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Resumo 
 

Objetivo: Estimar as taxas de fecundidade coorte - período ao final de cada período, classificadas pela 

idade da mãe e as taxas de fecundidade total 2005 – 2010. Adicionalmente estimar os diferenciais da taxa 

de fecundidade total por nível de educação da mãe, a partir dos dados da pesquisa: “Condiciones de vida 

de lapoblación negra, afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín, Colombia 2010". Métodos: Com 

base na pesquisa nomeada e selecionando as variáveis: idade da mãe e filhos com sua respectiva afiliação 

e código da residência e níveis de educação, se utilizou a metodologia dos filhos próprios na estimação 

das taxas de fecundidade total neste grupo populacional. O propósito foi gerar estimativas da 

fecundidade na população e diferenciais pelos níveis de educação com base numa amostragem 

populacional. Resultados: Depois das correções do P/F de Brass os resultados mostraram que a estimação 

das taxas de fecundidade ao final do período nas mulheres negras da cidade de Medellín, Colômbia 2000-

2005 foi de 2,85 filhos /mulher (IC95% 2,73 – 2,96) para a população total y para o período de 2005-2010 

foi de 2,52 filhos /mulher (IC95% 2,41 – 2,64) com uma queda de 0,32filhos /mulher. Em quanto em nível 

de educação às mulheres sem estudos reportaram uma fecundidade de 4,42 (IC95% 3,63 – 5,21) e as 

mulheres negras com níveis altos de educação de 2,02 (IC95% 1,69 – 2,33) no período de 2000-2005 com 

uma leve diminuição para o período 2005-2010. Conclusões: Os resultados mostraram que a fecundidade 

nas mulheres negras vem caindo como na maioria dos estudos recentes no resto da população 

colombiana. O método dos filhos próprios foi uma técnica acertada para estimativas das taxas de 

fecundidade por níveis de educação. Observou-se que em todos os níveis, a fecundidade nas mulheres 

negras foi maior do que o resto das mulheres da população. 
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1 Introdução 

 
A pesquisa nomeada “Condiciones de vida de lapoblación negra, 
afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010" (CVPN), foi realizada 
entre os anos 2009 e 2010 pela “Corporación CONVIVAMOS” e foi apoiada pela 
Prefeitura da Cidade de Medellín, Colômbia. 
 
O propósito fundamental da pesquisa nesse momento foi de desenvolver uma 
linha de base das condiçõessócio-demográficas de essa população que em 
esse tempo, que moravam em Medellín Colômbia, como uma pesquisa básica 
para ajudar à avaliação das políticas públicas locais e regionais, encaminhadas 
ao melhoramento das condições de vida deste importante grupo populacional e 
os seus níveis de inclusão na sociedade da região de Antioquia, Colômbia. 
 
Amostragem foi residencial e se fizeram entrevistas aos chefes da casa sobre 
os integrantes da família, usualmente a mãe. Em total foram entrevistadas 5.674 
chefes de família (mãe, pai o pessoa maior de idade) entre novembro 2009 e 
março de 2010. Entre as variáveis importantes que conteve essa pesquisa 
estavam: informação básica dos integrantes da residência como idade, sexo, 
nível educativo, filiação entre outras que continham código de identidade do 
integrante da residência com sua filiação dentro da família. 
 
Dentre as variáveis que foram úteis pela aplicação da Metodologia dos filhos 
próprios na estimação das taxas de fecundidade total, nesta pesquisa têm-se a 
idade da mãe e filhos com a sua respectiva afiliação e código da residência. O 
objetivo principal do trabalho foi de aproveitar os dados da pesquisa em 
referência para realizar uma estimação das taxas de fecundidade coorte-período 
ao final de cada período, classificadas pela idade da mãe e as taxa de 
fecundidade total 2005–2010. Adicionalmente estimar os diferenciais das taxas 
de fecundidade total por nível de educação da mãe. 
 
O método dos Filhos Próprios (MFP) (Averyet al 2013) ao igual que o método da 
historia dos nascimentos (MHN) das têm como objetivo, gerar estimativas 
indiretas das diferencias da fecundidade nas populações. Além de que a 
informação do MFP é muito mais simples do que o método MHN,o primeiroé 
muitas vezes a melhor solução em pesquisas pequenas pelos baixos custos da 
consecução de informação do que o outro, como foi em nosso caso. No 
entanto,ambos produzem estimadores aproximadamente idênticos das TFT já 
que ambos têm osmesmos pressupostos. 
 
 
 



 

2 Métodos 

 
Para a aplicação da metodologia dos filhos próprios, devido do que o autor foi 
parte da equipa da pesquisa em referência, se tiveram detalhes próximos que 
foram válidos para nossos pressupostos do método como são: 
 

 As idades das crianças e das mães foram registradas corretamente em 
ambas das amostragens devido do que os entrevistadores foram sempre 
os mesmos. 

