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Organizações sociais, empresas, mídia e a
própria população – incluindo adolescentes –
são importantes parceiros da iniciativa, já que
a garantia dos direitos de meninas e meninos é
responsabilidade de todos.
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Introdução
PLATAFORMA DOS CENTROS URBANOS – PCU
O QUE É

A Plataforma dos Centros Urbanos (PCU) é uma contribuição do UNICEF na
busca de um modelo de desenvolvimento inclusivo das grandes cidades que
reduza as desigualdades que afetam negativamente a vida de suas crianças
e de seus adolescentes, garantindo a cada um deles maior e melhor acesso
a educação de qualidade, saúde, proteção e oportunidades de participação.
A primeira edição, realizada de 2008 a 2012, abrangeu os municípios do Rio de
Janeiro, de São Paulo e de Itaquaquecetuba, alcançando importantes conquistas.
Levando em consideração os avanços e as lições aprendidas, a PCU foi expandida para outros centros urbanos brasileiros.
A iniciativa consiste no estabelecimento de uma parceria entre o UNICEF, a
Prefeitura e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) de cada uma das cidades em torno do compromisso com a melhoria
da vida das crianças e dos adolescentes.
Os direitos à saúde, à educação, à proteção, ao esporte e à participação são
monitorados por meio de dez indicadores. A redução das desigualdades urbanas que afetam a vida das crianças e dos adolescentes será medida por meio
desses indicadores, desagregados por territórios intraurbanos.
Organizações sociais, empresas, a mídia e a própria população – incluindo os
adolescentes – são importantes parceiros da iniciativa, uma vez que a garantia
dos direitos de meninas e meninos é responsabilidade de todos.
DURAÇÃO DA PCU

Esta segunda edição ocorre entre 2013 e 2016.
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CIDADES QUE FORAM CONVIDADAS A PARTICIPAR
Oito capitais, nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste:
REGIÃO

NORTE

CIDADE

Belém (PA)
Manaus (AM)
Fortaleza (CE)

NORDESTE

Maceió (AL)
Salvador (BA)
São Luís (MA)

SUDOESTE

Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo (SP)

QUAL O OBJETIVO DA PCU

O principal objetivo é garantir que as políticas públicas alcancem meninos e
meninas cujos direitos são violados com maior frequência, garantindo que a
infância e a adolescência sejam respeitadas de forma plena e universal em
uma sociedade mais justa e coesa.
A abordagem à promoção de equidade inclui os seguintes aspectos:
 Identificar e investir naqueles cujos direitos
são violados com maior frequência;
 Identificar gargalos e causas para a exclusão e buscar, junto
às comunidades parceiras, soluções para superá-las;
 Investir em intervenções que já comprovaram
boa relação custo-benefício;
 Otimizar os recursos existentes.
Com essa iniciativa, a gestão municipal compromete-se a reduzir as desigualdades relacionadas a um conjunto de indicadores sociais ligados aos direitos
de sobreviver e desenvolver-se, aprender, crescer sem violência, ser adolescente, além do direito ao esporte seguro e inclusivo.
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Para alcançar os objetivos, três estratégias centrais são propostas pela PCU:
1. Monitoramento da redução das desigualdades na infância e na
adolescência;
2. Participação Social nas políticas públicas nos territórios
intramunicipais;
3. Participação cidadã dos adolescentes.
Cada estratégia inclui algumas ações consideradas essenciais para alcançar os
objetivos, que serão acompanhadas no decorrer da iniciativa. O que se propõe
é uma metodologia que permita verificar a redução das desigualdades intramunicipais a partir de indicadores desagregados, bem como estimular os órgãos públicos para que seja criado e implementado um plano de trabalho que
considere as recomendações de outros atores da sociedade civil e os dados
estatísticos sobre a realidade da infância e da adolescência em cada localidade. De forma complementar, será oferecido um leque de metodologias ligadas
aos temas da iniciativa, que poderão ser adotadas pelos participantes. Cada
município participante escolherá as ações de acordo com suas demandas e
prioridades, estabelecendo o plano de trabalho a ser desenvolvido.
O PORQUÊ DESTE GUIA (O QUE É E PARA QUE SERVE?)

O objetivo deste guia é auxiliar no trabalho dos consultores locais, gestores e
técnicos das Secretarias Municipais das capitais contempladas pela PCU na
implementação da metodologia de aferição da redução das desigualdades na
infância e adolescência. Dessa forma, o guia dá suporte à construção da linha
de base municipal, e orienta sobre:
 Quais são os indicadores a monitorar e que aspectos medem;
 Como calcular esses indicadores e interpretar seus resultados;
 Como comparar sua evolução no tempo;
 Como aferir a redução das desigualdades intramunicipais;
 Como registrar e comunicar esses resultados.
Após o levantamento dos dados de toda a cidade, a gestão municipal, juntamente com o CMDCA e os demais parceiros locais, deve optar entre atuar
em toda a cidade ou apenas em algumas regiões. Essa decisão será tomada
utilizando como uma das fontes de informação os dados coletados na linha de
base. Alguns critérios para essa seleção são apresentados no Guia de Participação Social nas Políticas Públicas nos Territórios Intramunicipais.
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COMO UTILIZAR / COMO CONSULTAR ESTE GUIA

Este guia está dividido em cinco capítulos:

CAPÍTULO 1 NOÇÕES BÁSICAS

Aqui o usuário entenderá os conceitos estabelecidos pela metodologia e as recomendações para fazer os cálculos e acompanhar a evolução dos indicadores.

CAPÍTULO 2 OS INDICADORES

Esta parte inclui dez seções, uma para cada indicador. Este será o principal suporte para que os municípios construam sua linha de base.
Cada seção trará:
 definição do indicador;
 significado do indicador;
 forma de cálculo do indicador;
 exemplos (com dados reais, mas referentes a cidades cujos nomes
são fictícios);
 dados necessários para o cálculo;
 fontes de informação para coleta de dados para o cálculo;
 metodologia para interpretação do resultado do indicador.
Essas dez seções de indicadores estão organizadas a partir dos cinco grupos de
direitos da PCU, na seguinte ordem:
Grupo 1 – Direito de sobreviver e desenvolver-se
Grupo 2 – Direito de crescer sem violência
Grupo 3 – Direito de ser adolescente
Grupo 4 – Direito de aprender
Grupo 5 – Direito ao esporte seguro e inclusivo

Caso haja dúvidas a respeito deste guia, entre em contato com o UNICEF,
que poderá encaminhá-las ao Instituto Paulo Montenegro (IPM):
(11) 3728 – 5707 ou saopaulo@unicef.org.
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Esta é uma parte importante deste guia, pois é aqui que se explica como
apurar se houve avanços no enfrentamento das desigualdades na infância e
na adolescência nos municípios. Ou seja, este capítulo apresenta os critérios
para avaliar e comparar os resultados dos indicadores do último ano disponível
no início da implementação do programa PCU com o último dado disponível
ao final do ciclo.
CAPÍTULO 4 GLOSSÁRIO

Nesta parte, os termos utilizados no guia são brevemente definidos, para consulta rápida. Trata-se de termos estatísticos, siglas, conceitos básicos e outros
assuntos relacionados à PCU.
Este guia deve ser lido na íntegra, para que seja possível compreender todas as
etapas e recomendações para o monitoramento da redução das desigualdades.
No entanto, depois de uma primeira leitura, esse material pode ser consultado
pontualmente, conforme surjam dúvidas relativas a cada tema ou a cada etapa
do processo.
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Monitorar a redução das desigualdades na
infância e na adolescência significa verificar
se houve avanços na direção de diminuir as
desigualdades na garantia dos direitos das
crianças e adolescentes.

CAPÍTULO 1

Noções básicas
O QUE É “MONITORAMENTO DE INDICADORES”?
Monitorar significa acompanhar, andar junto.

Monitorar a redução das desigualdades na infância e na adolescência significa
verificar se houve avanços na direção de diminuir as desigualdades na garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes. Essa verificação se dá, entre outras
medidas, por meio do acompanhamento dos indicadores, que revelam condições de vida, causas e efeitos de fenômenos sociais, assim como evoluções
da sociedade. Entre outros resultados, esse olhar ajuda a localizar oportunidades e prioridades, bem como garante assertividade na definição de estratégias
de desenvolvimento e uma visão clara dos resultados alcançados.
Monitorar um indicador significa acompanhar sua medida em um momento
determinado circunscrito em um espaço determinado.

OS MOMENTOS: LINHA DE BASE E MEDIÇÃO FINAL
Uma vez que o UNICEF e os municípios envolvidos na PCU buscam monitorar
a redução das desigualdades intramunicipais por meio de indicadores, é preciso fazer sua medida em um momento inicial para depois comparar com uma
nova medição, algum tempo depois, em um momento final.
A comparação entre essas duas medidas – obtidas em dois momentos diferentes ao longo do tempo – mostrará se houve algum movimento, seja de
avanço ou de retrocesso.

Assim, cada um dos indicadores monitorados pela PCU deverá ter um momento inicial e um momento final de medição:
REGIÃO

CIDADE

Momento Inicial

Linha de base (t0)

Momento Final

Conclusão do ciclo PCU (t1)

MUITO CUIDADO!
Atenção ao coletar os dados que serão utilizados para calcular os indicadores: tan-

to na linha de base (tº) como na conclusão do ciclo (t1), é preciso sempre prestar
atenção ao período (ano) a que se referem os dados que entrarão no cálculo.
Por exemplo: se for calcular um indicador em que a linha de base seja o ano

2010, todos os dados que entrarem no cálculo deste indicador deverão ser referentes a 2010. Cuidado para não utilizar no numerador um dado de 2010 e no
denominador, um dado de 2011.
Em resumo: você não pode construir um indicador do ano 2011 inserindo dados

no cálculo que correspondam ao que aconteceu em 2010, ou a qualquer outro
ano que não seja 2011.
ATENÇÃO: Devem ser usados os dados oficiais mais
recentes disponíveis até a data estabelecida.
IMPORTANTE: Cada indicador pode utilizar dados coletados com periodicidades

diferentes. Por exemplo, os levantamentos de mortalidade infantil e o Censo
Escolar são anuais, porém o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) é produzido a cada dois anos.
Assim sendo, nem todos os indicadores terão o mesmo ano como linha de
base, e nem todos terão o mesmo ano de conclusão. Por exemplo, é possível
que para alguns indicadores só haja dados disponíveis para 2011, porque os
dados de 2012 ainda não foram divulgados, ou porque só houve nova medição
em 2013, cujos dados só serão divulgados em 2014.
O que importa é que, ao ser definido um ano para linha de base (ou para o momento final de conclusão), todos os dados que entrarem nesse cálculo devem
referir-se a um mesmo período (ano).
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QUANDO FAZER AS MEDIÇÕES?

Embora o objetivo seja realizar duas coletas – uma inicial (linha de base t0) e
outra final, na conclusão da PCU (t1) –, é recomendável que seja feita pelo menos
uma medição adicional na metade do período de quatro anos, por duas razões:
a) para estimular o gestor e os técnicos da gestão municipal a utilizar
dados desagregados na análise da realidade da cidade;
b) para conhecer um resultado intermediário na metade do ciclo da PCU,
podendo identificar problemas e corrigi-los a tempo de sua conclusão.
IMPORTANTE: É bem possível que a linha de base seja estabelecida com indi-

cadores que, embora sejam os mais recentes disponíveis, tenham sido coletados dois ou três anos antes do início do ciclo da PCU. Consequentemente,
é possível que os dados disponíveis no momento de finalização do ciclo ainda
não capturem o resultado de políticas e programas implementados durante
o período de atuação da PCU. Isso se dá devido aos mecanismos de coleta
e tratamento de informações de cada secretaria ou de cada área de gestão.
Nesse sentido, é importante que a administração municipal esteja atenta a
um aprimoramento do ciclo de coleta de dados para cada área, bem como de
estratégias para agilizar a disponibilização dessas informações.

UNICEF/BRZ/Drago

A Plataforma dos
Centros Urbanos
propõe a construção
e o monitoramento
de uma linha de base
a partir de dados
municipais desagregados
territorialmente.

O ESPAÇO: DADOS AGREGADOS
E DADOS DESAGREGADOS
Além de monitorar um indicador ao longo do tempo, é preciso definir onde, ou
seja, em que espaço esse indicador será acompanhado. Em outras palavras, para
compreender melhor a situação das crianças e dos adolescentes, que região geográfica será acompanhada? Que unidades territoriais (UTs) serão observadas?
Por meio da análise, é possível identificar as regiões da cidade, os serviços e
os equipamentos públicos que merecem atenção especial dos poderes públicos e da sociedade para melhorar a qualidade de vida da população.
O monitoramento da evolução desses indicadores permitirá também que o poder público, empresas, universidades, organizações sociais, lideranças comunitárias, adolescentes, entre outros atores, avaliem os resultados das políticas
públicas e dos projetos que realizam. Para tanto, a Plataforma dos Centros Urbanos propõe a construção e o monitoramento de uma linha de base a partir de
dados municipais desagregados territorialmente. Esses dados devem demonstrar
de forma clara as diferenças existentes entre áreas de uma mesma cidade.
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Tomemos o exemplo da cidade de Nova Calvinópolis (nome fictício):
CONCEITO

O QUE É

PARA QUE

EXEMPLO

Dado Agregado Indicador do total Mais sintético, facilita A taxa de analfabetismo na cidade de Nova
do município
decisões mais
Calvinópolis*, em 2010, era de 4,67%.
amplas e divulgações
de resultados macro
Dado
Desagregado

Indicador de cada
uma das regiões/
áreas em que
o município foi
subdividido

Permite avaliações
específicas e mais
aprofundadas, em
dimensões micro

Dividida em 15 regiões, Nova Calvinópolis tem
diferentes taxas de analfabetismo em cada
uma, em 2010. Alguns desses dados são:
Amarílis – 0,86%
Centro Novo – 1,99%
Hipnal – 2,77%
Fazendinha – 2,96%
Solerte – 3,49%
Mosaico – 5,72%
Centro Histórico – 6,50%
Padieira – 7,89%

Fonte: Censo/IBGE
*Os dados e fontes apresentados são reais, mas nome da cidade foi alterado para um nome fictício.

