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Apresentação
O Observatório do Recife, projeto que reúne 28 instituições na bus-
ca pela melhoria da qualidade de vida na capital pernambucana, 
mobiliza a sociedade para vigiar, monitorar e inspirar mudanças sig-
nificativas nos problemas comuns às grandes cidades.
 
A essência do trabalho, integrante da Rede Social Brasileira por Cida-
des Justas e Sustentáveis, que congrega 21 cidades no país, consiste 
em agrupar e avaliar índices de desemprego, déficit educacional, 
má qualidade do transporte público, condições precárias de saúde 
e habitação e índices preocupantes de violência urbana, reflexos da 
desigualdade social.  

Dessa forma, o Observatório visa formular e acompanhar um con-
junto de indicadores e metas, de curto, médio e longo prazos, arti-
culados em redes de ações e intervenções que visem a um desen-
volvimento sustentável para o Recife. 

O documento reúne índices estatísticos a respeito de saúde, edu-
cação, emprego e renda, mobilidade urbana, juventude, segurança 
pública e meio ambiente da cidade.  O lançamento da cartilha pre-
tende permitir a monitoração, avaliação e formulação de políticas 
públicas, ampliando o debate sobre qualidade de vida entre gover-
no e sociedade.

Os indicadores resultam da primeira etapa de trabalho do Observa-
tório do Recife, aos quais posteriormente serão agregados novos da-
dos estratégicos, que podem trazer detalhamento das informações 
por região ou bairro e mais recentes análises comparativas com ou-
tras cidades do país. As atualizações estarão sempre disponíveis no 
site do programa: http://www.observatoriodorecife.org.br.
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Não é mais desconhecido por ninguém que o Estado de Pernambuco vive sua melhor opor-
tunidade de desenvolvimento das últimas décadas. De acordo com os cenários mais realis-
tas elaborados, os investimentos estruturadores, já em fase de implantação, serão capazes 
de triplicar o tamanho do PIB até 2030 e duplicar a renda do pernambucano até 2020.

Paradoxalmente, a cidade do Recife, na contramão dessas boas perspectivas, infelizmente 
detém o trágico título de capital mais insegura do Brasil, figurando entre as dez cidades mais 
violentas do país pelo critério de assassinatos por 100 mil habitantes.

Chocadas com essa realidade desconcertante e cientes de que as estatísticas de insegu-
rança constituem a ponta de um iceberg de desajustes econômicos, sociais e ambientais, 
entidades da sociedade civil compostas por cidadãos recifenses preocupados com a qua-
lidade de vida de todos aqueles que habitam a capital pernambucana resolveram lançar o 
movimento Observatório do Recife.

A missão a que se propõe o Observatório do Recife é mobilizar a sociedade para formular e 
monitorar um conjunto de indicadores e metas que se constituam numa agenda de desen-
volvimento sustentável para o Recife e que a levem a se transformar numa cidade melhor 
para se viver, socialmente justa, ambientalmente preservada e economicamente viável.

Sintonizado com a tendência mundial de protagonismo da sociedade na melhoria das con-
dições de vida das cidades, o movimento Observatório, que já conta com vários casos de su-
cesso na América Latina e no Brasil, é parte integrante da Rede Social Brasileira por Cidades 
Justas e Sustentáveis, que congrega 21 cidades no país.

Já no seu lançamento e no exercício da sua missão, o Observatório do Recife disponibiliza 
para conhecimento da sociedade um conjunto de temas e indicadores que constituem, 
no seu entendimento, prioridades indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida no 
Recife. 

O grande poeta recifense Carlos Pena Filho chamou o Recife, em verso famoso, de cidade 
“noiva da revolução”. Os que integram o Observatório do Recife acreditam firmemente que a 
heroica trajetória da cidade lhe confere todos os predicados para protagonizar mais uma re-
volução. A revolução da cidadania com atitude para mudar a realidade adversa e aproveitar 
o bom momento econômico vivido pelo Estado. O Recife e a atitude propositiva dos seus 
cidadãos vencerão mais essa batalha, com certeza.

QUEM SOMOS
Um movimento da sociedade civil que congrega lideranças institucionais e empresariais
e cidadãos, aberto a contribuições múltiplas, sem destaque para lideranças individuais nem 
direcionamento de valoração político-partidária ou privilégio à defesa de interesses de gru-
pos específicos.

Carta-manifesto
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NOSSA MISSÃO
Mobilizar a sociedade para formular e monitorar um conjunto de indicadores e metas que 
se constituam numa agenda de desenvolvimento sustentável para o Recife e que levem a 
transformá-la numa cidade melhor para se viver, socialmente justa, ambientalmente pre-
servada e economicamente viável.

NOSSOS OBJETIVOS
Estimular a efetiva participação da sociedade civil na elaboração de propostas: (a) •	
focadas na melhoria da qualidade de vida da cidade; (b) orientadas para um desen-
volvimento sustentável; (c) que ampliem a inclusão social.

Acompanhar permanentemente indicadores que contribuam para o desenvolvimen-•	
to sustentável do Recife e monitorar seu desempenho em relação à atuação do exe-
cutivo municipal.

Sensibilizar o cidadão recifense para uma participação ativa em prol da nossa cidade.•	

Ser um espaço para análise e debate sobre a cidade, buscando influenciar a adminis-•	
tração pública.

Contribuir para a eficácia e a transparência das políticas públicas.•	

NOSSOS PRINCÍPIOS
Exercício da cidadania
Exercer, de modo ativo e responsável, os direitos e deveres de cidadãos, acompanhando 
a atuação do poder público, relativa à sua responsabilidade e competência para com a 
gestão pública.

Isenção político-partidária
Não apoiar nenhum partido ou personagem político, mantendo-se isento em relação a 
quaisquer grupos específicos.

Transparência
Ter posicionamentos claros e públicos e promover ampla e contínua disseminação de
informações.

Consistência
Formular propostas e avaliações fundamentadas em fatos e dados, com apoio na exper-
tise de profissionais ou grupos que trabalham na consolidação de conhecimentos espe-
cíficos.

Carta-manifesto
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Equidade
Defender o equilíbrio dos direitos de todos os grupos de cidadãos, definidos por quaisquer 
condições ou opções, na busca de parâmetros de justiça social.

Solidariedade
Ser corresponsável pela promoção do bem comum e pela melhoria da qualidade de vida 
dos menos favorecidos.

Liberdade de opinião
Assegurar amplo direito à voz e manter um canal de diálogo aberto para qualquer manifes-
tação de opinião.

