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análise das 
desigUaldades 
soCiais na infânCia e 
adolesCênCia eM

Monitoramento dos indicadores na
Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020

De 2016 a 2019, houve diminuição 
das desigualdades em Vitória — 
inclusive nos bairros mais vulne-

ráveis — em pelo menos três aspectos 
da vida das crianças e dos adolescen-
tes: na promoção da primeira infância, 
no enfrentamento da exclusão escolar 
e na promoção de direitos sexuais e 
direitos reprodutivos de adolescentes. 
Mas, em relação à redução dos homi-
cídios de adolescentes, o desafio cres-

Conheça os indicadores - médias municipais

PRoMoÇÃo dos diReiTos da PRiMeiRa infânCia 2016 2019

Taxa de mortalidade neonatal - por mil nascidos vivos (1) 5,72 3,57

Taxa de incidência de sífilis congênita - por mil nascidos vivos (2) 14,65 7,59ª

Proporção de crianças até 5 anos com indicação de peso elevado para a idade (3) 7,46% 6,14%

enfRenTaMenTo da eXClUsÃo esColaR 2016 2019

Taxa de abandono escolar do Ensino Fundamental da rede (pública/municipal) (4) 0,95% 0,79%

Taxa de distorção idade ano do Ensino Fundamental da rede pública 20,14% 13,33%

Taxa de cobertura da pré-escola (crianças de 4 e 5 anos) (5) ---b ---b

PRoMoÇÃo dos diReiTos seXUais e RePRodUTiVos de adolesCenTes 2016 2019

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 10 a 19 anos (6) 12,96% 9,84%

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 10 a 14 anos (6) 0,71% 0,62%

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 15 a 19 anos (6) 12,25% 9,22%

RedUÇÃo de HoMiCÍdios de adoleCenTes 2016 2019

Taxa de homicídios - 10 a 19 anos - por 100 mil habitantes (7) 48,36 51,70

Taxa de homicídios de homens - 10 a 19 anos - por 100 mil habitantes (7) 78,46 74,16

Taxa de homicídios de homens negros - 10 a 19 anos - por 100 mil habitantes (7) 71,93 78,78

a. Estimativa com base nos dados preliminares para 2019
b.  Não foi identificada demanda não atendida por Educação Infantil (4-5 anos)

Fonte:  1. MS/SVS/DASIS - SINASC e MS/SVS/CGIAE - SIM
             2. MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais e MS/SVS/DASIS - SINASC
             3. MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
             4. Censo Escolar - INEP
             5. Censo Escolar - INEP e MS/SGEP/Datasus
             6. MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
             7. MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM e Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE

ceu, merecendo toda a atenção das po-
líticas públicas. 

O município de Vitória é uma 10 ca-
pitais brasileiras que participaram da 
Plataforma dos Centros Urbanos Edi-
ção 2017-2020, uma iniciativa do UNI-
CEF, em cooperação com governos e 
parceiros, para promover os direitos 
das crianças e dos adolescentes mais 
afetados pelas desigualdades existen-
tes dentro de cada cidade.
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o MaPa da eXClUsÃo 
esColaR eM ViTóRia
Confira os indicadores do enfrentamento da exclusão 
escolar entre 2016 e 2019

De 2016 a 2019, as regiões de Vitória 
com as maiores taxas de abandono 
escolar1 da cidade obtiveram melho-

ras. Santo Antônio passou de 1,7% para 
0,84%; Jucutuquara, de 1,14% para 0,63%; 
São Pedro, de 1,14% para 1,09%; e Praia do 
Canto, de 1,13% para 0,49%.

A cidade toda obteve melhoras nesse as-
pecto. Em 2016, Vitória tinha 20,14% dos 
alunos da rede de educação fundamental 
(do 1o ao 9o ano) com dois ou mais anos de 
atraso em relação à idade. Isso se dá tanto 
por repetência quanto por ingresso tardio 

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 
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 Sustentável, da ONU. 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. 4) Pré-escola universal - Desde 2009, 
a frequência escolar tornou-se obrigatória para crianças de 4 e 5 anos. O Plano Nacional de Educação prevê que, até 2024, 100% das crianças de 4 e 5 anos 
devem estar matriculadas. A média nacional hoje é de 93,8%.