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES TERRITORIAIS (UTs)
Devem ser levantados indicadores para toda a cidade. No entanto, para viabilizar a análise, é preciso que seja feita uma divisão do município em unidades
territoriais (UTs), a partir da organização adotada pelas secretarias responsáveis por alimentar a base de dados de cada indicador. Ou seja, cabe ao município decidir como subdividir a cidade para observar cada indicador em sub-regiões, procurando aprofundar o olhar nesses espaços específicos, a partir dos
dados desagregados.
Os dados desagregados por UTs deverão ser obtidos pelo próprio
município. Cada indicador é construído a partir de dados das secretarias
municipais. Vale lembrar que, na origem, esses dados são coletados de modo
desagregado, que são consolidados pelo próprio município e posteriormente
encaminhados para os órgãos federais. Por exemplo, o DATASUS (Ministério
da Saúde) recebe dados locais sobre nascidos vivos, mortalidade etc.,
que o município coleta a partir de informações levantadas nas unidades
hospitalares e em diversas fontes. Nenhuma outra instância seria mais
adequada do que o próprio município para organizar e utilizar essas
informações, considerando a diversidade existente em seu território.
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É importante ter em mente que nem sempre haverá coincidência entre essas unidades territoriais (UTs) para os diferentes indicadores. Por exemplo,
é possível que um indicador da área da saúde tenha uma divisão geográfica
diferente da divisão para um indicador da área da educação, devido inclusive
às estratégias de atuação de cada secretaria.
O município pode utilizar um critério de subdivisão de UTs para um indicador
e outro critério que seja mais adequado para outro indicador, desde que essa
subdivisão territorial seja a mesma no início (linha de base) e no fim do ciclo da
PCU para cada indicador.
Para a metodologia de aferição da redução das desigualdades, a falta de homogeneidade de critérios de divisão de UTs entre indicadores não prejudica
a aferição, uma vez que o mais importante é que seja possível observar, para
cada indicador, o nível de desigualdades entre as UTs de um município. Por
outro lado, é possível qualificar a análise no caso de o município desagregar seus indicadores por subdivisões geográficas homogêneas já existentes,
como agrupamentos de setores censitários, distritos etc.
Há diversos tipos de cálculos de indicadores: números absolutos, médias, razões, proporções, taxas, incidência etc.
Considerando que muitas vezes é preciso comparar unidades territoriais de tamanhos diferentes, muitos desses indicadores são ilustrados por percentuais
ou outras potências de dez (mil, 100 mil etc.).
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Na situação a seguir, na cidade cujo de Nova Calvinópolis (nome fictício), seria
possível comparar o Momento Inicial com a medição do Momento Final?
CRITÉRIO DE DIVISÃO TERRITORIAL
CONCLUSÃO
DO CICLO PCU (T1)

LINHA DE BASE ( Tº)

Indicador de
mortalidade infantil
desagregado

Indicador foi coletado nas 15
subprefeituras (15 unidades
territoriais):

Indicador foi medido nas 4 regiões
geográficas de Nova Calvinópolis:

Amarílis

Santa Generosa

(4 unidades territoriais)

Centro Novo

Estriba

Central

Hipnal

Retiro dos
Humildes

Leste

Saltimbanco

Sul

Fazendinha
Solerte
Mosaico
Centro Histórico

Norte

Jardim Torumbá
Umbral

Tenório
Padieira
*Os dados e fontes apresentados são reais, mas nome da cidade foi alterado para um nome fictício.

Para permitir a comparação entre os dois momentos de medição, seria necessário recalcular os dados da linha de base, reagrupando as subprefeituras de
acordo com a região geográfica em que estão localizadas.
Para agrupar os indicadores de várias subprefeituras em um
indicador consolidado de uma dada região geográfica que abrange
várias subprefeituras, é preciso levar em conta o tamanho da
população de cada subprefeitura. Para tanto, é preciso retomar os
cálculos a partir dos dados absolutos, tanto no numerador quanto
no denominador, para calcular a média ponderada pelo tamanho
da população de cada subprefeitura. Um exemplo mais detalhado é
apresentado no Glossário, nos itens média simples e média ponderada.

O correto seria utilizar o mesmo critério para coletar os dados na linha de base
e no momento final, conforme exemplo abaixo:
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CRITÉRIO DE DIVISÃO TERRITORIAL
LINHA DE BASE ( Tº)

Indicador de
mortalidade
infantil
desagregado

CONCLUSÃO DO CICLO PCU (T1)

Indicador foi coletado nas 15
subprefeituras (15 unidades territoriais):

Indicador foi coletado nas 15
subprefeituras (15 unidades territoriais):

Amarílis
Centro Novo
Hipnal
Fazendinha
Solerte
Mosaico
Centro Histórico

Amarílis
Centro Novo
Hipnal
Fazendinha
Solerte
Mosaico
Centro Histórico

Padieira

Santa Generosa
Estriba
Retiro dos Humildes
Saltimbanco
Jardim Torumbá
Umbral
Tenório

Santa Generosa
Estriba
Retiro dos Humildes
Saltimbanco
Jardim Torumbá
Umbral
Tenório

Padieira

IMPORTANTE:

Em muitos casos, as divisões territoriais existentes na administração
municipal – por exemplo, distritos – abrangem territórios bastante vastos,
nos quais não é raro observar grandes desigualdades. No entanto, essas
desigualdades acabam sendo atenuadas quando o indicador retrata a média
daquela UT. Para de fato evidenciar as desigualdades e poder orientar as
políticas públicas com foco em sua redução, o ideal é que sejam definidas
divisões territoriais menos extensas e, possivelmente, mais homogêneas –
ou seja, com características socioeconômicas mais semelhantes.

RECOMENDAÇÕES PARA DESAGREGAR DADOS
(além de geograficamente)
É fundamental que os gestores e técnicos envolvidos no monitoramento dos
indicadores façam a análise dos dados desagregados também por outras variáveis que não somente a variável geográfica (por unidades territoriais).
Há outras variáveis pelas quais os indicadores podem (e devem) ser desagregados para qualificar a análise. Por exemplo, na mortalidade por homicídio entre
jovens de 10 a 19 anos de idade, seria útil desagregar esse indicador por gênero
(masculino e feminino) e por cor da pele, para verificar se há predominância de
mortes entre homens ou mulheres, ou entre brancos, pardos ou pretos.
Cabe ao gestor definir quais variáveis são relevantes para desagregar os dados
e aprofundar a análise.
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É importante desagregar os indicadores também por
gênero, cor da pele, deficiência, faixa etária, entre outros,
dependendo da relevância da informação para cada tema
abordado.

CAPÍTULO 2

Os indicadores
Este capítulo detalha os indicadores a serem monitorados ao longo do ciclo
da PCU, listados adiante, trazendo a definição de cada indicador, os dados
necessários e a forma do cálculo, bem como alguns exemplos, com dados
reais de cidades brasileiras (que aparecem com nomes fictícios) para facilitar a
visualização e a interpretação de cada indicador.

INDICADORES PARA AFERIÇÃO DA REDUÇÃO
DAS DESIGUALDADES INTRAMUNICIPAIS
GRUPO 1: DIREITO DE SOBREVIVER E DESENVOLVER-SE
1. Taxa de mortalidade neonatal
2. Percentual de nascidos vivos de gestantes com sete ou mais

consultas de pré-natal
GRUPO 2: DIREITO DE CRESCER SEM VIOLÊNCIA
3. Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos
4. Taxa de mortes por outras causas externas entre adolescentes

de 10 a 19 anos
GRUPO 3: DIREITO DE SER ADOLESCENTE
5. Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

(desagregado em duas faixas: de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos)
GRUPO 4: DIREITO DE APRENDER
6. Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental da rede pública
7. Percentual de crianças de 4 e 5 anos de idade matriculadas na

Educação Infantil na rede pública
8. Percentual de escolas da rede pública que atingiram ou ultrapassaram
a meta do Ideb (anos iniciais e anos finais)
9. Percentual de crianças atendidas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola
GRUPO 5: DIREITO AO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO
10. Percentual de escolas do Ensino Fundamental da rede pública que

possuem quadra esportiva

GRUPO 1
DIREITO DE SOBREVIVER E DESENVOLVER-SE
INDICADOR 1: TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL (MNN)
O QUE É

Este indicador expressa o número de óbitos de crianças desde o nascimento
até 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, em meio à população
residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Estima o
risco de um bebê nascido vivo morrer durante os primeiros 27 dias de vida.
PRESTE ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Mortalidade neonatal une dois conceitos utilizados: mortalidade

neonatal precoce (do nascimento até seis dias de vida) e mortalidade
neonatal tardia (dos sete aos 27 dias de vida).
 Número de óbitos de crianças no período entre o nascimento e 27
dias de vida (Cuidado para não utilizar o número de óbitos de 28 dias
até 1 ano de idade).
 Número de nascidos vivos: total de bebês nascidos vivos na mesma
localidade (região/cidade) e no mesmo período de tempo utilizado para
contar os óbitos entre o nascimento e 27 dias de vida.
O QUE VOCÊ VAI PRECISAR PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

Número de
óbitos de
crianças de
0 a 27 dias

ONDE USAR O
DADO

Numerador

Número de Denominador
crianças
nascidas
vivas

DE ONDE VÊM OS DADOS

PARA ONDE VÃO OS DADOS
NACIONALMENTE

A Secretaria Municipal de Saúde coleta as
Ministério da Saúde/SIM
Declarações de Óbito (DO) nos estabelecimentos
de saúde e nos cartórios e insere no Sistema
de Informação sobre Mortalidade – SIM – as
informações nelas contidas
A Secretaria Municipal de Saúde coleta as
Declarações de Nascidos Vivos (DN) nos
estabelecimentos de saúde e nos cartórios
(para partos domiciliares) e insere, no SINASC –
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, as
informações nelas contidas

Ministério da Saúde/
SINASC
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FÓRMULA DE CÁLCULO: TAXA
AGREGADO

DESAGREGADO

Nº de óbitos de residentes de 0 a 27 dias
do total do município
Nascidos vivos de mães residentes no

x 1.000

município no mesmo período

Número de óbitos de bebês entre o nascimento
e 27 dias de vida ocorridos
em uma unidade territorial específica
Número de bebês nascidos vivos nessa mesma
unidade territorial, no mesmo período

x 1.000

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais
nas quais o x município se
subdivide conforme critério
escolhido no início da PCU

Exemplo prático, no município fictício de Rio Coxá no ano de 2011: taxa de
mortalidade neonatal.
AGREGADO
1336 óbitos de recém-nascidos entre
1/1/2011 e 31/12/2011
17.6451 crianças nascidas vivas entre

x1.000

= 7,6 óbitos de crianças com até dos
27 dias por mil nascidos vivos

1/1/2011 e 31/12/2011

DESAGREGADO

Unidade Territorial: Subprefeitura
SUBPREFEITURA
RESIDÊNCIA

Rio Verde Grande
Rio Gorutuba
Rio do Vieira
Rio do Cedro
Rio Peruaçu
Rio Urucuia
Rio Paracatu
Rio Preto
Rio Pacuí
Rio Riachão
Rio Jequitaí
Rio das Velhas
Rio Curimataí
Rio Pardo Grande
Rio Pardo Pequeno
Rio Cipó
Total Rio Coxá

TAXA DE MORTALIDADE
NEONATAL

7,0
6,2
7,4
8,2
8,3
7,2
11,3
81
10,8
8,6
5,8
6,9
8,2
5,1
7,9
4,1

SUBPREFEITURA
RESIDÊNCIA

TAXA DE MORTALIDADE
NEONATAL

Ribeirão Sabará
Córrego Caeté
Ribeirão Arrudas
Ribeirão dos Cristais
Rio Maracujá
Rio Abaeté
Rio Indaiá
Rio Paraopeba
Rio Brumado
Rio Manso
Rio Pará
Rio Itapecerica
Rio São Miguel
Rio Piumhi
Rio Samburá

8,1
7,7
9,8
5,8
13,5
3,5
7,8
6,1
6,6
9,4
10,2
6,4
6,0
7,2
4,1
2,9

Ribeirão Sabarazinho

Fonte: SIM/SINASC
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.
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O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Neste exemplo, significa que, de cada mil crianças que nasceram vivas em Rio
Coxá, em 2011, cerca de oito crianças (7,6) morreram antes de completar 28
dias de vida. Ou seja, essa taxa reflete, em termos relativos, que das 176.451
bebês nascidos vivos, 1.336 morreram antes de completar 28 dias de vida.
ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o valor diminua em relação ao registro anterior. O ideal
é que, a cada mil bebês nascidos vivos, nenhuma criança (zero) morra antes de
completar 28 dias de vida.
0

10 ou mais

Excelente

Péssimo

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto menor o valor, mais próximo de zero, melhor será o resultado

e
Quanto maior o valor, pior será o resultado.

COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

Na tabela de dados desagregados, observam-se diferenças importantes entre
as UTs em relação às taxas observadas. Há quatro unidades territoriais em
que a taxa de mortalidade é bem mais elevada do que a média total da cidade
(7,6): Rio Maracujá (13,5), Rio Paracatu (11,3), Rio Pacuí (10,8) e Rio Pará (10,2),
ao passo que em Ribeirão Sabarazinho a taxa é bem mais baixa (2,9).
Esse olhar atento sobre os dados desagregados pode dar dicas de onde é
preciso reforçar as práticas de redução da desigualdade.