Inclusão
Estimular a participação de todos e estar aberto a interesses múltiplos que sejam conver-
gentes com os princípios do movimento.

Legalidade
Agir de acordo com os parâmetros da lei, com visão crítica e disposição propositiva em rela-
ção a melhorias na legislação.

Exemplaridade
Promover ações ou posicionamentos que sejam exemplo do exercício da consciência cida-
dã e de práticas democráticas.

Carta-manifesto
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Carta-manifesto

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
Academia para o Desenvolvimento da Educação (ADE Brasil)
Aliança Interage
Associação Brasileira das Agências de Comunicação de Pernambuco (Abracom-PE)
Associação Brasileira de Agências de Publicidade de Pernambuco (Abap-PE)
Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL-RECIFE)
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE)
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe)
Federação do Comércio do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE)
Fundação CDL Recife
Grupo de Empresários do Recife (Gere)
Instituto Ação Empresarial pela Cidadania em Pernambuco (AEC-PE)
Instituto Egídio Ferreira Lima
Instituto Oceanário
Movimento Pró-Criança
Observatório das Favelas
Ordem dos Advogados do Brasil Secção de Pernambuco (OAB-PE)
PE Body Count
Recife pela Paz
Rede Gestão
Rede Lidera
Rotary Club Derby
Rotary Club Setúbal
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE)
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco (Sinapro-PE)
Sindicato das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva de Pernambuco (Sinaenco-PE)
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Setrans-PE)
Sindicato dos Lojistas do Comércio do Recife (Sindilojas Recife)
Tribunal Solidário
Unicef



12

Democracia e controle social
O Observatório do Recife, com um extenso conjunto de indicadores para monitorar e avaliar as 
políticas públicas e as condições de vida da população, é um avanço significativo na implanta-
ção do controle e da participação social. Previstos na Constituição, o controle e a participação 
cidadã dependem de informações, análises e debate público. Com indicadores atualizados de 
diferentes áreas em um mesmo painel, o Observatório do Recife lança as bases para isso ao 
fornecer instrumentos e estimular a ação da sociedade. Inicialmente serão monitorados indi-
cadores de saúde, educação, emprego e renda, mobilidade urbana, juventude, meio ambiente 
e segurança.

Este Observatório abre, agora, caminho para duas novas etapas: uma política, outra técnica.  
Politicamente, no sentido amplo desta palavra, trata-se de interpretar e contextualizar os indi-
cadores apresentados, a fim de chegar à proposição de metas – ou seja, definir os valores de-
sejáveis para cada indicador em um determinado período de tempo, bem como as melhorias 
que se pretende alcançar.

Teoricamente, para estabelecimento e avaliação dessas metas, seria necessário buscar parâ-
metros para cada indicador, isto é, os valores que são universalmente considerados ideais. 
Mas esses parâmetros, mesmo quando existem (é o caso de várias definições da Organização 
Mundial da Saúde, por exemplo), podem ser inaplicáveis ou inadequados para a realidade do 
município. Tome-se como exemplo a mortalidade infantil. Internacionalmente, consideram-se 
baixos os valores de menos de 20 por mil. No caso de Recife, a cidade já superou em muito 
esse patamar, apresentando em 2008 uma taxa de mortalidade infantil de 12 por mil. Adotar 
o parâmetro internacional nesse caso significaria não poder estabelecer metas para avançar 
ainda mais. 

Por essa razão, pode-se adotar a comparação com outros municípios. Ainda sobre mortalidade 
infantil, um parâmetro possível de comparação seriam as capitais brasileiras. Florianópolis, por 
exemplo, apresentou em 2006 o melhor resultado entre todas as capitais, com uma taxa de 
9,48 por mil. 

Por outro lado, essa opção por parâmetros comparativos esbarra em dificuldades de outra 
ordem: a ausência de indicadores atualizados nos diversos municípios brasileiros. Além disso, 
há o problema da confiabilidade dos registros. Indicadores positivos podem ser fruto de sub-
notificação ou falta de estrutura para coleta de informação. De todo modo, o Observatório 
do Recife buscará comparar os dados obtidos em suas diversas fontes com dados das demais 
capitais brasileiras.

Essa estratégia de interpretação comparativa, aliada à análise dos números dos anos anterio-
res, deve fornecer as melhores indicações para a situação atual do Recife. Veja-se a questão de 
mortes de jovens do sexo masculino por causas externas e por homicídio: a cidade fica entre 
as três piores capitais. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para as séries 
finais do ensino fundamental ocorre algo semelhante. Nesses indicadores, a comparação na-
cional é suficiente para revelar a grande prioridade dessas questões na cidade do Recife.
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Democracia e controle social

As considerações acima servem para enfatizar o caráter social e político da discussão a respei-
to de metas de desenvolvimento para a cidade. Mesmo valendo-se de parâmetros e compa-
rações, será por meio do debate público entre sociedade e governo que se poderá chegar a 
definições locais efetivas das metas a serem alcançadas para melhoria das condições de vida 
no Recife. 

A nova etapa técnica para a qual o Observatório do Recife abre caminho é um estágio mais 
avançado de avaliação e interpretação dos dados e diz respeito à abrangência territorial. De-
vido às grandes desigualdades sociais existentes, os indicadores calculados para o município 
como um todo são médias e escondem desigualdades internas. Por exemplo, embora a re-
provação no ensino fundamental esteja em 16,10% no município, pode haver bairros em que 
ela ultrapasse 30%, enquanto permaneça em torno de 5% em outros. Será importante “abrir” 
territorialmente os indicadores por bairro ou região para captar essas realidades específicas.

Essa abordagem – chamada “intraurbana” – já foi adotada no Observatório Cidadão do Mo-
vimento Nossa São Paulo e no Sistema de Indicadores do Movimento Rio Como Vamos. Ela 
permite levar a discussão de metas e a compreensão a respeito do município a outro pa-
tamar, pois revela as desigualdades internas. Isso possibilita considerar parâmetros internos 
para avaliar a situação da população em cada território considerado: a proposta de elevar 
todos os bairros do município à condição dos melhores bairros em cada indicador, como foi 
feito em São Paulo.

Tanto com o sistema de indicadores para toda a cidade quanto com o sistema intraurbano 
que vier a ser constituído, o destino do Observatório é mobilizar vários setores da sociedade 
para promover a discussão a respeito dos indicadores e das metas possíveis. E, por meio da 
atualização anual dos dados, verificar se de fato estão sendo obtidos resultados positivos nas 
diversas áreas temáticas observadas.