Fonte: Censo Escolar - INEP

abandono escolar - 2016 abandono escolar - 2019

na escola. Em 2019, esse percentual baixou 
para 13,3%. Havia, em 2019, 2 mil estudan-
tes a menos com distorção idade-série no 
ensino fundamental em Vitória.

Os números sobre abandono escolar fo-
ram reduzidos em toda a cidade: de 0,95% 
em 2016 para 0,79% em 2019. Isso significa 
que 42 estudantes continuaram estudando.

Apesar do progresso feito no enfrenta-
mento à exclusão escolar, o índice final não 
alcançou o valor de referência2 estipulado 
pela Plataforma dos Centros Urbanos, que 
é de 0,72%.
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Em 2016, a taxa de distorção de idade-sé-
rie3 do ensino fundamental era de 20,14%. 
Em 2019, a taxa tinha se reduzido a 13,33%. 
Havia, em 2019, 2 mil estudantes cursando 
séries abaixo da faixa etária no ensino fun-
damental em Vitória. 

A cobertura da oferta de educação infan-
til4 para crianças de 4 e 5 anos é um dos 
aspectos monitorados pelo UniCef. Esse 
é um problema superado em Vitória. Já 
não havia, em 2016, demanda não atendi-
da. Esse quadro se mantém até hoje. 

Taxa de abandono escolar em Vitória distorção - ensino fundamental Público
Conheça a relação entre a taxa de distorção 
de idade-série do ensino fundamental e a 
comparação entre 2016 e 2019.
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o MaPa da PRiMeiRa infânCia 
eM ViTóRia
Confira os indicadores da promoção dos 
direitos da primeira infância entre 2016 e 2019

De 2016 a 2019, indicadores mos-
tram que a maioria dos bairros 
mais vulneráveis de Vitória regis-

traram avanços importantes nos cuida-
dos com a primeira infância. A mortali-
dade neonatal1 caiu em toda a cidade, 
inclusive nas três regiões que possuíam 
os maiores índices de óbitos de crianças 
ao nascer. Em Forte São João, o número 
de mortes por 1.000 nascidos vivos caiu 
de 7,75 para 3,60.  Em Maruípe, a queda 
foi de 5,11 para 4,21. E, em São Pedro, a 
redução foi de 7,35 para 5,93 por 1.000 
nascidos vivos. No entanto, é importante 
registrar que, apesar da evolução, essas 
regiões ainda concentram quase 70% 

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

Mortalidade neonatal - 2016 Mortalidade neonatal - 2019

1) Mortalidade neonatal é o número de óbitos de bebês de 0 a 27 dias de vida completos, por 1000 nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano conside-
rado. 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) Sífilis Congênita é a infecção do feto pela bactéria Treponema pallidum, trans-
mitida de mãe para o bebê pela placenta, em qualquer momento da gestação. Se não for tratada, pode causar uma série de 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.

das mortes de bebês no primeiro mês de 
vida em Vitória.

A primeira infância contou ainda com 
outras conquistas no município de Vitória. 
A incidência média de sífilis congênita caiu 
pela metade e a redução da quantidade de 
crianças com sobrepeso aos 5 anos de ida-
de foi de 18%.