É possível ordenar as taxas por ordem decrescente, para verificar se
as UTs com taxas mais altas estão situadas geograficamente próximo
umas das outras, ou em quais delas é necessário um esforço mais
intenso nas medidas de prevenção da mortalidade neonatal.
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INDICADOR 2: PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS
DE GESTANTES COM SETE OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL
O QUE É

A partir de informações prestadas pelas mulheres no momento da assistência
ao parto, este indicador mostra o percentual de gestantes que tiveram pelo
menos sete ou mais atendimentos de pré-natal. Relaciona a cobertura de consultas pré-natais por mulheres atendidas nas unidades de saúde cujos filhos
nasceram vivos. É fato consensual que atendimentos no período pré-natal realizados em número suficiente, e de forma adequada, evitam complicações
durante a gravidez, melhoram as condições do nascimento e, portanto, propiciam maior sobrevivência da mãe e do bebê e melhor desenvolvimento da
criança. Este indicador é específico para avaliar o número de consultas, visto
que não foi possível identificar indicadores de qualidade nas consultas que
pudessem ser desagregados por território e que estivessem disponíveis em
todos os municípios avaliados.
ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Mães residentes: é preciso cuidado para não incluir mães que não são

residentes no município ou na UT específica, pois muitas vezes o dado
coletado é referente à localidade de atendimento ou da ocorrência.
 7 ou mais consultas pré-natais: é preciso cuidado para não incluir mães
que tiveram menos de sete consultas pré-natais. Se uma mãe fez
somente seis consultas pré-natais, não deverá ser incluída.
 Mesmo local e período: a contagem deve incluir somente mães que
residem em uma mesma área, durante um mesmo período.
O QUE VOCÊ VAI PRECISAR PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

ONDE USAR O
DADO

Número de nascidos vivos Numerador
de mães residentes que
tenham feito 7 ou mais
consultas pré-natais

DE ONDE VÊM OS DADOS

A Secretaria Municipal de Saúde
coleta as Declarações de Nascidos
Vivos (DN) nos estabelecimentos de
saúde e nos cartórios (para partos
domiciliares) e insere, no SINASC
– Sistema de Informação sobre
Número de nascidos
Denominador Nascidos Vivos, as informações nelas
contidas.
vivos de mães residentes

no mesmo local e
período

PARA ONDE VÃO OS
DADOS NACIONALMENTE

Ministério da Saúde/
SINASC

Ministério da Saúde/
SINASC
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FÓRMULA DE CÁLCULO: PERCENTUAL
AGREGADO

DESAGREGADO

Para cada município, número total de
bebês nascidos vivos cujas mães são
residentes e tiveram pelo menos sete
consultas pré-natais

x 1.00

Para o mesmo período, número de bebês
nascidos vivos cujas mães são residentes
no mesmo município

Número total de bebês nascidos
vivos cujas mães são residentes em
uma unidade territorial e tiveram
pelo menos sete consultas pré-natais x 1.00
Para o mesmo período, número de
bebês nascidos vivos cujas mães são
residentes nessa mesma unidade
territorial

Repetir este cálculo
para cada uma das
unidades territoriais
nas quais o município
se subdivide conforme
critério escolhido no
início da PCU

Exemplo prático, no município fictício de Cedro Cheiroso, no ano de 2011:
AGREGADO
22.285 crianças nascidas vivas no município
entre 1/1/2011 e 31/12/2011 cujas mães fizeram
pelo menos 7 consultas de pré-natal

48,6 de nascidos vivos de mães residentes com
x 1.00 =
7 ou mais consultas pré-natais

45.878 crianças nascidas vivas no município
entre 1/1/2011 e 31/12/2011

DESAGREGADO

Unidade Territorial: Subprefeitura
DISTRITO SANITÁRIO

Centro Histórico
Abricó-da-praia
Abricó-de-macaco
Açacurana
Bico-de-pato
Cajueiro
Cambará
Cambucá
Caviúna
Cerne-amarelo
Içara
Imbirema
Total Cedro Cheiroso

PERCENTUAL DE GESTANTES COM 7 OU MAIS ATENDIMENTOS DE PRÉ-NATAL

54,7
49,1
41,3
42,6
56,5
57,1
62,6
49,7
41,6
45,7
43,8
34,6
48,6

Fonte: SMS – SINASC
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.
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O QUE ESSE INDICADOR QUER DIZER?

Significa que em Cedro Cheiroso, em 2011, a cada cem bebês nascidos vivos,
cerca de 49 (48,6) nasceram de mães que tiveram pelo menos sete consultas
pré-natais – ou seja, fizeram um acompanhamento da gestação numericamente adequado, reduzindo as chances de ter complicações durante a gravidez e
no momento do parto.
ESSE RESULTADO PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor aumenta em relação ao registro anterior. O
ideal é que, a cada cem bebês nascidos vivos todas essas mães tenham tido
pelo menos sete consultas pré-natais.
0

100

Péssimo

Excelente

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto maior o valor, melhor será o resultado.

e
Quanto menor o valor, pior será o resultado.
COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

No exemplo da tabela de dados desagregados, observam-se diferenças importantes entre as taxas verificadas nas UTs.
A realidade é diferente em Cambará e em Imbirema: nesta última UT, somente
34,6% das crianças nasceram de mães que tiveram acompanhamento pré-natal
adequado (pelo menos sete consultas), ao passo que em Cambará esse índice
é de 62,6%. É preciso verificar a causa desse contraste tão acentuado em uma
mesma cidade, e que medidas podem ser tomadas para reduzir essa distorção.
Vale notar também que, de modo geral, todas as UTs têm baixo percentual de
mães que tiveram pelo menos sete atendimentos no período pré-natal.
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GRUPO 2
DIREITO DE CRESCER SEM VIOLÊNCIA
INDICADOR 3: TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE ADOLESCENTES DE 10 A 19 ANOS
O QUE É

Este indicador mostra a proporção de homicídios de residentes de 10 a 19 anos
de idade em relação ao total da população nessa mesma faixa etária. Ou seja,
de todos os jovens entre 10 e 19 anos de idade residentes em determinado
local, quantos morreram por homicídio.
ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Óbito por homicídio: cuidado para não incluir outras causas de morte

(acidentes ou causas naturais).
GRUPOS DE CAUSAS

CÓDIGOS NA CID-10

Homicídios, incluídas as intervenções legais

X85-Y09 e Y35-Y36

 Faixa etária de 10 a 19 anos: cuidado para não incluir homicídios

ocorridos em uma faixa etária diferente desta (mais ampla, mais
estreita ou com outros limites).
 Mesmo local e período: a contagem inclui apenas óbitos por homicídio
de residentes que tinham entre 10 e 19 anos de idade, ocorridos em
uma mesma área, durante o mesmo período (denominador).

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

ONDE USAR
O DADO

Número de homicídios Numerador
de residentes com
idade entre 10 a 19
anos

DE ONDE VÊM OS DADOS

PARA ONDE VÃO OS
DADOS NACIONALMENTE

A Secretaria Municipal de Saúde coleta
MS/SIM
as Declarações de Óbito (DO) nos
estabelecimentos de saúde e nos cartórios e
insere no SIM – Sistema de Informações sobre
Mortalidade as informações nelas contidas.

IBGE
População na faixa Denominador Censo 2010/IBGE ou Estimativa da
População realizada por órgão oficial local
etária de 10 a 19 anos
no mesmo local e
período
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FÓRMULA DE CÁLCULO: TAXA
AGREGADO

Número de vítimas de homicídio com
idade entre 10 e 19 anos que residiam no
município

DESAGREGADO

Número de vítimas de homicídio com
idade entre 10 e 19 anos que residiam
em uma unidade territorial específica
x 1.00.000
x 1.00.000

Para o mesmo período, população entre
10 e 19 anos de idade residente nesse
mesmo município

Repetir este cálculo para
cada uma das unidades
territoriais nas quais o
município se subdivide
conforme critério
escolhido no início da PCU

População entre 10 e 19 anos
residente na mesma unidade
territorial, no mesmo período

Exemplo prático, no município fictício de São Gramíneo, no ano de 2010:
AGREGADO
287 homicídios cuja vítima tinha de 10 a 19
anos, ocorridos entre 1/1/2010 e 31/12/2010,
residentes em determinado território

x 1.00.000 =

30,9 por cem mil adolescentes

930.718 pessoas da faixa etária de 10 a 19 anos,
residentes no mesmo território em 2010

de 10 a 19 anos

DESAGREGADO

Unidade territorial: Área Administrativa
ÁREA ADMINISTRATIVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total São Gramíneo
Sistema de Informação de Mortalidade/ Secretaria Municipal de Saúde
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.

2010

57.3
17.6
11.8
34.1
40.1
56.9
6.1
26.9
18.5
40.8
30.9

O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Significa que de cada cem mil jovens entre 10 e 19 anos de idade que residiam
em São Gramíneo, em 2010, cerca de 31 (30,9) foram vítimas de homicídio
nesse mesmo ano.
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ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor diminui em relação ao registro anterior.
O ideal é que a cada cem mil jovens entre 10 e 19 anos de idade, residentes
em determinada cidade, nenhum deles seja vítima de homicídio.
0
100
Péssimo

Excelente

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto menor o valor, mais próximo de zero, melhor será o resultado

e
Quanto maior o valor, pior será o resultado.
COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

Na tabela de dados desagregados, observam-se diferenças importantes entre
as taxas verificadas nas Áreas Programáticas (APs).
As situações são diferentes na AP 7 e na AP 6: nesta última, de cem mil jovens
entre 10 e 19 anos de idade, 57 foram vítimas de homicídio, ao passo que na AP
7 esse número é bem mais baixo: somente seis jovens.
Para qualificar ainda mais os dados e compreender com maior profundidade os
fenômenos ligados a esta questão, recomenda-se enfaticamente que os dados sejam desagregados também por outras variáveis relevantes: cor, gênero
e faixas de idade.
INDICADOR 4: TAXA DE MORTES POR OUTRAS
CAUSAS EXTERNAS ENTRE ADOLESCENTES DE 10 A 19 ANOS
O QUE É

Este indicador mostra a proporção de mortes de residentes entre 10 e 19 anos
de idade por outras causas externas, que não homicídio, em relação à população
total nessa mesma faixa etária. Ou seja, de todos os jovens entre 10 e 19 anos
de idade residentes em determinado local, este indicador aponta quantos morreram por outras causas externas, tais como acidentes de transporte, suicídio
ou ainda traumatismos acidentais, como quedas, afogamentos, exposição a
correntes elétricas etc.
Não devem ser incluídas mortes identificadas com os códigos de homicídio e
intervenção legal (X85-Y09 e Y35-Y36).
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ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Óbito por outras causas externas: devem ser consideradas as causas

externas relacionadas na tabela a seguir:
GRUPOS DE CAUSAS

CÓDIGOS NA CID-10

Acidentes de transporte

V01-V99

Suicídios

X60-X84

Demais causas externas

Demais códigos de V01-Y98, exceto X85-Y09 e
Y35-Y36 (homicídios e intervenções legais)

 Faixa etária de 10 a 19 anos: não devem ser incluídos óbitos ocorridos

em uma faixa etária diferente desta (mais ampla, mais estreita ou com
outros limites).
 Mesmo local e mesmo período: deve ser feita a contagem dos óbitos
por outras causas externas (numerador) em determinado local e
durante o mesmo período, considerando a população total entre 10 e
19 anos de idade residente no mesmo local (denominador).
 População residente: atenção para não incluir dados de população não
residente, pois muitas vezes o dado é levantado pela localidade da
ocorrência.
O QUE VOCÊ VAI PRECISAR PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
ONDE USAR O DADO

DE ONDE VÊM OS DADOS

PARA ONDE
VÃO OS DADOS
NACIONALMENTE

Número de mortes
por outras causas
externas de
residentes com idade
entre 10 e 19 anos

Numerador

A Secretaria Municipal de Saúde coleta nos
estabelecimentos de saúde e nos cartórios
as Declarações de Óbito (DO) e insere as
informações nelas contidas no SIM – Sistema
de Informações sobre Mortalidade.

MS/SIM

População na faixa
etária de 10 a 19
anos mesmo local
e período

Denominador

Censo 2010/IBGE ou Estimativa da População
realizada por órgão oficial local

IBGE

DADOS

FORMA DE CÁLCULO
AGREGADO

Nº. de mortes por outras causas
externas de residentes com idade
entre 10 e 19 anos no município
População na faixa etária de 10 a
19 anos no mesmo local e período

DESAGREGADO

x 1.00.000

Nº. de mortes por outras causas externas de
residentes com idade entre 10 e 19 anos em
uma dada unidade territorial do município
População na faixa etária de 10 a 19 anos nesta
mesma unidade territorial, no mesmo período

x 1.00.000

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais
nas quais o município se
subdivide conforme critério
escolhido no início da PCU
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Exemplo prático, no município fictício de Flor de Maio, no ano de 2011.
AGREGADO
387 adolescentes e jovens entre 10 e 29 anos
mortos por outras causas externas entre
1/1/2011 e 31/12/2011
1.689.561 adolescentes e jovens entre 10 e 29
anos residentes no município 2011

x 1.00.000 =

22,9 por cem mil adolescentes de 10 a 19 anos
mortos por outras causas externas que
não homicídio

DESAGREGADO

Unidade Territorial: Subprefeitura onde residem
TAXA DE MORTES CAUSAS
TAXA DE MORTES CAUSAS
SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURAS
EXTERNAS ENTRE ADOLESCENTES
EXTERNAS ENTRE ADOLESCENTES
RESIDENTES
RESIDENTES
DE 10 A 19 ANOS (SEM HOMICÍDIO)
DE 10 A 19 ANOS (SEM HOMICÍDIO)

Torêneas
28,6
Fúscia
Açucena
20,3
Jacintos
Zinias
21,4
Sete-léguas
Alfazema
29,7
Tagetes
Amarílis
26,1
Semânias
Bogarim
14,4
Crossandras
Sinos
28,8
Vincas
Cardo
9,4
Adelfa
Lupinos
30,9
Gerânio
Ciclame
21,6
Centáurea
Gardénia
16,0
Cravos
Genciana
23,2
Jacobínias
Lisiantos
18,6
Ervas de gato
Prímulas
9,7
Veigelas
Santolinas
14,6
Bonina
Brinco de Princesa
9,2
Acônito
Total Flor de Maio
Fonte: SIM/ SMS
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.