Esse importante esforço de controle social e participação, consolidado no Observatório do 
Recife, é parte de um movimento nacional, que já inclui diversos municípios na Rede Social 
Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. À medida que novos municípios constituírem os 
seus sistemas de indicadores, maiores serão as possibilidades de discutir comparativamente 
as situações locais e construir, por intermédio da sociedade civil, parâmetros nacionais, quan-
titativos e mensuráveis para as políticas públicas.

A Kairós Desenvolvimento Social foi responsável pela metodologia, cálculo (quando necessário) e 
consolidação dos indicadores do Observatório do Recife, tendo atuado também no Observatório 
Cidadão (São Paulo) e no Sistema de Indicadores Rio Como Vamos (Rio de Janeiro). Site: www.
kairos.srv.br.

Elvis Cesar Bonassa - Diretor da Kairós Desenvolvimento Social
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Estruturação
O Observatório do Recife foi estruturado a partir de grupos de trabalho (GTs) que definiram 
os eixos e os indicadores incluídos. A partir dos resultados dos GTs, foi feita a elaboração 
técnica com as melhores informações disponíveis.

Os temas abordados são:
•	 saúde;
•	 educação;
•	 emprego	e	renda;
•	 mobilidade	urbana;
•	 meio	ambiente;
•	 juventude;
•	 segurança.

Em cada um dos temas foram buscados os dados mais recentes possíveis, para gerar um 
retrato atualizado da cidade. As informações provêm de fontes de domínio público, sejam 
registros administrativos de instituições públicas, sejam informações produzidas por institui-
ções da sociedade civil organizada.

No acompanhamento sistemático dos indicadores serão privilegiados os dados oficiais de 
organismos públicos responsáveis pelas ações e/ou monitoramento de ações relativas aos 
indicadores.

O uso dessas fontes permite atualizar todos os dados regularmente e criar uma cultura de 
“planejamento por indicadores”, isto é, com formas objetivas de medição.

Além disso, os indicadores selecionados permitem fazer com que a discussão sobre as polí-
ticas públicas passe do campo das realizações governamentais para os impactos reais sobre 
a vida dos recifenses. Muito além de avaliar se foram construídos ou equipados hospitais e 
escolas, por exemplo, o Observatório vai acompanhar a situação de saúde e educação do 
ponto de vista da vida dos cidadãos, como reprovação e mortalidade infantil. É em torno 
de resultados reais que as políticas públicas deverão, do ponto de vista do Observatório do 
Recife, ser discutidas, planejadas, monitoradas e avaliadas.
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Notas metodológicas

Sempre que possível, foram incluídas séries históricas dos indicadores e comparação com 
as demais capitais brasileiras. Essas séries e comparações, no entanto, nem sempre possuem 
o mesmo período de atualização dos dados utilizados neste Observatório. Na saúde, por 
exemplo, os dados mais recentes disponíveis nos sistemas nacionais de nascimentos e mor-
talidade referem-se a 2006. Por essa razão, nesses casos, a tabela comparativa só pôde ser 
construída para aquele ano. No caso de internações hospitalares, os dados por tipo de doen-
ça que causou a internação têm como base 2007 e os dados por tipo de procedimento (es-
pecificamente curetagem pós-aborto) têm como base 2008. Neste último caso, no entanto, 
não é possível fazer a discriminação por faixa etária.

Os indicadores de educação referentes a 2007 foram elaborados a partir de dados prelimi-
nares do Censo Escolar, fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação. Esses indicadores 
estão ainda sujeitos a revisão, assim que houver dados consolidados e definitivos do Censo 
Escolar. É importante notar que algumas séries históricas apresentam variações muito signi-
ficativas, mas que se explicam pelo pequeno número de estudantes: o ensino federal e o en-
sino médio municipal. Nesses casos, com baixo número de matrículas, pequenas variações 
nos números absolutos geram grandes variações percentuais, que serão observadas nos 
respectivos quadros. Além disso, pode haver variação de critérios para o cálculo das taxas. 
No caso do Observatório adotaram-se os seguintes procedimentos:

taxa de reprovação: total de reprovados dividido pela soma de aprova-•	
dos e reprovados;
taxa de abandono: total de abandonos dividido pela soma de aprova-•	
dos, reprovados e abandonos;
taxa de distorção idade/série: total de distorção dividido pelo total de •	
matrículas.

Para o cálculo dos indicadores, quando referentes à população residente, foram usadas as 
projeções disponíveis no Datasus.

Séries e comparações

Dados educacionais

População
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Sistema de indicadores | Saúde

Mortalidade infantil total

Indicador 12 por mil nascidos vivos

Número absoluto 264 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos a revisão (25/3/2009)

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 16,25 16,59 14,44 12,80

Absoluto 372 385 327 282
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

A mortalidade infantil (até um ano de idade) reflete, de maneira geral, as condições de de-
senvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a quali-
dade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Ela ex-
pressa um conjunto de causas de morte cuja composição é diferenciada entre os subgrupos 
de idade, sendo necessário, por isso, considerar as subdivisões neonatal precoce (até uma 
semana de vida), neonatal tardia (de uma semana e um mês de vida) e pós-neonatal (de um 
mês a um ano de vida).

A mortalidade neonatal (precoce e tardia) está mais ligada às condições socioeconômicas 
da mãe e à qualidade da assistência pré-natal, no parto e ao recém-nascido.

A mortalidade pós-neonatal denota o desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura 
ambiental, que condicionam a desnutrição infantil e as infecções a ela associadas. O acesso 
e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil são também 
determinantes da mortalidade nesse grupo etário.

O indicador é calculado pelo total de óbitos de residentes na faixa etária considerada dividi-
do pelo total de nascidos vivos de mães residentes, multiplicando-se o resultado da divisão 
por mil.