 

 Não todas as entrevistas foram realizadas no último dia do mês ou no dia 
antes do próximo aniversário de cada mulher, no entanto, se fizeram 
projeções consolidadas para a mesma data para esta pesquisa. 

 

 Nós assumimos o pressuposto de que todas as crianças da família viviam 
na mesma casajunto com sua mãe, já que a pesquisa teve uma rigorosa 
definição de moradia. 

 De acordo com as estimações, só se considerarem filhos até 13 anos 
menores que sua mãe. 

 Foi assumido o pressuposto de população fechada (não migração) ou 
mães mortas na nossa pesquisa (o que a porcentagem de mães mortas 
eradepreciável). 

 Foi assumido também o pressuposto de que não teve possibilidade de mortalidade 

infantil ou estafoi muito pequena neste grupo populacional, assim que se assumiu 

que a mortalidade infantil era igual do que a população da cidade de Medellín, 

que realidade era pequena nesse período (TMI de 9,54 por mil nascidos vivos em 

2010). 

 

 

Para aplicação do método dos filhos próprios nós usamos os dados das 
características das famílias. Para este caso, se fizeram consolidações dos 
dados da seguinte forma: Inicialmente se tinham aproximadamente 13.000 
pessoas integrantes da amostragem de todas as famílias. Como para nós só 
eramde interesse filhos de 0 – 34 anos de idade em mães em idade fértil, se fez 
uma escolha rigorosa delas para um total de 5.300.  
 
Finalmente na depuração de filhos sem mães, casas sem mães ou residência 
com duas mães, se obtiveram para nossa analise 1.789 mães e 4.340 filhos 
bem consolidados. O resumo da tabela principal para nossa analise pode se 
olhar na tabela 1, classificados pelos anos que antecederam à pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabela 1. Número de filhos/mulher e mulheres da coorte por número de anos que 

antecederama amostragem pela idade das mulheres. 
 

Faixa    Anos antes da Pesquisa   

etária Número 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

mulheres Mulheres        

em idade da 2005-2010 2000-2005 1995-2000 1990-1995 1985-1990 1980-1985 1975-1980 

fértil coorte        

         

15-19 49 30 9 0 0 0 0 0 

20-24 196 147 66 40 0 0 0 0 

25-29 279 193 194 101 41 0 0 0 

30-34 351 159 222 244 117 52 0 0 

35-39 352 98 164 271 297 88 32 0 

40-44 323 49 105 179 265 187 38 9 

45-49 239 24 49 105 174 162 106 17 

Total 1789 700 809 940 894 489 176 26 

         
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación negra, 

afrocolombiana,palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e “Corporación 

CONVIVAMOS”, Medellín, Colômbia. 
 

Seguindo as mesmas recomendações de estimação das TFT no método das 
historia dos nascimentos (Grabill e Cho, 1965), se utilizou o método dos filhos 
próprios e se fez estimações das taxas fecundidade coorte - período, 
fecundidade acumulada na coorte (P), fecundidade acumulada no período (F) e 
finalmente estimação das rações P/F de Brass (Manual 10), para avaliar a 
qualidade dos dados e analisar a tendência da fecundidade em na população 
negra da cidade de Medellín, Colômbia (Tabela 1).  
 
Pode-se observar que se tem informação retrospectiva desde os períodos 2005 
– 2010 até 1975 - 1980. Com as estimações das razões P/F de Brass pelo MFP, 
se pode observar que os dados podem ter alguns problemas (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Estimações das Rações P/F, classificadas pela idade da mãe. 
 

Faixa etária Coorte   Anos antes da Pesquisa   
 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idade fértil nascimentos 
        

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

   

          

15-19 1991-1995 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

20-24 1986-1990 0,798 1,024 0,973 0,929 0,840 0,917  
 

25-29 1981-1985 0,852 0,998 1,020 0,759 0,791   
 

30-34 1976-1980 0,843 1,093 0,870 0,705    
 

35-39 1971-1975 0,936 0,976 0,837     
 

40-44 1966-1970 0,868 0,964      
 

45-49 1961-1965 0,877       
 

          

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación negra, 

afrocolombiana,palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e “Corporación 

CONVIVAMOS”, Medellín, Colômbia. 

