o investimento total deverá ser de R$ 902,2 milhões. Até dezembro 
de 2012 serão despoluídos mais 49 córregos.

•  Exemplo bem-sucedido de ações voltadas para coleta e tratamento de esgoto, o Programa Água Limpa visa a ampliação da coleta 
e do tratamento de esgotos em cidades com até 50 mil habitantes não atendidas pela Sabesp, resulta de esforço do governo do 
Estado e das prefeituras dos municípios beneficiados. o governo do Estado disponibiliza os recursos financeiros para a construção das 
Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), a implantação de emissários e estações elevatórias, contrata a execução das obras ou presta 
a orientação e o acompanhamento técnico necessários. o município participa do programa cedendo a área onde serão construídos 
os sistemas para tratamento dos esgotos, desenvolve os projetos executivos e providencia as licenças ambientais necessárias para 
as obras. o benefício não se restringe ao município onde o projeto é implantado, mas abrange a bacia hidrográfica em que está 
localizado, com impacto direto na redução da mortalidade infantil e da disseminação de doenças, além de proporcionar melhoria 
dos recursos hídricos, com a consequente redução dos custos do tratamento da água destinada ao abastecimento público.

•  o Programa Onda Limpa visa aumentar a coleta e o tratamento de esgotos na Baixada Santista e no litoral norte, por meio da 
criação de novas ligações domiciliares, estações elevatórias e de tratamento de esgoto, entre outras obras. Este é o maior projeto 
de recuperação ambiental do litoral brasileiro. No total serão investidos R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 1,4 bilhão na Baixada Santista e  
R$ 500 milhões no litoral norte para garantir o afastamento e tratamento de esgoto.

•  Na Região Metropolitana de São Paulo, o Projeto Tietê tem como objetivo universalizar a coleta e o tratamento de esgoto da maior 
região metropolitana do país. Iniciado em 1992, o programa está na sua terceira etapa, que visa alcançar 87% de índice de coleta 
e 84% de tratamento do esgoto coletado até 2015.

Quadro 3 – AbAstecimento De águA e esgotAmento sAnitário

Quadro 2 – proteção à bioDiversiDADe
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Visando combater o déficit habitacional do Estado, o governo paulista mudou a estratégia de sua política habitacional: em vez de 
concentrar recursos na construção de novas unidades habitacionais no interior do Estado e nas regiões periféricas dos grandes centros 
urbanos, a Secretaria de Habitação tem priorizado os investimentos na melhoria das condições de moradias das comunidades que vivem 
em assentamentos precários. Dentro dessa nova política há diversos programas desenvolvidos pela Secretaria de Habitação.

• o Urbanização de Favelas é um programa de urbanização que objetiva atender aos moradores de favelas e assentamentos precários, 
visando à melhoria das condições de moradia, integração urbana e qualificação socioambiental articulada ao desenvolvimento urbano. 
o foco do atendimento são famílias moradoras de áreas de favelas e áreas de risco a serem objeto de urbanização, recuperação 
ambiental e obras públicas de estruturação. A meta para o período 2012-2015 é de 47 mil domicílios beneficiados.

• Exemplo emblemático desta política é o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, que visa beneficiar mais de 
7,7 mil famílias por meio de ações de reassentamento e reurbanização. Além de criar condições seguras de moradia às famílias, o 
programa vai prevenir riscos de catástrofes ambientais, proteger os ecossistemas e recuperar porções degradadas da serra. As famílias 
que habitam áreas de alto risco geotécnico, geológico e tecnológico serão reassentadas em três bairros planejados construídos pela 
CDHu. Já as áreas onde não há a necessidade de remoção das famílias serão urbanizadas e regularizadas, recebendo infraestrutura 
urbana e serviços públicos. Nas áreas onde houver realocação, serão demolidas as benfeitorias e será realizado o reflorestamento.

•  outra frente importante da política habitacional são os programas de requalificação de moradias, destacando-se o Programa de 
Atuação em Cortiços e o Programa Especial de Melhorias. o primeiro atende famílias de baixa renda que vivem em habitações coletivas 
degradadas, por meio da reforma de moradias existentes, da construção de novas unidades ou da compra de imóveis disponíveis no 
mercado por meio de cartas de crédito, sempre com o objetivo de revitalizar áreas degradadas e dar dignidade a seus moradores. 
Por sua vez, o Programa Especial de Melhorias (PEM) tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda, 
por meio de obras e serviços de infraestrutura e de acessibilidade e da instalação de equipamentos sociais em empreendimentos 
habitacionais desenvolvidos pela administração pública. As obras acontecem por meio da transferência de recursos da Secretaria da 
Habitação às prefeituras, por meio de convênios. 

• Com objetivo de fixar o morador de baixa renda na região central do município e melhorar o acesso entre a moradia e o trabalho, o 
Projeto Habitação na Área Central – São Paulo (parte do Programa de Atuação em Cortiços) trabalha na implantação de 958 novas 
unidades habitacionais e a concessão de cartas de créditos para financiar a aquisição de 165 unidades habitacionais no mercado. 

• Concomitantemente às ações de urbanização e melhorias habitacionais, o governo do Estado desenvolve, por meio da CDHu, o 
programa de Provisão de Moradias para atender a população de baixa renda, com a construção de casas e apartamentos populares. 
Em 2007, a CDHu começou a implantar um novo padrão de construção, chamado desenho universal, que visa melhorar a qualidade 
das habitações para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança, bem como proporcionar espaço adequado às famílias. o 
desenho universal também possibilita o aumento da usabilidade dos imóveis para pessoas com deficiência. A meta do programa no 
período 2012-2015 é a implementação de 72 mil unidades habitacionais e a aquisição de mais 30 mil, totalizando 102 mil domicílios 
beneficiados.

• o Programa Cidade Legal foi criado em agosto de 2007 com o objetivo de implementar, agilizar e desburocratizar as ações e os 
processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais. Por meio do programa, a Secretaria de Estado da Habitação, através 
de um Convênio de Cooperação Técnica, oferece orientação e apoio técnico às prefeituras para a regularização de parcelamentos do 
solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana. Em 
todo o Estado, do início do programa a fevereiro de 2012, o Cidade Legal regularizou 630 núcleos habitacionais, beneficiando mais 
de 2,3 milhões de famílias, com população estimada de 9,8 milhões de pessoas. 436 municípios foram conveniados ao programa, 
com cerca de 11,8 mil núcleos cadastrados.

