
Monitoramento dos indicadores na 
Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020

Salvador (Ba)

análise das desigUaldades soCiais
na infânCia e adolesCênCia eM
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o MaPa dos hoMiCídios de 
adolesCentes eM salvador
Conheça os dados de monitoramento de homicídios 
de adolescentes em Salvador entre 2016 e 2019

O número de homicídios de adoles-
centes1 expressa a urgência de 
priorização desse tema pelas ins-

tituições públicas e privadas. De 2016 a 
2019, Salvador apresentou um aumento 
de 52% na taxa de homicídios de ado-
lescentes — incluindo aumento em três 
das cinco prefeituras-bairro que tinham 
as maiores taxas em 2016: São Caetano/
Liberdade, Subúrbio/Ilhas e Cajazeiras.

A taxa média de homicídios em Salva-
dor aumentou de 55,43 mortes por 100 
mil habitantes em 2016 para 85,49 em 
2019. Em São Caetano/Liberdade, a taxa 
passou de 93,60 para 138,90 no mesmo 
período. Em Subúrbio/Ilhas e em Cajazei-
ras, o aumento foi de 83,77 para 123,60 
e de 72,03 para 99,20, respectivamente.

Houve também aumento das taxas en-

Fonte: SESAB/DIS; DVIS/
SMS/SUIS; MS/SVS/CGIAE 
- Sistema de Informações 
sobre Mortalidade - SIM e 
Ministério da Saúde/ SVS/
DASNT/CGIAE

Taxa por 100 mil habitantes

homicídios 10 a 19 anos - 2016 homicídios 10 a 19 anos - 2019

1) Homicídios de adolescentes - O indicador usado é a taxa de homicídios de adolescentes que mostra quantas crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, em 
cada 100.000, morreram vítimas de agressão ou intervenção policial. 2) Valor de referência (VR) é definido a partir dos dados coletados na linha de base, 
correspondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 2030, ano de 
referência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

tre os grupos mais vulneráveis. A taxa 
para meninos de 10 a 19 anos cresceu 
de 115,21 para 145,60 mortes por 100 
mil habitantes, enquanto a taxa de ado-
lescentes negros cresceu de 67,11 para 
98,26 mortes por 100 mil.

Em média, os homicídios de adolescen-
tes de 10 a 19 anos aumentaram 52% no 
período entre 2016 e 2019 na capital baia-
na. Ao passar de 55,43 para 84,49 mortes 
por 100 mil em 2019, acima do valor de 
referência2, de 50,36 mortes por 100 mil, 
projetado pela Plataforma dos Centros 
Urbanos para Salvador. Esse aumento 
significa que houve 130 homicídios a 
mais em 2019 do que em 2016. Esse re-
sultado reforça que se tornou ainda mais 
importante atuar na proteção à vida dos 
adolescentes em Salvador.
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o MaPa dos hoMiCídios de 
adolesCentes eM salvador

Os números mostram que aumentou a 
exposição dos adolescentes negros em 
Salvador à violência letal — com um au-
mento de 46% na taxa de homicídios de 
negros de 10 a 19 anos no município. Em 
2016, esse número era de 67,11 mortes 
por 100 mil habitantes e em 2019 passou 
para 98,26 mortes por 100 mil.

homicídios de adolescentes – 2016-2019 
– salvador
Taxa de homicídios de 10 a 19 anos de 
idade por 100 mil habitantes
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Assim como ocorreu com a taxa geral 
da cidade, houve um aumento da taxa de 
homicídios de homens de 10 a 19 anos 
de idade entre 2016 e 2019. O número 
passou de 115,21 para 145,60 mortes por 
100 mil habitantes.

homicídios de meninos – 2016-2019 – 
salvador
Taxa de homicídios de homens de 10 a 19 
anos de idade por 100 mil habitantes

homicídios de meninos negros – 2016-2019 – 
salvador
Taxa de homicídios de homens negros de
10 a 19 anos de idade por 100 mil habitantes

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM e 
Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE

115,21

145,60



o MaPa da exClUsão 
esColar eM salvador
Conheça os dados referentes ao 
enfrentamento da exclusão escolar 
entre 2016 e 2019
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Fonte: Censo Escolar - INEPTaxa de abandono - Ensino Fundamenta Público

abandono escolar - 2016 abandono escolar - 2019



As cinco prefeituras-bairro de Salvador 
com as piores taxas de abandono es-
colar1 no ensino fundamental da rede 

municipal em 2016 tiveram melhora no indi-
cador em 2019. Juntas, as prefeituras-bairro 
de Valéria, Cidade Baixa, Cabula/Tancredo 
Neves, Centro/Brotas e Subúrbio/Ilhas con-
centram 47 mil estudantes. O avanço nessas 
áreas contribuiu para a diminuição do aban-
dono escolar na média da cidade, que caiu 
de 2,11% em 2016 para 1,03% em 2019.

