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Resumo  
 
O município de São Paulo (MSP) junto a Região Metropolitana constitui-se o maior 
complexo urbano da América Latina, com uma população de aproximadamente 12 
milhões de habitantes. Essas informações iniciais constituem-se por si só indicadores 
importantes da complexidade imbuídos a essa grande área urbana no tocante às 
vulnerabilidades  socioambientais. 
 
Pensando em atingir cidades mais sustentáveis, algo que converge aos objetivos do 
desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas em sua Agenda 2030, o 
MSP ainda apresenta grandes desafios nesse sentido, caracterizando-se ainda por grande 
“insustentabilidade”, pois se verifica a prevalência de um processo de expansão e 
ocupação caracterizadas por baixa qualidade ambiental, que consequentemente 
proporciona baixa qualidade de vida para parcelas significativas da população. 
 
Os indicadores do ObservaSampa aqui trabalhados podem ser vistos como representações 
quantitativas do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS para a realidade do 
MSP, compreendidos entre 2012 e 2015,  apresentam avanços e retrocessos em alguns 
aspectos de forma significativa: como aumento da cobertura de consultas pré-natal para 
as mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS, aumento da incidência de dengue, 
aumento da proporção de partos normais, ampliação dos usuários do bolsa família, e 
aumento do ingresso de crianças em idade pré-escolar.   
 
Neste sentido, o presente artigo visa elaborar uma análise do MSP via indicadores sociais, 
econômicos e de saúde evidenciando os problemas acima colocados. Para tanto, como 
proposta metodológica faz-se necessária a revisão bibliográfica bem como coleta de dados 
secundários, visando à seleção de um rol de indicadores socioeconômicos e de saúde. 
 
Além disso, no contexto da análise dos dados construídos, o corpo teórico da pesquisa 
será norteado com os conceitos de vulnerabilidade socioambiental, análise de situação em 
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saúde, qualidade de vida urbana e ambiental. Como resultados esperados têm-se na 
coleta de dados e coleta dos indicadores, uma metodologia de análise de gestão e 
ordenamento territorial do MSP e, ao mesmo tempo, propositivas para a complexidade 
dos conceitos aqui mencionados. 
 

Palavra-chaves: MSP, vulnerabilidade socioambiental, indicadores socioeconômicos, 

indicadores de saúde. 

 

Abstract 

 

The municipality of São Paulo (MSP) in the metropolitan region is the biggest urban 
complex in Latin America, with a population of approximately 12 million inhabitants. This 
initial information is itself important indicators of the complexity about socio-
environmental vulnerabilities. 
 
About to achieving more sustainable cities, something that goes to The Global Goals in its 
Agenda 2030, the MSP still presents great challenges in this regard, and is characterized by 
great "unsustainability", as there is an expansion and occupation characterized by low 
environmental quality, which consequently provides poor quality of life to the population. 
 
The data of ObservaSampa  can be seen as quantitative representations of the Sustainable 
Development Objectives (ODS) for the reality of the MSP, between 2012 and 2015, some 
progresses and setbacks in some aspects in a significant way: as an increase in the 
coverage of prenatal care for women users of the Brazilian Health System (SUS), increased 
incidence of dengue fever, an increase in the proportion of normal births, an increase in 
family allowance in Program Bolsa Família, and an increase in the enrollment of pre-school 
children. 
 

The present article intends to elaborate an analysis of the MSP with social, economic and 
health indicators, showing the above problems. Therefore, as a methodological proposal, 
it is necessary to review literature as well as to collect secondary data, aiming at the 
selection of a list of socioeconomic and health indicators. 
 
In addition, in the context of the analysis of the constructed data, the theoretical body of 
the research has by the concepts of socio-environmental vulnerability, health situation 
analysis, urban and environmental quality of life. The results are data collection of 
indicators with a support to the methodology of management analysis and territorial 
planning of the MSP and, at the same time, proposals for the complexity of the concepts 
mentioned here. 
 
Key words:  MSP, environmental social vulnerability, social economic data, health data.  
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1.Introdução 

 

O município de São Paulo apresenta seu território conurbado e conforme já apresentado 
forma o maior complexo urbano da América Latina. Os lugares na cidade são resultados 
de uma produção do espaço que é histórica, que promove uma acumulação de situações 
ambientais e sociais, as quais influenciam diretamente na situação de saúde e qualidade 
de vida da população.  
 