• Programa São Paulo de Cara Nova tem por objetivo promover intervenções que resultem na melhoria das condições de acessibilidade, 
segurança, salubridade e habitação de moradias e áreas comuns de conjuntos habitacionais ou assentamentos em processo de 
urbanização. A CDHu realiza obras e serviços que englobam infraestrutura, equipamentos sociais e comunitários, recuperação de 
áreas condominiais e melhorias habitacionais visando à acessibilidade, eficiência energética e habitabilidade. Há ainda ações de 
capacitação dos moradores das áreas beneficiadas visando a realização de melhorias nas condições de segurança, habitabilidade e 
manutenção preventiva necessárias à gestão das áreas comuns. Visando combater situações de risco e emergência com impactos 
nas condições de moradia no Estado de São Paulo, o Ação Estratégica em Áreas de Risco promove novas soluções habitacionais 
associadas à mitigação dos riscos e à prevenção de novos casos de escorregamentos, inundações, erosão e contaminação.

Quadro 4 – AssentAmentos HumAnos
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Estabelecer uma 
parceria mundial para 

o desenvolvimento
META

Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto, baseado em 
regras, previsível e não discriminatório. Inclui o comprometimento com a boa governança, 

o desenvolvimento e a redução da pobreza – tanto nacional como internacionalmente.

META
Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento (através de programas de ações para o desenvolvimento 
sustentável de pequenos países insulares em desenvolvimento e os resultados da vigésima 

segunda sessão especial da assembleia geral).

META
Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos, incluindo 

um regime isento de direitos e não sujeito a cotas para as exportações dos países menos 
desenvolvidos; um programa reforçado de redução da dívida dos países pobres muito 

endividados e anulação da dívida bilateral oficial; e uma ajuda pública mais generosa para o 
desenvolvimento dos países empenhados na luta contra a pobreza.

8a

8b

8c
META

Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento, mediante medidas 
nacionais e internacionais, de modo a tornar a sua dívida sustentável a longo prazo. 8d

META
Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar estratégias que 

permitam que os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo.

META
Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a medicamentos 

essenciais a preços acessíveis, nos países em desenvolvimento.

8e
8f

META
Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, 

em especial das tecnologias de informação e de comunicações. 8g
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O objetivo de Desenvolvimento do Milênio 8 refere-
-se ao “pacto global pelo desenvolvimento”. As  
sete metas definidas para atingir este objetivo 

levam em conta fatores estruturais que podem limitar 
o potencial para o desenvolvimento e incluem:

n avançar no desenvolvimento de um sistema co-
mercial e financeiro aberto, baseado em regras, 
previsível e não discriminatório;

n atender às necessidades especiais dos países menos 
desenvolvidos, incluindo ajuda pública para o desen-
volvimento dos países empenhados na luta contra 
a pobreza;

n atender às necessidades especiais dos países sem 
acesso ao mar e dos pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento;

n tratar globalmente o problema da dívida dos países 
em desenvolvimento, mediante medidas nacionais 
e internacionais de modo a tornar a sua dívida sus-
tentável a longo prazo;

n em cooperação com os países em desenvolvimento, 
formular e executar estratégias que permitam que os 
jovens obtenham um trabalho digno e produtivo;

n em cooperação com as empresas farmacêuticas, 
proporcionar o acesso a medicamentos essenciais 
a preços acessíveis, nos países em vias de desenvol-
vimento;

n em cooperação com o setor privado, tornar acessí-
veis os benefícios das novas tecnologias, em especial 
das tecnologias de informação e de comunicações.

o objetivo de Desenvolvimento do Milênio 8 deve ser 
interpretado como um objetivo geral, porque estimula 
parcerias não só focadas nas sete metas claramente 
especificadas, mas inclui também toda a cooperação 
internacional que vise contribuir, de alguma forma, para 
que o governo nacional ou local progrida nos outros 
sete objetivos. 

As quatro primeiras metas não se inserem na compe-
tência da governança de um ente subnacional, à luz do 
contexto constitucional brasileiro. 

Medicamentos a preços acessíveis

o acesso a medicamentos é um fator essencial para o 
bom funcionamento da saúde pública de qualquer país 
ou região. Medicamentos são, para os processos de 
prevenção, tratamento e reabilitação de enfermidades, 
tão importantes como as vacinas são para os proces-
sos de imunização. Na falta de definição operacional 
sobre medicamentos essenciais e diante da dificuldade 

de definir mecanismos de cooperação entre empresas 
farmacêuticas e governos para que se obtenham me-
dicamentos a “preços razoáveis”, este relatório foca o 
acesso a medicamentos gratuitos.

os Gráficos 1 e 2 demonstram grau elevado de gratui-
dade de acesso aos medicamentos, principalmente para 
quem utiliza o Sistema Único de Saúde (SuS). Nesse 
contexto, tem destaque o Programa Dose Certa. 

Desde 1995, a população do Estado de São Paulo tem 
acesso ao Programa Dose Certa, que distribui gratuita-
mente diversos tipos de medicamentos básicos. Parte 
desses medicamentos é produzida pela Fundação para o 
Remédio Popular (Furp), laboratório público do governo 
do Estado. o programa cobre a necessidade de medi-
camentos da maioria das doenças mais comuns e de 
seus sintomas, como verminoses, febre, dor, infecções, 
inflamações, pressão alta, diabetes e doenças do cora-
ção, entre outras. Encontram-se também incorporados 
ao programa os contraceptivos e medicamentos para a 
saúde mental. 

o Estado de São Paulo destaca-se no cenário brasileiro 
por concentrar a parcela majoritária da indústria far-
macêutica, principalmente nas Regiões Metropolitanas 
de São Paulo e de Campinas. o Estado abriga 42% da 
produção farmacêutica do Brasil, sendo responsável, 
em 2009, por 70% de toda a produção brasileira de 
medicamentos. Esse segmento exibe taxas de inovação 
superiores às do conjunto da indústria. 

Gráfico 1
Proporção de pessoas que utilizaram serviço de saúde nos 
últimos 15 dias com prescrição de medicamentos e receberam 
gratuitamente os medicamentos receitados
Brasil e Estado de São Paulo – 1998-2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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o governo paulista, por meio da Furp, é um dos maiores 
fabricantes públicos de medicamentos do Brasil, ocupan-
do posição estratégica nas políticas de saúde nacionais. 
Fundada em 1974, sua produção é composta por 52 
tipos de medicamentos, entre os quais anti-infecciosos, 
anti-inflamatórios, antirretrovirais, remédios para con-
trole de hipertensão, diabetes e saúde mental. A Furp 
produziu, em 2010, mais de 1,6 bilhão de medicamentos 
e atendeu cerca de 3 mil municípios brasileiros.