 

No primeiro período (0 – 4) um leve aumento não regular das rações P/F 
desde o segundo até o quinto grupo etário das mães, uma queda no sexto e 
novamente aumento na sétima. No segundo período e mais não tem 
claridade. Pode-se concluir que a fecundidade neste grupo populacional ainda 
não tem declino importante, no entanto, no primeiro período 2005 – 2010 
parecem que sim, mas de um jeito muito irregular (Tabela 2). Por essa ração 



acreditamos que os dados têm algum tipo de problemas que tem sido captado 
pela razão P/F e eles podem ser respeito à declaração da idade da mãe, 
declaração irregular dos filhos tidos e os pressupostos de fecundidade 
constante nos períodos recentes. 
 

Por tanto, se decidiu fazer correções pelas taxas especificas de fecundidade 
coorte período, utilizando as rações P/F de Brass estimadas pelo MFP, pelos 
quais, ao conhecer a população de estudo, se pode ver que os grupos etários 
das mães de 20 – 34 anos, são os mais confiáveis para a maioria dos 
períodos. Por tanto, se decidiu escolher a média dos três grupos e nos grupos 
mais longes média de dois grupos. Assumindo o pressuposto de fecundidade 
constante nos períodos recentes, se fez a correção das taxas fiutilizando K = 
(P(2)/F(2)+ P(3)/F(3)+ P(4)/F(4))/3, onde fi* = K x fi para i= 1,...,7 em cada 
período. 
 

 

3 Resultados 

 

Depois que foram feitas as correções pelas rações P/F, utilizando o 
valorconstante K para todos os grupos, os resultados se mostram na tabela 3. 
 
Tabela 3. Taxas de fecundidade coorte - período ao final de cada período corrigida pelo 

Brass,classificados pela idade da mãe. 

 
Faixa etária Coorte   Anos antes da Pesquisa   

 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idade fértil nascimentos         

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

  
 

          

15-19 1991-1995 0,1017 0,0382      
 

20-24 1986-1990 0,1246 0,0699 0,0389     
 

25-29 1981-1985 0,1149 0,1444 0,0691 0,0234    
 

30-34 1976-1980 0,0753 0,1314 0,1327 0,0532 0,0242   
 

35-39 1971-1975 0,0463 0,0968 0,1469 0,1346 0,0408 0,0167  
 

40-44 1966-1970 0,0252 0,0675 0,1058 0,1309 0,0945 0,0216 0,0056 
 

45-49 1961-1965 0,0167 0,0426 0,0838 0,1162 0,1106 0,0813 0,0142 
 

          

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación negra, 

afrocolombiana,palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e “Corporación 

CONVIVAMOS”, Medellín, Colômbia. 
 
Com os dados da tabela 3, novamente se fizeram calculos das taxas de 
fecundidade total corrigidas pelas rações P/F de Brass. Os resultados das 
taxas acumuladas de fecundidade podem-se ver na tabela 4. 
 
Tabela 4. Taxas de fecundidade acumulada no período (F) ao final de cada período 

corrigidapelo Brass, classificadas pela idade da mãe. 
 

Faixa etária Coorte   Anos antes da Pesquisa   
 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idade fértil nascimentos 
        

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

   

          

15-19 1991-1995 0,509 0,350 0,345 0,266 0,204 0,108 0,071 
 

20-24 1986-1990 1,132 1,072 1,009 0,939 0,676 0,515  
 

25-29 1981-1985 1,707 1,729 1,743 1,594 1,229   
 

30-34 1976-1980 2,083 2,213 2,272 2,174    
 



35-39 1971-1975 2,314 2,550 2,691     
 

40-44 1966-1970 2,440 2,763      
 

45-49 1961-1965 2,524 2,847      
 

          

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación negra, 

afrocolombiana,palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e “Corporación 

CONVIVAMOS”, Medellín, Colômbia. 
 

 

A fecundidade total no final do período reprodutivo das mulheres negras da 
cidade de Medellín, Colômbia têm tido uma queda de 0,32 filhos / mulher no 
período 2000 – 2005 até 2005 – 2010, mesmo, nos grupos etários 
anteriores.Além disso, não foi observado queda nos períodos mais distantes. No 
entanto, no grupo 20 – 24 teve também um incremento leve desde 1990 – 1995 
até 2000 – 2005. Isso indicou que a queda da fecundidade na população negra 
em Medellín, Colômbia possivelmente tem sido muito recente e com caída mais 
devagarcomparada com a população geral. 
 
 
Adicionalmente, utilizando a bondade do método dos filhos próprios, nos 
fizemos uma analise pelo nível de educação da mãe. As analises, 
possivelmente tenham alguns problemas de tamanho da amostragem sobre 
tudo nas estimações dos intervalos de confiança, no entanto, os resultados 
podem mostrar tendências importantes. 
 