Deste modo, os indicadores tornam-se referenciais importantes para o diagnóstico das 
situações de vulnerabilidade ambiental e de saúde. Os indicadores devem possibilitar a 
espacialização, a quantificação da população, bem como estabelecer correlações entre as 
populações e seus territórios, de modo que análises e interpretações possam ser 
elaboradas, visando à implementação de políticas, ou mesmo um diagnóstico de uma 
situação atual sobre um determinado território que vai subsidiar determinada política. 
Nesse sentido, pensar um rol de indicadores significa pensar em um sistema de 
indicadores que expressem as decisões metodológicas adotadas. 
 
No caso de São Paulo, município com território complexo e repleto de contradições, já 
possui diversos sistemas de indicadores estruturados por diferentes instituições públicas, 
tais como, a Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP constituída de suas 23 secretarias, 
Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, Universidade de São Paulo – 
USP, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP , dentre outras. 
 

O ObservaSampa é um portal com sistema de indicadores da Prefeitura e da cidade, 
acompanhado de análises setoriais importantes para a elaboração e avaliação de políticas 
públicas. O sistema  apresenta cerca de 290 indicadores – em séries históricas e mapas – 
muitos deles regionalizados por prefeituras regionais e/ou distritos. Dentre seus temas, 
utilizamos os indicadores ODS/ODM. Os indicadores do ObservaSampa sistematizados 
neste artigo podem ser vistos como representações quantitativas do Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS/ODM para a realidade do MSP, compreendidos entre 
2012 e 2015.  
 
A tarefa de criar uma consciência nacional pelo cumprimento dos ODM/ODS exige 
certamente uma ação articulada entre todos os entes federados (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios). Grande parte dos esforços depende dos gestores locais, pois se na 
média muitos dos indicadores brasileiros são razoáveis ou bons, os dados desagregados 
revelam muitas fragilidades regionais e locais. Nesse contexto, os municípios podem e 
devem assumir um papel de protagonistas do desenvolvimento. Por estarem próximos da 
população, eles têm uma posição estratégica na hora de dialogar e compreender os 
anseios da comunidade. Além disso, são responsáveis pela gestão de diversas políticas 
públicas que contribuem para os ODM/ODS (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2009). 
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2. Fundamentação teórica : vulnerabilidade socioambiental, análise de situação de 
saúde, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 
 

Em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
conhecida como Rio+20, teve como um dos temas a questão da redução de riscos de 
desastres e a vulnerabilidade socioambiental. Foi constatado que na atualidade nenhum 
país se encontra imune aos desastres, independentemente do seu nível de 
desenvolvimento econômico e social, apesar dos desastres ocorrerem de maneira mais 
grave nos países ou comunidades com maior nível de vulnerabilidade, cujo grau está 
estreitamente relacionado ao nível de desenvolvimento social, econômico e ambiental 
dessas comunidades (OPAS, 2015). 
 
Outro fator importante a considerar são as mudanças climáticas e ambientais globais, que 
vêm se agravando nas últimas décadas e produzem impactos sobre a saúde humana por 
diferentes vias e intensidades. Essas mudanças impactam de forma direta a saúde e bem 
estar da população, como no caso das ondas de calor ou dos eventos extremos como 
furacões e inundações (GURGEL, 2014; OPAS, 2015). Dentre os inúmeros impactos 
ambientais que afetam a vida de milhões de pessoas no mundo, principalmente nos 
grandes centros urbanos, as inundações aparecem de forma cada vez mais frequente e 
intensa, afetando de modo mais severo determinados grupos populacionais e espaços 
geográficos mais vulneráveis, particularmente nas grandes áreas urbanas, seja nos países 
mais pobres ou mesmo nos países mais ricos (FREITAS, 2014; OPAS, 2015). 
 
Os desastres podem ser considerados ameaças naturais, porém eles ganham significância 
e notoriedade da mídia e dos gestores quando atingem as populações humanas. Desse 
modo, são produzidos socialmente e a vulnerabilidade das sociedades ou comunidades 
encontra-se estreitamente e inversamente relacionada ao nível de desenvolvimento 
econômico e social (FREITAS, et al. 2012). 
 
A vulnerabilidade socioambiental resulta de estruturas socioeconômicas que produzem 
simultaneamente condições de vida precárias e ambientes deteriorados, se expressando 
também como menor capacidade de redução de riscos e baixa resiliência. (FREITAS, et al. 
2012, GURGEL, 2014).   
 