Acessibilidade dos benefícios de novas 
tecnologias, em especial das tecnologias de 
informação e comunicações

um dos alicerces no processo de desenvolvimento de 
países e regiões é o acesso às novas tecnologias da 
informação e comunicação. o Brasil e o Estado de São 
Paulo sofreram importantes transformações nas últimas 
décadas nesta área. Na década de 1990, com as priva-
tizações e a mudança do marco regulatório no setor 
de telecomunicações, houve uma verdadeira explosão 
no acesso à telefonia fixa e móvel. Atualmente, o nível 
de cobertura apresenta-se semelhante ao de países 
desenvolvidos.

os Gráficos 3 e 4 mostram o crescimento expressivo 
do acesso à telefonia móvel e fixa tanto no Brasil 
quanto no Estado de São Paulo, embora o Estado 
apresente sistematicamente nível de cobertura maior, 
o que demonstra seu maior grau de desenvolvimento 
tecnológico.

Gráfico 3
Proporção de domicílios particulares permanentes com 
telefone fixo
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2010 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
(1) Foram estimados os dados para 1994 e 2000, anos em que não houve coleta de dados 
pela PNAD.

Gráfico 4
Proporção de domicílios particulares permanentes com 
telefone móvel celular
Brasil e Estado de São Paulo – 2001-2010

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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Em 1992, no Brasil, 19,0% dos domicílios contavam 
com telefone fixo, enquanto São Paulo tinha cobertura 
de 28,2%. Já em 2010, 40,8% dos domicílios do país 
possuíam telefone fixo, enquanto a porcentagem em 
São Paulo era de 62,7%. A queda gradual na telefonia 
fixa registrada em ambos os domínios a partir de 2001 
deveu-se à chegada e ao grande impacto da tecnologia 
móvel de celular.

Gráfico 2
Proporção de pessoas que utilizaram serviço de saúde do 
SuS nos últimos 15 dias com prescrição de medicamentos e 
receberam gratuitamente os medicamentos receitados
Brasil e Estado de São Paulo – 1998-2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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2008, 57,1% das pessoas acessaram a rede alguma vez 
da sua própria casa, enquanto no Estado de São Paulo 
a proporção foi de 65,7%. Mesmo assim, os centros 
de acesso à Internet e o local de trabalho se mostraram 
importantes localidades de acesso.

É fundamental que o Estado garanta o acesso à Internet 
às novas gerações, uma vez que o novo ambiente profis-
sional e cívico a que eles pertencerão exigirá o domínio 
das ferramentas da era digital. o Gráfico 7 evidencia o 
vão que ainda existe entre os alunos de escolas públicas 
e privadas, tanto no Brasil quanto em São Paulo. É de 
registrar, no entanto, que no Estado de São Paulo o 
acesso dos estudantes de escola pública à Internet é 
bem maior que no conjunto do Brasil, demonstrando a 
importância de programas como o Acessa Escola.

Criado em 2008 pela Secretaria de Estado da Educação, 
o Programa Acessa Escola é um dos maiores projetos 
de inclusão digital do Estado, que transforma as salas 
de informática das escolas da rede pública estadual 
em espaços de acesso livre à Internet. o Acessa Escola 
prevê, preferencialmente, o atendimento às escolas de 
ensino médio. A implantação obedece a um cronograma 
gradativo, levando em consideração critérios como: 
regiões com maior índice de vulnerabilidade social, 
condições físicas da sala de informática, entre outros.

Inicialmente foi implantado em unidades da capital, 
depois na Grande São Paulo e Interior. Em 2010, o 
programa chegou a 3.213 escolas de todo o Estado, 
totalizando investimento de R$ 75,8 milhões para a 

o Gráfico 4 mostra o crescimento sólido do grau de 
cobertura da telefonia celular móvel, que foi impulsio-
nado pelo dinamismo e marco regulatório do setor. Em 
2001, 31,0% dos domicílios tinham telefone móvel no 
Brasil, proporção que era de 37,0% em São Paulo. Já 
em 2010, a cobertura saltou para 83,2%, no Brasil, e 
87,5% em São Paulo.

No entanto, além do telefone (fixo e móvel), nos dias 
atuais é fundamental o acesso à Internet, uma vez que a 
rede mundial de computadores se configura como pode-
rosa ferramenta de inclusão social e cívica, possibilitando 
a troca de informações de forma rápida e abrangente.

É expressivo o crescimento, tanto no país quanto no 
Estado de São Paulo, da proporção de domicílios com 
microcomputador com acesso à Internet. Isso pode 
ser creditado à queda nos preços dos computadores 
e à maior oferta de serviços de Internet discada ou de 
banda larga.

Em 2001, a proporção no Brasil era de 8,5%, enquanto 
em São Paulo correspondia a 14,9%. Em 2010, a propor-
ção saltou para 30,7%, no Brasil, e 44,5% em São Paulo. 
É válido notar que no Estado a cobertura tem crescido 
de forma mais acelerada, uma vez que a diferença de 
proporção era de apenas 6,4 pontos porcentuais entre o 
Brasil e São Paulo, em 2001, e elevou-se de 13,8 pontos 
porcentuais em 2010.

Tanto no Brasil quanto em São Paulo, o domicílio apa-
rece como o principal local de acesso à Internet. Em 

Gráfico 5
Proporção de domicílios particulares permanentes com micro-
computador com acesso à Internet
Brasil e Estado de São Paulo – 2001-2010

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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Gráfico 6
Proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade que 
utilizaram a Internet nos últimos três meses, por local de acesso
Brasil e Estado de São Paulo – 2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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o Estado desfruta um amplo portfólio de parceiros, 
projetos e programas de cooperação internacional, 
mantendo um espírito de abertura e de equidade, em 
áreas tão díspares quanto ciência e tecnologia, meio 
ambiente, segurança pública, educação, agricultura, 
direitos da pessoa com deficiência ou investimentos. 
Todas as Secretarias do governo do Estado de São Paulo 
têm algum tipo de atividade internacional.

A atuação do governo se materializa bilateralmente, com 
o estabelecimento de programas de cooperação com ci-
dades, Estados/regiões, países, empresas multinacionais 
ou organismos internacionais (como o Banco Mundial, 
a oNu, Jica, ou o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento), ou multilateralmente, por intermédio da parti-
cipação em redes, fóruns e organismos internacionais.

os parceiros do governo de São Paulo localizam-se 
majoritariamente nas Américas, Europa e Ásia (China 
e Japão).

A cooperação de São Paulo está alicerçada na atração de 
boas práticas e recursos internacionais, como também 
na capacitação e transferência de tecnologias para paí-
ses em desenvolvimento na África e na América latina, 
principalmente nas áreas de segurança pública (polícia 
comunitária), habitação e biocombustíveis.