Figura 1.Taxas de Fecundidade Total ao final do período reprodutivo das mães por 

nível deeducação corrigida pelo método de Brass. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa “Condiciones de vida de lapoblación negra, afrocolombiana, 

palenquera y raizalen Medellín 2010”, Prefeitura de Medellín, Colômbia  e“Corporación CONVIVAMOS”. 

 

 



Pode-seobservar que neste grupo populacional se cumprem também as 

relações que se reportam na literatura demográfica atual, respeito da relação 

inversa entre taxas de fecundidade e nível de educação da mãe. Observa-se 

adicionalmente que,na medida em que acrescentam os anos de estúdio das 

mães, diminuem as taxas de fecundidade total, chegando se a obter em mães 

negras com muito baixo nível de educação TFT de 4,42 filhos/mulher no ano 

2000 – 2005, tão altas como alguns países da África, e outras com alto nível de 

educação tem TFT baixo no nível de reposição nos 2005 - 2010. Os resultados 

com seus respectivos intervalos de confiança de 95% pelas TFT estão na tabela 

5. 

 

Tabela 5. Taxas de fecundidade total ao final do período reprodutivo por nível educativo 

damãe. Estimadores das TFT e Intervalos de confiança de 95%. 
 

Anos antes da Pesquisa Total 
 Educação da Mãe  

 

Sem estudos Fundamental Médio Superior  

   
 

5-9 2000-2005 
2,85 4,42 3,17 2,58 2,01 

 

(2,73 - 2,96 ) (3,63 - 5,21 ) (2,9 - 3,43 ) (2,43 - 2,74 ) (1,69 - 2,33 ) 
 

 
 

0-4 
2005-2010 2,52 3,11 2,94 2,46 1,93 

 

(2,57 - 3,64 ) (2,73 - 3,14 ) (2,31 - 2,61 ) (1,61 - 2,25 )  

  (2,41 - 2,64 )  

      
  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación negra, 
afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e “Corporación 
CONVIVAMOS”. Nota: Se assumiu o pressuposto de distribuição Poisson nas TFT para estimação dos intervalos de 
confiança. 
 

Pode-se ver que as TFT do nível educação superior são estatisticamente 

diferentes com uma confiança de 95% a todas as outras TFT. A variabilidade fica 

inclusive até 1,61 em 2010, muito similar com TFT em alguns países europeus 

hoje. No entanto, a TFT das mulheres que não tem estudos ficou mais alta de 

todas com variações até 5,21 no período 2000 – 2005. É importante destacar 

que as TFT entre as mulheres sem estudose ensino fundamental não tiveram 

diferencias estatisticamente significativas a 5% e com as do ensino médio só no 

período 2005 – 2010. Finalmente se pode observar que as mulheres que tem 

ensino médio em 2005- 2010 ficaram estatisticamente diferentes das outras 

(tabela 5). 

Gráfico 2. Taxas especificas de fecundidade por coorte-período das mães por idade 

atingida. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e Corporação 

CONVIVAMOS. 
 
 
Para ajudar na identificação das tendências da fecundidade, bem como 
problemas ou falhas nos dados, as taxas de fecundidade coorte de período na 
Tabela 3 são apresentados graficamente por coorte de nascimento e idade 
atingida no gráfico 2. Parecem ter tido alguma omissão da fecundidade mais 
distante na pesquisa como as taxas de fecundidade coorte de período para as 
mulheres da coorte de 1986-1990 em idades mais jovens atingidos (20-24) já 
que são um pouco menores do que a coorte 1981 - 1985. No entanto, existem 
algumas indicações a partir desses dados de erros de declaração da idade 
nesse grupo a omissão do numero de filhos (possivelmente falaram que seus 
próprios filhos não eram delas senão de suas mães 1) que fazem um declínio da 
fertilidade importante das taxas de fertilidade entre as coortes mais jovens 
(aqueles que nasceram depois de 1985) são menores do que os de gerações 
mais velhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 Mulheres negras jovens têm seus filhos e continuammorando em casa de seus pais, uma costume delas 

é não reconhecer seu filho como próprio, se não com o filho de seus pais. 



 
 

 

Gráfico 3. Taxasde especificas da fecundidade por coorte-período das mães por idade 

atingida.Segundo ensino médio nas mães. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e Corporação 

CONVIVAMOS. 
 
 
O gráfico 3 mostra uma forma muito similar com o gráfico 2, no entanto se 
evidencia que as mães mais velhas (coorte 1961 - 1965) que têm alcançado 
ensino médio, tem as taxas mais altas no grupo 30 – 35 anos. Novamente se 
mostram a mesmas tendências no grupo 20 – 24 que já tínhamos falado. 



 
 

 

Gráfico 4.Taxas de especificas da fecundidade por coorte-período ao final do 

períodoreprodutivo por nível educativo. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colômbia e Corporação 

CONVIVAMOS. 
 