A taxa de abandono escolar no ensino 
fundamental em Salvador, no período en-
tre 2016 e 2019, caiu pela metade, de 2,11% 
para 1,03%. Essa queda representa mais de 
1.000 estudantes que não deixaram a esco-
la, em 2019, em relação ao que teria ocorri-
do se a taxa de 2016 tivesse se mantido. O 
valor de referência2 da Plataforma Centros 
Urbanos era de 2%. A cidade alcançou, por-
tanto, um valor inferior ao de referência.

A cidade registrou avanço na promo-
ção do direito de aprender na idade certa.  
enfrentamento da distorção idade-série.
Em 2016, a taxa de distorção de idade-
série do Ensino Fundamental da rede pú-
blica em Salvador era 43,94%. Em 2019, 
a taxa passou para 37,30%.

Salvador teve redução de 15% na taxa 
de distorção de idade-série3 do ensino 
fundamental da rede pública. Em 2016 era 
de 43,94% e passou para 37,30% em 2019.

1) Abandono escolar – A taxa de abandono escolar é a proporção de estudantes matriculados que deixaram de frequentar a escola durante o período letivo. 
Pode haver mais crianças que já estavam anteriormente fora da escola, aumentando os números da exclusão escolar. 2) Valor de referência (VR) é definido 
a partir dos dados coletados na linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um 
cálculo que tem como horizonte 2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 3) Distorção idade-série - É o nome dado à 
condição de estudantes que estão dois anos ou mais aquém da série que deveriam cursar em relação à idade que têm.

abandono escolar – 2016-2019 – 
salvador
Porcentagem de alunos do ensino 
fundamental da rede municipal

distorção idade-série – 2016-2019 – 
salvador
Porcentagem de alunos do ensino 
fundamental da rede pública
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o MaPa da PriMeira 
infânCia eM salvador
Conheça os indicadores de promoção dos 
direitos da primeira infância entre 2016 e 2019

Das cinco regiões da cidade de Sal-
vador com as mais altas taxas de 
mortalidade neonatal1 em 2016, qua-

tro apresentaram melhora nessa taxa em 
2019. A redução do número de mortes de 
bebês ocorreu nas prefeituras-bairro de 
São Caetano/Liberdade, Subúrbios/Ilha, 
Cidade Baixa e Valéria. Na prefeitura-bair-
ro de São Caetano/Liberdade, a taxa bai-
xou de 15,67 para 13,51 mortes por 1.000 
nascidos vivos. Em Subúrbios/Ilha, a que-
da foi de 15,06 para 14,30. Na Cidade Bai-
xa e em Valéria, os índices caíram de 13,57 
para 11,15 e de 14,41 para 12,44, respecti-
vamente.

Essas regiões ajudaram a melhorar a 
média da cidade, que caiu de 12,41 para 

Fonte: MS/SVS/DASIS 
- SINASC e MS/SVS/
CGIAE - SIM

Mortalidade neonatal - 2016 Mortalidade neonatal - 2019

Taxa por 1.000 nascidos vivos

1) Mortalidade neonatal é o número de óbitos de bebês de 0 a 27 dias de vida completos, por 1.000 nascidos vivos, na população residente em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado. 2) Valor de referência (VR) é definido pelos dados coletados na linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das 
unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável, da ONU. 3) Sífilis Congênita é a infecção do feto pela bactéria Treponema pallidum, transmitida de mãe para o bebê pela placenta, em qualquer momento 
da gestação. Se não for tratada, pode causar uma série problemas desde aborto a más formações no bebê. 4) Sobrepeso infantil – O indicador é a proporção 
de crianças até 5 anos acompanhadas com peso elevado para a idade. O excesso de peso na infância afeta diretamente o crescimento e o desenvolvimento da 
criança, aumentando o risco de hipertensão e de doenças cardiovasculares, diabetes, dificuldades respiratórias, além de outras consequências ao longo da vida.