29,6
0,0
32,1
22,8
39,9
17,3
14,5
13,2
11,3
27,4
26,4
27,9
28,4
16,7
10,0
6,4
22,9

UNICEF/BRZ/Rafael Fabres
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O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Significa que a cada cem mil jovens entre 10 e 19 anos de idade, residentes
em Flor de Maio em 2011, cerca de 23 (22,9) morreram por causas externas
(homicídios excluídos).
ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor diminui em relação ao registro anterior. O
ideal é que a cada cem mil jovens entre 10 e 19 anos de idade, residentes na
cidade, nenhum tivesse por essas causas externas (acidentes de transporte,
suicídio e outras).
0

100

Excelente

Péssimo

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto menor o valor, mais próximo de zero, melhor será o resultado

e
Quanto maior o valor, pior será o resultado.
COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

A tabela de dados desagregados mostra grande variação entre as UTs da cidade de Flor de Maio: há UT sem nenhuma morte por causa externa (Jacintos),
ao passo que em outras houve 30 mortes, ou mais.
Se os indicadores das UTs forem ordenados em ordem crescente, é possível
verificar em quais UTs houve maior incidência de mortes por causas externas,
o que permite adotar medidas para verificar as causas e como enfrentá-las.
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GRUPO 3
DIREITO DE SER ADOLESCENTE
INDICADOR 5: PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MULHERES DE 10 A 19 ANOS
(DESAGREGADO EM DUAS FAIXAS: DE 10 A 14 ANOS E DE 15 A 19 ANOS)
O QUE É

Este indicador mostra a proporção de bebês nascidos vivos cujas mães eram
adolescentes ou jovens entre 10 e 19 anos de idade, em relação ao número
total de bebês nascidos vivos de mães com qualquer idade, residentes na
mesma localidade, no mesmo período. Ou seja, procura medir a incidência de
gravidez na adolescência.
ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Nascidos vivos: devem ser consideradas apenas as

gestantes entre 10 e 19 anos de idade que tenham
chegado ao parto e cujo bebê tenha nascido vivo.
 Faixa etária de 10 a 19 anos: não devem ser incluídas mães de
bebês nascidos vivos que estejam fora dessa faixa etária.
 Serão enfocadas 3 faixas etárias:
 10 a 19 anos (faixa de interesse, mas que
será subdividida em duas faixas:)
 10 a 14 anos
 15 a 19 anos
 Mesma localidade e mesmo período: a contagem deve incluir
bebês nascidos vivos cujas mães tinham entre 10 e 19 anos de
idade e eram residentes em uma mesma localidade e durante
um mesmo período, tanto para a faixa etária de interesse quanto
para o número total de mães de bebês nascidos vivos.
O QUE VOCÊ VAI PRECISAR PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

ONDE USAR O
DADO

Número de bebês
Numerador
nascidos vivos de mães
com idade entre 10 e 19
anos (10 – 14 anos e 15-19
anos)

Número de nascidos
vivos no total de
mulheres residentes
no mesmo local e
período

DE ONDE VÊM OS DADOS

PARA ONDE VÃO OS DADOS
NACIONALMENTE

A Secretaria Municipal de Saúde coleta MS/SINASC
nos estabelecimentos de saúde e nos
cartórios (para partos domiciliares) as
Declarações de Nascidos Vivos (DN) e
insere as informações nelas contidas
Denominador no SINASC – Sistema de Informações MS/SINASC
sobre Nascidos Vivos
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FÓRMULA DE CÁLCULO: PERCENTUAL
AGREGADO
FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS

No de nascidos vivos de mães com idade entre 10-19 anos
Nº de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período

x 100

AGREGADO
FAIXA ETÁRIA DE 10 A 14 ANOS

Nº de nascidos vivos de mães com idade entre 10-14 anos
Nº de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período

x 100

FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS

Nº de nascidos vivos de mães com idade entre 15-19 anos
Nº de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período

x 100

Exemplo prático, no município de Cristal, no ano de 2011: nascidos vivos de
mães entre 10 e 19 anos.
13.299 bebês nascidos vivos de mães residentes entre
10 e 19 anos entre 1/1/2011 e 31/12/2011
x 100 =
80.100 bebês nascidos vivos de todas as mães
residentes em 2011

16,59% das crianças nascidas vivas foram de
mães jovens entre 10 a 19 anos

O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Significa que de cada cem bebês nascidos vivos em Cristal, em 2011, cerca de
17 (16,6) eram filhos de jovens entre 10 e 19 anos de idade.
CÁLCULO DO INDICADOR
DESAGREGADO
FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS

No de nascidos vivos mães entre 10 e 19 anos
residentes em uma dada unidade territorial
do município
Nº de nascidos vivos de mães residentes nesta
mesma unidade territorial, no mesmo período

Repetir este cálculo para cada uma das unidades
territoriais nas quais o município se subdivide conforme

x 100 = critério escolhido no início da PCU

FAIXA ETÁRIA DE 10 A 14 ANOS

Nº de nascidos vivos mães entre 10 e 14 anos
residentes em uma dada unidade territorial
do município
Nº de nascidos vivos de mães residentes nesta
mesma unidade territorial, no mesmo período

x 100 =

Repetir este cálculo para cada uma das unidades
territoriais nas quais o município se subdivide conforme
critério escolhido no início da PCU

FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS

Nº de nascidos vivos mães entre 15 e 19 anos
residentes em uma dada unidade territorial do
município
Nº de nascidos vivos de mães residentes nesta
mesma unidade territorial, no mesmo período

x 100 =

Repetir este cálculo para cada uma das unidades
territoriais nas quais o município se subdivide conforme
critério escolhido no início da PCU
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Exemplo prático no município de Cristal (nome fictício), em 2011: bebês nascidos vivos cujas mães tinham entre 10 e 19 anos de idade.
UNIDADE TERRITORIAL: REGIÕES ADMINISTRATIVAS
REGIÃO
ADMINISTRATIVA

PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS
DE MULHERES DE 10 A 19 ANOS

Calcedônia
Epidoto
Ágata
Heliotrópio
Jade
Ametrino
Laca
Coral
Malaquita
Rodonita
Barita
Safira
Zircão
Olho de Gato
Dolomita
Ametista

5,6
6,3
7,9
8,3
10,5
11,9
13,6
13,8
14,1
14,8
15,3
15,4
16,0
16,6
16,8
16,9

REGIÃO
ADMINISTRATIVA

PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS
DE MULHERES DE 10 A 19 ANOS

Berilo
Cianita
Iolita
Kanga
Obsidiana
Peridoto
Amazonita
Fluorita
Rubi
Opala
Âmbar
Jaspe
Crisocola
Topázio
Ônix
Hematita

18,0
18,2
19,0
19,3
19,8
19,9
20,3
21,3
21,4
21,4
22,7
23,4
23,8
24,2
25,3
28,0

Total de Cristal
Fonte: SMS/SINASC
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.

16,6

ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Este indicador apresenta o percentual de mulheres com no máximo 19 anos
de idade que tiveram filhos em relação ao número total de partos. Aponta a
probabilidade de violações aos direitos da adolescente – por exemplo, abandono da escola ou comprometimento de seu desenvolvimento pessoal e social.
Além disso, a idade materna pode estar associada a condições de risco para o
recém-nascido, tais como prematuridade e baixo peso ao nascer, que tendem
a ser mais frequentes em bebês cujas mães são adolescentes ou idosas. Por
essa razão, o ideal é que esse percentual de mães adolescentes seja baixo e, se
possível, decrescente.

0

100

Excelente

Péssimo
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COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto menor o valor, mais próximo de zero, melhor será o resultado

e
Quanto maior o valor, pior será o resultado.

COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

Existe grande variação entre os resultados das UTs. Observa-se que, na Calcedônia, somente cerca de seis crianças são filhos de mães adolescentes, ao
passo que em Peridoto esse número eleva-se para 20 crianças. Em Hematita,
chega a 28. Isso significa que nessas UTs há maior incidência de maternidade
adolescente, e portanto essas jovens podem estar sob risco de não poder
usufruir plenamente de seus direitos – por exemplo, precisando abandonar a
escola ou comprometendo seu desenvolvimento pessoal e social. O olhar do
gestor deve ser dirigido com maior cuidado a essas UTs, para identificar causas e formas de reduzir essa alta incidência.
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GRUPO 4
DIREITO DE APRENDER
INDICADOR 6: TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL
PÚBLICO MUNICIPAL
O QUE É:

Este indicador permite avaliar o percentual de alunos da rede pública, em cada ano
escolar, com idade superior à idade recomendada para estar cursando aquele ano.
ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Distorção idade-série: ocorre quando o aluno está cursando um ano

com idade superior àquela recomendada ou prevista. É também
denominada defasagem idade-série.
 O valor da distorção representa a defasagem entre a idade do aluno e a
idade recomendada para a série que ele está cursando. Considera-se que
está em situação de distorção ou defasagem idade-série quando a
diferença entre sua idade e a idade prevista para aquele ano é de pelo
menos dois anos.
 Ensino Fundamental: anos iniciais (EF1, do 1º ao 5º ano ou da 1a à 4a
série) e anos finais (EF2, do 6º ao 9º ano ou da 5ª à 8ª série).
O QUE VOCÊ VAI PRECISAR PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

ONDE USAR

Número total de alunos da rede pública Numerador
com idade dois anos ou mais acima da
recomendada para os nove anos (ou as
oito série) do EF

Número total de matrículas no
EF em todas as escolas públicas
desse nível de ensino na mesma
localidade, no mesmo período

DE ONDE VÊM
OS DADOS

PARA ONDE VÃO OS DADOS
NACIONALMENTE

Censo Escolar Inep (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira). Ministério da Educação/MEC

Denominador Censo Escolar Inep/MEC

FÓRMULA DE CÁLCULO: PERCENTUAL
AGREGADO

DESAGREGADO

Total de alunos da rede pública
Total de alunos da rede pública com idade
com idade 2 anos a mais que o
2 anos a mais que o recomendado para
recomendado para cursar os 9
cursar os 9 anos (ou 8 séries) do EF em
anos (ou 8 séries) do EF
x 100 uma dada unidade territorial do município x 100
Total de matrículas no EF nos 9
Total de matrículas no EF nos 9 anos
anos (ou 8 séries) em todas as
(ou 8 séries) em todas as escolas de EF
escolas de EF da rede pública no
da rede pública nesta mesma unidade
mesmo local e período
territorial, no mesmo período

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais
nas quais o município se
subdivide conforme critério
escolhido no início da PCU
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Exemplo prático, no município fictício de Forte da Colina, no ano de 2010:
AGREGADO
48.915 crianças com idade superior a 2 anos
ao recomendado para cursar cada um dos
9 anos do Ensino Fundamental da rede
pública em 2010
146.892 crianças matriculadas em cada um
dos 9 anos do Ensino Fundamental da rede
pública em 2010

x 100

33,30% das crianças matriculadas no Ensino
Fundamental público estão com idade superior à
recomendada para cursar a série

DESAGREGADO
UNIDADE TERRITORIAL: REGIÕES ADMINISTRATIVAS
REGIÕES

2010

REGIÕES

2010

Microrregião A.3

20.11

Microrregião B.1

33.75

Microrregião F.3

24.47

Microrregião F.1

34.13

Microrregião D.3

28.08

Microrregião B.3

34.44

Microrregião C.3

28.61

Microrregião D.1

35.65

Microrregião C.2

28.76

Microrregião D.2

35.93

Microrregião A.1

29.53

Microrregião C.1

37.50

Microrregião A.2

30.87

Microrregião F.2

38.75

Microrregião B.2

30.94

Microrregião E.1

39.68

Microrregião E.3

31.54

Microrregião E.2

Total Forte da Colina

41.89
33.30

Fonte: Inep/MEC
Para saber mais acesse http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.

