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Especial
Na periferia de São Paulo, morte chega 
20 anos mais cedo que em bairros ricos

Na Cidade Tiradentes, na zona leste, 
idade média ao morrer é de 57 anos; 
em Moema, distrito com menos 
moradores negros na cidade,
é de 80

Bruno Fonseca/Ag. Pública/Ag. Envolverde

Quem vive na Cidade Tiradentes, no extremo 
leste de São Paulo, morre em média 23 anos 
mais cedo que um morador de Moema, bairro 

com um dos metros quadrados mais valorizados da ca-
pital. Os dados, a que a Agência Pública teve acesso, 
são parte do Mapa da Desigualdade 2019, publicação 
da Rede Nossa São Paulo, que compara indicadores 
dos 96 distritos da capital paulista. As informações são 
baseadas nos óbitos registrados em 2018, informados 
pela Secretaria Municipal de Saúde.

A principal causa de morte na Cidade Tiradentes, 
segundo os dados mais atuais da própria secretaria 
(2017), foram doenças do aparelho circulatório, que 
representam quase um terço do total de óbitos (32%). 
Já em Moema, o principal motivo foram tumores (28% 
das mortes). Além disso, entre os dois bairros há uma 
diferença significativa entre as mortes por causas ex-
ternas, que incluem acidentes e mortes violentas: na 
Cidade Tiradentes, 11% das mortes ocorreram nessa 
categoria; já em Moema, essas mortes não chegam a 
5% dos casos.

O abismo da média de idade ao morrer se repete por 
toda a São Paulo: em distritos da periferia paulistana 
como Marsilac, Grajaú, São Rafael, Anhanguera e Jardim 
Ângela, pessoas morrem cerca de 20 anos mais jovens 
do que em vizinhanças consideradas “ricas”, como Santo 
Amaro, Itaim Bibi, Alto de Pinheiros, 
Consolação e Jardim Paulista.

Assim como na Cidade Tiradentes, 
em todos os demais cinco distritos da 
periferia de São Paulo onde se morre 
mais cedo (Marsilac, Grajaú, São Ra-
fael, Anhanguera e Jardim Ângela), a 
principal causa de morte são doenças 
do aparelho circulatório. Em Marsilac, 
mortes por causas externas – que in-
cluem mortes violentas e causadas por 
acidentes – representam quase 18% do 
total; no Jardim Ângela, foram 12% dos 
óbitos; no Grajaú, 11%.

Já nos bairros “ricos” (Santo Amaro, 
Itaim Bibi, Alto de Pinheiros, Conso-
lação e Jardim Paulista), as mortes 
por causas externas são bem menos 
frequentes: em nenhum dos cinco 
bairros elas passam os 5,5%.

Os dados do Mapa da Desigualdade ainda apontam 
que a idade média ao morrer na cidade de São Paulo, 
como um todo, caiu entre 2017 e 2018 e os paulistanos 
passaram a morrer quase um ano mais jovens. Nesse 
período, os dados pioraram em quase todos as regiões 
da cidade: dos 96 distritos analisados, 87 indicaram uma 
idade média ao morrer menor em 2018 que em 2017. A 
maior queda foi em Jaguara, distrito na zona oeste da 
cidade, entre as rodovias Anhanguera, Castelo Branco 
e a Marginal do Tietê. Lá, a idade média ao morrer caiu 
seis anos entre 2017 e 2018.

No distrito de 
Vila Andrade, 
onde fi ca 
Paraisópolis, a 
idade média ao 
morrer é de 63,6 
anos. O Distrito 
é vizinho do 
Morumbi, onde 
os moradores 
morrem, em 
média, 10 anos 
mais velhos –
aos 73,5

Em bairros onde vivem mais 
negros, morte ocorre mais 
cedo

Os dados revelam também que, em São Paulo, a idade 
ao morrer está diretamente ligada à cor da pele: Moema, 
onde se morre mais velho, é também o distrito mais 
branco da cidade – segundo o Censo 2010, a população 
negra em Moema era de apenas 5% do total de morado-
res. No outro extremo, na Cidade Tiradentes, negros são 

56,1% dos moradores, mais da metade 
da população do distrito.