 

Para facilitar as analise por nível educativo das mães temos elaborado o gráfico 
4 das taxas especificas de fecundidade ao final do período reprodutivo 
(acumuladas até 49 anos) que são as que têm a serie mais longa 
definitivamente, achamos que temos um sub-registro nas mães sem estudos, 
assim que não falaremos delas neste analise. A gráfica 4 pode se observar que 
as mães com mais alto nível educativo preferem ter seus filhos em idades mais 
avançadas. Destacam-se no gráfico 4 a adiantamento em ter seus filhos nas 
mães que tem ensino fundamental, observa-se também que as mães de ensino 
médio tem a maior proporção de filhos em idades de 25 – 39, destacando a 
maior proporção de todas. As mães de ensino superior são as que têm as taxas 
de fecundidade com uma maior proporção nas idades mais velhas, inclusive em 
idades superiores aos 40 anos. 



 
 
 
 

 

4 Conclusões 

 

Depois da experiência na aplicação do métododos filhos próprios nas analise de 
uma pesquisa por amostragem, pode se avaliar que este método é bastante 
robusto neste tipo de analise além de fazer uma analise diferenciado por nível 
de estudos da mãe. Infelizmente não tínhamos dados para fazer comparativos 
com o MHN. No entanto, pode se dizer que nossos resultados são coerentes 
com as estimações das taxas de fecundidade na maioria dos estudos como 
DHS 2010 e os resultados do Censo 2005 da Colômbia. 
 

A DHS 2010 reportou que a TFT na Colômbia 2010 foi de aproximadamente 
2,1. Por outro lado os dados do UN e o Censo 2005 projetarem 2,45 para o 
período 2005 – 2010. Tem certeza que a TFT esta ao redeador de 2,3 no ano 
da pesquisa. Este indica que nossos resultados são coerentes como a 
estimativa da população negra da T FT de 2,52 para o período de 2005– 2010 
e 2,85 no período 2000 - 2005, um pouco na cima das estimações que se 
podem explicar segundo os analistas da cultura negra colombiana (ver analise: 
“Condiciones devida de lapoblación negra, afrocolombiana, palenquera y 
raizalen Medellín 2010” ) que falam que TFT são um pouco maiores na 
população mulheres negras que na população geral de mulheres em idade 
fértil. 
 

Por outro lado, pode-se afirmar também que, os resultados obtidos pelos 
diferenciais por nível de educação também foram coerentes com a maioria dos 
estudos que falam das relações indiretas entre fecundidade e educação que 
em nossos resultados se confirmarem novamente. Por tão ração, podemos 
expressar que nossos resultados foram robustos em geral a pesar das 
dificuldades de trabalhar com amostragem e os tamanhos de amostras 
pequenas em alguns casos de esta pesquisa. 
 

Em geral os nossos resultados mostram que a fecundidade nas mulheres 
negras em idade fértil, como a maioria dos estudos recentes em nossos países 
esta caindo, só que na população preta esta queda é muito mais divagar do que 
o resto da população, além do que mais tardia ainda. Também se mostram que 
como a maioria dos estudos de fecundidade e educação que as mães mais 
educadas são as que têm menor risco degravidez, as de melhor planejamento o 
que têm maiores conhecimentos nos métodos contraceptivos. Isso se véu 
refletido e nossos resultados e, por conseguinte são as que têm as taxas de 
TFT mais baixas na população de mulheres negras em idade fértil. 
 

Dentro dos limitantes das nossas analises, estão que se teve que eliminar 
alguns casos, devido do que algumas moradas tenham duas mães, não tinham 
claridade do qual era sua mãe, porque só aparecia como chefe de casa o 
porquê não registrarem seus documentos. No caso dos filhos, alguns deles não 



tinham idade o não figurava com código da mãe, sobre todos os dados das 
mães sem estudos que foi onde se presentearem a maioria das estimações 
piores. 
 

 

Não obstante, pode se falar o método dos filhos próprios foi uma das técnicas 
mais acertadas para nossa estimação das TFT e suas diferenças pelo nível de 
educação na população negra de Medellín, Colômbia. Só dizer que devido a 
dificuldades de tempo no tínhamos como fazer melhores validações de nossos 
dados e de nossas estimações. 
 