11,67 mortes por 1.000 nascidos vivos. A 
exceção, entre as prefeituras-bairro com 
os piores indicadores em 2016, é Cajazei-
ras, onde a taxa aumentou de 13,63 para 
14,39 em 2019.

A taxa de mortalidade neonatal da cida-
de de Salvador caiu de 12,41 mortes para 
11,67 mortes por 1.000 nascidos vivos 
— uma redução de 6% no período entre 
2016 e 2019. O valor alcançado ultrapas-
sou o valor de referência2 de 11,92 mortes 
por 1.000 nascidos vivos, estipulado pela 
Plataforma dos Centros Urbanos. Chama 
a atenção, entretanto, que a taxa em 2019 
está, na verdade, mais alta do que a taxa 
em 2017, indicando que a melhora poderia 
ter sido maior.
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Houve avanço em outros dois aspectos 
relacionados aos cuidados com a primeira 
infância. A incidência de sífilis congênita em 
Salvador caiu de 20,12 para 17,50 por 1.000 
nascidos vivos. Entre 2016 e 2019, o número 
de crianças de menos de 5 anos com sobre-
peso também apresentou redução, passan-
do de 10,41% para 9,12% das crianças nessa 
faixa etária.

No enfrentamento à sífilis congênita3 hou-
ve redução de 13% nos casos diagnostica-
dos da doença. Isso significa que, em 2019, a 
cidade registrou menos 25 recém-nascidos 
com sífilis do que teria ocorrido se a taxa de 
2016 tivesse se mantido. Nesse período, a 
taxa caiu de 20,12 para 17,50 por 1.000 nas-
cidos vivos.

Apesar dessa redução, a taxa de incidência 
de sífilis congênita em Salvador permanece 
maior do que a média brasileira em 2019, 
divulgada pelo Ministério da Saúde, de 8,2 
casos para cada 1.000 nascidos vivos.

Salvador também contou com a redução 
do número de crianças de até 5 anos com 
sobrepeso4 de 12% entre 2016 e 2019. Esse 
percentual caiu de 10,41% para 9,12% do to-
tal de crianças nessa faixa etária.

Mortalidade neonatal – 2016-2019 – salvador
Taxa por 1.000 nascidos vivos

sífilis congênita – 2016-2019 – salvador
Taxa por 1.000 nascidos vivos
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sobrepeso infantil – 2016-2019 – salvador
Proporção de crianças menores de
5 anos com indicação de peso elevado 
para a idade
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o MaPa da ProMoção dos direitos 
sexUais e dos direitos reProdUtivos
de adolesCentes eM salvador

Conheça os dados sobre bebês de mães adolescentes 
em Salvador entre 2016 e 2019

A gravidez na adolescência1 caiu 
nas cinco prefeituras-bairro de 
Salvador onde as taxas eram 

mais altas em 2016. Em Valéria, o per-
centual de bebês de mães adolescen-
tes passou de 17,29% em 2016 para 
14,68% em 2019. Na região de Subúr-
bio/Ilhas, a queda foi de 15,83% para 
13,99%. Em Cidade Baixa, a redução 
foi de 15,78% para 11,27%. A prefeitu-
ra-bairro São Caetano/Liberdade teve 
melhora de 15,63% para 12,56% e a de 
Pau da Lima apresentou uma queda de 
14,29% para 12,32%.

 A evolução da taxa de bebês de mães 

nascidos de mãe de 10 a 19 
anos - 2016

nascidos de mãe de 10 a 19 
anos - 2019

1) Gravidez na adolescência - O indicador usado é a proporção de nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos, que mostra a porcentagem de bebês que nas-
ceram com mães nessa faixa etária. É importante observar que a gravidez na adolescência é um desafio complexo e que nas meninas de 10 a 14 anos há 
sempre presunção de violência, merecendo uma atenção específica das políticas públicas. 2) Valor de referência (VR) é definido a partir dos dados coletados 
na linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 
2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

8

adolescentes se deu tanto entre meni-
nas de 10 a 14 anos quanto de 15 a 19 
anos. No primeiro caso, a redução foi de 
32%; e no segundo, de 17%.

A queda no percentual médio de be-
bês de mães com idade de 10 a 19 anos 
em Salvador mostra que, no último ano, 
mais de 780 meninas a menos se torna-
ram mães do que teria ocorrido se a taxa 
de 2016 tivesse se mantido. As taxas do 
município estão abaixo do valor de re-
ferência2 da Plataforma dos Centros Ur-
banos, que era de 12,95%. Os dados do 
município passaram de 13,41% em 2016 
para 11,01% em 2019.

