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2016



ACERVO 
DE LIVROS
INFANTO-
JUVENIS

CULTURA

Número de livros disponíveis em 
acervos de bibliotecas municipais 
na faixa etária de 7 a 14 anos

Fórmula:  número total de livros infanto-juvenis 
disponíveis em bibliotecas municipais 
÷ população na faixa etária de 7 a 14 
anos

Referência da Meta:  dois livros per capita 
(UNESCO)

Fontes do indicador: IBGE/SEADE/SMC

Observações:  não estão contabilizadas nesse 
indicador as bibliotecas dos CEUs



2.734,53x
DESIGUALTÔMETRO*

ACERVO 
DE LIVROS
INFANTO-
JUVENIS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR 
(2015)

5,27 CONSOLAÇÃO

0,002 CAPÃO
REDONDO

CULTURA

Número de livros disponíveis em 
acervos de bibliotecas municipais 
na faixa etária de 7 a 14 anos

Fórmula:  número total de livros infanto-juvenis 
disponíveis em bibliotecas municipais 
÷ população na faixa etária de 7 a 14 
anos

Referência da Meta:  dois livros per capita 
(UNESCO)

Fontes do indicador: IBGE/SEADE/SMC

Observações:  não estão contabilizadas nesse 
indicador as bibliotecas dos CEUs

36 distritos com indicador ZERO



ACERVO 
DE LIVROS
PARA 
ADULTOS

CULTURA

Número de livros disponíveis em 
acervos de bibliotecas municipais 
por habitante com 15 anos ou mais

Fórmula:  número total de livros para adultos 
disponíveis em bibliotecas municipais 
÷ população com 15 anos ou mais

Referência da Meta:  dois livros per capita 
(UNESCO)

Fontes do indicador: IBGE/SEADE/SMC

Observações:  não estão contabilizadas nesse 
indicador as bibliotecas dos CEUs



6.087,94x
DESIGUALTÔMETRO*

ACERVO 
DE LIVROS
PARA 
ADULTOS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

7,92 SÉ

0,001 JARDIM
SÃO LUIS

CULTURA

Número de livros disponíveis em 
acervos de bibliotecas municipais 
por habitante com 15 anos ou mais

Fórmula:  número total de livros para adultos 
disponíveis em bibliotecas municipais 
÷ população com 15 anos ou mais

Referência da Meta:  dois livros per capita 
(UNESCO)

Fontes do indicador: IBGE/SEADE/SMC

Observações:  não estão contabilizadas nesse 
indicador as bibliotecas dos CEUs

36 distritos com indicador ZERO



CENTROS 
CULTURAIS, 
CASAS E 
ESPAÇOS DE 
CULTURA

CULTURA

Número de centros culturais, 
espaços e casas de cultura, por 10 
mil habitantes

Fórmula:   número de centros culturais, espaços 
e casas de cultura ÷ população total x 
10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC



90,63x
DESIGUALTÔMETRO*

CENTROS 
CULTURAIS, 
CASAS E 
ESPAÇOS DE 
CULTURA

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

3,58 SÉ

0,039 SACOMÃ

CULTURA

Número de centros culturais, 
espaços e casas de cultura, por 10 
mil habitantes

Fórmula:   número de centros culturais, espaços 
e casas de cultura ÷ população total x 
10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC 60 distritos com indicador ZERO



CINEMAS

CULTURA

Número de salas de cinema, 
municipais, estaduais, federais e 
particulares, por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de salas de cinema ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC



238,66x
DESIGUALTÔMETRO*

CINEMAS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

9,42 BARRA
FUNDA

0,039 SACOMÃ

CULTURA

Número de salas de cinema, 
municipais, estaduais, federais e 
particulares, por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de salas de cinema ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC

58 distritos com indicador ZERO



MUSEUS

CULTURA

Número de museus, municipais, 
estaduais, federais e particulares, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de museus ÷ população 
total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC/FSP



138,92x
DESIGUALTÔMETRO*

MUSEUS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

4,37 SÉ

0,031 JARDIM
ÂNGELA

CULTURA

Número de museus, municipais, 
estaduais, federais e particulares, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de museus ÷ população 
total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC/FSP

59 distritos com indicador ZERO



TEATROS

CULTURA

Número de salas de teatro, 
municipais, estaduais, federais e 
particulares,  por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de salas de teatro ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC/FSP



132,37x
DESIGUALTÔMETRO*

TEATROS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

6,06 REPÚBLICA

0,046 CIDADE 
TIRADENTES

CULTURA

Número de salas de teatro, 
municipais, estaduais, federais e 
particulares,  por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de salas de teatro ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/SMC/FSP