Em 2011, o governo de São Paulo e entidades associadas 
a ele, assinaram 20 acordos internacionais: o governador 
firmou memorandos de entendimento com a região 
francesa de Provence-Alpes-Côte d’Azur e com a Agên-
cia Francesa de Desenvolvimento (AFD); a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento assinou um protocolo de 
intenções com o Estado de Meta na Colômbia; a Secre-
taria dos Direitos da Pessoa com Deficiência celebrou 
um protocolo de intenções com a universidade Carlos 
III, da Espanha; a Secretaria de Desenvolvimento Metro-
politano assinou outro protocolo com a Adefrance; o 
Centro Paula Souza (autarquia do governo) firmou nove 
acordos com entidades na Argentina, uruguai, Equador, 
Espanha, EuA, Itália e México; e a Fundação de Amparo 
à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp) celebrou seis 
convênios de cooperação com organizações no Canadá, 
Dinamarca, EuA, França e Reino unido.

Além disso, o governo instituiu, em abril de 2012, o seu 
plano de governo na área internacional (“São Paulo no 
Mundo: Plano de Relações Internacionais 2011-2014”) 
(Decreto no 57.932). o plano estabelece três objetivos 
gerais, que delineiam os eixos orientadores das relações 
internacionais do governo, 16 prioridades setoriais e 54 
metas específicas quantificáveis (definidas por todas 
as Secretarias estaduais). Criou-se assim uma inserção 
internacional organizada, diferenciada e com objetivos 
de longo prazo. É o primeiro plano deste tipo no Brasil 
e um dos primeiros no plano mundial.

Gráfico 7
Proporção de estudantes de 10 anos ou mais que utilizaram a 
Internet nos últimos três meses, por tipo de escola
Brasil e Estado de São Paulo – 2008

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD. Censo Demográfico 2010.
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manutenção do projeto e ampliação da capacidade de 
atendimento. Desde 2008, o projeto já contabiliza mais 
de 11,5 milhões de atendimentos.

Parcerias internacionais

Como 19ª maior economia mundial e segunda maior da 
América do Sul, o Estado de São Paulo é o mais global 
de todos os Estados da Federação brasileira. Esta forte 
integração internacional é potenciada pelo seu perfil 
cosmopolita e pelo mosaico cultural de sua população 
formada por cerca de 150 nacionalidades. 

o governo do Estado de São Paulo criou o primeiro 
órgão responsável pela administração das relações 
internacionais do Estado em 1991 (Assessoria Especial 
de Assuntos Internacionais). Após a destituição desse 
órgão em 1995, a Assessoria Especial foi reestabelecida 
em 2005 e reconfigurada em 2011.

o Estado de São Paulo atua internacionalmente em 
harmonia com o modelo constitucional e federativo 
brasileiro e se pauta, como Estado da Federação, pela 
observância dos princípios que regem a política externa 
brasileira e as relações diplomáticas do Brasil. o espírito 
federalista da Constituição de 1988 criou oportunidades 
para que São Paulo desenvolvesse atuação internacional 
centrada na projeção dos seus interesses específicos. 
Essa inserção internacional é um instrumento indispen-
sável ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 
humano do Estado e do país. 
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o Estado de São Paulo participa de redes, fóruns e 
organizações internacionais, como a Cúpula de líderes 
Regionais, Metropolis, Urban Age, Fórum de Regiões 
Mundiais, organização das Regiões unidas (Fogar), 
Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento 
Sustentável (nrg4SD), Grupo do Clima, Conselho Mun-
dial da Água, Governos locais pela Sustentabilidade 
(Iclei), Associação latino-Americana de Metrôs e Subter-
râneos, Associação Internacional do Transporte Público, 
Comunidade de Metrôs do Imperial College de londres 
e Rede Mercocidades (como membro observador). 

Ainda que São Paulo pertença a todas essas redes, a 
qualidade da sua participação varia, naturalmente, 
de acordo com seus interesses e recursos. Em abril 
de 2012, o Palácio dos Bandeirantes acolheu a sexta 
Cúpula de líderes Regionais, entidade que reúne sete 
grandes economias regionais (São Paulo, Baviera, Shan-
dong, Québec, Alta Áustria, Geórgia, Província oeste 

do Cabo) e representa 170 milhões de pessoas. Foi a 
maior cúpula internacional já organizada no Palácio 
dos Bandeirantes.

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são outro gran-
de programa do Estado de São Paulo, com portfó-
lio muito extenso e que busca, em parceria com o 
mundo privado (nacional e internacional), acelerar o 
desenvolvimento do Estado. Embora a maior parte 
dos investimentos seja em infraestrutura (transportes, 
saneamento), há PPPs planejadas para as áreas de 
educação, saúde e justiça. 

Entre 2005 e 2011, o Governador e o Vice-Governador 
de São Paulo receberam em audiência 302 autoridades 
internacionais, incluindo 33 Chefes de Estado e de Go-
verno. Só em 2011, o governador e o vice-governador 
receberam 95 dessas autoridades, incluindo dez Chefes 
de Estado e de governo.

Quadro 1 – Acesso A MedicAMentos essenciAis

Para garantir o acesso da população a medicamentos essenciais, o governo do Estado de São Paulo desenvolve ações que vão desde a 
produção até a distribuição de medicamentos. 

• Por meio da Fundação para o Remédio Popular – Furp, o governo construiu e equipou duas fábricas de medicamentos, em Guarulhos 
e em Américo Brasiliense. A primeira teve investimento de R$ 40 milhões e possui capacidade de produzir até 1 bilhão de unidades 
farmacêuticas por ano, entre psicotrópicos, antibióticos e medicamentos para tuberculose e hanseníase. A de Américo Brasiliense é 
a primeira fábrica pública a produzir genéricos. Esta unidade teve investimento de R$ 180 milhões e tem capacidade para produzir 
21,6 milhões de ampolas e 1,4 bilhão de comprimidos por ano.

• A Secretaria da Saúde, por meio do Instituto Butantan, está implantando uma Unidade de Processamento de Plasma (hemoderivados) 
para produzir imunobiológicos a partir do fracionamento do plasma do sangue humano, como imunoglobinas e albuminas, para 
tratamento de doenças como hemofilia, raiva e difteria. Esta nova unidade terá capacidade para processar 150 mil litros de plasma 
por ano e com domínio de tecnologia inovadora. 

• Adicionalmente, a Fábrica de Vacinas do Instituto Butantan é responsável por mais de 93% dos soros e vacinas produzidos no Brasil, 
como vacina contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza sazonal e H1N1.