Mortalidade infantil e componentes

Os dados de saúde têm origem em duas fontes: Secretaria Municipal de Saúde, que forneceu 
os números de nascidos vivos e de óbitos, e as Autorizações de Internação Hospitalar, forne-
cidas pelo Datasus. Todos os dados se referem a 2008, mas ainda estão sujeitos a revisão.
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Comparação com outras capitais (2006)

Recife (13º lugar entre 27 capitais) 14,44

Melhor indicador 9,48 (Florianópolis)

Pior indicador 22,96 (Macapá)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM)

Mortalidade infantil neonatal precoce

Indicador 6,4 por mil nascidos vivos

Número absoluto 141 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos a revisão (25/3/2009)

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 9,13 9,35 7,82 7,00

Absoluto 209 217 177 154
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Comparação com outras capitais (2006)

Recife (14º lugar entre 27 capitais) 7,82

Melhor indicador 5,06 (Porto Alegre)

Pior indicador 15,96 (Macapá)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM)

Mortalidade infantil neonatal tardia

Indicador 2 por mil nascidos vivos

Número absoluto 43 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos a revisão (25/3/2009)

Sistema de indicadores | Saúde
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Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 2,05 2,33 2,47 1,70

Absoluto 47 54 56 38
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Comparação com outras capitais (2006)

Recife (12º lugar entre 27 capitais) 2,47

Melhor indicador 0,99 (Florianópolis)

Pior indicador 5,39 (Macapá)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc )/ Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM)

Sistema de indicadores | Saúde

Mortalidade infantil pós-neonatal

Indicador 3,6 por mil nascidos vivos

Número absoluto 80 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos a revisão (25/3/2009)

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 5,07 4,91 4,15 4,10

Absoluto 116 114 94 90
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Comparação com outras capitais (2006)

Recife (6º lugar entre 27 capitais) 4,15

Melhor indicador 1,61 (Macapá)

Pior indicador 6,94 (Rio Branco)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM)
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O número ideal de consultas pré-natal é sete. Abaixo desse número, considera-se insuficien-
te. Esse é um importante indicador de acesso à saúde, influenciado por fatores socioeco-
nômicos, pela infraestrutura de prestação de serviços e por políticas públicas assistenciais e 
preventivas. O pré-natal insuficiente é o responsável, muitas vezes, pela incidência de morta-
lidade infantil neonatal precoce e neonatal tardia. O indicador mostra o percentual de mães 
de nascidos vivos durante o ano em que fizeram menos de sete consultas pré-natais. Ele é 
calculado pela divisão entre o número de mães que fizeram menos de sete consultas pelo 
total de nascidos vivos, multiplicando-se o resultado da divisão por cem.

A ocorrência de baixo peso (menos de 2,5kg) ao nascer expressa retardo do crescimento 
intrauterino ou prematuridade e representa importante fator de risco para adoecimento 
e mortalidade neonatal e infantil. É um preditor da sobrevivência infantil. Quanto menor o 
peso ao nascer, maior a probabilidade de morte precoce. Em países desenvolvidos, obser-
vam-se valores em torno de 5% ou 6%. De acordo com o padrão internacional, valores acima 

Pré-natal insuficiente

Baixo peso ao nascer

Pré-natal insuficiente

Indicador 45% dos nascidos vivos

Número absoluto 9.882 nascidos vivos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/GEPI/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos à revisão (25/03/09)

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 49,62 49,59 47,90 45,80

Absoluto 11.361 11.509 10.848 10.107
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC / SIM/GOIMN/GEPI/DVS/Secretaria 
de Saúde do Recife

Comparação com outras capitais (2006)

Recife (16º lugar entre 27 capitais) 47,90

Melhor indicador 13,56 (Curitiba)

Pior indicador 73,62 (Macapá)
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC / Sistema de Informações sobre 
Mortalidade - SIM

Sistema de indicadores | Saúde
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de 10% são considerados inaceitáveis. Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso 
estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e de assis-
tência materno-infantil.

Baixo peso ao nascer

Indicador 9% dos nascidos vivos

Número absoluto 1.981 nascidos vivos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos a revisão (25/3/2009)

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 9,07 9,15 9,05 8,70

Absoluto 2.077 2.124 2.049 1.910
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de 
Saúde do Recife

Comparação com outras capitais (2006)

Recife (18º lugar entre 27 capitais) 9,05

Melhor indicador 6,85 (Boa Vista)

Pior indicador 10,60 (Belo Horizonte)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)

Internação de crianças com até 4 anos por IRA

Indicador 25,04 por mil crianças nessa faixa etária

Número absoluto 2.695 internações

Período 2008
Fonte: AIHs/Datasus - Elaboração: Kairós

Internação de crianças com até 4 anos por IRA

O indicador de internação por infecção respiratória aguda (IRA) reflete as condições socio-
econômicas e de atenção básica à saúde da criança, principalmente diante de fatores am-
bientais que favorecem a ocorrência de infecções respiratórias. Foram consideradas apenas 
as internações na rede SUS, tomando por base as Autorizações de Internação Hospitalar 
(AIH). O indicador foi calculado pelo total de internações dividido pela população residente 
nessa faixa etária, multiplicando-se o resultado da divisão por mil.

Sistema de indicadores | Saúde
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Óbitos por IRA em crianças com até 4 anos

Indicador 22,3 por cem mil crianças nessa faixa etária

Número absoluto 24 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos a revisão (25/3/2009)
Elaboração: Kairós

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 27,00 20,08 19,10 19,27

Absoluto 33 25 24 21
Fonte: MS/SVS/Dasis / Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saú-
de do Recife

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 23,14 21,96 21,60 27,72

Absoluto 2.829 2.734 2.715 3.020
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Comparação com outras capitais (2007)

Recife (21º lugar entre 27 capitais) 27,72

Melhor indicador 11,34 (Florianópolis)

Pior indicador 46,00 (Belém)
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Óbitos por IRA em crianças com até 4 anos

Tanto quanto o indicador de internação, os óbitos por infecção respiratória aguda (IRA) refle-
tem as condições socioeconômicas e de atenção básica à saúde da criança, principalmente 
diante de fatores ambientais que favorecem a ocorrência de infecções respiratórias. O indi-
cador foi calculado pelo total de óbitos dividido pela população residente nessa faixa etária, 
multiplicando-se o resultado da divisão por cem mil.

Sistema de indicadores | Saúde
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Comparação com outras capitais (2006)

Recife  (15º lugar entre 27 capitais) 19,10

Melhor indicador 3,31 (Florianópolis)

Pior indicador 27,31 (Manaus)
Fonte: MS/SVS/Dasis / Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Curetagem pós-aborto

A curetagem pós-aborto é uma forma indireta de medida da incidência de aborto na popu-
lação feminina residente em idade fértil. Esse procedimento é usado nos casos em que abor-
tos malsucedidos, provocados de forma caseira ou realizados de forma inadequada, chegam 
ao hospital. No entanto, aplica-se também aos casos de aborto natural ou por complicações 
(exceto mola hidatiforme, que tem código específico). Além disso, foram consideradas ape-
nas as internações na rede SUS, tomando por base as Autorizações de Internação Hospitalar 
(AIH). O indicador foi calculado dividindo-se o total de internações pela população feminina 
em idade fértil e multiplicando-se o resultado da divisão por mil.