Desse modo, os desastres evidenciam as condições latentes de vulnerabilidade 
socioambiental que se encontram relacionadas às desigualdades sociais, econômicas e 
ambientais, as quais, por sua vez, se materializam na exposição das populações expostas a 
estes eventos, nas consequências mais graves sobre a saúde e as condições de vida, e na 
baixa capacidade de governança para estratégias de redução do risco e construção da 
resiliência (GURGEL, 2014). 
 
Ao proporcionar a continuidade das medidas de reabilitação, estas devem estar 
encadeadas com as de reconstrução, transformando o desastre em lição e oportunidade 
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para desenvolver e aplicar medidas para reduzir o risco de desastres futuros e promover a 
saúde através da sustentabilidade ambiental e equidade social. 
 
Segundo a OPAS (2015), a “Análise de Situação de Saúde” (ASIS) é um processo analítico-
sintético que permite caracterizar, medir e explicar o perfil de saúde-doença de uma 
população, incluindo os danos ou problemas de saúde, assim como seus determinantes, 
que facilitam a identificação de necessidades e prioridades em saúde, a identificação de 
intervenções e programas apropriados e a avaliação de seu impacto”. Além disso, as ASIS 
podem potencializar as condições para influenciar o processo decisório, auxiliando na 
priorização - entendida assim como um dos instrumentos da saúde coletiva baseada em 
evidências, em um movimento espiralar, de ação, produção de dados, informações, e 
conhecimento, e sua interferência para a modificação da ação. 
 
No tocante aos Objetivos do Desenvolimento do Milênio (ODM)  se originam de 
discussões havidas na Organização das Nações Unidas (ONU)  e Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) no contexto das relações 
internacionais pós-Guerra Fria. Como o fim da Guerra Fria, em 1989, a governança 
mundial assistiu mudanças e, as agências oficiais de assistência ao desenvolvimento 
tiveram expressivos cortes no orçamento (HULME, 2010). A União Europeia, diante deste 
cenário, monta um grupo de trabalho com objetivo de avaliar o futuro da ajuda ao 
desenvolvimento e o papel dos Comitês de ajuda ao desenvolvimento. Essas discussões 
levaram, em 1996, à elaboração do documento “Shaping the 21th Century: The 
Contribution of Development Cooperation” (OECD, 1996) que fixava objetivos e metas 
para o ano de 2015 divididos em três áreas: bem-estar econômico, desenvolvimento social 
e sustentabilidade ambiental e regeneração.  
 

Os objetivos do milênio são compostos por oito grandes temas, subdivididos em 21 metas 
e 60 indicadores. Estão comprometidos com os ODM os 189 países-membros da ONU e 23 
organizações internacionais. Os oito grandes temas a saber: erradicação da pobreza e 
fome; universalização da educação primária; promoção da igualdade entre os sexos; 
redução da mortalidade infantil; melhoria da saúde maternal; combate as doenças 
sexualmente transmissíveis; garantia da sustentabilidade ambiental; estabelecimento de 
ações para o desenvolvimento (ODM/Brasil, 2016).  
 
A composição teórica dos ODM foi importante porque se “definiu pela primeira vez um 
conjunto integrado de metas quantitativas com prazos especificados numa tentativa de 
dar sentido operacional para algumas das dimensões básicas do desenvolvimento 
humano” (UN, 2012, p.5).  Este arcabouço permitiu que os países, organizações e 
comunidades internacionais corroborassem para a continuidade da governança 
ambiental.  
 
Os prazos para os avanços dos países e agências internacionais para ações práticas 
correlacionadas com as metas dos ODMs foram datadas de 2015. Todavia, como premissa 
de ações de compartilhamentos e respostas de execuções destas metas , a Rio +20, 
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ocorrida em 2012, corroborou para o esforço internacional em avançar neste propósito 
com a criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, com expansão das 
metas de atuação e prazos.  
 