RECOMENDAÇÃO DE OUTRA FORMA DE DESAGREGAR OS DADOS

Além de desagregar os dados geograficamente, conforme ilustrado acima no
exemplo das regiões de Forte da Colina, recomendamos que neste indicador também sejam observados os dados por anos Ensino Fundamental: anos iniciais (EF1,
do 1º ao 5o ano ou da 1a à 4a série) e anos finais (EF2, do 6o ao 9o ano ou
da 5a à 8a série). Vale lembrar que para essa desagregação será necessário
voltar a observar os dados absolutos (outras informações podem ser obtidas
no Glossário, que define as expressões Média Simples e Média Ponderada).
Dessa forma, será possível conhecer a proporção de alunos com defasagem
idade-série nos anos iniciais e nos anos finais do EF, o que poderá orientar
políticas de enfrentamento às causas da defasagem em uma ou outra etapa.
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O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Significa que a cada cem crianças matriculadas no EF de escolas municipais,
em Forte da Colina, em 2010, 33 estavam em situação de defasagem idadesérie – ou seja, estavam com uma idade dois anos ou mais acima daquela
recomendada para cursar aquele ano escolar.
ESSE RESULTADO PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor diminui em relação ao registro anterior. O
ideal é que, a cada em crianças matriculadas no Ensino Fundamental de escolas públicas, nenhuma esteja com idade acima daquela recomendada para
cursar aquele ano escolar.
0

100

Excelente

Péssimo

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto menor o valor, mais próximo de zero, melhor será o resultado

e
Quanto maior o valor, pior será o resultado
COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

Neste exemplo de Forte da Colina, há grande variação entre as UTs: a microrregião A.3 apresenta um percentual de distorção idade-série de cerca de 20%,
enquanto esse valor fica acima de 40% na microrregião E.2 – ou seja, o dobro
da proporção de crianças com defasagem idade-série em comparação com
a microrregião A.3. É preciso refletir sobre por que motivo, dentro de uma
mesma cidade – no caso, Forte da Colina –, há regiões em que a defasagem
idade-série é muito maior do que em outras, e o que pode ser feito para reduzir
esta desigualdade.
Embora a área de intervenção direta da gestão pública seja o Ensino Fundamental municipal, recomenda-se enfaticamente que sejam levantados também os dados da rede estadual, para monitorar a rede pública de ensino básico em sua totalidade. O UNICEF entende que uma gestão municipal deve
zelar pela garantia dos direitos de todas as crianças e de todos os adolescentes, independentemente da rede escolar em que estejam matriculados.
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INDICADOR 7: PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS DE
IDADE MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE PÚBLICA
O QUE É:

Este indicador mede a proporção (percentual) de crianças de 4 e 5 anos de
idade do município que estão matriculadas na Educação Infantil (EI) na rede
pública em relação ao número total de crianças com essa mesma idade, no
mesmo município.
ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Faixa etária das crianças: devem ter 4 e 5 anos.
 Devem ser incluídos dados de matrícula em pré-escola em período

integral ou parcial.
 Educação Infantil pública: devem ser consideradas inclusive as

instituições conveniadas.
O QUE É NECESSÁRIO PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

ONDE USAR

DE ONDE VÊM OS DADOS

PARA ONDE VÃO OS
DADOS NACIONALMENTE

Número de crianças de 4 e 5
anos matriculadas na pré-escolas
públicas

Numerador

Número de matriculas

Censo Escolar

Número de crianças de 4 e 5
anos no município

Denominador Censo 2010/IBGE ou Estimativa
da População realizada por
órgão oficial local

IBGE

FÓRMULA DE CÁLCULO: PERCENTUAL
AGREGADO

DESAGREGADO

Nº de crianças de 4 e 5
Nº de crianças de 4 e 5 anos matriculados na educação
anos matriculadas na pré-escolas
infantil em escolas públicas em uma dada unidade
públicas
territorial do município
x 100
x 100
Nº de crianças de 4 e 5 anos que moram
Nº de crianças de 4 e 5 anos que moram nesta
no mesmo local e período
mesma unidade territorial, no mesmo período

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais
nas quais o município se
subdivide conforme critério
escolhido no início da PCU

Exemplo prático, no município fictício de Águas Mansas, no ano de 2011:
AGREGADO
17.646 crianças de 4 e 5 anos matriculadas
na educação infantil em escolas públicas por
ocasião do Censo escolar 2011
20.925 crianças de 4 e 5 anos residentes no
município em 2011

x 100

84,33% das crianças de 4 e 5 anos, residentes em
Águas Mansas em 2011 estavam matriculadas na
Educação Infantil pública
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DESAGREGADO
UNIDADE TERRITORIAL: REGIÕES
REGIÕES

2011

REGIÕES

2011

Pedra da Cruz

100,00

Pedra da Mina

89.09

Pico do Calçado

100,00

Pico Caratuva

85.83

Pedra do Altar

97.83

Serra do Soajo

84.32

Morro Agudo

96.65

Pedra do Sino

81.18

Planalto do Meio-Norte

93.45

Serra da Coroa

77.50

Pico da Bandeira

93.13

Monte da Arada

77.48

Cabeço de Montachique

92.50

Pico da Neblina

66.20

Serra de Santa Comba

90.55

Serra do Açor

63.91

Pico do Gavião

89.23

Total Águas Mansas
84.33
Fonte: Censo Escolar/Inep/MEC 2011
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.
Nota:Os microdados do Censo Escolar podem ser obtidos no site http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar ou por
solicitação direta ao lnep

O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Significa que a cada cem crianças de 4 e 5 anos de idade residentes em Águas
Mansas, em 2011, 84 estavam matriculadas na Educação Infantil da rede pública – ou seja, o município dá a 84% das crianças a oportunidade de iniciar sua
escolarização na idade prevista em lei.
ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor aumenta em relação ao registro anterior.
0

100

Péssimo

Excelente

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto maior o valor, mais próximo de cem, melhor será o resultado

e
Quanto menor o valor, pior será o resultado
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COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

Como ilustra o exemplo de Águas Mansas, a tabela de dados desagregados
por região apresenta duas UTs nas quais todas as crianças de 4 e 5 anos estão
matriculadas na Educação Infantil da rede pública, pois seu índice é de 100%.
Já em outras regiões esse percentual é menor, chegando a 63,9%.
Essa tabela demonstra de que forma dados desagregados por UT podem evidenciar diferenças importantes entre as regiões quanto à cobertura da Educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos de idade residentes na cidade.
Embora a área de intervenção direta da gestão pública seja a Educação Infantil
municipal e a rede de escolas conveniadas com o município, recomenda-se
enfaticamente que sejam levantados também os dados de Educação Infantil
da rede privada, uma vez que esta também compõe o conjunto da oferta de
Educação Infantil de 4 a 5 anos de idade.
INDICADOR 8: PERCENTUAL DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA QUE
ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS)

UNICEF/BRZ/Manuela Cavadas

O QUE É:

O UNICEF entende que

Este indicador mede a proporção (percentual) de escolas públicas que atingiram ouultrapassaram a meta de qualidade de ensino estabelecida pelo Ideb.

uma gestão municipal
deve olhar para a garantia
dos direitos de todas as

ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Ideb: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica



O Ideb foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep). Em uma escala de zero a dez,
sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade
da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes
em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a
cada dois anos, a partir dos dados sobre aprovação escolar obtidos
no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do
Inep, do Saeb e da Prova Brasil. Atenção ao ano: o Ideb tem uma
meta para cada ano aferido. O desempenho das escolas em 2013
deve ser comparado com a meta do Ideb para aquele ano. Cada
escola possui uma meta específica a ser aferida por meio do Ideb.
É o cumprimento dessa meta que será observado.
 Anos iniciais: 1º a 5º ano (ou 1ª a 4ª série)
 Anos finais: 6º a 9º ano (ou 5ª a 8ª série)

crianças e adolescentes
munícipes, independente
da rede escolar à qual
estejam matriculados.
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É NECESSÁRIO PARA CALCULAR ESSE INDICADOR
DADOS

ONDE USAR

DE ONDE VÊM
OS DADOS

PARA ONDE VÃO OS DADOS
NACIONALMENTE

Número total de escolas da rede pública que
tiveram nota igual ou superior à sua meta do
Ideb para aquele ano

Numerador

Ideb

Inep/MEC

Número total de escolas da rede pública do

Denominador Censo Escolar

Inep/MEC

Ensino Fundamental

CONSTRUINDO O NUMERADOR E O DENOMINADOR:
1. Verifica-se o Ideb observado no último ano disponível, para 4ª série/ 5º
2.

3.
4.

5.
6.

7.

ano e para 8ª série/9º ano de cada escola da rede pública da cidade;
Verifica-se qual a meta do Ideb projetada para o mesmo
ano, em cada uma das escolas da rede pública da
cidade, para os anos iniciais e os anos finais;
Para cada escola da rede pública, comparam-se os
valores observados com os valores da meta;
Verificam-se quantas escolas que oferecem os anos
iniciais (EF1) e os anos finais (EF2) conseguiram atingir ou
ultrapassar a meta projetada para o ano em questão;
Agrupam-se as escolas por unidades territoriais – por exemplo,
Diretoria Regional de Ensino, Coordenadoria de Educação etc.);
Totaliza-se o número de escolas que atingiram ou
ultrapassaram a meta do Ideb, em cada unidade territorial e
separadamente para EF1 e EF2, obtendo assim o numerador.
Totaliza-se o número de escolas que existem em cada unidade
territorial, separadamente para EF1 e EF2, obtendo assim o denominador.
As escolas que oferecem EF1 e EF2 devem ser consideradas como
duas escolas independentes, e portanto, computadas duas vezes.
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EXEMPLO (EF1):

Por exemplo, na escola CAIC – Maria Felício Lopes, a meta projetada para
2011 em EF1 era de 3,2. O Ideb observado para essa escola naquele ano foi
de 4,3 – ou seja, a escola superou a meta projetada.
IDEB OBSERVADO
ESCOLA

2005

METAS PROJETADAS

2005

2009

2011

4.0

3.5

***

ADALGISA BONFIM SOARES EEFM PROF

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

4.2

4.5

4.8

5.0

5.3

5.6

5.9

2021

ANTONIO SALES E E F M

3.6

3.7

4.1

***

3.6

4.0

4.4

4.7

5.0

5.3

5.5

5.8

CAIC -MARIA FELICIO LOPES

2.4

3.3

4.1

4.3

2.5

2.8

3.2

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

CAIC- RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO

3.6

3.0

3.8

3.6

3.7

4.1

4.5

4.7

5.0

5.3

5.6

5.9

CENTRO EDUCACIONAL DOM HELIO CAMPOS

2.9

2.4

3.2

2.9

2.9

3.3

3.7

4.0

4.3

4.6

4.9

5.2

CENTRO EDUCACIONAL MOEMA TAVORA

4,1

***

4.2

4.5

5.0

5.2

5.5

5.8

6.0

6.3

COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO

6.2

6.7

6.7

6.8

6.3

6.5

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.7

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA

5.8

6.1

6.9

7.3

5.8

6.1

6.5

6.7

6.9

7.1

7.3

7.5

EDUARDO CAMPOS EEFM

2.6

3.0

***

2.7

3.0

3.4

3.7

4.0

4.3

4.6

4.9

***

3.5

3.9

4.2

4.5

4.7

5.0

5.3

***

4.2

4.6

4.8

5.1

5.4

5.7

5.9

EEEP DONA CREUSA DO CARMO DE SOUSA

3.3

EEEP JOAQUIM MOREIRA DE SOUSA

4.0

3.9

EEEP MARIA JOSE MEDEIROS

2.3

3.6

4.1

***

2.5

3.1

3.6

3.9

4.1

4.4

4.8

5.1

EEF CENTRO DOS RETALHISTAS

3.6

3.0

4.3

2.3

3.7

4.0

4.4

4.7

5.0

5.3

5.6

5.9

Número de escolas em que foi superada a meta
Número de escolas na UT

2007

2009

2011

6
11

7
11

3
6

Numerador
Denominador

Vale lembrar: o cálculo deve ser feito para anos iniciais (EF1) e anos
finais (EF2) de todas as unidades territoriais definidas pela secretaria,
contando todas as escolas públicas de Ensino Fundamental.
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FÓRMULA DE CÁLCULO: PERCENTUAL
AGREGADO

DESAGREGADO

Número de escolas de EF da
rede pública que atingiram ou
ultrapassaram a meta do Ideb
para EF1
Número total de escolas da rede
pública que oferecem EF1, na
mesma localidade, no mesmo
período

x 100

Número de escolas de EF da
rede pública que atingiram ou
ultrapassaram a meta do Ideb para
EF1 em uma dada unidade territorial
do município
Número total de escolas de EF
da rede pública nessa mesma
unidade territorial e no mesmo
período

AGREGADO

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais nas
x 100 quais o município se subdivide
conforme critério escolhido no
início da PCU

DESAGREGADO

Número de escolas de EF da
rede pública que atingiram ou
ultrapassaram a meta do Ideb
para EF2
Número total de escolas da rede
pública que oferecem EF2, na
mesma localidade, no mesmo
período

x 100

Número de escolas de EF da
rede pública que atingiram ou
ultrapassaram a meta do Ideb
para EF2, em uma dada unidade
territorial do município
Número total de escolas de EF
da rede pública nessa mesma
unidade territorial, no mesmo
período

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais nas
quais o município se subdivide
x 100
conforme critério escolhido no
início da PCU

Exemplo prático, na cidade fictícia de Carcava, no ano de 2011:
AGREGADO (ANOS FINAIS)
2.330 escolas de anos iniciais do EF da rede
pública atingiram ou ultrapassaram sua meta
do Ideb no Censo Escolar 2011
3.826 escolas de anos iniciais EF da rede
pública existentes no município no Censo
Escolar 2011

x 100 =

60,9% das escolas de anos iniciais do EF de
Carcava em 2011 atingiram ou ultrapassaram
a meta do Ideb

DESAGREGADO (ANOS FINAIS)
UNIDADE TERRITORIAL: ÁREA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE PLANEJAMENTO

% DE ESCOLAS QUE ALCANÇARAM OU ULTRAPASSARAM A META

AP I

78,3

AP II

59,2

AP III

48,7

AP IV

62,6

AP V

51,3

Total Carcava
60,9
Fonte: Ideb/Inep/MEC 2011
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.
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O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Esse indicador fornece o percentual, ou seja, a proporção das escolas públicas
que atingiram (ou ultrapassaram) a meta do Ideb, porque apresentaram desempenho dentro dos padrões estabelecidos pelo Inep. Essa proporção será
desagregada por anos iniciais (EF1) e anos finais (EF2) do EF.
ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor aumenta em relação ao registro anterior.
O ideal é que 100% das escolas públicas tenham atingido ou superado a meta
do Ideb.
0

100

Péssimo

Excelente

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto maior o valor, melhor será o resultado

e
Quanto menor o valor, pior será o resultado
COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

No exemplo da tabela de dados desagregados, há diferenças importantes entre os percentuais observados nas UTs. A realidade é diferente entre a AP I e
a AP V. Nesta última, pouco mais da metade das escolas (51,3%) conseguiu
ultrapassar a meta estabelecida pelo Ideb. Por outro lado, na AP I, 78,3% das
escolas conseguiram atingir ou ultrapassar a meta estabelecida para a região.
Embora a área de intervenção direta da gestão pública seja a Educação Fundamental municipal, recomenda-se enfaticamente que sejam levantados também os dados da rede estadual, para monitorar a rede pública de ensino básico
em sua totalidade. O UNICEF entende que uma gestão municipal deve zelar
pela garantia dos direitos de todas as crianças e de todos os adolescentes,
independentemente da rede escolar na qual estejam matriculados.
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INDICADOR 9: PERCENTUAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) QUE ESTÃO NA ESCOLA
O QUE É:
BPC na Escola – A Portaria Interministerial No 18, de 24 de abril de 2007, insti-

UNICEF/BRZ

Embora a área de
intervenção direta da
gestão pública seja a
Educação Fundamental
municipal, é fortemente
recomendado que sejam

tuiu o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social – Programa BPC na Escola. Tratase de um Programa Interministerial, sob a responsabilidade dos Ministérios
da Educação (MEC), do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e
da Saúde (MS), além da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR), atendendo prioritariamente a faixa etária desde o nascimento até 18 anos. O Programa é organizado por meio da articulação entre os
Grupos Gestores Interministerial, Estadual, Distrital e Local. Tem por objetivo
realizar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência
na escola das pessoas com deficiência, contempladas com o BPC, que tenham até 18 anos de idade.

também levantados os
dados da rede estadual,
para monitorar a rede
pública de ensino básico
em sua totalidade.