Curetagem pós-aborto

Indicador 3,5 por mil mulheres em idade fértil

Número absoluto 1.861 internações

Período 2008
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Nota: Dados preliminares atualizados em 17/4/2009, sujeitos a novas atualizações

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 5,52 5,15 4,40 4,06

Absoluto 2.838 2.694 2.324 2.136
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Comparação com outras capitais (2008)

Recife (11º lugar entre 27 capitais) 3,50

Melhor indicador 0,25 (Natal)

Pior indicador 9,75 (Macapá)
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Sistema de indicadores | Saúde
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Reprovação total

Indicador 16,10%

Número absoluto 30.339 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Reprovação na rede municipal

Indicador 11,48%

Número absoluto 9.217 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Sistema de indicadores | Educação

Ensino Fundamental
Os indicadores de educação procuram medir os direitos fundamentais ao acesso, perma-
nência e sucesso no ensino. Desse modo, foram considerados reprovação, abandono e dis-
torção idade/série. 

No caso de abandono, há uma diferenciação conceitual entre abandono e evasão (no pri-
meiro caso, o estudante retorna no ano seguinte; no segundo, sai definitivamente da rede 
escolar). Com os dados do Censo Escolar do Inep (fornecidos pelo próprio Inep e pela Secre-
taria Estadual de Educação), que serviram de fonte dos dados, no entanto, não é possível fa-
zer essa distinção. Considera-se, portanto, nesse sistema, o abandono como qualquer aluno 
que deixou de frequentar a escola no ano em questão. 

No caso da distorção idade/série, foi utilizado o critério do Inep, ou seja, dois ou mais anos 
além da idade ideal para a série considerada. A reprovação e o abandono são medidas dire-
tas do sucesso/insucesso e da permanência. A distorção idade/série está ligada ao atraso no 
ingresso ao sistema escolar e a reprovações ou abandonos anteriores.

Os indicadores foram calculados no total e também separadamente por dependência (mu-
nicipal, estadual, federal e particular). Isso permite visualizar separadamente o desempenho 
de cada sistema e fazer comparações entre eles. 

A taxa de reprovação foi calculada pelo total de reprovados dividido pela soma de aprova-
dos e reprovados, multiplicando-se o resultado da divisão por cem. A taxa de abandono foi 
calculada pelo total de abandonos dividido pela soma de aprovados, reprovados e aban-
donos, multiplicando-se o resultado da divisão por cem. A taxa de distorção idade/série foi 
calculada pelo total de casos de distorção dividido pelo total de matrículas, multiplicando-se 
o resultado da divisão por cem.
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Reprovação na rede estadual

Indicador 27,03%

Número absoluto 19.809 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós 

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Fundamental

Reprovação na rede federal

Indicador 2,77%

Número absoluto 21 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós 

Reprovação na rede privada

Indicador 3,79%

Número absoluto 1.292 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós 

Série histórica de reprovação

Rede 2004 2005 2006 2007

Estadual 18,70 19,80 n/d 27,03

Federal 3,50 10,30 n/d 2,77

Municipal 7,30 9,50 n/d 11,48

Privada 3,60 3,70 n/d 3,79

Total 10,60 11,90 n/d 16,10
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (2005)

Reprovação fundamental total

Recife (14º lugar entre 27 capitais) 11,90

Melhor indicador 5,20 (São Paulo)

Pior indicador 20,10 (Salvador)
Fonte: Inep/MEC
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Abandono total

Indicador 10,72%

Número absoluto 22.616 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Abandono na rede municipal

Indicador 5,46%

Número absoluto 4.635 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Abandono na rede estadual

Indicador 19,61%

Número absoluto 17.878 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Abandono na rede federal

Indicador 0%

Número absoluto 0 aluno

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Abandono na rede privada

Indicador 0,30%

Número absoluto 103

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Fundamental



26

Série histórica de abandono

Rede 2004 2005 2006 2007

Estadual 21,10 20,90 n/d 19,61

Federal 0,00 0,30 n/d 0,00

Municipal 6,30 7,10 n/d 5,46

Privada 0,70 0,70 n/d 0,30

Total 10,30 10,60 n/d 10,72
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (2005)

Abandono fundamental total

Recife (20º lugar entre 27 capitais) 10,6

Melhor indicador 1,8 (São Paulo)

Pior indicador 15,0 (Maceió)
Fonte: Inep/MEC

Distorção idade/série total

Indicador 35,15%

Número absoluto 82.332 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós

Distorção idade/série na rede municipal

Indicador 26,87%

Número absoluto 23.830 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós 

Distorção idade/série na rede estadual

Indicador 56,99%

Número absoluto 54.818

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós 

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Fundamental
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Série histórica da distorção

Rede 2004 2005 2006 2007

Estadual 61,80 59,50 56,40 56,99

Federal 11,60 10,70 10,50 14,22

Municipal 33,00 30,60 27,40 26,87

Privada 8,10 8,00 7,90 7,36

Total 37,10 35,50 32,90 35,15
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (2006)

Distorção fundamental total

Recife (21º lugar entre 27 capitais) 32,90

Melhor indicador 9,50 (São Paulo)

Pior indicador 42,50 (Maceió)
Fonte: Inep/MEC

Distorção idade/série na rede federal

Indicador 14,22%

Número absoluto 108 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós 

Distorção idade/série na rede privada

Indicador 7,36%

Número absoluto 3.576 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - séries iniciais (1ª à 4ª)

Ideb rede municipal 3,8

Ideb rede estadual 3,8

Ideb rede pública 3,8

Período 2007
Fonte: Inep 

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Fundamental
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - séries finais (5ª à 8ª)

Ideb rede municipal 2,5

Ideb rede estadual 2,2

Ideb rede pública 2,3

Período 2007
Fonte: Inep 

Série histórica

Ano Ideb 2005 Ideb 2007

Rede municipal 3,5 3,8

Rede estadual 3,2 3,8

Rede pública 3,3 3,8
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (Ideb 2007)

Rede estadual

Recife (15º lugar entre 27 capitais) 3,8

Melhor indicador 5,1 (Belo Horizonte)

Pior indicador 2,2 (Salvador)
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (Ideb 2007)

Rede municipal

Recife (16º lugar entre 26 capitais) 3,8

Melhor indicador 5,1 (Curitiba)

Pior indicador 1,8 (Campo Grande)
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (Ideb 2007)

Rede pública

Recife (17º lugar entre 27 capitais) 3,8

Melhor indicador 5,1 (Curitiba)

Pior indicador 1,8 (Campo Grande)
Fonte: Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Fundamental
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Série histórica

Ano Ideb 2005 Ideb 2007

Rede municipal 2,8 2,5

Rede estadual 2,2 2,2

Rede pública 2,4 2,3
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (Ideb 2007)