51 distritos com indicador ZERO



DEMANDA 
ATENDIDA 
EM CRECHES

EDUCAÇÃO

Percentual de matrículas efetuadas 
em relação ao total de inscritos 
(matriculas + demanda não 
atendida) por vagas 

Fórmula:  número de matrículas efetuadas em 
creches municipais ÷ número total 
de inscritos em creches (matrículas 
efetuadas + vagas solicitadas) x 100

Fontes do indicador: SME



3,20x
DESIGUALTÔMETRO*

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

98,22 GUAIANASES

30,67 SÉ

DEMANDA 
ATENDIDA 
EM CRECHES

EDUCAÇÃO

Percentual de matrículas efetuadas 
em relação ao total de inscritos 
(matriculas + demanda não 
atendida) por vagas

Fórmula:  número de matrículas efetuadas em 
creches municipais ÷ número total 
de inscritos em creches (matrículas 
efetuadas + vagas solicitadas) x 100

Fontes do indicador: SME



DEMANDA 
ATENDIDA 
DE VAGAS EM 
PRÉ-ESCOLAS 
MUNICIPAIS

EDUCAÇÃO

Percentual de matrículas sobre 
o total de procura por vaga em 
pré-escolas municipais (educação 
infantil)

Fórmula:  número total de matrículas em pré-
escolas municipais ÷ número total de 
inscritos em pré-escolas municipais 
(matrículas efetuadas + vagas 
solicitadas) x 100

Fontes do indicador: SME



1,27x
DESIGUALTÔMETRO*

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

100 ÁGUA RASA +
27 DISTRITOS

78,81 SÉ

DEMANDA 
ATENDIDA 
DE VAGAS EM 
PRÉ-ESCOLAS 
MUNICIPAIS

EDUCAÇÃO

Percentual de matrículas sobre 
o total de procura por vaga em 
pré-escolas municipais (educação 
infantil)

Fórmula:  número total de matrículas em pré-
escolas municipais ÷ número total de 
inscritos em pré-escolas municipais 
(matrículas efetuadas + vagas 
solicitadas) x 100

Fontes do indicador: SME



EQUIPAMENTOS 
ESPORTIVOS

ESPORTE

Número de equipamentos públicos 
municipais de esporte para cada 10 
mil habitantes

Fórmula:  número total de equipamentos 
esportivos públicos ÷ população total 
× 10.000

Fontes do indicador: SEME

Observações:  consideramos equipamento 
esportivo um elemento específico 
para prática de esporte, como 
piscina, quadra, ginásio, pista 
de atletismo, entre outros; cada 
unidade esportiva pode conter 
diversos equipamentos esportivos



33,03x
DESIGUALTÔMETRO*

EQUIPAMENTOS 
ESPORTIVOS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

2,02 BARRA
FUNDA

0,061 VILA
ANDRADE

ESPORTE

Número de equipamentos públicos 
municipais de esporte para cada 10 
mil habitantes

Fórmula:  número total de equipamentos 
esportivos públicos ÷ população total 
× 10.000

Fontes do indicador: SEME

Observações:  consideramos equipamento 
esportivo um elemento específico 
para prática de esporte, como 
piscina, quadra, ginásio, pista 
de atletismo, entre outros; cada 
unidade esportiva pode conter 
diversos equipamentos esportivos

10 distritos com indicador ZERO



FAVELAS

HABITAÇÃO

Porcentagem de domicílios em 
favelas sobre o total de domicílios 
da região

Fórmula:  número total de domicílios em favelas 
x 100 ÷ número total de domicílios

Fontes do indicador: SEHAB-Habisp/IBGE

Observações:  até o ano de 2009 consideramos 
o total de domicílios do Censo de 
2000 (IBGE). A partir de 2010 para 
o cálculo consideramos o total 
de domicílios do Censo de 2010 
(IBGE)



604,43x
DESIGUALTÔMETRO*

FAVELAS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

0,081 PINHEIROS

49,10 VILA
ANDRADE

HABITAÇÃO

11 DISTRITOS COM INDICADOR ZERO

Porcentagem de domicílios em 
favelas sobre o total de domicílios 
da região

Fórmula:  número total de domicílios em favelas 
x 100 ÷ número total de domicílios

Fontes do indicador: SEHAB-Habisp/IBGE

Observações:  até o ano de 2009 consideramos 
o total de domicílios do Censo de 
2000 (IBGE). A partir de 2010 para 
o cálculo consideramos o total 
de domicílios do Censo de 2010 
(IBGE)



TELECENTROS

INCLUSÃO DIGITAL

Número de telecentros públicos, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de telecentros ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/CCCD



