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A expectativa de vida no Estado de São Paulo cresceu na década de 90: passou de 68,9 anos para 
71 anos. Pesquisa divulgada ontem pela Fundação Seade, órgão ligado ao governo estadual, 
identificou a queda na mortalidade infantil (até 1 ano) e entre as crianças de 5 a 9 anos como 
uma das principais razões para a melhora no índice. As mortes violentas - acidentes de trânsito e 
homicídios - continuam, no entanto, a ser um fator negativo de considerável impacto sobre essas 
estatísticas.  

Os melhores índices de expectativa foram registrados no oeste paulista, nas regiões 
administrativas de São José do Rio Preto (73,5 anos) e Araçatuba (73,1 anos). A diferença da 
longevidade nestes locais com a registrada na Baixada Santista, zona com menor índice (68,8), é 
de quase cinco anos. A esperança de vida captada na Baixada é semelhante à média brasileira 
revelada no Censo de 2000, 68,6 anos.  

 

O pesquisador e demógrafo do Seade, Carlos Eugenio de Carvalho Ferreira, atenta que as 
expectativas mais baixas estão registradas exatamente nas regiões com grande concentração 
populacional. Além de Santos, a Região Metropolitana de São Paulo, as cidades em torno de 
Sorocaba e São José dos Campos são as mais mal classificadas.  

O problema, observa Ferreira, está no grande número de mortes violentas registradas nestas 
regiões. Elas vitimam principalmente pessoas na faixa etária entre 15 e 39 anos. Em simulação do 
Seade, os desequilíbrios entre as regiões diminuem quando excluídos os efeitos da violência. Em 
Santos, por exemplo, a média aumentaria em 2,8 anos, na Grande São Paulo, 2,5 anos.  



A violência também se reflete na dinâmica de crescimento entre os sexos. As mulheres continua a 
ganhar mais longevidade do que os homens. Nos últimos 20 anos, a expectativa feminina cresceu 
5,5 anos, enquanto a masculina, 3,4 anos. A diferença atual entre os sexos é 8,8 anos; 75, 6 anos 
mulheres contra 66,8 dos homens.  

Ferreira diz que neste momento já pode se ver "uma luz no fim do túnel". Desde 2000, último ano 
da pesquisa, houve uma quebra de tendência nas mortes por agressões medidas pelo Seade. Em 
99, o índice atingiu o pico com 43,2 mortes por 100 mil habitantes. No ano seguinte, houve uma 
redução, para 42,8, que continuou em 2001 ( 40,8) e 2002 (39,9). "É difícil identificar agora 
apenas uma razão, mas a sociedade começou a se movimentar e isso tinha que ter um efeito", 
argumenta o pesquisador.  

Já a melhora generalizada no índice, segundo ele, se deve a um incremento das condições na 
saúde. Desde 1991, os índices de mortalidade infantil reduziram-se pela metade no Estado de São 
Paulo; eram de 31,4 mortes para cada 1 mil nascimentos e passaram para 15 mortes em 2000. 
Também entram neste cálculo a retração dos óbitos por doenças do sistema respiratório e pela 
aids.  

O economista Márcio Pochmann, atual secretário do Trabalho da Cidade de São Paulo, discorda 
que a pesquisa reflita uma real melhora nas condições de vida da população. Para ele, a média 
não contempla a situação vivida nos distritos pobres das cidades mais populosas no país. "Não foi 
construído um grande número de hospitais e não se aumentou o investimento em saneamento." 
Na análise do economista, a queda na mortalidade infantil foi causada pela baixo crescimento 
econômico registrado durante toda a década de 90. Com a "crise", as família pobres tiveram 
menor número de filhos. Também se reduziu significativamente o volume de migrantes no Estado 
de São Paulo. "A mortalidade caiu porque pararam de nascer as crianças mais sujeitas à ela ", 
afirma Pochmann.  

O quadro que se desenha, alerta o secretário, continua a pressionar o sistema previdenciário. 
Com o aumento da expectativa haverá mais inativos. Não há contudo garantia de que eles 
deixarão de trabalhar, abrindo vagas para os mais jovens. "Não ouvi ninguém falando de um piso 
para a sobrevivência do aposentado neste projeto de reforma da previdência".  
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