Com todo, pode-se concluir que a fecundidade das mulheres negras em idade 
fértil da cidade de Medellín, Colômbia no ano 2010 foi um pouco maior do que 
as mulheres da população, no entanto nos diferenciais por nível de educação da 
mãe os resultados são muito similares com a população geral, onde se pode 
afirmar que a educação das mães e um fator protetor contra a gravidez não 
desejado o para um melhor planejamento da gravidez. Desde uma perspectiva 
econômica e lembrando resultados da caracterização da população negra em 
geral (Documento de referencia), este fenômeno esta relacionado com a 
pobreza refletida na maioria dos negros da Colômbia, os quais são os que têm 
os níveis de educação mais baixos da população Colombiana, além de ser os 
mais pobres (4,13 pessoas por residência respeito a3,61 da população de 
Medellín, 65% de dependência econômica segundo os resultados da 
caracterização) e os que têm uma media de crianças por casa maiores da 
população. 
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6 ANEXOS 

 
 

6.1  TFT E P/F 

 
 
Tabela 6. Tabela 2 transposta das taxas de fecundidade coorte - período ao final de cada 

períodocorrigida pelo Brass , classificados pela idade da mãe. Linha de base das condições 

sociodemográficas da população preta na cidade de Medellín, na Colômbia 2010. 

  
Faixa etária Coorte   Anos antes da Pesquisa   

 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idade fértil nascimentos 
        

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

   

          

15-19 1991-1995 0,1017 0,0699 0,0691 0,0532 0,0408 0,0216 0,0142 
 

20-24 1986-1990 0,1246 0,1444 0,1327 0,1346 0,0945 0,0813  
 

25-29 1981-1985 0,1149 0,1314 0,1469 0,1309 0,1106   
 

30-34 1976-1980 0,0753 0,0968 0,1058 0,1162    
 

35-39 1971-1975 0,0463 0,0675 0,0838     
 

40-44 1966-1970 0,0252 0,0426      
 

45-49 1961-1965 0,0167       
  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, Colombia eCorporación 

CONVIVAMOS. 
 
 
 
Tabela 7. Taxas de fecundidade acumulada na coorte (P) ao final de cada período corrigida pelo 

Brass,classificados pela idade da mãe. Linha de base das condições sociodemográficas da população 

preta na cidade de Medellín, na Colômbia 2010. 

  
Faixa etária Coorte   Anos antes da Pesquisa   

 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idade fértil nascimentos 
        

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

   

          

15-19 1991-1995 0,509 0,350 0,345 0,266 0,204 0,108 0,071 
 

20-24 1986-1990 0,973 1,068 0,929 0,877 0,580 0,478  
 

25-29 1981-1985 1,642 1,586 1,612 1,235 1,031   
 

30-34 1976-1980 1,963 2,096 1,764 1,612    
 

35-39 1971-1975 2,327 2,101 2,031     
 

40-44 1966-1970 2,227 2,244      
 

45-49 1961-1965 2,327       
  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Prefeitura de Medellín, ColombiaeCorporación 

CONVIVAMOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 8. Rações P/F, classificadas pela idade da mãe. Linha de base das das condiçõessociodemográficas da 

população preta na cidade de M edellín, na Colômbia 2010. Corrigida pelo Brass. 

 
 

Faixa etaria Coorte   Anos antes da Pesquisa   
 

mulheres 
aproximada de         

0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

nascimentos 
 

idadefertil  2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980 
         

15-19 1991-1995 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
20-24 1986-1990 0,798 1,024 0,973 0,929 0,840 0,917  

25-29 1981-1985 0,852 0,998 1,020 0,759 0,791   

30-34 1976-1980 0,843 1,093 0,870 0,705    

35-39 1971-1975 0,936 0,976 0,837     

40-44 1966-1970 0,868 0,964      

45-49 1961-1965 0,877        
Fonte: Elaboração propria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Alcaldia de Medellín, Colombia e Corporacion 

CONVIVAMOS. 
 
 
 
Tabela 9. Taxas de fecundidade acumulada no periodo (F) ao final de cada periodo, classificadas 

pelaidade da mãe. Linha de base das das condições socio demográficas da população preta na cidade de 

Medellín, na Colômbia 2010. Nível educativo sem estudos. Corrigida pelo brass. 

  
Faixa etaria Coorte   Anos antes da Pesquisa   

 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idadefertil nascimentos 
        

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

   

          

15-19 1991-1995 0,000 0,000 0,530 0,300 0,247 0,204 0,059 
 

20-24 1986-1990 1,769 0,602 1,354 1,103 0,727 0,529  
 

25-29 1981-1985 2,443 2,320 2,061 1,659 1,294   
 

30-34 1976-1980 2,771 3,391 2,443 2,136    
 

35-39 1971-1975 2,967 4,053 2,770     
 

40-44 1966-1970 3,071 4,384      
 

45-49 1961-1965 3,106 4,418      
  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Alcaldia de Medellín, Colombia e Corporacion 

CONVIVAMOS. 
 