12,25x
DESIGUALTÔMETRO*

TELECENTROS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

0,455 SÃO MIGUEL

0,037 BRASILÂNDIA

INCLUSÃO DIGITAL

Número de telecentros públicos, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:   número total de telecentros ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/CCCD

32 distritos com indicador ZERO



ÁREA VERDE
POR 
HABITANTE

MEIO AMBIENTE

Total de metros quadrados de área 
verde por habitante (medida atual). 
Áreas verdes públicas

Fórmula:  número total, em m2, de áreas verdes 
÷ população total

Referência da Meta:  a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda 
o mínimo de 12m2 de área 
verde por habitante

Fontes do indicador: IBGE/SVMA

Observações:  valores por Subprefeitura



441,85x
DESIGUALTÔMETRO*

ÁREA VERDE
POR 
HABITANTE

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2014)

341,44 PARELHEIROS

0,773 CIDADE 
ADEMAR

MEIO AMBIENTE

Total de metros quadrados de área 
verde por habitante (medida atual). 
Áreas verdes públicas

Fórmula:  número total, em m2, de áreas verdes 
÷ população total

Referência da Meta:  a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda 
o mínimo de 12m2 de área 
verde por habitante

Fontes do indicador: IBGE/SVMA/SMDU

Observações:  valores por Subprefeitura; ainda 
não existem informações sobre a 
Subprefeitura Sapopemba



GRAVIDEZ
NA 
ADOLESCÊNCIA

SAÚDE

Percentual de nascidos vivos cujas 
mães tinham 19 anos ou menos, 
sobre o total de nascidos vivos de 
mães residentes

Fórmula:  número total de nascidos vivos cujas 
mães tinham 19 anos ou menos ÷ 
número total de nascidos vivos x 100

Fontes do indicador: SINASC/SMC

Observações:  a maternidade precoce pode estar 
associada a condições de risco 
para o recém-nascido, tais como a 
prematuridade e o baixo peso ao 
nascer



166,53x
DESIGUALTÔMETRO*

GRAVIDEZ
NA 
ADOLESCÊNCIA

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

0,117 JARDIM 
PAULISTA

19,41 PERUS

SAÚDE

Percentual de nascidos vivos cujas 
mães tinham 19 anos ou menos, 
sobre o total de nascidos vivos de 
mães residentes

Fórmula:  número total de nascidos vivos cujas 
mães tinham 19 anos ou menos ÷ 
número total de nascidos vivos x 100

Fontes do indicador: SINASC/SMC

Observações:  a maternidade precoce pode estar 
associada a condições de risco 
para o recém-nascido, tais como a 
prematuridade e o baixo peso ao 
nascer



LEITOS 
HOSPITALARES

SAÚDE

Proporção de leitos hospitalares 
públicos e privados disponíveis por 
mil habitantes

Fórmula:  número total de leitos hospitalares ÷ 
população total x 1.000

Referência da Meta:  2,5 a 3 leitos hospitalares 
para cada mil habitantes 
(Ministério da Saúde)

Fontes do indicador:  IBGE/CNES/SMS/SES



1.138,15x
DESIGUALTÔMETRO*

LEITOS 
HOSPITALARES

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

46,45 BELA
VISTA

0,041 VILA 
MEDEIROS

SAÚDE

Proporção de leitos hospitalares 
públicos e privados disponíveis por 
mil habitantes

Fórmula:  número total de leitos hospitalares ÷ 
população total x 1.000

Referência da Meta:  2,5 a 3 leitos hospitalares 
para cada mil habitantes 
(Ministério da Saúde)

Fontes do indicador: IBGE/CNES/SMS/SES

31 DISTRITOS COM INDICADOR ZERO



MORTALIDADE
INFANTIL

SAÚDE

Proporção de óbitos de crianças 
menores de um ano em cada mil 
crianças nascidas vivas de mães 
residentes

Fórmula:  número total de óbitos com menos de 
um ano de idade ÷ número total de 
nascidos vivos x 1.000

Fontes do indicador: SINASC/SMS



14,85x
DESIGUALTÔMETRO*

MORTALIDADE
INFANTIL

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

1,59 PINHEIROS

23,65 PARI

SAÚDE

Proporção de óbitos de crianças 
menores de um ano em cada mil 
crianças nascidas vivas de mães 
residentes

Fórmula:  número total de óbitos com menos de 
um ano de idade ÷ número total de 
nascidos vivos x 1.000

Fontes do indicador: SINASC/SMS



UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE

SAÚDE

Número de unidades básicas 
públicas de atendimento em saúde, 
por dez mil habitantes

