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8.4.4)  Saúde 
 
8.4.4.1) Área de Influência Indireta – AII 
 

 Aspectos Metodológicos 
 
A análise da situação do setor de saúde na AII apresentará os dados relativos à infraestrutura 
instalada e a taxa de mortalidade infantil. 
 
A taxa de mortalidade infantil é a relação entre os óbitos de menores de um ano residentes 
numa unidade geográfica, num determinado período de tempo (geralmente um ano) e os 
nascidos vivos da mesma unidade nesse período, segundo a fórmula: 

Óbitos de menores de 1 Ano  Taxa de Mortalidade 
Infantil 

=  
Nascidos vivos 

X    1.000 

 
A maior variabilidade nas taxas, em alguns municípios, pode decorrer do número reduzido de 
nascidos vivos e óbitos de crianças menores de 1 ano, ocorrido em cada ano considerado. 
 

 Análise dos dados e indicadores da AII 
 
De acordo com dados disponibilizados pelo SEADE (2007) a taxa de mortalidade infantil no 
município de São Paulo manteve sua trajetória de declínio entre 2000 e 2005, passando de 15,8 
óbitos por mil nascidos vivos para 12,9, o que corresponde a uma queda de 19% nesse período. 
Essa tendência também é observada em todas as 31 subprefeituras e reflete a melhoria das 
condições de vida, o declínio da fecundidade e o efeito de intervenções públicas nas áreas de 
saúde, saneamento e educação, entre outros aspectos.  
 
Porém, apesar da redução da taxa de mortalidade infantil observada em todas as subprefeituras 
do município de São Paulo, há variações significativas entre elas, com as menores taxas 
concentradas nas subprefeituras próximas do centro do município, enquanto as maiores nas 
taxas de mortalidade infantil se concentram nas áreas periféricas do município. 
 
Da mesma forma que no município de São Paulo, na AII também houve redução da taxa de 
mortalidade infantil ao longo dos anos e também cabe destacar que, se observam variações da 
taxa entre as centralidades. Para espacializar essa variação da taxa de mortalidade infantil na 
AII foi elaborado o cartograma 8.4.4.1 -1. 

As centralidades mais próximas ao centro do município de São Paulo, ou seja, ao sul da 
marginal do Tietê apresentaram índices de mortalidade infantil mais baixos, variando entre 7 a 
15. Por outro lado, as centralidades nas áreas periféricas ao norte da marginal apresentaram 
taxas mais altas de mortalidade infantil, alcançando índices acima de 25. 
 
A centralidade das Perdizes apresentou a menor taxa de mortalidade infantil na AII, 7,17, 
enquanto a centralidade Brasilândia a maior, 25,47, constatando-se maior vulnerabilidade na 
saúde da população ao norte da marginal do rio Tietê, a qual também apresenta acesso mais 
restrito a equipamentos de saúde. (ver cartograma 8.4.4.1-2). 
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Cartograma 8.4.4.1-1 

Taxa de mortalidade infantil na AII para o ano 2000 
 
 

O Cartograma 8.4.4.1-2 apresenta localização da infraestrutura de saúde instalada na AII. Os 
dados são provenientes do CEM – Centro de Estudos da Metrópole e mostram os hospitais 
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(públicos e privados) e ambulatórios públicos vinculados ao SUS – Sistema Único de Saúde 
para o ano de 2001. 
 
A AII possui um total de 27 hospitais e 166 ambulatórios e sua distribuição está mais 
concentrada ao sul da marginal do rio Tietê, a qual apresenta 17 hospitais e 85 ambulatórios, 
enquanto ao norte estão disponíveis 10 hospitais e 81 ambulatórios. A porção sudeste da AII 
tem a maior concentração de hospitais, principalmente entre as centralidades Consolação/Bela 
Vista, Liberdade e Vila Mariana. 
 
As centralidades Jaraguá e Perus (ao norte da marginal) e Vila Leopoldina/Alto da Lapa (ao sul 
da marginal) apresentam menor quantidade de infraestrutura de saúde instalada, de forma que 
não possuem nenhum hospital e 3 ambulatórios no Jaraguá e Vila Leopoldina/Alto da Lapa e 
apenas 2 na centralidade Perus.  
 
Na tabela 8.4.4.1-1 a seguir, é possível consultar os dados da infraestrutura de saúde instalada 
(hospitais e ambulatórios) para as centralidades e para a AII. 
 
A centralidade Consolação/Bela Vista destaca-se, pois possui a maior oferta de hospitais, com 
30% do total da AII e a segunda maior oferta de ambulatórios, com 13% do total da AII. Já a 
centralidade Sé/Santa Cecília possui a maior oferta de ambulatórios, com 17% do total da AII. 
 

Tabela 8.4.4.1-1 
Oferta de equipamentos de saúde para as centralidades e AII 

 

Hospitais 
(públicos e privados) 

Ambulatórios 
Centralidades 

 

N°Absoluto
N°Relativo

(%) 
N°Absoluto 

N°Relativo 
(%) 

Perus 0 0 2 1 
Jaraguá 0 0 3 2 

São Domingos/Pirituba 4 15 21 13 
Vila Leopoldina/Alto da Lapa 0 0 6 4 

Barra Funda/Lapa 1 4 14 8 
Perdizes 1 4 4 2 

Consolação/Bela Vista 8 30 22 13 

Vila Mariana 2 7 10 6 
Liberdade 4 15 7 4 

Sé/Santa Cecília 1 4 28 17 
Casa Verde/Limão 2 7 12 7 

Freguesia do Ó 1 4 14 8 
Brasilândia 0 0 14 8 

AII 

Cachoeirinha/Mandaqui 3 11 9 5 

Total da AII 27 100 166 100 
 Fonte: Sistema de Informação Hospitalar de 2001, SUS/Ministério da Saúde, elaboração CEDIP-FAPESP/Centro de Estudos da 

Metrópole CEM/Cebrap. 
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Cartograma 8.4.4.1-2 

Equipamentos de saúde na AII para o ano 2001 
 