 
 
Tabela 10. Taxas de fecundidade acumulada no periodo (F) ao final de cada periodo, classificadas 

pelaidade da mãe. Linha de base das das condições socio demográficas da população preta na cidade de 

Medellín, na Colômbia 2010. Nível educativo fundamental. Corrigida pelo brass. 

  
Faixa etaria Coorte   Anos antes da Pesquisa   

 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idadefertil nascimentos 
        

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

  
 

          

15-19 1991-1995 0,447 0,580 0,512 0,301 0,232 0,103 0,076 
 

20-24 1986-1990 1,331 1,319 1,083 1,070 0,733 0,644  
 

25-29 1981-1985 2,006 2,038 1,930 1,718 1,232   
 

30-34 1976-1980 2,377 2,478 2,519 2,237    
 

35-39 1971-1975 2,655 2,810 2,885     
 

40-44 1966-1970 2,798 3,026      
 

45-49 1961-1965 2,939 3,167      
  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Alcaldia de Medellín, ColombiaeCorporacion 

CONVIVAMOS. 
 
 
 



Tabela 11. Taxas de fecundidade acumulada no periodo (F) ao final de cada periodo, classificadas 

pelaidade da mãe. Linha de base das das condições socio demográficas da população preta na cidade de 

Medellín, na Colômbia 2010. Nível educativo medio. Corrigida pelo brass. 

  
Faixa etaria Coorte   Anos antes da Pesquisa   

 

mulheres 
aproximada de         

0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

nascimentos 
 

idadefertil  2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980 
         

15-19 1991-1995 0,585 0,310 0,273 0,268 0,190 0,093 0,040 
20-24 1986-1990 1,200 1,071 1,014 0,887 0,649 0,333  

25-29 1981-1985 1,727 1,638 1,694 1,539 1,226   

30-34 1976-1980 2,091 2,094 2,178 2,222    

35-39 1971-1975 2,304 2,399 2,689     

40-44 1966-1970 2,409 2,534      

45-49 1961-1965 2,458 2,582       
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Alcaldia de Medellín, Colombia e Corporacion 

CONVIVAMOS. 
 
 
 
Tabela 12. Taxas de fecundidade acumulada no periodo (F) ao final de cada periodo, classificadas 

pelaidade da mãe. Linha de base das das condições socio demográficas da população preta na cidade de 
Medellín, na Colômbia 2010. Nível educativo superior. Corrigida pelo brass. 

  
Faixa etaria Coorte   Anos antes da Pesquisa   

 

        

mulheres aproximada de 0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
 

idadefertil nascimentos 
        

2005-20102000-2005  1995-2000  1990-1995  1985-1990  1980-1985  1975-1980  

   

          

15-19 1991-1995 0,000 0,167 0,400 0,147 0,103 0,086 0,143 
 

20-24 1986-1990 0,438 0,542 0,841 0,634 0,417 0,407  
 

25-29 1981-1985 0,988 1,100 1,431 1,377 0,988   
 

30-34 1976-1980 1,399 1,459 1,888 1,949    
 

35-39 1971-1975 1,630 1,688 2,281     
 

40-44 1966-1970 1,859 1,938      
 

45-49 1961-1965 1,930 2,009      
  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa "Condiciones de vida de lapoblación 

negra,afrocolombiana, palenquera y raizalen Medellín 2010", Alcaldia de Medellín, ColombiaeCorporacion 

CONVIVAMOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.2 TABELAS BASICAS DA AMOSTRAGEM 
 

 
Tabela 13. Mães 

 
Indicador de cada último caso coincidente como Primario  

 Caso duplicado Caso primario Total 
    

  Recuento Recuento Recuento 
 

      

 15 - 19 31 49 80 
 

 20 - 24 160 196 356  

   

 25 - 29 352 279 631  

   

 30 - 34 504 351 855  

maes   

35 - 39 620 352 972 
 

 
 

   

 40 - 44 512 323 835  

   

 45 - 49 406 239 645 
 

 Total 2585 1789 4374  

   

 
 

 
Tabela 14. Mães por nível educativo  

    Indicador de cada último caso coincidente como 
 

    Primario  
 

    Caso duplicado Caso primario Total 
 

        

    Recuento Recuento Recuento 
 

        

   15 - 19 2 2 4  

     

   20 - 24 2 1 3  

     

   25 - 29 12 7 19  

     

 
Ninguno maes 30 - 34 22 9 31 

 

 

35 - 39 53 21 74 
 

   
 

   40 - 44 31 17 48  

     

   45 - 49 28 17 45  

     

   Total 150 74 224  

     

   15 - 19 8 14 22  

     

   20 - 24 45 39 84 
 

   25 - 29 79 51 130 
 

 
Primaria maes 

30 - 34 144 93 237  

   