No município como um todo, a queda 
da mortalidade neonatal foi de 38% entre 
2016 e 2019. No período, a média da cida-
de caiu de 5,72 mortes para 3,57 por 1.000 
nascidos vivos. O resultado alcançado em 
Vitória ultrapassa o valor de referência2 
de 4,45 mortes por 1.000 nascidos vivos 
da Plataforma dos Centros Urbanos.
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Avanço semelhante aos índices de morte 
neonatal ocorreu no combate à sífilis con-
gênita3. A incidência da doença caiu pela 
metade nos recém-nascidos de Vitória en-
tre 2016 e 2019, de 14,65 para 7,59 por 1.000 
nascidos vivos. Com a diminuição na taxa, 
a cidade registrou em 2019 um número me-
nor do que a média brasileira — 8,2 casos 
para cada 1.000 nascidos vivos — , divulga-
da pelo Ministério da Saúde (2019).

Mortalidade neonatal 2016 a 2019 – Vitória
Taxa por 1.000 nascidos vivos

7

sobrepeso de crianças de 5 anos
O gráfico abaixo apresenta o número 
de crianças com sobrepeso aos 5 anos 
em relação ao total de crianças nessa 
idade e a evolução de 2016 a 2019.

sífilis congênita 2016 e 2019 – Vitória
Taxa por 1.000 nascidos vivos
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Mortalidade neonatal por região – Vitória 
Taxa por 1.000 nascidos vivos

A redução no número de crianças de até 
cinco anos com sobrepeso4 foi outra con-
quista em relação aos direitos das crianças 
em seus primeiros anos de vida. A queda foi 
de 18%. Entre 2016 e 2019, passou de 7,46% 
para 6,14% do total de crianças acompanha-
das nessa faixa etária.



o MaPa dos diReiTos seXUais 
e diReiTos RePRodUTiVos de 
adolesCenTes eM ViTóRia
Confira os indicadores da promoção dos direitos sexuais e 
direitos reprodutivos de adolescentes entre 2016 e 2019

De 2016 a 2019, foram registradas 
conquistas importantes na promo-
ção dos direitos sexuais e direitos 

reprodutivos de adolescentes em Vitó-
ria. A gravidez na adolescência1 dimi-
nuiu nas regiões onde era mais grave, 
ainda que de forma desigual. Em San-
to Antônio houve o maior progresso. 
Passou de 18,36% em 2016 para 13,23% 
em 2019. Em Maruípe, a redução foi de 
18,61% para 14,32%. Ambas as regiões 
alcançaram números abaixo da média 
de Vitória, de 15,83%. Já em São Pedro, 
que possui o maior índice de mães de 
10 a 19 anos, a melhora não chegou a 

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 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 Sustentável, da ONU.
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diminuir 1 ponto percentual. De 18,82% 
em 2016 foi para 18,67% em 2019. A re-
gião se mantém como a mais vulnerável 
para esta agenda.

Nesse período, a queda no percentual 
médio de mães de 10 a 19 anos de ida-
de em Vitória mostra que no último ano 
140 meninas a menos se tornaram mães 
em relação a 2016. As taxas do municí-
pio ultrapassaram o valor de referência2 
para bebês nascidos vivos, que é de 
11,80%. Os dados do município passa-
ram de 12,96% em 2016, o que represen-
ta 566 mães nessa faixa etária naquele 
ano, para 9,84% em 2019.

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



o MaPa dos diReiTos seXUais 
e diReiTos RePRodUTiVos de 
adolesCenTes eM ViTóRia

Em Vitória, houve redução do percentual 
de mães tanto no grupo de mães de 10 a 
14 anos quanto no de 15 a 19 anos de ida-
de. Para o grupo de mães de 10 a 14 anos, 
a taxa recuou de 0,71% para 0,62% entre 
2016 e 2019. Essa queda representa quatro 
meninas de até 14 anos a menos se tor-
nando mães em 2019.

De 2016 a 2019, o percentual de mães 
de 15 a 19 anos caiu de 12,25% para 
9,22%. A diminuição da taxa significa 
que 136 meninas a menos se tornaram 
mães em 2019.

Percentual de nascidos vivos de mães 
de 10 a 19 anos
Por ano

Conheça o percentual de mães de 15 a 19 
anos de 2016 a 2019.

acompanhe o percentual de mães de 10 
a 14 anos de 2016 a 2019.