Fórmula:  número total de unidades básicas de 
atendimento em saúde ÷ população 
total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/CEInfo



24,07x
DESIGUALTÔMETRO*

UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

2,49 MARSILAC

0,103 TATUAPÉ

SAÚDE

Número de unidades básicas 
públicas de atendimento em saúde, 
por dez mil habitantes

Fórmula:  número total de unidades básicas de 
atendimento em saúde ÷ população 
total x 10.000

Fontes do indicador: IBGE/CEInfo 4 distritos com indicador ZERO



IDADE MÉDIA 
AO MORRER

SAÚDE

Média de idade com que as pessoas 
morreram, por local de residência

Fórmula:  idade média ao morrer

Fontes do indicador: AIM/SMS



1,48x
DESIGUALTÔMETRO*

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

79,67 ALTO DE
PINHEIROS

53,85 CIDADE 
TIRADENTES

IDADE MÉDIA
AO MORRER

SAÚDE

Média de idade com que as pessoas 
morreram, por local de residência

Fórmula:  idade média ao morrer

Fontes do indicador: AIM/SMS



MORTES NO 
TRÂNSITO

TRANSPORTE/
ACIDENTES 
DE TRÂNSITO

Número de mortes em acidentes de 
trânsito, por 10 mil habitantes

Fórmula:  número de mortes em acidentes de 
trânsito ÷ população total x 10.000

Fontes do indicador:  SIM-SMS/CET-SMT/
SFMSP/IBGE



7,68x
DESIGUALTÔMETRO*

MORTES NO 
TRÂNSITO

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2015)

0,213 VILA
LEOPOLDINA

1,64 PARI

TRANSPORTE/
ACIDENTES 
DE TRÂNSITO

Número de mortes em acidentes de 
trânsito, por 10 mil habitantes

Fórmula:  número de mortes em acidentes de 
trânsito ÷ população total x 10.000

Fontes do indicador:  SIM-SMS/CET-SMT/
SFMSP/IBGE

1 DISTRITO COM INDICADOR ZERO



EMPREGOS

TRABALHO E RENDA

Número de empregos por 10 mil 
habitantes

Fórmula:  número total de empregos ÷  
população total × 10.000

Fontes do indicador:  IBGE/MTE/RAIS



361,69x
DESIGUALTÔMETRO*

EMPREGOS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2014)

60.900,66 BARRA
FUNDA

168,38 MARSILAC

TRABALHO E RENDA

Número de empregos por 10 mil 
habitantes

Fórmula:  número total de empregos ÷  
população total × 10.000

Fontes do indicador:  IBGE/MTE/RAIS



HOMICÍDIO
JUVENIL

VIOLÊNCIA

Número de mortes por homicídio, 
na faixa etária de 15 a 29 anos 
(inclusive) ocorridos no município, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:  número total de mortes por homicídio 
de jovens homens com idade de 15 
a 29 anos ÷ população masculina na 
faixa etária de 15 a 29 anos x 10.000

Fontes do indicador:  SMS/CET-SMT/SFMSP/
IBGE



16,26x
DESIGUALTÔMETRO*

HOMICÍDIO
JUVENIL

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2014)

0,642 VILA
MARIANA

10,44 CAMPO
LIMPO

VIOLÊNCIA

Número de mortes por homicídio, 
na faixa etária de 15 a 29 anos 
(inclusive) ocorridos no município, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:  número total de mortes por homicídio 
de jovens homens com idade de 15 
a 29 anos ÷ população masculina na 
faixa etária de 15 a 29 anos x 10.000

Fontes do indicador:  SMS/CET-SMT/SFMSP/
IBGE

11 distritos com indicador ZERO



HOMICÍDIOS

VIOLÊNCIA

Número de óbitos por homicídio, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:  número total de óbitos por homicídio ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador:  SMS/CET-SMT/SFMSP/
IBGE



43,30x
DESIGUALTÔMETRO*

HOMICÍDIOS

* Descontados distritos cujo valor é zero

MELHOR/PIOR INDICADOR
(2014)

0,114 MOEMA

4,95 MARSILAC

VIOLÊNCIA

Número de óbitos por homicídio, 
por 10 mil habitantes

Fórmula:  número total de óbitos por homicídio ÷ 
população total x 10.000

Fontes do indicador:  SMS/CET-SMT/SFMSP/
IBGE

3 distritos com indicador ZERO



NÚMERO DE 
VEZES QUE 
O DISTRITO 
APARECE 
ENTRE OS 
30 PIORES 
DISTRITOS 
NOS 40 
INDICADORES 
AVALIADOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
Brás 26