Rede estadual

Recife (27º lugar entre 27 capitais) 2,2

Melhor indicador 4,1 (Curitiba)

Pior indicador 2,2 (Recife)
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (Ideb 2007)

Rede municipal

Recife ( 24º lugar entre 26 capitais) 2,5

Melhor indicador 4,5 (Boa Vista)

Pior indicador 1,6 (Campo Grande)
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (Ideb 2007)

Rede pública

Recife (26º lugar entre 27 capitais) 2,3

Melhor indicador 4,2 (Rio de Janeiro)

Pior indicador 1,6 (Campo Grande)
Fonte: Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Fundamental
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Reprovação na rede municipal

Indicador 13,75%

Número absoluto 159 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Reprovação total

Indicador 14,47%

Número absoluto 9.529 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Reprovação na rede estadual

Indicador 17,27%

Número absoluto 8.566 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós 

Reprovação na rede federal

Indicador 3,37%

Número absoluto 28 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós 

Reprovação na rede privada

Indicador 5,44%

Número absoluto 776 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós 

Sistema de indicadores | Educação

Ensino Médio



31

Série histórica de reprovação

Rede 2004 2005 2006 2007

Estadual 11,40 13,90 n/d 17,27

Federal 3,40 4,40 n/d 3,37

Municipal 4,60 3,00 n/d 13,75

Privada 5,30 5,20 n/d 5,44

Total 9,60 11,60 n/d 14,47
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (2005)

Reprovação médio total

Recife (12º lugar entre 27 capitais) 11,60

Melhor indicador 6,40 (Natal)

Pior indicador 25,70 (Porto Alegre)
Fonte: Inep/MEC

Abandono total

Indicador 25%

Número absoluto 21.962 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Abandono na rede municipal

Indicador 25,80%

Número absoluto 402 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Abandono na rede estadual

Indicador 30,18%

Número absoluto 21.441 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Médio
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Abandono na rede federal

Indicador 0%

Número absoluto 0 aluno

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Abandono na rede privada

Indicador 0,83%

Número absoluto 119

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE
Elaboração: Kairós

Série histórica de abandono

Rede 2004 2005 2006 2007

Estadual 25,60 26,60 n/d 30,18

Federal 3,40 4,40 n/d 0,00

Municipal 9,60 19,50 n/d 25,80

Privada 1,40 1,50 n/d 0,83

Total 18,60 20,20 n/d 20,00
Fonte: Inep/MEC

Comparação com outras capitais (2005)

Abandono médio total

Recife (20º entre 27 capitais) 20,20

Melhor indicador 6,80 (São Paulo)

Pior indicador 26,80 (Salvador)
Fonte: Inep/MEC

Distorção idade/série total

Indicador 59,84%

Número absoluto 56.768 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Médio
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Distorção idade/série rede municipal

Indicador 33,44%

Número absoluto 525 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós

Distorção idade/série rede estadual

Indicador 72,64%

Número absoluto 54.095

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós 

Distorção idade/série rede federal

Indicador 17,45%

Número absoluto 146 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós 

Distorção idade/série rede privada

Indicador 11,13%

Número absoluto 2.004 alunos

Período 2007
Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco/Superintendência de Tecnologia da Informação/Gisa/GIE e Censo 
Escolar 2007/Inep - Elaboração: Kairós 

Série histórica da distorção

Rede 2004 2005 2006 2007

Estadual 72,60 72,90 73,40 72,64

Federal 18,00 8,30 9,30 17,45

Municipal 49,30 46,60 44,40 33,44

Privada 14,90 13,20 13,50 11,13

Total 55,90 56,80 58,00 59,84
Fonte: Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Médio
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Comparação com outras capitais (2006)

Distorção médio total

Recife (22º entre 27 capitais) 58,00

Melhor indicador 27,00 (São Paulo)

Pior indicador 65,20 (Belém)
Fonte: Inep/MEC

Nota média do Enem em ensino médio regular

Rede municipal n/d

Rede estadual 44,10

Rede federal 67,90

Rede pública total 44,71

Rede privada 59,84

Total 51,17

Período 2008
Fonte: Inep - Dados atualizados em 14/4/2009

Comparação com outras capitais (2006)

Média municipal do Enem

Recife (13º lugar entre 27 capitais) 51,17

Melhor indicador 67,4 (Rio Branco)

Pior indicador 45,89 (Macapá)
Fonte: Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação - Ensino Médio
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A taxa de desemprego mensal referente a 2008 foi fornecida pela Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED). Os demais indicadores foram calculados a partir do Relatório Anual de 
Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho. Os dados mais atuais da RAIS referem-
se à situação dos vínculos formais de trabalho em dezembro de 2007. As informações de 
2008 ainda não estão disponíveis (o prazo para as empresas entregarem as informações 
encerrou-se em março de 2009).

Taxa de desemprego mensal - 2008

Mês Total Aberto Oculto

Janeiro 18,0 11,3 6,7

Fevereiro 18,6 11,6 7,0

Março 19,8 12,4 7,4

Abril 20,1 12,5 7,6

Maio 20,4 12,4 8,0

Junho 20,7 12,4 8,3

Julho 21,4 13,1 8,3

Agosto 21,4 13,1 8,3

Setembro 20,4 12,5 7,9

Outubro 18,8 11,1 7,7

Novembro 18,3 11,1 7,2

Dezembro 17,8 10,2 7,6
Fonte: Dieese/PED-RMR. Contrato Seje. Convênio Dieese/Seade e MTE/FAT

Série histórica - 2007

Mês Total Aberto Oculto

Janeiro 19,7 12,5 7,1

Fevereiro 19,3 12,3 7,0

Março 20,3 12,8 7,5

Abril 19,3 12,6 6,7

Maio 19,8 12,9 6,9

Junho 19,8 13,3 6,5

Julho 20,0 13,0 7,0

Agosto 19,4 12,3 7,1

Setembro 18,7 11,5 7,2

Outubro 18,5 11,7 6,8

Sistema de indicadores | Emprego e renda
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Sistema de indicadores | Emprego e renda

Série histórica - 2006

Mês Total Aberto Oculto

Janeiro 21,5 13,3 8,2

Fevereiro 20,9 12,5 8,4

Março 20,5 12,5 8,0

Abril 21,4 13,9 7,5

Maio 21,5 14,4 7,1

Junho 21,1 14,3 6,8

Julho 20,1 12,9 7,2

Agosto 20,6 13,5 7,1

Setembro 21,4 13,6 7,8

Outubro 20,5 13,0 7,5

Novembro 19,7 12,3 7,4

Dezembro 18,2 11,6 6,6
Fonte: Dieese/PED-RMR. Contrato Seje. Convênio Dieese/Seade e MTE/FAT