9

©
U

N
IC

E
F/

B
R

Z
/R

ao
n

i L
ib

o
ri

o



o MaPa dos HoMiCÍdios de 
adolesCenTes eM ViTóRia
Confira os indicadores da promoção dos direitos 
da primeira infância entre 2016 e 2019.

Crianças e adolescentes de Vitória 
continuam expostos a alto risco de 
ter a vida interrompida pela violên-

cia, especialmente os meninos adoles-
centes negros. Embora tenha havido pro-
gressos em algumas regiões da cidade, 
de forma geral a taxa de homicídios de 
adolescentes1 cresceu. Na região do Cen-
tro, o número de mortes de adolescentes 
de 10 a 19 anos aumentou 49% entre 2016 
e 2019, passando de 50,88 mortes para 
75,85 por 100 mil habitantes. 

O Centro é uma das três áreas que 
eram mais violentas contra a vida de 
crianças e adolescentes na cidade em 
2016. As outras duas são Santo Antônio 
e São Pedro, que melhoraram seus indi-

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 pelos dados coletados na linha de base, corres-
pondendo 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, da ONU.

cadores. Santo Antônio passou da marca 
de 139,23 mortes por 100 mil habitantes 
para 34,55 de 2016 a 2019. São Pedro re-
gistrou leve melhora: de 97,01 mortes por 
100 mil para 96,23, no mesmo período. 

Em média, entretanto, o número de 
homicídios de adolescentes aumentou 
na cidade. Em 2016, eram 48,36 mortes 
por 100 mil habitantes. Em 2019, esse nú-
mero foi para 51,70 mortes, um aumento 
de cerca de 7%. Esse aumento foi puxa-
do pelo crescimento em outras regiões, 
como Forte São João. 

Com o aumento dos homicídios de ado-
lescentes, a cidade de Vitória não atingiu 
o valor de referência2 calculado para o en-
cerramento da PCU, que era de 40,28.
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o MaPa dos HoMiCÍdios de 
adolesCenTes eM ViTóRia

Os números mostram uma desprote-
ção crescente dos adolescentes negros 
em Vitória — com aumento de cerca de 
10% na taxa de homicídio de negros de 
10 a 19 anos no município. Em 2016, esse 
número era de 71,93 mortes por 100 mil 
habitantes e em 2019 passou para 78,78 
mortes por 100 mil.

Homicídios de adolescentes – 2016-2019 
– Vitória
Taxa de homicídios de 10 a 19 anos de 
idade por 100 mil habitantes
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Vitória reduziu cerca de 5% da taxa de 
homicídio de homens de 10 a 19 anos 
entre 2016 e 2019. O número passou de 
78,46 mortes por 100 mil habitantes para 
74,16 mortes nesse período.

O número de homicídios de adolescen-
tes do sexo masculino no Brasil é maior 
do que em países afetados por conflitos, 
como Síria e Iraque. Em 2015, 10.480 
adolescentes de 10 a 19 anos foram as-
sassinados no país. No mesmo perío-
do, na Síria, um total de 7.607 meninos 
morreram, a maioria em decorrência da 
guerra. No Iraque, no mesmo período, 
5.513 meninos morreram violentamente.

fonte: https://www.unicef.org/brazil/homicidios-de-criancas-e-adolescentes

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

Homicídios de meninos negros – 2016-2019 – Vitória
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

11



o PRiMeiRo eMPRego dos 
sonHos
após monografia sobre atendimento a pessoas que 
vivem com HiV/aids, assistente social participa do 
Viva Melhor Sabendo Jovem em Vitória

Meses antes de completar 15 anos, izabela teve uma aula em casa. Aprendeu 
a andar de salto alto, coisa que nunca precisou fazer até aquele momento. O 
professor foi o tio Marcelo, uma das pessoas mais importantes de sua vida. 