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ou ODS segundo Gimarães (2012) foram os 
melhores resultados alcançados na Rio +20. A partir das ações efetivas da Guatemala  e 
Colômbia foram aprovados as dezessete metas com seus prazos para revisão em 2030.  
Deste modo,  
 

É digno de nota que o estabelecimento dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), propostos pela Colômbia e Guatemala, foi o único resultado 
real da cúpula. Com o objetivo de expandir os Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) que irão até 2015, cabe aos ODS estabelecer indicadores que 
visem auxiliar aos governos a implementação dos compromissos firmados na 
Agenda 21, no Plano Johanesburgo de Implementação e na Rio+20 
(GUIMARÃES, 2012 , p.28). 

 

Além do estabelecimento dos indicadores torna-se como premissa que as metas de ODS 
sejam implantadas pelos atores estatais ou não por meio de iniciativas que transitem em 
múltiplas escalas geográficas. Deste modo, a erradicação da pobreza, a segurança 
alimentar, bem estar social, igualdade e proteção educacional, proteção ao gênero, acesso 
ao saneamento e a água potável, democratização do uso da energia, expansão da 
resiliência humana e urbana, diminuição da assimetria econômica e social entre os países, 
promoção do consumo sustentável e de ações mitigadoras das mudanças climáticas, 
conservação dos oceanos e da biodiversidade marinha e terreste são as metas que 
possuem indicadores e que devem ser aplicadas do local ao global. 
 

3. Aspectos metodológicos: indicadores socioeconômicos, ambientais e de saúde 

 
Os indicadores socioeconômicos referem-se aos indicadores com temáticas mais 
agregadas, pois envolvem diversos temas tais como, educacionais, mercado de trabalho, 
habitacionais, infraestrutura urbana, de saúde, transferência de renda e etc. Assim, não há 
uma classificação única para os indicadores, pois muitas vezes estes podem ser 
classificados em mais de uma temática, variando de acordo com a prática de pesquisa e as 
propriedades intrínsecas do indicador ou dos indicadores (JANUZZI, 2010). 
 

Os indicadores não podem ser como ressalta Januzzi (2012) a expressão exata, mais válida 
ou ideal dos conceitos indicados, por isso a importância de uma base teórica sólida se faz 
sempre necessária. 
 
Isso posto, é importante ressaltar que nem todo dado estatístico é um indicador. O dado 
estatístico, geralmente chamado de variável, faz parte da composição do indicador, mas 
por si só não representa aquilo que se deseja mensurar, quase sempre é fundamental 
relacionar uma ou mais variáveis. 
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Os indicadores do ObservaSampa aqui trabalhados podem ser vistos como representações 
quantitativas do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS para a realidade do 
MSP, compreendidos entre 2012 e 2015,  apresentam avanços e retrocessos em alguns 
aspectos de forma significativa: como queda da mortalidade infantil, aumento da 
cobertura de consultas pré-natal para as mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde – 
SUS, aumento da incidência de dengue, aumento da incidência de partos normais, 
ampliação dos usuários do bolsa família, e aumento do ingresso de crianças em idade pré-
escolar.   
A opção metodológica adotada vai ao encontro das informações socioeconômicas, 
ambientais e de saúde disponibilizadas pelo sistema de indicadores da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, o ObservaSampa. De acordo com esses objetivos, selecionamos 
as metas ODM/ODS que continham a temporalidade 2012-2015, a saber: 

• Acabar com a miséria e a fome: beneficiários dos programas de transferência de 
renda. (programas que auxiliam para diminuição das desigualdades); 

• Oferecer educação básica e de qualidade para todos: taxa de universalização da 
educação infantil. (crianças são as mais vulneráveis e é notável a falta de vagas 
principalmente para a faixa etária de 0 a 3 anos); 

• Melhorar a saúde das gestantes: Proporção de nascidos vivos de mães que 
realizaram menos do que 7 consultas de pré-natal e proporção de partos normais; 

• Combater doenças infecto-contagiosas como malária, AIDS, Dengue etc. Neste 
caso, considerou-se a taxa de incidência de dengue por 100.000 habitantes; 

• Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente (resíduo urbano 
depositado em aterro sanitário, déficit habitacional, população em situação de 
inadequação habitacional); 

Após a compilação destes indicadores acima, foram feitos mapas temáticos por 32 
subprefeituras do MSP para os anos de 2012 e 2015, correlacionando-os e alisando-os 
propositavamente. Os mapas apresentados a seguir são coropléticos em tons de cinza, 
respectivamente: os tons mais claros correspondem aos valores mais baixos e,os tons 
mais escuros direcionam-se para os valores mais altos.  
 