No mapa, a desigualdade entre negros 
e brancos é evidente: todos os cinco 
distritos onde mais moradores se decla-
ram negros estão na periferia – Jardim 
Ângela, Grajaú, Parelheiros, Lajeado e 
Cidade Tiradentes. E em todos a idade 
média ao morrer não passa dos 60 anos, 
bem abaixo da média da cidade, que 
é de 68,7. No outro extremo, os cinco 
distritos com menor população negra 
– Moema, Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, 
Jardim Paulista e Vila Mariana – têm 
uma média de idade ao morrer acima 
dos 78 anos.

Os dados não surpreendem Maria 
Auxiliadora Chaves da Silva, que mora 
há 23 anos na Cidade Tiradentes. Para 
ela, que, além de assistente social, é 

ativista de grupos de mulheres e membro do Conselho 
Municipal de Saúde, morre-se mais jovem na Cidade 
Tiradentes por uma série de fatores, que vão desde a 
dificuldade de acesso ao atendimento médico à precari-
zação do trabalho, violência policial, racismo e machismo 
na sociedade e a ineficiência de políticas públicas, que 
não atendem quem mais necessita.

“São vários fatores, há um contexto por trás dessas 
mortes. Uma delas é a questão econômica: sem traba-
lho, como você garante um direito básico que é uma 
alimentação de boa qualidade? E na periferia, quando 

se consegue um trabalho, ele costuma ser precarizado. 
Na maioria dos casos aqui, as pessoas têm muito mal 
um ensino médio completo, muitas têm apenas funda-
mental e há as que nem estudo têm. Vive-se para pagar 
as contas básicas e não sobra para o resto”, avalia.

Segundo os dados do Mapa da Desigualdade, é na 
Cidade Tiradentes onde está o pior índice de emprego 
formal de São Paulo. Moema, para se ter uma ideia, tem 
um índice 40 vezes maior que o da Cidade Tiradentes. 
Nos três bairros com piores índices de emprego formal 
— Cidade Tiradentes, Iguatemi e Anhanguera —, mais 
da metade da população se declarou negra.

Maria Auxiliadora comenta como é comum que mora-
dores do bairro madruguem nas filas para conseguirem 
agendar consultas médicas, que costumam levar meses 
para serem realizadas. “Às vezes você espera seis meses, 
um ano. Conheço pessoas que faleceram sem conseguir 
uma consulta”, comenta. Para ela, a desigualdade social 
na Cidade Tiradentes traz um peso ainda maior para 
mulheres, que acumulam funções ao trabalhar e cuidar 
da casa e dos filhos. “Para as mulheres, a realidade é 
ainda pior, pela sobrecarga de cuidar da casa. Muitas 
são arrimo de família e não têm tempo para cuidar delas 
mesmas, da saúde física ou da mental”, aponta.

Na avaliação do médico e professor de patologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP) Paulo Saldiva, a desigualdade na idade média ao 
morrer entre bairros “ricos” e a periferia é explicada, 
em grande parte, pela dificuldade que pessoas com 
renda mais baixa têm para se dedicarem a cuidar da 
própria saúde.

“A grande dificuldade hoje é na possibilidade que as 
famílias têm de cuidar dos mais frágeis. Com a preca-
rização do trabalho, trabalha-se muitas horas por dia, 
e daí as pessoas ficam impossibilitadas de cuidarem de 
si próprias, ou de quem depende de seus cuidados. Em 
uma das últimas aulas que dei na Faculdade de Medi-
cina, relatei um caso de uma senhora de 46 anos obesa 
e diabética. Ela teve gangrena de um dos dedos do pé. 
Não sei se ela não teve acesso ao atendimento médico 
ou a família não teve como cuidar, mas ela amputou o 
próprio dedo em casa, moradora da periferia de São 
Paulo. É por aí que estamos”, conta.

Saldiva afirma que a dificuldade de transporte e a 
falta de estabelecimentos de saúde nas periferias agra-
vam mortes que poderiam ser evitadas. “Muitas vezes 
a dificuldade de se chegar a um lugar é determinante. 
Cerca de 35% das pessoas que morrem de doenças 
cardiovascular teriam seu destino diferente se tivessem 
atendimento nas primeiras duas horas.”
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