Ele também a ajudou a escolher a roupa da festa, e a pensar em um penteado que va-
lorizasse seus lindos cachos. Quando o grande dia chegou, negão, como a sobrinha 
o chamava, não estava lá.
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“ele era como um irmão mais velho, mo-
rávamos juntos, um homem extraordi-
nário, negro, gay, referência de militância 
pra mim”, conta izabela Maria Martins da 
silva. O tio amado morreu pouco tempo 
antes da festa tão esperada, em decor-
rência do HIV/aids. Tinha 39 anos. “Cres-
ci sabendo o que ele passava, como era o 
tratamento. Toda a minha vida ele esteve 
junto. sinto que continua até hoje”.

A experiência ao lado de alguém tão 
presente ajudou Izabela a escolher seus 
próximos passos. Ela estudou serviço 
social e, em 2018, defendeu seu trabalho 
de conclusão de curso, em parceria com 
uma amiga da faculdade: ela pesquisou 
o atendimento a pessoas vivendo com 
HIV/aids e sua inserção na política esta-
dual de saúde.

Surgiu então a oportunidade de traba-
lhar com o tema que marcou com tanto 
significado sua vida. Ela entrou para a 
equipe do projeto Viva Melhor sabendo 
Jovem, realizado pelo UniCef e a asso-
ciação gold, em parceria com a Prefeitu-
ra de Vitória e a secretaria estadual de 
saúde do espírito santo. Durante nove 
meses, o projeto buscou prevenir HIV/
aids e outras infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) entre adolescentes 
e jovens na capital capixaba, além de 
promover a testagem rápida e o acesso 
ao atendimento adequado de saúde de 
novos casos.

Embora tivesse o perfil mais do que de-
sejado para entrar na equipe do Viva Me-
lhor sabendo Jovem Vitória, a jovem de 
24 anos não se via merecedora. Estava 
desanimada com tentativas frustradas de 
conseguir o primeiro emprego. “Confesso 
que pensei ser mais um que tentaria sem 
conseguir”, recorda. “na semana seguinte 
à entrevista, uma sexta-feira à noite, rece-
bi uma mensagem perguntando se estava 
pronta para começar na segunda”.

Contratada como assistente de coorde-
nação, passou por duas semanas de trei-
namento oferecido pela associação gold 
e pelo UniCef sobre direitos humanos, 
infecções sexualmente transmissíveis, 
violência contra a mulher. Aprofundou 
seus estudos de anos. E foi quando co-
meçaram as amizades da equipe que 
tinha a diversidade como marca, e tam-
bém o desejo de fazer do Brasil um lugar 
melhor.

“entrei com muito medo. Mas o projeto 
trabalhou minha autoestima. fiz amigos. 
dividíamos angústias e dificuldades”, lem-
bra izabela, com gratidão. Foi uma cons-
trução, um aprendizado diário entre pes-
soas diferentes, com idades diferentes.

Foram sete meses de trabalho – e deu 
tudo certo. A equipe realizou um total de 
940 testes de HIV/aids, sífilis, hepatites 
B e C nas ruas de Vitória. As angústias 
de izabela, naturais para uma jovem em 
seu primeiro emprego, foram superadas 
uma a uma.

“É incrível, quem testa negativo começa 
a pensar numa outra vida, a se ver de ou-
tra forma. Como se fosse uma segunda 
chance. ainda existe um tabu de o ho-
mem e a mulher irem a uma unidade de 
saúde em busca de preservativos, por 
exemplo. as pessoas que passam pelo 
projeto são tocadas de alguma forma”, 
reflete izabela.

Seu sonho profissional é seguir a carrei-
ra escolhida, como assistente social, e da 
qual se orgulha. “fiz o enem com muita 
vontade. sempre defendi minha carreira, 
nunca liguei pra opinião dos outros, não 
me importa a desvalorização, o baixo sa-
lário. Quero continuar trabalhando com 
pessoas que vivem com HiV, como o tio 
Marcelo”, ela diz. E, assim, os dois conti-
nuam juntos.
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