4. Resultados e discussões: os mapas temáticos 

As políticas públicas necessitam de subsídios para serem desenvolvidas, nesse sentido têm 
sido cada vez mais comum a utilização de indicadores para expressar alguns aspectos da 
sociedade, e dessa forma, mensurar, comparar e posteriormente avaliar o processo de 
implantação e gestão de determinada política.  
 
Especialistas também admitem que os ODM/ODS em saúde ainda são limitados, focando 
em questões muito específicas, que conduziram a programas verticais, com restrito efeito 
sobre o que seria de fato importante para a sustentabilidade de qualquer processo de 
transformação: a organização sustentável de sistemas nacionais de saúde, capazes de 
responder às necessidades das realidades sócio-sanitárias nacionais. Não se trata de 
desmerecer a importância dos três ODM  Saúde, mas chamar a atenção de que o reforço 
de sistemas de saúde universais, integrais, equitativos e de qualidade (incluindo os ODM 
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Saúde), seguramente traríam maior impacto, no curto (até 2015) e no longo prazo, sobre a 
saúde da população dos países em desenvolvimento (BUSS et al.,2014).  
 
A partir da figura 1 observa-se a distribuição espacial da porcentagem de partos normais 
no município de São Paulo para os anos de 2012 e 2015. No ano de 2012 a porcentagem 
mínima variou até 31% concentrando-se nas subprefeituras Lapa, Pinheiros, Vila Mariana, 
Santo Amaro, Vila Prudente, Sapopemba, Santana, Tucuruvi. Enquanto que as maiores  
porcentagens (51,77% - 60,88%) situaram-se nas subprefeituras de Perus, São Miguel, 
Itaim Paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, São Mateus, Parelheiros, M’Boi Mirim e 
Cidade Ademar. 
 
Para o ano de 2015 verifica-se uma diferenciação espacial, onde as porcentagens mais 
elevadas de partos normais (53,73% - 62,03%) estão localizadas nas extremidades 
territoriais do município, a saber: Itaim Paulista, São Miguel, Guaianases, Cidade 
Tiradentes, M’Boi Mirim, Parelheiros. Este cenário sugere que as populações 
componentes destas subprefeituras em áreas periféricas utilizaram-se com mais 
intensidade do Sistema Único de Saúde enquanto as áreas centrais e adjacentes utilizam-
se de sistemas privados de saúde para assistência ao parto, que muitas vezes ampara-se 
no tipo cesárea. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS,2015) os índices 
satisfatórios para cesárea são da ordem de até 15% (quinze porcento) do total de partos. 
Deste modo, o MSP , ainda carece de repensar e reformular o atendimento e gestão deste 
tema. 
Figura 1 : Porcentagem de partos normais, por subprefeitura, município de São Paulo 
(2012-2015) 
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A partir da figura 2 nota-se a distribuição espacial da proporção de mães que realizaram 
sete ou mais consultas de pré-natal no município de São Paulo para os anos de 2012 e 
2015. No ano de 2012 a porcentagem mínima variou até 13,97% concentrando-se nas 
subprefeituras Lapa, Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro, Vila Prudente, Sapopemba. Já 
as maiores porcentagens, para o ano de 2015 (30% - 41%) localizaram-se nas 
subprefeituras de Itaim Paulista, São Miguel e Itaquera. Desse modo, pode-se inferir que o 
uso da saúde suplementar (planos privados de saúde) para consultas pré-natal se 
intensificou nas subprefeituras da zona oeste e centro do MSP do ano de 2012 para 2015. 
 
Figura 2 : Proporção de mães que realizaram 7 ou mais consultas pré-natal, por 
subprefeitura, município de São Paulo (2012-2015) 
 

 
A partir da figura 3, intitulada taxa de incidência de dengue, observa-se a distribuição 
espacial do fenômeno no município de São Paulo para os anos de 2012 e 2015. No ano de 
2012 a porcentagem mínima variou até 1,22 concentrando-se nas subprefeituras Lapa, 
Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro, Vila Prudente, Sapopemba, Santo Amaro, São 
Mateus. Enquanto que as maiores incidências (14,23-53,26) situaram-se nas 
subprefeituras de M’Boi Mirim, Campo Limpo, Jaçanã, Tremembé e Jabaquara. 
 