Fonte: MS/SVS/
DASIS Sistema de 
Informações sobre 
Nascidos Vivos - 
SINASC



A queda na taxa de bebês de mães de 10 
a 14 anos entre 2016 e 2017 foi de 32%. O 
índice passou de 0,67% para 0,45%.

A melhora no percentual de bebês de 
mães de 15 a 19 anos no período medi-
do foi de 17%. Houve redução na taxa de 
12,74% para 10,57%.

gravidez na adolescência – 2016-2019 – 
salvador
Percentual de nascidos vivos de mães de 
10 a 19 ano

gravidez de 15 a 19 anos – 2016-2019 – 
salvador
Percentual de nascidos vivos de mães de 
15 a 19 anos

gravidez de 10 a 14 anos – 2016-2019 – 
salvador
Percentual de nascidos vivos de mães de 
10 a 14 anos
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talento Para viver
Com diagnóstico e tratamento adequados, Jesuíta 
pôde colocar sua saúde em primeiro lugar e seguir 
vivendo plenamente o seu potencial

Maquiador e ator transformista, 
Jesuíta*, 22 anos, tem uma ver-
dadeira alma de artista. Em seus 

shows, o morador de um bairro popular 
de Salvador (BA) interpreta a persona-
gem Priscila Montila, criada a partir de 
uma brincadeira. Mas o sorriso guardado 
para brilhar nos palcos também é usado 
para driblar os desafios e os preconceitos 
enfrentados por um jovem que convive 
com o HIV desde seus 18 anos.

Na época, o jovem descobriu ter sido 
infectado por um ex-namorado, que já sa-
bia que tinha HIV, mas não compartilhou 
a informação. Após se descobrir soropo-
sitivo, Jesuíta iniciou o tratamento. Ques-
tões pessoais, no entanto, o fizeram inter-

romper os cuidados por diversas vezes. 
“Parei algumas vezes porque não estava 
mais suportando. Eu não achava legal ir, 
não estava mais a fim de ter o compro-
misso de tomar (os remédios)”, diz. 

Assim como Jesuíta, outros jovens pu-
deram conhecer seu diagnóstico de HIV/
Aids e outras infecções sexualmente 
transmissíveis a partir de ações do pro-
jeto Viva Melhor Sabendo Jovem. Reali-
zado pelo Grupo de Apoio à Prevenção à 
Aids da Bahia (GAPA), com apoio do UNI-
CEF e parceria da Secretaria Municipal de 
Saúde de Salvador, o projeto faz parte da 
iniciativa da Plataforma dos Centros Ur-
banos (PCU).

Filhos de dois pais biológicos soroposi-
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tivos, Jesuíta diz que diagnóstico não foi 
um motivo de problemas na sua rede de 
relações familiares. Foi com o apoio de 
sua avó, inclusive, que ele passou a dar 
mais prioridade à sua saúde e voltar ao 
tratamento. 

Hoje, Jesuíta está em uma relação com 
alguém que não possui o vírus e, assim 
como sua avó, o incentiva na continuida-
de ao tratamento antirretroviral. Quatro 
anos após seu diagnóstico, o jovem tra-
balha como recepcionista e vendedor du-
rante o dia e, à noite, segue iluminando 
os palcos de Salvador com seu talento.

Além do Viva Melhor Sabendo Jovem, 
outras iniciativas vêm sendo desenvolvi-
das pela Prefeitura de Salvador a partir 
da adesão à Plataforma dos Centros Ur-
banos. Envolvendo diferentes secretarias 
municipais, em busca de garantir os direi-
tos de crianças e adolescentes mais afeta-
dos pelas desigualdades dentro de cada 
cidade, o município passa a acompanhar, 
junto com o UNICEF, a evolução de indi-
cadores relacionados a quatro agendas 
prioritárias: promoção dos direitos da pri-
meira infância, enfrentamento da exclu-
são escolar, promoção de direitos sexuais 
e direitos reprodutivos de adolescentes e 
enfrentamento de homicídios.
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“Eu coloquei isso no meu pensa-
mento, independente das outras 
pessoas, eu preciso viver. E nin-

guém vai viver por mim, ninguém 
vai tomar medicamento por mim... 
Independente do que pensam os 

outros, eu preciso me cuidar”.

Jesuíta, 22 anos - salvador (Ba)