• Além da produção, há também a distribuição de medicamentos. o Programa Dose Certa é uma rede de distribuição de medicamentos 
gratuitos para a população que utiliza o serviço público de saúde municipal, estadual ou federal. Desde 1995, quando foi implantado, 
o Dose Certa já dispensou gratuitamente mais de 18,5 bilhões de unidades farmacêuticas (dados de junho/2011). De janeiro a 
dezembro de 2010, mais de 1,2 bilhão de unidades farmacêuticas foram distribuídas. Entre os medicamentos – que cobrem a 
maioria das doenças com maior incidência – estão analgésicos, antitérmicos, antibióticos, anti-inflamatórios, vitaminas, pomadas e 
medicamentos para tratamento da hipertensão.
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Quadro 2 – Acesso A novAs tecnologiAs

o governo do Estado de São Paulo investe em programas que visam a inclusão digital da população.

•	 o Programa Acessa São Paulo tem como objetivo democratizar o acesso aos serviços de governo eletrônico e às oportunidades de 
comunicação, educação e entretenimento que a Internet oferece. Cada posto do Acessa São Paulo tem entre cinco e dez computadores, 
que dão acesso gratuito e livre à Internet. Atualmente, são 661 postos em 552 municípios, com mais de 2,38 milhões de usuários 
cadastrados e mais 56 postos em implantação.

•	 Na mesma direção, o Programa Acessa Escola busca a inclusão digital e social de alunos, professores e funcionários das escolas 
da rede pública estadual. o programa, que utiliza a experiência de sucesso do Acessa São Paulo, instala nas escolas uma sala com 
computadores de última geração e Internet banda larga, que fica aberta nos três períodos letivos. os usuários podem navegar na 
Internet, fazer pesquisas, formatar e imprimir trabalhos, usar programas de conversação on-line, participar de redes sociais, criar 
seu próprio endereço de e-mail e usar serviços de governo eletrônico. A meta para o período 2012-2015 é atender cerca de 5 mil 
novas escolas.

Destacam-se também os programas que procuram facilitar o acesso à Internet de banda larga.

•	 o Programa Banda Larga Popular visa facilitar o acesso da população de baixa renda ao serviço de Internet em alta velocidade. o 
programa é voltado para os indivíduos que já possuem computador, mas não têm acesso à Internet ou ainda utilizam o acesso 
discado. Pagando cerca de R$ 30 por mês, o usuário do pacote popular tem direito a um modem, instalação e serviços de provedor 
de Internet. A velocidade inicial oferecida é praticamente quatro vezes mais rápida do que a conexão discada. Muitas operadoras já 
aderiram ao programa e estão oferecendo o serviço aos paulistas.

•	 o Programa Município Digital tem como objetivo oferecer conexão de banda larga às prefeituras de municípios com menos de 100 
mil habitantes. o projeto foi criado visando beneficiar a população de municípios que, por serem muito pequenos, não despertam 
interesse das prestadoras de serviço convencionais. os custos de implantação são cobertos por orçamento próprio do município ou 
mediante emenda orçamentária. Através da rede de computadores do governo (Intragov) ou link contratado para essa finalidade e, 
depois, por meio de redes sem fio (wireless), o Município Digital pretende dar apoio técnico para instalar pelo menos uma conexão 
de 2 Mbps e pontos de acesso wireless pelos municípios. 

Seguindo os princípios de transparência, e em sintonia com as mais modernas práticas de governança corporativa, o Estado de São Paulo 
conta hoje com portais eletrônicos para a divulgação de informações produzidas pela administração pública. Nesses portais, os cidadãos 
podem encontrar não apenas informações organizadas como também dados em formato aberto, como estímulo à criação de novos 
serviços eletrônicos, promoção da transparência e melhoria da qualidade das informações de interesse da sociedade. 

•	 o Portal da Transparência tem como principal objetivo disponibilizar, na rede mundial de computadores, os dados e as informações 
decorrentes da atuação do governo, de forma clara, objetiva e simplificada. Focaliza as seguintes ações: redução do esforço de 
navegação para visualizar a informação, de modo que com um ou dois cliques o cidadão obtenha o que pretende; inserção de 
explicações e definições sem os rebusques técnicos dos dados ou informações disponíveis no Portal; centralização de links que 
conduzam diretamente às informações complexas ou bases de dados nos sítios de sua origem; atualização constante do Portal, 
tornando-o fonte de consulta habitual às informações de interesse do cidadão.

•	 o Portal Prestando Contas, hospedado no site da Secretaria da Fazenda, disponibiliza informações pormenorizadas e em tempo 
real sobre a execução orçamentária e financeira para conhecimento e acompanhamento pela sociedade. Disponibiliza também os 
balanços dos últimos cinco anos das empresas públicas do Estado de São Paulo.

•	 o Governo Aberto SP é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo disponibilizar para a sociedade, 
via Internet, cópias de bases de dados e de informações não sigilosas e de acesso irrestrito dos órgãos e entidades da administração 
pública estadual de forma gratuita, buscando estimular a criação de novos serviços eletrônicos, a promoção da transparência e a 
melhoria de qualidade das informações de interesse da sociedade.

•	 o Portal do governo de São Paulo é o maior e mais completo do país, disponibiliza notícias e informações sobre ações do governo 
e ainda tem espaço para comentários dos cidadãos. 

•	 o Portal da Juventude foi criado com o objetivo de disponibilizar, em um mesmo site, informações destinadas ao público jovem, 
divididas em cinco temas: Divirta-se, Estude, Trabalhe, Viva com Saúde e Faça Política.
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Objetivo 1 – Erradicar a extrema pobreza e a fome

Indicadores
Estado de São Paulo Brasil

1992 2002 2009 1992 2002 2009

Proporção de população com renda domiciliar per capita 
inferior a 1/2 salário mínimo, segundo raça/cor (1) (%)

18,0 11,4 5,5 38,9 27,2 15,7

Brancos e amarelos 15,1 8,7 3,7 26,8 17,1 8,9

Negros, pardos e indígenas 26,4 18,2 9,0 53,8 38,9 22,1

Proporção de população com renda domiciliar per capita 
inferior a 1/4 do salário mínimo, segundo raça/cor (1) (%)

4,3 2,3 1,2 17,7 9,6 4,8

Brancos e amarelos 3,5 1,7 0,7 10,3 5,2 2,5

Negros, pardos e indígenas 6,7 3,8 2,1 26,8 14,7 7,0

Índice de Gini da renda domiciliar total 0,49 0,52 0,47 0,55 0,55 0,51

Índice de hiato de pobreza (%) 5,9 3,7 1,7 17,8 11,2 5,9

Proporção da renda apropriada pelos 20% mais pobres (%) 3,9 3,5 4,5 2,6 2,7 3,3

Proporção da renda do trabalho na massa da renda 
domiciliar (%)