 

35 - 39 251 120 371 
 

   
 

Neducativo     

  

40 - 44 247 139 386 
 

   
 

     

   45 - 49 205 118 323  

     

   Total 979 574 1553 
 

   15 - 19 20 30 50 
 

   20 - 24 79 107 186  

     

   25 - 29 230 180 410  

     

   30 - 34 311 215 526  

 

Secundaria maes   

 

35 - 39 280 172 452 
 

   
 

     

   40 - 44 197 132 329 
 

   45 - 49 127 75 202 
 



   Total 1244 911 2155  

     

 Técnico o  15 - 19 1 3 4  

 

maes   

 superior 20 - 24 34 48 82 
 

  
 

    

     

        Indicador de cada último caso coincidente como 
 

          Primario   
 

        Caso duplicado Caso primario  Total 
 

                

         Recuento  Recuento  Recuento 
 

                

      25 - 29    30  40 70  

            

      30 - 34    27  34 61  

            

      35 - 39    36  39 75  

            

      40 - 44    37  35 72 
 

      45 - 49    39  28 67 
 

      Total    204  227 431  

            

Tabela 15. Filhos /mães            
 

               
 

        filhos       
 

             

   0 - 4 5-9 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34  Total 
 

             

   Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento  Recuento 
 

               

 15 - 19 30 9 11 14 9  3 3  79  

      

 20 - 24 147 66 40 52 35  12 3  355  

      

 25 - 29 193 194 101 41 51  37 13  630 
 

maes 
30 - 34 159 222 244 117 52  34 14  842  

     

35 - 39 98 164 271 297 88 
 

32 15 
 

965 
 

   
 

      

 40 - 44 49 105 179 265 187  38 9  832  

      

 45 - 49 24 49 105 174 162  106 17  637  

      

 Total 700 809 951 960 584  262 74  4340  

      

 
 
 
Tabela 16. Filhos / mãespor nível educativo 

 
       filhos    

 

             

    0 - 4 5-9 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 Total 
 

             

    Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 
 

            
 

   15 -         
 

   19 0 0 1 1 1 1 0 4 
 

   20 -         
 

   24 3 0 0 0 0 0 0 3 
 

   25 -         
 

   29 8 3 4 1 3 0 0 19 
 

   30 -         
 

 Ninguno maes 34 5 11 8 4 2 0 0 30 
 

Neducativo 35 - 
         

          
 

   39 7 16 16 25 7 2 0 73 
 

   40 -         
 

   44 3 8 7 14 11 5 0 48 
 

   45 -         
 

   49 1 4 6 12 13 8 1 45 
 

   Total 27 42 42 57 37 16 1 222  

     

 Primaria maes 15 - 6 2 4 2 4 1 3 22  

    
 



 
 

 

       filhos    
 

             

    0 - 4 5-9 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 Total 
 

             

    Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 
 

             

   19         
 

            
 

   20 -         
 

   24 33 24 6 11 4 6 0 84 
 

   25 -         
 

   29 33 40 29 10 8 5 4 129 
 

   30 -         
 

   34 33 71 59 37 18 12 4 234 
 

   35 -         
 

   39 32 56 113 122 34 10 3 370 
 

   40 -         
 

   44 19 49 91 119 85 15 6 384 
 

   45 -         
 

   49 16 27 48 81 72 67 9 320 
 

   Total 172 269 350 382 225 116 29 1543  

    
 

   15 -         
 

   19 24 7 6 10 2 1 0 50 
 

   20 -         
 

   24 90 33 20 21 15 4 2 185 
 

   25 -         
 

   29 130 136 50 23 35 30 6 410 
 

   30 -         
 

 Secundaria maes 34 107 121 162 71 30 20 8 519 
 

 

35 - 
         

           
 

   39 50 78 119 131 43 17 9 447 
 

   40 -         
 

   44 19 40 65 106 80 15 3 328 
 

   45 -         
 

   49 5 10 39 63 57 22 3 199 
 

   Total 425 425 461 425 262 109 31 2138  

     

   15 -         
 

   19 0 0 0 1 2 0 0 3 
 

   20 -         
 

   24 21 8 14 20 16 2 1 82 
 

   25 -         
 

   29 22 15 16 7 5 2 3 70 
 

   30 -         
 

 Técnico o 
maes 34 14 19 15 5 2 2 2 59  

   

 

superior 35 - 
         

          
 

            

   39 9 14 23 19 4 3 3 75 
 

   40 -         
 

   44 8 8 16 26 11 3 0 72 
 

   45 -         
 

   49 2 7 11 16 16 9 4 65 
 

   Total 76 71 95 94 56 21 13 426  
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