Série histórica - 2005

Mês Total Aberto Oculto

Janeiro 19,7 11,6 8,1

Fevereiro 20,4 12,4 8,0

Março 21,4 13,4 8,0

Abril 22,4 14,0 8,4

Maio 22,2 14,0 8,2

Junho 22,3 14,0 8,3

Julho 22,2 14,1 8,1

Agosto 22,0 14,4 7,6

Setembro 21,6 14,2 7,4

Outubro 20,2 13,0 7,2

Novembro 20,7 12,9 7,8

Dezembro 21,1 13,0 8,1
Fonte: Dieese/PED-RMR. Contrato Seje. Convênio Dieese/Seade e MTE/FAT

Novembro 17,9 11,4 6,5

Dezembro 17,7 11,5 6,2
Fonte: Dieese/PED-RMR. Contrato Seje. Convênio Dieese/Seade e MTE/FAT
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Sistema de indicadores | Emprego e renda

Série histórica - 2004

Mês Total Aberto Oculto

Janeiro 22,3 12,6 9,7

Fevereiro 22,3 13,3 9,0

Março 23,3 14,1 9,2

Abril 23,4 15,1 8,3

Maio 22,3 14,3 8,0

Junho 21,9 14,3 7,6

Julho 21,5 13,1 8,4

Agosto 22,6 13,8 8,7

Setembro 22,1 13,5 8,6

Outubro 21,8 13,3 8,5

Novembro 20,7 12,4 8,3

Dezembro 20,0 11,3 8,7 
Fonte: Dieese/PED-RMR. Contrato Seje. Convênio Dieese/Seade e MTE/FAT

Trabalhadores com vínculo formal que recebem até 1 salário mínimo 
(dezembro de 2007)

Indicador 4,2% dos trabalhadores

Absoluto 22.667 trabalhadores
Fonte: MTE / Rais

Desigualdade de renda em trabalho com vínculo formal
(dezembro de 2007)

Os trabalhadores com vencimentos de até dois salários mínimos (276,72 mil pessoas) re-
pre-sentam 51,37% do total e recebem apenas 19,53% da massa salarial

Os trabalhadores com vencimentos superiores a 15 salários mínimos (16,89 mil pessoas) 
representam 3,13% do total e recebem 23,85% da massa salarial

Fonte: MTE / Rais 

Desigualdade de renda por gênero em trabalho com vínculo formal
(dezembro de 2007)

As mulheres ocupam 50,5% dos empregos com vencimentos de até um salário mínimo 
(11.445 mulheres, em comparação com 11.222 homens) e apenas 32,8% dos empregos 
com vencimentos acima de 20 salários mínimos (3.354 mulheres, em comparação com 
6.875 homens)

Fonte: MTE / Rais 
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Sistema de indicadores | Mobilidade

Sistema de indicadores | Juventude

Óbitos por acidente de transporte

Indicador 8,58 por cem mil habitantes

Número absoluto 133 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife
Dados sujeitos a  revisão (25/3/2009) - Elaboração: Kairós

Série histórica

Ano 2007 2008

Indicador 15,17 8,58

Absoluto 232 133

Mães adolescentes (10 a 19 anos)

A idade materna pode estar associada a condições de risco para o recém-nascido, tais como 
a prematuridade e o baixo peso ao nascer, que tendem a ser mais frequentes nos nascidos 
de mães adolescentes e idosas. Oferece subsídios sobre a frequência da gravidez precoce, 
que pode ser analisada em relação às condições sociais e econômicas da população.

Mães adolescentes (10 a 19 anos)

Indicador 18,8% dos nascidos vivos

Absoluto 4.164

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos à revisão (25/3/2009)

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 21,91 20,37 20,08 19,9

Absoluto 5.017 4.728 4.548 4.399
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) /  SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria 
de Saúde do Recife
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Comparação com outras capitais (2006)

Recife (14º lugar entre 27 capitais) 20,08

Melhor indicador 13,90 (Belo Horizonte)

Pior indicador 25,99 (Rio Branco)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

Curetagem pós-aborto em adolescentes (13 a 19 anos)
A curetagem pós-aborto é uma forma indireta de medida da incidência de aborto na popu-
lação feminina residente em idade fértil. Esse procedimento é usado nos casos em que abor-
tos malsucedido, provocados de forma caseira ou realizados de forma inadequada chegam 
ao hospital. No entanto, aplica-se também aos casos de aborto natural ou por complicações 
(exceto mola hidatiforme, que tem código específico). Além disso, foram consideradas ape-
nas as internações na rede SUS, tomando por base as Autorizações de Internação Hospitalar 
(AIH). O indicador foi calculado dividindo-se o total de internações de mulheres de 13 a 19 
anos pela população feminina nessa faixa etária, multiplicando-se o resultado da divisão 
por mil. Foi utilizada a faixa de 13 a 19 porque só houve um caso abaixo dos 13 anos e sua 
inclusão geraria distorção estatística no cálculo do indicador.

Curetagem pós-aborto em adolescentes (13 a 19 anos)

Indicador 3,34 por mil mulheres nessa faixa etária

Absoluto 310 casos

Período 2008
Fonte: AIHs/Datasus - Elaboração: Kairós

Óbitos masculinos de 15 a 24 anos por causas externas*

Indicador 306,1 por cem mil jovens nessa faixa etária

Absoluto 428 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos à revisão (25/3/2009)
Elaboração: Kairós
*Acidentes de transporte e não transporte, suicídio, homicídio, intenção indeterminada, compli-cações de assistên-
cia médica e cirúrgica e sequelas

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 370,28 386,03 372,30 366,19

Absoluto 532 565 550 514
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/  SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saú-
de do Recife

Sistema de indicadores | Juventude
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Sistema de indicadores | Juventude

Comparação com outras capitais (2006)

Recife (26º lugar entre 27 capitais) 372,30

Melhor indicador 119,23 (Palmas)

Pior indicador 447,47 (Maceió)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Comparação com outras capitais (2006)

Recife (26º lugar entre 27 capitais) 324,92

Melhor indicador 39,74 (Palmas)

Pior indicador 403,58 (Maceió)
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Óbitos masculinos de 15 a 24 anos por homicídios

Indicador 268,2 por cem mil jovens nessa faixa etária

Absoluto 375 óbitos

Período 2008
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife - Dados sujeitos à revisão (25/3/2009)
Elaboração: Kairós