86,9 82,5 82,1 83,3 78,6 77,8

Proporção de ocupados, de 10 anos e mais, que recebem 
menos de 1 salário mínimo de renda do trabalho (2) (%)

23,3 10,6 12,4 47,3 28,6 28,7

Proporção de ocupados, de 10 anos e mais, em situações de 
trabalho vulneráveis (3) (%)

34,3 39,4 32,5 55,2 55,0 48,0

Taxas de desemprego dos indivíduos de 10 anos e mais (%) 8,5 11,5 9,7 6,5 9,1 8,3

Taxas de participação dos indivíduos de 10 anos e mais, 
segundo sexo e raça/cor (%)

Total 59,1 60,9 62,7 61,6 61,3 62,1

Brancos e amarelos 57,9 59,8 61,9 60,8 61,0 62,0

Negros, pardos e indígenas 62,6 63,8 64,2 62,5 61,7 62,2

Homens 74,9 72,3 71,8 76,7 73,2 72,2

Brancos e amarelos

Negros, pardos e indígenas

Mulheres 43,9 50,4 54,2 47,2 50,3 52,6

Brancas e amarelas 42,9 49,1 53,3 46,8 50,4 53,1

Negras, pardas e indígenas 47,1 53,8 55,9 47,9 50,1 52,2

Taxas de desemprego dos jovens de 15 a 24 anos, segundo 
sexo (%)

15,0 22,7 20,9 11,9 18,0 17,8

Homens 13,0 19,5 16,8 9,9 14,6 13,9

Mulheres 17,8 26,6 26,1 15,0 22,8 23,1
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) o salário mínimo utilizado foi o de setembro de 1992 que equivalia Cr$ 522.186,94. Este valor foi corrigido pelo INPC para o ano da pesquisa.
(2) o salário mínimo utilizado foi o salário mínimo vigente na época da pesquisa.
(3) Inclui os empregados sem carteira, o trabalhador doméstico sem carteira, o conta-própria que não contribui para instituto de previdência, o trabalhador na 
produção para o próprio consumo, o trabalhador na construção para o próprio uso e o não remunerado.
Nota: os dados de 2001 a 2008 foram processados com a nova ponderação (revisão 2008 da projeção da população).



69São PAulo – RelatóRio estadual de acompanhamento 2012 – objetivos de desenvolvimento do milênio 

A
pêndice estatístico

Objetivo 2 – Universalizar a educação primária

Indicadores
Estado de São Paulo Brasil

1992 2002 2009 1992 2002 2009

Taxas de escolarização líquida da população de 4 a 6 anos, 
segundo quintil da renda domiciliar per capita (1)

36,1 70,6 79,0 35,8 67,0 74,8

20% mais pobres 23,5 58,3 72,6 26,9 57,3 69,1

20% mais ricos 56,6 92,6 95,9 55,2 88,9 89,4

Taxas de escolarização líquida da população de 7 a 14 anos, 
segundo quintil da renda domiciliar per capita (2)

91,1 96,1 97,1 81,4 93,9 96,4

20% mais pobres 85,2 95,1 96,8 68,3 91,7 96,1

20% mais ricos 96,1 97,4 97,2 95,1 96,1 96,9

Taxas de escolarização líquida da população de 15 a 17 anos, 
segundo quintil da renda domiciliar per capita

29,7 61,7 69,1 18,3 40,3 51,1

20% mais pobres 10,0 40,6 56,3 3,6 16,4 32,0

20% mais ricos 60,6 82,9 87,6 50,4 76,3 77,9

Proporção de indivíduos de 15 a 24 anos que sabem ler e 
escrever

97,4 98,8 99,3 91,4 96,3 98,1

Proporção de jovens de 16 anos que concluíram o ensino 
fundamental 

32,7 71,2 79,5 22,3 47,4 60,5

Proporção de jovens de 19 anos que concluíram o ensino 
médio

18,7 51,1 66,2 13,3 33,2 47,8

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, 
segundo nível de ensino

4a série do ensino fundamental - (3) 4,7 5,5 - (3) 3,8 4,6

8a série do ensino fundamental - (3) 4,2 4,5 - (3) 3,5 4,0

3a série do ensino médio - (3) 3,6 3,9 - (3) 3,4 3,6

4a série do ensino fundamental – pública estadual - (3) 4,5 5,4 - (3) 3,9 4,9

8a série do ensino fundamental – pública estadual - (3) 3,8 4,3 - (3) 3,3 3,8

3a série do ensino médio – pública estadual - (3) 3,3 3,6 - (3) 3,0 3,4

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) A partir de 2007 foi considerada também a classe de alfabetização.
(2) A partir de 2007 foi considerada a condição de frequência à pré-escola ou ao ensino fundamental dos indivíduos de 6 a 14 anos.
(3) Dados referentes ao ano de 2005.
Nota: os dados de 2001 a 2008 foram processados com a nova ponderação (revisão 2008 da projeção da população).
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Objetivo 3  – Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres

Indicadores
Estado de São Paulo Brasil

1992 2002 2009 1992 2002 2009

Distribuição dos jovens de 18 a 24 anos, segundo sexo,  
raça/cor e anos de estudo

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 65,3 32,0 17,0 72,7 48,0 31,4

9 e 10 anos de estudo 12,0 15,5 14,3 9,8 14,8 16,0

11 anos e mais de estudo 22,7 52,4 68,7 17,5 37,2 52,7

Brancos e amarelos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 58,9 26,8 12,2 64,1 36,8 22,2

9 e 10 anos de estudo 13,2 14,8 13,0 11,5 14,7 14,1

11 anos e mais de estudo 27,9 58,5 74,9 24,3 48,6 63,7

Negros, pardos e indígenas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 81,4 44,4 25,5 82,2 59,8 39,4

9 e 10 anos de estudo 8,9 17,3 16,7 7,9 14,9 17,7

11 anos e mais de estudo 9,8 38,3 57,8 9,9 25,2 42,9

Homens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 69,5 34,0 20,0 76,2 52,6 36,1

9 e 10 anos de estudo 10,7 17,7 16,2 9,0 14,9 16,4

11 anos e mais de estudo 19,8 48,2 63,8 14,8 32,4 47,5

Brancos e amarelos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 63,0 28,4 15,1 67,6 40,5 26,2

9 e 10 anos de estudo 12,1 17,5 14,7 10,9 15,9 14,8

11 anos e mais de estudo 24,8 54,1 70,2 21,5 43,6 59,0

Negros, pardos e indígenas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 84,1 46,5 27,8 85,3 64,5 44,4

9 e 10 anos de estudo 7,4 18,3 18,6 6,9 14,0 17,8

11 anos e mais de estudo 8,5 35,2 53,6 7,8 21,5 37,8

Mulheres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 61,0 30,0 13,8 69,1 43,5 26,7