O BPC na Escola é estruturado a partir de quatros eixos principais, que visam:
(1) identificar anualmente, entre os contemplados com o BPC até 18 anos, aqueles que estão na escola e aqueles que estão fora da escola; (2) identificar as
principais barreiras que se colocam às pessoas com deficiência contempladas
com o BPC para seu acesso e sua permanência na escola; (3) realizar estudos e
desenvolver estratégias conjuntas para superação dessas barreiras; (4) realizar o
acompanhamento sistemático das ações e dos programas dos entes federados
que aderirem ao Programa.
Nessa ação, realiza-se anualmente o pareamento de dados dos contemplados
com o BPC com a matrícula no Censo Escolar, identificando índices de acesso
e de exclusão escolar.

Outras informações podem ser obtidas em http://bpcnaescola.mec.gov.br/

Este indicador mede a proporção (percentual) de crianças beneficiárias com
o programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) que estão na escola em
relação ao total de beneficiários do BPC no município.
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Trata-se de um indicador proxy para revelar o número de crianças com deficiência que estão matriculadas na escola.
ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Matrículas em escolas públicas e privadas, de ensino regular ou de

educação de jovens e adultos.
 Crianças e adolescentes entre o nascimento e 18 anos de idade.
 PcD: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência.
O QUE É NECESSÁRIO PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

Número de beneficiários do BPC,
matriculadas na escola (pública ou
privada) entre o nascimento e 18
anos de idade

ONDE USAR

Numerador

PARA ONDE
VÃO OS DADOS
NACIONALMENTE

DE ONDE VÊM OS DADOS

Cadastro de beneficiários do
MDS/MEC
Programa de Atenção à Pessoa com
Deficiência (PcD) matriculados na
escola(*)

Número total de beneficiários do BPC Denominador Cadastro de beneficiários do
MDS/MEC
no município, entre o nascimento e
Programa de Atenção à Pessoa com
18 anos de idade
Deficiência (PcD)
* Após cruzamento das bases de dados do BPC (geralmente administrado pela Secretarias de Assistência Social) com os dados
daSecretaria Municipal de Educação referentes ao número de crianças e adolescentes com deficiência que estão matriculados
nas redes municipal, estadual e privada

FÓRMULA DE CÁLCULO: PERCENTUAL
AGREGADO

DESAGREGADO

Número de crianças e adolescentes até 18
anos de idade (incompletos) beneficiados
pelo BPC, matriculados em escolas
públicas ou privadas do município
Número total de beneficiários do BPC na
mesma localidade, no mesmo período

x 100

Número de crianças e adolescentes
até 18 anos de idade (incompletos)
beneficiados pelo BPC, matriculados
em escolas em uma dada unidade
territorial do município
Número total de beneficiários
do BPC nessa mesma unidade
territorial, no mesmo período

x 100

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais nas
quais o município se subdivide
conforme critério escolhido no
início da PCU

Exemplo prático no município de Mapinguari (nome fictício), em 2011:
AGREGADO
306.371 crianças e adolescentes com até 18 anos
de idade (incompletos) beneficiados pelo BCP,
matriculados em escolas municipais, estaduais ou
privadas
445.889 pessoas beneficiadas pelo BPC no município

x 100 =

68,7% das pessoas beneficiadas pelo BPC
são crianças e adolescentes que estão na
escola
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DESAGREGADO
UNIDADE TERRITORIAL: ÁREA ADMINISTRATIVA
DISTRITOS

PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
BENEFICIADAS PELO BPC QUE ESTÃO NA ESCOLA

Boitatá

62,7

Curupira

60,0

Mãe-D'água

76,7

Corpo-seco

67,8

Pisadeira

74,2

Mãe-de-ouro

80,9

Saci-Pererê

70,6

Parlendas

83,0

Folguedos

85,1

Matinta

65,3

Caipora

68,6

Iara

58,5

Boto

56,0

Pastoreio

62,7

Bumba

53,1

Bonobo

66,6

Ocapi

69,3

Celacanto

73,3

Moa

57,0

Gambo

68,3

Capelobo

72,5

Curauá

73,0

Petum

56,3

Caxiri

58,9

Jiguê

67,7

Sarrabulho

56,8

Total Mapinguari

68,7

Fonte: MDS/MEC
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.

O QUE ESSE INDICADOR QUER DIZER?

Significa que a cada cem crianças e adolescentes beneficiados pelo BPC, residentes em Mapinguari, cerca de 69 (68,7%) estão matriculados na escola.

PLATAFO RM A D O S CE N T R OS U R B AN OS | OS I N DI C ADOR E S

ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor aumenta aumenta em relação ao registro
anterior. O ideal é que, a cada cem crianças beneficiadas pelo BPC que morem
na cidade, todas estejam matriculadas na escola e a frequentem.
0

100

Péssimo

Excelente

COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto maior o valor, melhor será o resultado

e
Quanto menor o valor, pior será o resultado
COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

O exemplo acima mostra a diferença entre os resultados de Boto e de Folguedos. Nesta última cidade, 85% dos beneficiários do BPC estão na escola,
enquanto em Boto esse percentual é de apenas 56,0%.
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GRUPO 5
DIREITO AO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO
INDICADOR 10: PERCENTUAL DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE
PÚBLICA QUE POSSUEM QUADRA ESPORTIVA
O QUE É:

Este indicador mede a proporção (percentual) de escolas do Ensino Fundamental da rede pública que possuem quadra esportiva em suas instalações, , em
relação ao total de escolas desse tipo no município.
O espaço físico é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças
e dos jovens, pois possibilita o desenvolvimento das potencialidades e das
habilidades motoras, cognitivas e afetivas.
Praticar esportes é, antes de mais nada, um direito garantido a cada criança e
a cada adolescente. E somado ao conjunto dos demais direitos, oferece mais
qualidade de vida a meninas e meninos. O esporte seguro e inclusivo oferece
as condições essenciais para o desenvolvimento integral de meninas e meninos e, assim, ajuda a promover transformação social.
A prática esportiva traz inúmeros benefícios, essenciais para que indivíduos de
todas as idades tenham uma vida saudável. Além de estimular participação,
senso de equipe, autoconfiança, autoestima, comunicação e inclusão social, a
prática de esportes é uma importante ferramenta pedagógica, pois possibilita
a inclusão da comunidade local por meio de atividades culturais, e presta-se a
manifestações dos próprios alunos da instituição (em debates, apresentações
de trabalhos, feiras e palestras).

UNICEF/BRZ/Rafael Fabres
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PRESTE ATENÇÃO AOS CONCEITOS:
 Escola de Ensino Fundamental (EF): anos iniciais

(EF1, do 1o ao 5o ano ou da 1ª à 4ª série) e anos
finais (EF2, do 6º ao 9º ano ou da 5ª à 8ª série)
 Quadra de esportes: com terreno demarcado e preparado

para a realização de atividades esportivas – como basquete,
tênis, vôlei, futsal, entre outras –, seja ela coberta ou não.
O QUE É NECESSÁRIO PARA CALCULAR ESSE INDICADOR:
DADOS

ONDE USAR

DE ONDE VÊM OS DADOS

PARA ONDE VÃO OS
DADOS NACIONALMENTE

Número de escolas de EF da
rede pública que dispõem de
quadra esportiva

Numerador

Censo Escolar

Inep/MEC

Número total de escolas de EF
Denominador
Censo Escolar
Inep/MEC
da rede pública no município
Nota: os microdados do Censo Escolar podem ser obtidos no site http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar ou por
solicitação direta ao lnep.

FÓRMULA DE CÁLCULO: PERCENTUAL
AGREGADO

DESAGREGADO

Número de escolas de EF da rede
pública que dispõem de quadra
esportiva no município
Número total de escolas de EF da
rede pública existentes no mesmo
município, no mesmo período

x 100 =

Número de escolas de EF da rede
pública que dispõem de quadra
esportiva em uma dada unidade
territorial do município
x 100 =
Número total de escolas de EF
existentes na rede pública na
mesma unidade territorial, no
mesmo período

Repetir este cálculo para cada
uma das unidades territoriais nas
quais o município se subdivide
conforme critério escolhido no
início da PCU

Exemplo prático, no município de Corona Australis (nome fictício), em 2012 (total
nacional).
AGREGADO
702 escolas de EF da rede pública dispõem de quadra
esportiva, segundo o Censo Escolar de 2012
2.489 escolas de EF da rede pública existentes no
município, segundo o Censo Escolar de 2012

x 100 =

28,2% das escolas de EF da rede pública em
Corona Australis dispõem de quadra esportiva
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DESAGREGADO

Unidade territorial: Área Administrativa
REGIÕES ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
BÁSICA QUE POSSUÍAM QUADRA DE ESPORTE EM 2012

Andromeda
28,6
Sagita
7,9
Draco
11,6
Carina
19,5
Virgo
12,1
Centauro
18,6
Pavo
24,1
Dorado
7,1
Hidra
11,8
Toliman
24,7
Grus
15,3
Lira
13,8
Musca
16,8
Norma
11,6
Kastra
16,0
Tucana
12,5
Columba
34,8
Rana
33,0
Perseu
47,6
Apus
46,6
Fornax
52,0
Cassiopeia
40,9
Situla
46,3
Polaris
60,1
Antlia
39,5
Naos
37,2
Gatria
59,3
Total Corona Australis
28,2
Fonte: MEC/Inep.
Os dados apresentados são reais, mas os nomes do município e das UTs foram alterados.

O QUE ESSE INDICADOR SIGNIFICA?

Significa que de cada cem escolas de EF da rede pública em Corona Australis,
28 dispõem de quadra esportiva para a prática de esportes de seus alunos.
ESSE INDICADOR PODERIA SER MELHOR?

Sim, na medida em que o seu valor aumenta em relação ao registro anterior.
O ideal é que, de cada cem escolas de EF na cidade, todas disponham de
quadras esportivas.
0

100

Péssimo

Excelente
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COMO O RESULTADO DEVE SER INTERPRETADO?
Quanto maior o valor, melhor será o resultado

e
Quanto menor o valor, pior será o resultado
COMO INTERPRETAR OS DADOS DESAGREGADOS?

Os resultados revelam grande variação na situação das escolas de EF entre as
UTs: na região administrativa de Dorado, somente 7% das escolas dispõem de
quadra esportiva, enquanto em Polaris esse percentual é de 60%. Contrastes
importantes podem ser observados entre as demais regiões administrativas.
Embora a área de intervenção direta da gestão pública seja a Educação Fundamental municipal, recomenda-se enfaticamente que sejam levantados também os dados da rede estadual, para monitorar a rede pública de ensino básico
em sua totalidade. O UNICEF entende que uma gestão municipal deve zelar
pela garantia dos direitos de todas as crianças e de todos os adolescentes,
independentemente da rede escolar na qual estão matriculados.
RELAÇÃO DOS INDICADORES POR RESULTADOS DESEJADOS
GRUPO

1
2

INDICADOR

1
3
4

3

5

4

6

1

2
7

4

8
9

5

10

OBJETIVO

Taxa de mortalidade neonatal
Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos
Taxa de mortes por outras causas externas entre
adolescentes de 10 a 19 anos
Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de
10 a 19 anos
Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental
público
Percentual de nascidos vivos de gestantes com 7 e
mais consultas de pré-natal
Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na
Educação Infantil pública
Percentual de escolas da rede pública
que atingiram ou ultrapassaram a meta
do Ideb (anos iniciais e anos finais)
Percentual de crianças beneficiadas pelo BPC que
estão na escola
Percentual de escolas públicas do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

-1
Indicadores

1

3

4

5

0
6

2

t1-tº<0
ou seja
quanto menor,
melhor!

t1-tº>0
ou seja
quanto maior
melhor!

7

8

9

1
10
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O cálculo para aferição da redução das desigualdades
está sendo apresentado neste guia para que os
municípios o conheçam e possam ser orientados a
organizar e monitorar seus indicadores

UNICEF/BRZ/Fabio Caffe

CAPÍTULO 3

Metodologia de
aferição da redução
de desigualdades
intramunicipais
Após a coleta dos dados de todos os indicadores, o município poderá finalmente monitorar o andamento de seus indicadores e antecipar a avaliação
sobre o movimento dos indicadores ao longo da PCU, para concluir se houve
melhoras em cada indicador, ou não.
IMPORTANTE: O cálculo para aferição da redução das desigualdades está sendo apresentado neste guia para que os municípios o conheçam e possam ser
orientados a organizar e monitorar seus indicadores. No entanto, a aferição e
o parecer sobre a existência ou não de avanços em cada indicador caberão ao
UNICEF e ao Instituto Paulo Montenegro.