Série histórica

Ano 2004 2005 2006 2007

Indicador 318,08 328,64 324,92 320,59

Absoluto 457 481 480 450
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) /  SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saú-
de do Recife

Jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

Indicador 25,31% das pessoas nessa faixa etária

Absoluto 65.113 pessoas

Período dezembro de 2007
Fonte: MTE / Rais

Salário médio de jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

Absoluto R$ 616,18

Período dezembro de 2007
Fonte: MTE / Rais
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Sistema de indicadores | Segurança

Sistema de indicadores | Meio ambiente

Taxa de crimes violentos, fatais e intencionais

Indicador 63,08 por cem mil habitantes

Absoluto 981 crimes

Período 2008
Fonte: SDS

A classificação das praias está baseada nas normas estabelecidas na Resolução Conama nº 
20/86, em seus artigos 26 e 27, que define padrões de qualidade da água destinada a balnea-
bilidade, ou seja, à recreação de contato primário, que se entende como um contato direto e 
prolongado com a água para prática de mergulho, natação, esqui aquático, etc, em que existe 
a possibilidade de ingestão de quantidades consideráveis de água.

Segundo a Resolução, as águas doces, salobras e salinas, destinadas à recreação de contato 
primário, podem ser classificadas em quatro categorias: EXCELENTE, MUITO BOA, SATISFATÓ-
RIA OU IMPRÓPRIA. O critério de enquadramento nessas categorias baseia-se na concentração 
de coliformes fecais ou totais, em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas. A 
técnica utilizada é a de “número mais provável” (NMP) de coliformes fecais. As categorias EXCE-
LENTE, MUITO BOA e SATISFATÓRIA podem ser reunidas em uma única categoria denominada 
PRÓPRIA, conforme quadro a seguir:

Categoria Limite de NMP de Coliformes Fecais / 100ml

Excelente Máximo de 250 em 80% ou mais das amostras

Muito boa Máximo de 500 em 80% ou mais das amostras

Satisfatória Máximo de 1.000 em 80% ou mais das amostras

Imprópria Acima de 1.000 em mais de 20% das amostras

O único indicador de segurança obtido junto à Secretaria de Defesa Social (SDS) é o de cri-
mes violentos fatais intencionais, disponibilizados via Internet. Será necessário complemen-
tar essa relação com crimes violentos não fatais, especialmente tentativa de homicídio, lesão 
corporal dolosa, roubo, estupro tentado, estupro consumado e atentado violento ao pudor. 
Os dados a respeito desses crimes foram solicitados, mas a SDS não os forneceu.

Balneabilidade
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Mesmo apresentando valores de coliformes fecais inferiores a 1.000, uma praia poderá ser clas-
sificada como IMPRÓPRIA quando:

	 •	houver	incidência	relativamente	elevada	ou	anormal	de	doenças	por	veiculação	hídrica;
	 •	apresentar	sinais	de	poluição	por	esgotos	perceptíveis	pelo	olfato	ou	visão;	
	 •	acusar	recebimento	regular	ou	esporádico	de	esgotos	por	intermédio	de	valas,	corpos	
	 de	água	ou	canalizações,	inclusive	galerias	de	águas	pluviais;
	 •	indicar	presença	de	resíduos	ou	despejos,	sólidos	ou	líquidos,	inclusive	óleos,	graxas	e		
	 outras	substâncias	capazes	de	oferecer	riscos	à	saúde	ou	tornar	desagradável	a	recreação;
	 •	apresentar	pH	menor	que	5	ou	maior	que	8,5;
	 •	acusar,	na	água,	presença	de	parasitas	que	afetem	o	homem	ou	existência	de	seus	
	 hospedeiros	intermediários	infectados;
	 •	houver	outros	fatores	que	contraindiquem,	temporária	ou	permanentemente,	o	
	 exercício	de	recreação	de	contato	primário.

Os	indicadores	de	balneabilidade	são	calculados	com	base	em	amostras	colhidas	nas	seguin-
tes	estações:

REC-10 Boa Viagem Av.	Boa	Viagem,	6958	-	Posto	15

REC-20 Boa Viagem Av.	Boa	Viagem,	5868	-	Posto	14

REC-30 Boa Viagem Av.	Boa	Viagem,	5000	-	Posto	12

REC-40 Boa Viagem Av.	Boa	Viagem,	3672	-	Posto	10
(esquina com Rua Bruno Veloso)

REC-50 Boa Viagem Av.	Boa	Viagem,	2840	-	Posto	8	(Padaria	Boa	Viagem)

REC-60 Boa Viagem Av.	Boa	Viagem,	1320	-	Posto	5	(2º.	Jardim)

REC-70 Pina Av.	Boa	Viagem,	978	-	Posto	4

REC-80 Pina Rua	Com.	Morais	com	Eng.	Antônio	de	Góes
(Cassino Americano)

Para	o	cálculo	dos	indicadores,	foi	tirada	a	média	simples	dos	valores	semanais.	Nos	casos	em	
que	a	medição	apontava	valor	“maior	ou	igual	a	1.600”,	foi	considerado	no	cálculo	o	valor	de	
1.600	NMP/100	ml.

Média geral anual de balneabilidade (todas as estações de coleta)

Indicador 560,46	NMP/100ml

Período 2008
Fonte:	CPRH

Sistema de indicadores | Meio ambiente
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Série histórica

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indicador 216,03 514,17 384,55 684,10 630,81 386,40 242,25
Fonte: CPRH

Média anual de balneabilidade (por estação de coleta) - 2008

Estação Indicador (NMP / 100ml)

REC-10 350,43

REC-20 n/d

REC-30 664,26

REC-40 890,85

REC-50 237,45

REC-60 367,66

REC-70 120,85

REC-80 1.291,70

Período 2008
Fonte: CPRH

Série histórica

Estação
Estação indicador (média NMP / 100ml)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

REC-10 55,19 133,04 210,89 672,60 541,76 309,61 210,20

REC-20 60,58 111,06 194,00 n/d n/d n/d n/d

REC-30 140,96 490,21 578,70 885,31 518,63 253,53 165,72

REC-40 332,12 518,16 232,00 666,38 656,08 381,96 493,80

REC-50 56,35 170,43 97,33 225,20 452,16 302,75 105,40

REC-60 51,35 72,39 56,19 392,60 350,39 190,98 125,25

REC-70 42,50 232,77 92,22 227,80 190,59 114,80 99,19

REC-80 989,23 2.385,31 1.615,11 1.718,80 1.706,08 1.151,18 496,20
Fonte: CPRH

Sistema de indicadores | Meio ambiente
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