9 e 10 anos de estudo 13,3 13,3 12,4 10,7 14,7 15,5

11 anos e mais de estudo 25,7 56,7 73,8 20,2 41,8 57,8

Brancas e amarelas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 55,0 25,1 9,2 61,0 33,3 18,5

9 e 10 anos de estudo 14,2 12,2 11,4 12,1 13,5 13,3

11 anos e mais de estudo 30,8 62,7 79,4 27,0 53,2 68,2

Negras, pardas e indígenas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 8 anos de estudo 78,1 42,2 22,8 78,8 54,8 34,3

9 e 10 anos de estudo 10,7 16,2 14,4 9,0 15,9 17,5

11 anos e mais de estudo 11,3 41,7 62,9 12,2 29,2 48,2

(continua)
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Objetivo 3  – Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres

Indicadores
Estado de São Paulo Brasil

1992 2002 2009 1992 2002 2009

Razão entre número de mulheres e número de homens no 
ensino fundamental, médio e superior, segundo raça/cor

Fundamental

Total 0,94 0,97 0,93 1,02 0,97 0,93

Brancos e amarelos 0,96 1,00 0,95 1,01 0,99 0,95

Negros, pardos e indígenas 0,89 0,91 0,90 1,02 0,95 0,92

Médio

Total 1,33 0,96 1,01 1,38 1,18 1,21

Brancos e amarelos 1,33 0,98 1,00 1,37 1,16 1,18

Negros, pardos e indígenas 1,29 0,92 1,02 1,42 1,21 1,24

Superior

Total 0,98 1,11 1,17 1,16 1,37 1,32

Brancos e amarelos 0,96 1,12 1,15 1,10 1,33 1,28

Negros, pardos e indígenas (1) 1,05 1,26 1,46 1,52 1,40

Razão entre a Taxas de alfabetização de mulheres e a Taxas 
de alfabetização de homens de 15 a 24 anos, segundo raça/
cor

Total 1,01 1,01 1,00 1,05 1,02 1,01

Brancos e amarelos 1,00 1,00 1,01 1,02 1,01 1,01

Negros, pardos e indígenas 1,00 1,01 1,00 1,07 1,04 1,02

Número médio de anos de estudo da população de 25 a 64 
anos, segundo sexo

Homens 6,4 7,6 8,8 5,3 6,4 7,5

Mulheres 6,0 7,6 8,8 5,3 6,7 7,9

Razão entre o rendimento médio por hora do trabalho 
principal de mulheres e homens, segundo escolaridade

Total de ocupados 65,6 ... 75,9 67,0 ... 79,6

ocupados com curso superior completo 52,5 ... 64,7 55,3 ... 61,7

Proporção de mulheres em relação ao total de ocupados com 
18 anos e mais em postos de direção em geral

... 31,9 35,3 ... 32,6 35,9

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Erro amostral relativo superior a 30%.
Nota: os dados de 2001 a 2008 foram processados com a nova ponderação (revisão 2008 da projeção da população).



72São PAulo – RelatóRio estadual de acompanhamento 2012 – objetivos de desenvolvimento do milênio 

A
pêndice estatístico

Objetivo 4 – Reduzir a mortalidade na infância

Indicadores
Estado de São Paulo

1992 2002 2010

Taxas de mortalidade infantil (óbitos de menores de 1 ano por mil 
nascidos vivos)

26,78 15,04 11,86

Taxas de mortalidade neonatal 17,04 10,45 8,13

Taxas de mortalidade neonatal precoce 14,08 7,72 5,75

Taxas de mortalidade neonatal tardia 2,95 2,73 2,38

Taxas de mortalidade pós-neonatal 9,74 4,59 3,73

Mortalidade infantil (%) 100,0 100,0 100,0

Mortalidade neonatal precoce 52,6 51,3 48,5

Mortalidade neonatal tardia 11,0 18,2 20,1

Mortalidade pós-neonatal 36,4 30,5 31,4

Taxas de mortalidade na infância (óbitos de menores de 5 anos por mil 
nascidos vivos)

30,5 17,6 13,7

Distribuição da mortalidade em menores de 1 ano, segundo grupos 
de causas (%) (1)

100,0 100,0 100,0

Doenças infecciosas e parasitárias 9,5 5,4 5,3

Doenças do aparelho respiratório 15,6 7,5 5,2

Afecções originadas no período perinatal 53,5 60,3 59,1

Anomalias congênitas 11,6 18,5 21,8

Causas externas 1,9 2,7 3,3

Demais causas definidas 7,9 5,6 5,3

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Nascimentos e Óbitos.
(1) Em relação ao total de óbitos com causas definidas, segundo o SIM.
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Objetivo 5 – Melhorar a saúde materna

Indicadores
Estado de São Paulo

1992 2002 2010

Razão de mortalidade materna (por 100 mil nascidos vivos) 44,2 40,0 46,5

Proporção de mortes maternas, segundo tipo de causas (1) ... 100,0 100,0

Mortes maternas obstétricas diretas ... 65,4 63,4

Mortes maternas obstétricas indiretas ... 32,0 35,2

Mortes maternas obstétricas não especificadas ... 2,6 1,4

Taxas de mortalidade por neoplasia em mulheres de 30 a 60 anos (por 100 
mil mulheres)

Mama 18,9 19,0 19,3

Colo de útero 7,1 5,9 5,3

Proporção de partos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS no 
total de partos realizados no Estado 

... 62,3 58,0

Proporção de partos cesáreos realizados pelo Sistema Único de Saúde – 
SUS no total de partos realizados no Estado pelo SUS