É preciso cuidado para não chegar a uma conclusão equivocada ou enganosa.
Assim sendo, deverão ser observados até três critérios antes de concluir se
houve ou não redução nas desigualdades intramunicipais.
A condição “até três critérios” é justificável: para que seja confiável, a conclusão deverá passar por três “provas”, partindo de uma análise geral que será
aprofundada em maior detalhe. Só então será possível afirmar com segurança se
o objetivo de redução da desigualdade foi atingido, ou não.
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Essas três provas (critérios cujos conceitos são definidos no glossário), que
serão consecutivas, são as seguintes:

MUNICÍPIO
MELHOROU
2º CRITÉRIO

3º CRITÉRIO

Redução da
amplitude
entre unidades
territoriais

Melhora do
indicador em pelo
menos 50% das UTs
abaixo da mediana

1º CRITÉRIO

MUNICÍPIO
PIOROU

Variação do
indicador total
do município

MUNICÍPIO
PIOROU

COMO FAZER A 1ª PROVA: VARIAÇÃO FAVORÁVEL PARA O TOTAL DO MUNICÍPIO
 Variação favorável» Por exemplo, a taxa de mortalidade neonatal caiu?

Diminuiu durante o ciclo do PCU?
PARA O CÁLCULO DESTA 1ª PROVA, O GESTOR PRECISARÁ TER EM MÃOS:
Resultado da linha de base
(momento inicial > (t0)

Resultado da conclusão do ciclo PCU
(momento final > t1)

Indicador agregado - total município

Indicador agregado - total município

CÁLCULO: APURAÇÃO DA VARIAÇÃO DO INDICADOR:

Indicador em t1 – indicador em t0
ou
(IND_t1 – IND_t0)
RESULTADOS POSSÍVEIS:
 Haverá três situações possíveis, conforme o resultado dessa

subtração:
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OBJETIVO:
Variação favorável
do indicador para o
total do município
com relação à linha
de base

Para Indicadores
2, 7, 8, 9, e 10
Quanto maior,
melhor
Indicador agregado do
(IND_t1 – IND_t0 > 0)
município mostra avanço
Indicador agregado do
município permaneceu
inalterado

(IND_t1 – IND_t0 = 0)

Indicador agregado
do município mostra
retrocesso

(IND_t – IND_t < 0)
1

0

Para Indicadores
1,3,4,5 e 6
Quanto menor,
melhor
(IND_t1 – IND_t0 < 0)
(IND_t1 – IND_t0 = 0)
(IND_t1 – IND_t0 > 0)

Prossiga
e faça a
2ª prova
A meta não foi
atingida

O QUE FAZER COM O RESULTADO OBSERVADO:

Caso a avaliação da evolução do indicador entre o início e o final do ciclo da
PCU para o total do município revele um retrocesso, uma piora, é urgente
redobrar os esforços para promover avanços dali em diante.
Caso a avaliação revele que o indicador ficou inalterado ou registrou uma evolução positiva, esse resultado deve ser testado mais uma vez, por meio da segunda prova!
COMO FAZER A 2ª PROVA: REDUÇÃO DA AMPLITUDE DO INDICADOR ENTRE AS UTs
 A segunda prova deverá demonstrar se houve uma redução na

distância entre as duas UTs com o melhor e o pior resultado,
respectivamente, com relação à linha de base. É esse o primeiro
indicativo de avaliação na redução das desigualdades intramunicipais.
PARA O CÁLCULO DESTA 2ª. PROVA, O GESTOR PRECISARÁ TER EM MÃOS:
RESULTADO DA LINHA DE BASE
(MOMENTO INICIAL > Tº)

RESULTADO DA CONCLUSÃO DO CICLO PCU
(MOMENTO FINAL > T1)

Indicador desagregado da UT com melhor resultado

Indicador desagregado da UT com melhor resultado

Indicador desagregado da UT com pior resultado

Indicador desagregado da UT com pior resultado

Atenção: É preciso que se entenda o que é amplitude > ver o glossário
CÁLCULO: APURAÇÃO SE HOUVE REDUÇÃO DA AMPLITUDE DO INDICADOR ENTRE
AS UTs
 Cálculo 1: apuração da amplitude – ou seja, da diferença entre a UT com

o melhor valor e a UT com o pior valor (MAX_IND - MIN_IND = AMP),
na linha de base (AMP_tº) e na conclusão do ciclo da PCU (AMP_t1)
 Cálculo 2: variação da diferença obtida no cálculo 1: amplitude em t1 amplitude em t0 (AMP_t1 - AMP t0)
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RESULTADOS POSSÍVEIS:
 Haverá três situações possíveis, conforme o resultado desses

cálculos:
OBJETIVO:
Redução da amplitude
(diferença entre a UT
com o melhor e o pior
valor) com relação à linha
de base

Reduziu a diferença entre o melhor e o pior
valor para o indicador
(AMP_t1 – AMP t0) < 0
Ficou igual a diferença entre o melhor e o
pior valor para o indicador
(AMP_t1 – AMP t0) = 0
Aumentou a diferença entre o melhor e o
pior valor para o indicador
(AMP_t1 – AMP t0) > 0

A meta nesta prova foi
atingida, mas prossiga e faça a
3ª. prova*

Prossiga e faça a 3ª prova

O QUE FAZER COM O RESULTADO OBSERVADO:

Ainda que que tenha sido verificada uma redução da amplitude no segundo
critério, é necessário avançar para um terceiro critério, para confirmar se de
fato houve redução nas desigualdades.
IMPORTANTE! ! É possivel que as UTs com o melhor e o pior resultado não

sejam as mesmas entre a linha de base e a conclusão do ciclo. Assim, serão
sempre consideradas aquelas com o melhor e o pior valor para o indicador
em cada momento. Ou seja, essas UTs não precisam ser especificamente as
mesmas na linha de base e ao final do ciclo.
COMO FAZER A 3ª PROVA:
AGRUPAMENTO DAS UTS EM RELAÇÃO À MEDIANA

Nesta etapa, será verificado se o avanço do indicador é de fato consistente.
Para tanto, os dados desagregados deverão ser analisados em maior detalhe.
Esta terceira prova deverá demonstrar que indicador melhorou em pelo menos
metade das UTs cujos indicadores estavam abaixo daquele observado para o
total do município no momento inicial (linha de base).
PARA O CÁLCULO DESTA TERCEIRA PROVA, O GESTOR PRECISARÁ TER EM MÃOS:
RESULTADO DA LINHA DE BASE
(MOMENTO INICIAL > T º)

RESULTADO DA CONCLUSÃO DO CICLO PCU
(MOMENTO FINAL > T1)

Indicador agregado - total município

Indicador Agregado - total município

Mediana do total do município (Md)
considerando todas as UTs
Indicador desagregado – para cada uma das UTs

Indicador desagregado – para cada uma das UTs

Atenção: É preciso que se entenda o que é mediana > ver o glossário
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CÁLCULO: APURAÇÃO SE HOUVE MELHORIA EM PELO MENOS A METADE DAS UTS
 Cálculo 1:agrupamento das UTs a partir da mediana na linha de base

(Md_tº), separando as UTs entre acima da mediana (SUP_Md_t0) e
abaixo da mediana (INF_Md_t0).
 Cálculo 2: : verificação de melhoria entre as UTs classificadas como
abaixo da mediana na linha de base (INF_Md_t0), calculando quantas
UTs do grupo (INF_Md_t1º), na conclusão do ciclo da PCU, tiveram
melhorias em seus indicadores (UT_t1 melhor que UT_tº).
RESULTADOS POSSÍVEIS:
 Haverá duas situações possíveis, conforme o resultado desses

cálculos:

OBJETIVO:
Avanço das UTs com
valores abaixo do
observado para a
mediana do total do
município na linha de
base

Para indicadores
2, 7, 8, 9, e 10
Quanto maior, melhor

Para indicadores
1,3,4,5 e 6
Quanto menor, melhor

Pelo menos metade das
UTs classificadas como
abaixo da mediana na
linha de base melhorou
seu indicador na
conclusão do ciclo da
PCU.

Pelo menos metade das
UTs classificadas como
abaixo da mediana na
linha de base melhorou
seu indicador na
conclusão do ciclo da
PCU.

A meta foi atingida

50% ou mais de INF_Md_ 50% ou mais de INF_Md_
t0 teve (UT_t1>UT_t0)
t0 teve (UT_t1<UT_t0)
Menos da metade das
UTs classificadas como
abaixo da mediana na
linha de base melhorou
seu indicador na
conclusão do ciclo da
PCU.

Menos da metade das
UTs classificadas como
abaixo da mediana na
linha de base melhorou
seu indicador na
conclusão do ciclo da
PCU.

A meta não foi atingida

Menos de 50% de INF_ Menos de 50% de INF_
Md_t0 teve (UT_t1>UT_t0) Md_t0 teve (UT_t1<UT_t0)

IMPORTANTE! : caso o número de UTs seja ímpar, o valor da mediana coincidirá

exatamente com uma UT. Neste caso, esta UT não deverá entrar na contagem
para apurar quantas estão acima ou abaixo da mediana – ou seja, não deverá
ser incluída.
O QUE FAZER COM O RESULTADO OBSERVADO:

Se a meta foi atingida – ou seja, em pelo menos 50% das UTs o indicador
melhorou na conclusão do ciclo da PCU –, PARABÉNS!
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EXEMPLOS
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS
MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL:
2011
TAXA DE
MORTALIDADE
NEONATAL

Andromeda
Antlia
Apnus
Carina
Cassiopeia
Centauro
Columba
Dorado
Draco
Fornax
Grus
Lira
Musca
Norma
Pavo
Tucana
Virgo
Hidra
Perseu
Sagita
Total

57,0
55,0
55,0
54,0
53,0
53,0
49,0
49,0
49,0
48,0
47,0
42,0
42,0
39,0
39,0
34,0
32,0
30,0
27,0
12,0
44,0

57,0
55,0
55,0
54,0
53,0
53,0
49,0
49,0
49,0
48,0
53,0
49,0
49,0
48,0
53,0
49,0
49,0
48,0
49,0
48,0
51,1

mediana
média

47,5
43,3

47,5
mediana
< 47,5 ABAIXO da mediana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

< 47,5 ACIMA da mediana

2008
TAXA DE
MORTALIDADE
NEONATAL

MUNICIPIO:
CORONA
AUSTRALLIS

49,0
50,9

CÁCULO DO PASSO 3
INDT (º)

INDT (1)

DIFERENÇA
INDT (1) - INDT (0)

57,0
55,0
55,0
54,0
53,0
53,0
49,0
49,0
49,0
48,0
47,0
42,0
42,0
39,0
39,0
34,0
32,0
30,0
27,0
12,0

57,0
55,0
55,0
54,0
53,0
53,0
49,0
49,0
49,0
48,0
53,0
49,0
49,0
48,0
53,0
49,0
49,0
48,0
49,0
48,0

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
6,0
7,0
7,0
9,0
14,0
15,0
17,0
18,0
22,0
36,0
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SÍNTESE DOS RESULTADOS
CRITÉRIO 1

Indicador para Município em 2008:

44,0

Indicador para Município em 2012:
Conclusão sobre este critério:

51,1
Redução da taxa

MELHOROU

CRITÉRIO 2

Valor do indicador na pior UT em 2008:
Valor do indicador na melhor UT em 2008

57,0

Amplitude em 2008 (diferença pior-melhor):

45,0

12,0

Valor do indicador na pior UT em 2012

57,0

Valor do indicador na melhor UT em 2012

48,0

Amplitude em 2012 (diferença pior-melhor):

9,0

Conclusão sobre este critério:

Redução da amplitude

MELHOROU

CRITÉRIO 3

Total de Unidades Territorias (Uts)
abaixo da mediana em 2008
Quantas Uts abaixo da mediana/2008
melhoraram:
Conclusão sobre este critério:

CONCLUSÃO FINAL

10
Redução da taxa em
mais da metade das
UTs abaixo da mediana

10

100%
MELHOROU

OBJETIVO ATINGIDO
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TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE ADOLESCENTES DE 10 A 19 ANOS:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2011
TAXA DE
MORTALIDADE
NEONATAL

68,1
71,2
71,6
72,9
73,7

Boitatá
Curupira
Mãe-D’agua
Corpo-seco
Pisadeira
Mãe-deouro
Saci-Pererê
Parlendas
Folguedos
Matinta
Caipora
Iara
Boto
Pastoreio
Bumba
Bonobo
Ocapi
Celacanto
Moa
Gambo
Total

76,8
76,9
76,9
77,4
77,6
77,7
78,0
78,5
78,6
78,9
80,7
86,5
91,7
94,3
79,1

mediana
média

77,5
78,2

76,7

< 47,5 ACIMA da mediana

1
2
3
4
5

2008
TAXA DE
HOMICÍDIOS
10 A 19 ANOS

47,5
mediana
< 47,5 ABAIXO da mediana

MUNICIPIO:
MAPINGUARI

CÁCULO DO PASSO 3
INDT (º)

INDT (1)

DIFERENÇA
INDT (1) - INDT (0)

61,9
66,9
66,0
71,3
72,7

68,1
71,2
71,6
72,9
73,7

61,9
66,9
66,0
71,3
72,7

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

71,4

76,7

71,4

n/a

68,6
71,3
73,3
73,3
79,9
70,7
85,4
82,7
76,1
72,2
89,3
85,2
94,6
91,7
79,0

76,8
76,9
76,9
77,4
77,6
77,7
78,0
78,5
78,6
78,9
80,7
86,5
91,7
94,8

68,6
71,3
73,3
73,3
79,9
70,7
85,4
85,4
76,1
72,2
89,3
85,2
94,6
91,7

n/a
n/a
n/a
n/a
2,3
-7,0
7,4
4,2
-2,5
-6,7
8,6
-1,3
2,9
-2,6

73,0
76,2
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SÍNTESE DOS RESULTADOS
CRITÉRIO 1

Indicador para Município em 2008:

79,1

Indicador para Município em 2012:

79,0

Conclusão sobre este critério:

Redução da taxa

MELHOROU

CRITÉRIO 2

Valor do indicador na pior UT em 2008:
Valor do indicador na melhor UT em 2008

94,3

Amplitude em 2008 (diferença pior-melhor):

26,2

Valor do indicador na pior UT em 2012

94,6

68,1

Valor do indicador na melhor UT em 2012

61,9

Amplitude em 2012 (diferença pior-melhor):

32,7

Conclusão sobre este critério:

Redução da amplitude

PIOROU

CRITÉRIO 3

Total de Unidades Territorias (Uts)
abaixo da mediana em 2008
Quantas UTs abaixo da mediana/2008
melhoraram:
Conclusão sobre este critério:

CONCLUSÃO FINAL

10
Redução da taxa em
mais da metade das
UTs abaixo da mediana

5

50%
NÃO ATINGIU

OBJETIVO NÃO ATINGIDO
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CAPÍTULO 4

Glossário
CONCEITOS BÁSICOS
DENOMINADOR: é o termo de uma razão ou de uma proporção que indica em

quantas partes o inteiro é dividido – isto é, o número que é colocado sob o
traço de fração.
INDICADOR: é uma medida (em geral quantitativa) dotada de significado social

usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para
formulação de políticas). É um recurso metodológico, referido empiricamente,
que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças
que se processam nessa realidade. Sob uma perspectiva programática, um indicador social é um instrumento operacional para monitoramento da realidade
social para fins de formulação e reformulação de políticas públicas.
MONITORAMENTO: é um processo sistemático e contínuo que, por meio da
observação e da análise de informações substanciais, e no tempo adequado,
permite rápida avaliação situacional e intervenções oportunas, que confirmam
ou corrigem ações em políticas públicas nas áreas de saúde, educação, segurança, moradia etc.
NUMERADOR: indica quantas partes são tomadas do inteiro – isto é, o número

inteiro que é escrito sobre o traço de fração.
TERRITÓRIO: conforme definido pelo geógrafo brasileiro Milton Santos, terri-

tório é aquele espaço construído pelas pessoas, um campo de atuação, de
expressão do poder público, privado, governamental ou não governamental e,
sobretudo, populacional. De um modo simples, pode-se dizer que território é
o lugar onde se constrói a história a partir de ações individuais e coletivas, das
relações sociais e dos encontros e acontecimentos solidários. Suas fronteiras
são construídas historicamente e podem ser vistas por diferentes escalas:
comunidades, bairros, municípios, estados, países e continentes.

UNIDADES TERRITORIAIS ou UTs: é um nome genérico para definir territórios

(áreas geográficas) a partir de divisões administrativas de um país, um estado
ou um município. Podem ser distritos, subprefeituras, regiões, bacias hidrográficas, diretorias ou superintendências de ensino ou saúde, entre outras
divisões geográficas. Essas dimensões podem ser macro, como regiões de
um país, ou micro, como comunidades ou loteamentos. No caso da PCU, não
constituem previamente porções determinadas, de modo que cada município
escolherá as unidades territoriais com as quais trabalhará.

TERMOS ESTATÍSTICOS
NÚMERO ABSOLUTO: é o número que expressa quantidades – por exemplo, a

população total de um dado município que inclui 1.649.317 pessoas do sexo
masculino, ou o número de gestantes atendidas pelos programas de acompanhamento pré-natal, que é de 23.217 por mês.
PORCENTAGEM (ou percentual): é uma medida de razão com base 100. É um
modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores a partir de uma
fração cujo denominador é 100 – ou seja, é dividir um número por 100. Muitos

indicadores são expressos dessa maneira, pois permitem a comparação entre
grandezas diferentes. Por exemplo, a informação de que 84.567 adolescentes
entre 10 e 14 anos de idade estão matriculadas na escola na unidade territorial
“X”, e 47.132 estão matriculadas na unidade territorial “y” não permite perceber
qual delas tem melhor cobertura, pois não se sabe quantos adolescentes vivem
em cada uma dessas unidades territoriais. Supondo que na unidade “X” vivam
cem mil crianças e adolescentes, e que na “Y” esse grupo seja de 50 mil pessoas, é possível perceber que, embora o número absoluto de crianças e adolescentes matriculados na unidade territorial “Y” seja menor do que o da “X”, a
unidade territorial “Y” tem melhor cobertura. De fato, 94,3% do total de crianças
e adolescentes que vivem em “Y” estão matriculados, enquanto apenas 84,6% do total de crianças e adolescentes que vivem em “X” estão na mesma situação.

TAXA: assim como a porcentagem, a taxa também indica a relação existente

entre duas grandezas, mas é expressa em números absolutos, geralmente
como “x” indivíduos na condição “a” a cada “y” indivíduos no “total”. A taxa
permite relativizar a grandeza de um número – ou seja, permite perceber com
que frequência determinada situação ocorre e tornar os valores comparáveis
entre populações de grandezas diferentes. Em geral, utilizam-se taxas para expressar grandezas menores. Vejamos o exemplo: em um certo município, dos
8.600 bebês nascidos vivos no ano passado, 14 morreram antes de completar
o primeiro dia de vida. Neste caso, se fosse utilizada a porcentagem, o valor
obtido – 0,16% – seria de difícil leitura e compreensão. É preferível expressar
essa grandeza por meio da chamada taxa de mortalidade neonatal, que neste
caso seria de 16 óbitos a cada dez mil bebês nascidos vivos.
MÉDIA SIMPLES: é uma das possíveis medidas utilizadas para resumir ou sinte-

tizar dados. É calculada pela soma de cada um dos valores de um conjunto de
dados dividida pela quantidade desses dados. Supondo que para um determinado indicador os dados de um município estão organizados em oito unidades
territoriais (distritos, diretorias regionais etc.), para calcular a média basta somar os oito valores e dividir o total por oito. Mas atenção: a média simples não
é indicada para sintetizar os indicadores intramunicipais da PCU, pois quando
se utiliza a média simples é importante lembrar que a média dos indicadores
não é a mesma coisa que o indicador da média! O exemplo a seguir ajuda a
compreender melhor o que significa a frase acima.
Imaginemos que uma determinada Secretaria de Educação, organizada em
12 coordenadorias de ensino, deseje sintetizar os dados do Indicador 8 – Percentual de escolas da rede pública que atingiram ou ultrapassaram a meta do
Ideb (anos iniciais e anos finais) – por regiões geográficas. Partindo dos dados disponíveis – o percentual de escolas que alcançaram ou ultrapassaram a
meta do Ideb para cada uma das 12 coordenadorias (coluna E) –, foi produzida
a tabela a seguir, em que o indicador para cada uma das regiões geográficas
(coluna G) foi obtido calculando-se a média simples.

PLATAFO RMA D OS C E N T R OS U R B AN OS | G LOS S ÁR I O

COORDENADORIA
DE ENSINO

REGIÃO GEOGRÁFICA
ONE ESTÁ SITUADA A
COORDENADORIA
DE ENSINO

NÚMERO DE
ESCOLAS POR
COORDENADORIAS
DE ENSINO

NÚMERO DE ESCOLAS POR
COORDENADORIA QUE
ULTRAPASSAM SUA META
DO IDEB

% DE ESOLAS QUE
ALCANÇARAM OU
ULTRAPASSARAM A META
POR COORDENADORIA

REGIÕES GEOGRÁFICAS

% DE ESCOLAS QUE
ALCANÇARAM OU
ULTRAPASSARAM A META

(F)

(G)

Centro

67,7

Norte

49,8

Sul

49,8

Leste

62,9

Oeste

36,8

Total Município

51,7

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

CE-1

centro

100

68

68,0

CE-2

centro

89

60

67,4

CE-3

norte

115

47

40,9

CE-4

norte

132

86

65,2

CE-5

norte

111

48

43,2

CE-6

sul

159

50

31,4

CE-7

sul

138

94

68,1

CE-8

leste

100

48

48,0

CE-9

leste

95

74

77,9

CE-10

oeste

158

52

32,9

CE-11

oeste

164

54

32,9

CE-12

oeste

Total Município

108

48

44,4

1.469

729

49,6

Por esse cálculo, a meta do indicador teria sido atingida (mais de 50% das
escolas alcançando ou superando a meta do Ideb) para o total do município
(51,7%). No entanto, essa meta não teria sido atingida em três das cinco regiões (Norte, Sul e Oeste). Essas conclusões estariam ERRADAS, pois nesse
caso não pode ser utilizada a média simples. Veja o cálculo correto no exemplo a seguir, ilustrado pela média ponderada.
MÉDIA PONDERADA: É outra forma de medida utilizada para sintetizar dados.

Em seu cálculo, diferentemente da média simples, considera-se o tamanho
de cada uma das parcelas que compõem a média. Ou seja, é preciso primeiro
multiplicar o valor relativo ao seu peso (tamanho da unidade), para depois
dividir o resultado pela soma desses fatores.
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O exemplo a seguir ilustra essa forma de cálculo. Partindo do mesmo caso
descrito no exemplo anterior, foi calculada a média ponderada para obter o
indicador por região geográfica.
COORDENADORIA
DE ENSINO

REGIÃO GEOGRÁFICA
ONE ESTA
SITUADA A
COORDENADORIA
DE ENSINO

NÚMERO DE
ESCOLAS POR
COORDENADORIAS
DE ENSINO

NÚMERO DE ESCOLAS POR
COORDENADORIA QUE
ULTRAPASSAM SUA META
DO IDEB

% DE ESOLAS QUE
ALCANÇARAM OU
ULTRAPASSARAM A META
POR COORDENADORIA

68,0

CE-1

centro

100

68

CE-2

centro

89

60

67,4

CE-3

norte

115

47

40,9

CE-4

norte

132

86

65,2

CE-5

norte

111

48

43,2

CE-6

sul

159

50

31,4

CE-7

sul

138

94

68,1

CE-8

leste

100

48

48,0

CE-9

leste

95

74

77,9

CE-10

oeste

158

52

32,9

CE-11

oeste

164

54

32,9

CE-12

oeste

108

48

44,4

1.469

729

49,6

Total Município

REGIÕES GEOGRÁFICAS

% DE ESCOLAS QUE
ALCANÇARAM OU
ULTRAPASSARAM A META

Centro

67,7

Norte

50,6

Sul

48,5

Leste

62,6

Oeste

35,8

Total Município

49,6

Assim, para a região Sul, por exemplo, foi feito o seguinte cálculo: (31,4 x
100) + (68,1 x 89) = 14400 / (159 + 138) = 48,5%). O mesmo procedimento
foi utilizado para o total do município: em primeiro lugar, os 12 valores do indicador foram multiplicados pelo número de escolas em cada coordenadoria,
e em seguida foi feita a média ponderada, dividindo esse resultado pelo total
das escolas existentes no município. O resultado para o total foi de 49,6%.
Percebe-se que, quando se adota a média ponderada, as conclusões são diferentes daquelas a que se chega pela média simples. De fato, o município
não atingiu o resultado esperado, pois menos dde 50% das escolas (49,6%)
alcançaram ou ultrapassaram a meta do Ideb. Por outro lado, apenas duas
das cinco regiões (Sul e Oeste) não atingiram o patamar de 50% no indicador.
Esta é a maneira CORRETA para sintetizar o indicador, pois leva em conta o
tamanho de cada coordenadoria em termos de número de escolas, sem superestimar ou subestimar o resultado obtido pelas coordenadorias.

PLATAFO RMA D OS C E N T R OS U R B AN OS | G LOS S ÁR I O

MEDIANA: é uma medida de tendência central, que indica exatamente o valor

central de um grupo de dados – ou seja, divide o grupo de dados exatamente
ao meio, ficando metade abaixo e metade acima da mediana. Se a quantidade
de valores do grupo de dados for ímpar, a mediana é o valor central; se a quantidade de valores for par, é preciso tirar a média dos valores centrais para calcular a mediana, para que fiquem 50% dos valores abaixo e 50% dos valores
acima desse valor. Por exemplo, para o indicador taxa de distorção idade-série,
a mediana é 28,2

Rio Gorutuba
Rio do Vieira
Rio do Cedro
Rio Peruaçu
Rio Uracataia
Rio Paracatu
Rio Preto
Rio Pacuí
Rio Riachão
Rio Jequitai
Rio da Velhas
Rio Curimatai
Rio Pardo Grande
Rio Pardo Pequeno
Rio Cipó
Ribeirão Sabará
Córrego Caeté
Ribeirão Arrudas
Ribeirão dos Cristais
Rio Samburá
Total

21,4
23,7
25,4
25,7
26,1
26,7
26,9
27,2
27,7
28,1
28,4
29,9
30,2
30,5
31,6
32,1
32,3
32,6
33,3
35,6
29,0

mediana
média

28,2
28,8

< 47,5 ACIMA da mediana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28,2
mediana
< 47,5 ABAIXO da mediana

MUNICÍPIO DE RIO COXÁ

2008:
TAXA
DISTORÇÃO
IDADE E SÉRIE

AMPLITUDE: é a diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto

de dados. Supondo que, para um determinado indicador, a unidade territorial
com maior cobertura consegue, com um determinado serviço, atingir 90% de
seus moradores, e a unidade territorial com menor cobertura atinge apenas
82% de seus moradores, a amplitude é de oito pontos percentuais.
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SIGLAS
 BPC: Benefício de Prestação Continuada
 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
 Ideb: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
 Inep: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais













Anísio Teixeira
MEC: Ministério da Educação
MDS: Ministério do Desenvolvimento Social
MS: Ministério da Saúde
NIS: Núcleo de Informações em Saúde
PdC: Programa de Atenção a Pessoa com Deficiência
RGM: Relatório de Gestão Municipal
SIM: Sistema de Informação sobre Mortalidade
SINASC: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos
SMS: Secretaria Municipal de Saúde
SSCA: Seção da Saúde da Criança e do Adolescente
SUS: Sistema Único de Saúde
UBS: Unidade Básica de Saúde
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