Brasilândia 24

Tremembé 23

Cachoeirinha 22

Cidade Ademar 22

Grajaú 22

Vila Jacuí 22

Marsilac 21

Parelheiros 21

Vila Medeiros 21

São Rafael 20

Guaianases 19

Iguatemi 19

Jardim Ângela 19

São Miguel 19

Sé 19

Campo Belo 18

Itaim Paulista 18

Lajeado 18

Pari 18

Vila Andrade 18

Artur Alvim 17

Belém 17

Cangaíba 17

Carrão 17

Casa Verde 17

Jaguara 17

Jardim Helena 17

Limão 17

Pedreira 17

Perus 17

Raposo Tavares 17

Sapopemba 17

Vila Curuçá 17

DISTRITO

34
DISTRITOS
P I O R E S
I N D I C A D O R E S



Acervo de livros infanto-juvenis das bibliotecas 
municipais per capita 37 36

Acervo de livros para adultos 36 36
Centros culturais, espaços e casas de cultura 60 60
Cinemas 59 58
Equipamentos Esportivos 9 10
Favelas 12 11
Homicídio Juvenil (2014) 13 11
Homicídios (2014) 3 3
Leitos hospitalares 31 31
Museus 60 59
Parques* 38 34
Teatros 53 51
Telecentros 13 32

INDICADOR  2012   2015

INDICADORES
IGUAIS A ZERO

POLÍTICAS PÚBLICAS

Prioridade de políticas públicas 
nos distritos com os piores 
indicadores 

*  indicador adicionado após 
apresentação no evento.

2
I N D I C A D O R E S

PIORARAM

= 4
I N D I C A D O R E S

FICARAM
IGUAIS

6
I N D I C A D O R E S
MELHORARAM

RESUMO



Acervo de livros infanto-juvenis das bibliotecas municipais per capita 593,38 2734,53 piorou
Acervo de livros para adultos das bibliotecas municipais per capita 11940,72 6087,94 melhorou
Agressão a crianças 104,44 139,18 piorou
Agressão a mulheres 143,25 112,26 melhorou
Agressão a idosos 60,19 37,45 melhorou
Atendimento nas creches municipais 127,87 148,03 piorou
Atendimento nas pré-escolas municipais 31,37 33,93 piorou
Baixo peso ao nascer 1,98 2,09 piorou
Centros culturais, espaços e casas de cultura 92,82 90,63 melhorou
Cinemas 240,22 238,66 ficou igual
Demanda atendida de creche 4,1 3,2 melhorou
Demanda atendida pré-escola 1,17 1,27 piorou
Equipamentos esportivos 68,85 33,03 melhorou
Favelas 610,49 604,43 ficou igual
Gravidez na adolescência 28,41 166,53 piorou
Homicídio juvenil 16,35 16,26 (2014) ficou igual
Homicídios 17,32 43,30 (2014) piorou
Leitos hospitalares 1770,2 1138,15 melhorou
Mortalidade específica por aids 27,83 13,97 melhorou
Mortalidade infantil 17,49 14,85 melhorou
Mortalidade materna 55,12 13,7 (2014) melhorou
Mortalidade por causas externas 6,51 5,33 melhorou
Mortalidade por causas mal definidas 20,85 12,34 melhorou
Mortalidade por doenças do aparelho circulatório 5,36 4,89 melhorou
Mortalidade por doenças do aparelho respiratório 5,29 4,88 melhorou
Mortalidade por neoplasias (câncer) 4,76 4,87 piorou
Morte com automóvel 27,51 26,38 melhorou
Morte com bicicleta 18,86 8,72 melhorou
Morte com motocicleta 22,18 10,19 melhorou
Morte por atropelamento 17,98 14,73 melhorou
Mortes no trânsito 18,48 7,68 melhorou
Museus 138,01 138,92 ficou igual
População em situação de rua – moradores de rua 7118,5 (2011) 7574,17 piorou
População em situação de rua – acolhidos 21,81 (2011) 557,7 piorou
Pré-natal insuficiente 8,93 10,6 piorou
Salas de show e concerto 262,16 255,47 melhorou
Teatros 145,1 132,37 melhorou
Telecentros 8,47 12,25 piorou
Tempo médio de vida 1,49 1,48 ficou igual
Unidades básicas de saúde 22,93 24,07 piorou

INDICADORES                2012       2015         VARIAÇÃO

COMPARAÇÃO 
2012 – 2015

DESIGUALTÔMETRO

Ficou igual: variação de 1%

RESUMO

21
DESIGUALTÔMETROS
MELHORARAM

5
DESIGUALTÔMETROS
FICARAM IGUAIS

14
DESIGUALTÔMETROS

PIORARAM
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