... 32,1 40,3

Proporção de partos cesáreos realizados no total de partos realizados no 
Estado

... 50,1 58,7

Proporção de mortes maternas, segundo diagnósticos (2) 100,0 100,0

Aborto (o00-o08) ... 6,9 10,4

Transtornos Hipertensivos (o10-o16) ... 19,4 22,1

outros transtornos relacionados à gravidez (o20-o29) ... 4,9 3,6

Problemas ligados ao feto, membranas e placenta (o30-o48) ... 8,5 7,5

Complicações do trabalho de parto e do parto (o60-o75) ... 21,9 11,4

Complicações do puerpério (o85-o92) ... 12,1 13,6

Causas obstétricas indiretas (o98-o99) ... 23,5 30,0

Causa não especificada (o95) ... 2,8 1,4

Razão de exames citopatológicos cervico-vaginais (3) ... 0,2 0,2

Mães que tiveram sete e mais consultas de pré-natal (%) ... 65,6 78,1

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Nascimentos e Óbitos. 
MS/SVS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS. 
MS/SVSDASIS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc. 
MS/SVS – Sistema de Informações do Câncer do Colo do Útero  – Siscolo.
(1) Mortes maternas obstétricas diretas: decorrentes de transtornos específicos da gestação, parto e puerpério; e as obstétricas indiretas – problemas de saúde que 
se desencadeiam ou se agravam na vigência da gestação, do parto e do puerpério.
Tipo de causa obstétrica (CID-10), nas seguintes categorias:
Morte materna obstétrica direta: o00-o08, o11-o23,o24.4, o26-o92, A34, D39.2, E23.0, F53 e M83.0;
Morte materna obstétrica indireta: o10, o24 (exceto o24.4), o25, o98-o99 e B20-B24;
Morte obstétrica não especificada: o95.
(2) Este detalhamento representa os códigos do Capítulo XV da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão 
(CID-10).
(3) Razão de exames citopatológicos: razão entre o número de exames citopatológicos do colo do útero na rede SUS, em mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos 
e a população-alvo, em determinado local e ano.
Nota: Taxass recalculadas com base nas estimativas populacionais a partir do Censo Demográfico 2010.
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Objetivo 6 – Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças

Indicadores
Estado de São Paulo

1992 2002 2010

Taxas de incidência de Aids (por 100 mil hab.) 27,0 28,8 16,2

Taxas de mortalidade por Aids, segundo sexo (por 100 mil hab.) 15,7 10,2 7,6

Homens 26,0 14,4 10,4

Mulheres 5,6 6,1 5,0

Taxas de incidência de Aids, segundo faixa etária (por 100 mil hab.) 

Menores de 5 anos 7,6 7,7 1,9

5-12 anos 0,8 2,6 0,7

13-19 anos 6,1 3,2 2,0

20-24 anos 40,9 20,4 14,6

25-29 anos 69,2 49,9 25,4

30-34 anos 68,1 73,8 31,0

35-39 anos 53,4 74,2 32,4

40-49 anos 35,4 48,8 30,7

50-59 anos 14,9 25,0 19,2

60 anos e mais 5,1 7,5 5,8

Taxas de incidência de tuberculose (por 100 mil hab.) 55,2 42,8 (1) 38,2

Taxas de mortalidade por tuberculose (por 100 mil hab.) 4,3 3,1 2,1

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Óbitos.
MS/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. Situação da base de dados em agosto/2010.
MS/SVS/Programa Nacional de DST/Aids. Casos consolidados até 30/06/2009.
MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico Aids e DST. Ano VII, n. 1, 2010.
(1) Dados referentes a 2009.
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Objetivo 7 – Garantir a sustentabilidade ambiental

Indicadores
Estado de São Paulo

1992 2002 2010

Proporção de espécies da fauna ameaçadas de extinção (%)

Mamíferos ... (1) 19,5 16,5

Aves ... (1) 20,3 21,6

Répteis ... (1) 16,8 13,2

Anfíbios ... (1) 2,8 4,8

Peixes de água doce ... (1) 5,8 16,8

Peixes marinhos ... (1) 3,7 19,9

Emissão de dióxido de carbono em relação ao PIB (em kg CO2/R$ de 2005) ... 0,10 (3) 0,08

Participação do uso de energia renovável na matriz energética ... 45,0 (3) 56,6

Qualidade do ar (distribuição das amostras coletadas) (%) ... 100,0 100,0

Boa ... 44,5 72,3

Regular ... 51,0 26,5

Inadequada ... 3,0 1,0

Má ... 1,6 0,2

Índice Médio da Qualidade da Água Bruta para Abastecimento 
Público – IAP  (%)

... 100,0 100,0

Péssima ... (2) 10,0 2,0

Ruim ... (2) 27,0 14,0

Regular ... (2) 23,0 29,0

Boa ... (2) 40,0 55,0

Ótima ... (2) 0,0 0,0

Distribuição dos moradores de domicílios particulares permanentes urba-
nos, segundo tipo de abastecimento de água (%)

100,0 100,0 100,0

Rede geral 97,5 98,7 (3) 99,3

Poço ou nascente 2,1 1,1 (3) 0,6

outro tipo 0,4 0,2 (3) 0,1

Distribuição dos moradores de domicílios particulares permanentes 
urbanos, segundo tipo de esgotamento sanitário (%) 

100,0 100,0 100,0

Rede coletora 80,6 88,0 (3) 91,1

Fossa séptica 6,8 5,8 (3) 4,0

Fossa rudimentar 8,0 2,1 (3) 1,6

Vala 1,1 0,7 (3) 0,3

Direto para rio, lago ou mar 2,9 3,1 (3) 2,5

outro tipo 0,1 0,0 (3) 0,3

Não tinham 0,6 0,2 (3) 0,2

Esgoto tratado e de carga remanescente que retorna ao meio ambiente  (%)

Esgoto tratado ... 54,1 74,9

Carga poluidora remanescente do tratamento do esgoto que retorna ao meio ... 70,6 59,4

Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Domiciliares – IQR ... 7,0 8,9

Fonte: Cetesb. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Dados referentes a 1998. 
(2) Dados referentes a 2003.
(3) Dados referentes a 2009.
Nota: os dados de 2001 a 2008 foram processados com a nova ponderação (revisão 2008 da projeção da população).
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Objetivo 8 – Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

Indicadores
Estado de São Paulo Brasil

1992 2002 2009 1992 2002 2009

Proporção de domicílios particulares permanentes com posse 
de telefone móvel celular ou telefone fixo (1)

28,2 77,5 93,0 19,0 61,6 84,3

Proporção de domicílios particulares permanentes com posse 
de telefone fixo

28,2 71,2 63,9 19,0 52,8 43,1

Proporção de domicílios particulares permanentes com posse
de telefone móvel celular

- 40,0 83,4 - 34,6 78,5

Proporção de domicílios particulares permanentes com posse 
de computador

- 23,0 48,5 - 14,1 34,7

Com acesso a Internet - 17,7 39,5 - 10,3 27,4

Sem acesso a Internet - 5,3 9,1 - 3,8 7,3

Proporção de pessoas que receberam medicamentos 
gratuitamente

Total (2) 23,0 (3) 33,7 (4) 46,2 (2) 27,2 (3) 34,8 (4) 46,0

Sistema Único da Saúde – SUS (2) 40,7 (3) 56,4 (4) 70,0 (2) 40,9 (3) 50,3 (4) 64,1

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Entre 1992 e 1999 foi considerado somente o telefone fixo.
(2) Dado se refere a 1998.
(3) Dado se refere a 2003.
(4) Dado se refere a 2008.
Nota: os dados de 2001 a 2008 foram processados com a nova ponderação (revisão 2008 da projeção da população).