Para o ano de 2015  não se verifica uma diferenciação espacial, mas sim uma maior 
intensidade dos casos novos onde houve um acréscimo de mais 1.000 (mil por cento) 
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entre 2012 e 2015 (123,88 – 2.975,10/por cem mil habitantes). A classificação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que lugares com mais de 300 casos da 
doença por 100 mil habitantes são considerados em situação de epidemia.  Deste modo, o 
MSP ainda precisa integrar as metas ODS com ações de vigilância epidemiológicas nas 
diversas esferas públicas de gestão em saúde. Além disso, cabe ressaltar que as ações de 
prevenção à dengue estão associadas com limpeza e manutenção de áreas verdes e 
disposição final de resíduos sólidos urbanos.  
 
Figura 3 : Taxa de incidência de dengue, por subprefeitura, município de São Paulo 
(2012-2015) 
 

 
A meta da ONU de reduzir a fome e a pobreza extrema até 2015 à metade do que era em 
1990 foi alcançada pelo Brasil em 2002. Em 2007, a meta nacional de reduzir a 
porcentagem de pobres a ¼ da de 1990, apesar de mais ambiciosa, também foi cumprida 
e superada em 2008.  
 
O Brasil sem Miséria potencializou esse esforço. O programa pretende retirar mais de 16 
milhões de brasileiros da extrema pobreza. A busca ativa para “encontrar” essas pessoas 
conseguiu incluir no Cadastro Único, de junho de 2011 a março de 2012, 687 mil novas 
famílias, que já estão recebendo o Bolsa Família. Em maio de 2012, o programa atendia a 
13,5 milhões de famílias (ODM/Brasil, 2016). 
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A partir da figura 4, verifica-se a distribuição espacial da cobertura do programa Bolsa 
Família no município de São Paulo para os anos de 2012 e 2015. No ano de 2012 o valor 
mínimo foi de 64%, concentrando-se nas subprefeituras da Moóca, Sé, Ipiranga, Penha, 
Cidade Tiradentes, Sapopemba, Vila Mariana e Itaim Paulista. Enquanto que as maiores 
taxas variaram de 74,84% para 84,7%, estão presentes nas subprefeituras Lapa, Freguesia 
do Ó, Brasilândia, Jabaquara, Casa Verde, Pirituba, Perus, Butantã, Campo Limpo, e 
Santana, Tucuruvi. 
 
Para o ano de 2015, notou-se um espraiamento da cobertura do programa Bolsa-famíla 
para subprefeituras com o mínimo estabelecido em (115,34-123,35) para as 
subprefeituras Vila Mariana, Moóca, Sé e Pinheiros. E, o valor máximo de 191,99- para as 
subprefeituras Campo Limpo, Vila Maria, Vila Guilherme, Aricanduva, Vila Formosa, 
Carrão, Guaianases, Lapa, Casa Verde, Cachoeirinha, Jaçanã e Tremembé. A ampliação do 
programa colabora para o ODS/ODM na perspectiva da garantia do combate à pobreza na 
esfera municipal. 
 
Figura 4 : Cobertura do programa Bolsa Família, por subprefeitura, município de São 
Paulo (2012-2015) 
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A partir da figura 5, intitulada taxa de universalização escolar em creches, observa-se a 
distribuição espacial do fenômeno no município de São Paulo para os anos de 2012 e 
2015. No ano de 2012 o valor mínimo oscilou em 31,96 concentrando-se nas 
subprefeituras São Mateus, Jaçanã, Campo Limpo, M’Boi Mirim e Cidade Ademar. 
Enquanto que as maiores taxas (47,62-62,78) estão presentes nas subprefeituras Lapa, 
Moóca, Guaianases, Vila Mariana, Cidade Tiradentes, Santana e Tucuruvi. 
 
Para o ano de 2015  verifica-se uma ampliação do acesso a educação infantil em idade 
pré-escolar com o mínimo estabelecido em 26,11 para as subprefeituras Lapa, Butantã, 
Santo Amaro, Jabaquara, Santana,  Tucuruvi e, o valor máximo de 91,72 para as 
subprefeituras Vila Guilherme e Vila Prudente. A ampliação da universalização escolar 
contribui para o ODS/ODM na perspectiva da garantia de educação para todos e com a 
possibilidade de que os indíces de não conclusão e evasão escolar diminuam.  
 
Figura 5 : Taxa de universalização escolar em creches, por subprefeitura, município de 
São Paulo (2012-2015) 
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