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Apresentação do banco de dados:
O arquivo “SP_Fundação Casa_Adolescentes internados_2017” contém duas planilhas. A
primeira, “Quadro Resumo”, apresenta o número de adolescentes cumprindo medidas
socioeducativas por mês em cada unidade da instituição em 2017. A segunda, “Quadro
Analítico”, contém o banco de dados que reúne a distribuição desses adolescentes em cada mês
de 2017. Desta forma, se o adolescente esteve internado o ano todo, ele aparecerá doze vezes
no banco. A unidade de análise é o adolescente por mês de permanência, ou seja, cada linha do
banco representa um adolescente que passou pela Fundação Casa cumprindo medida de
privação ou restrição de liberdade e o mês de referência. A partir da variável “ID” é possível
identificar o adolescente e certificar que as duplicidades presentes no banco dizem respeito à
quantidade de meses que o adolescente esteve na instituição ao longo de 2017. A base conta
com variáveis como escolaridade, idade, sexo, cor da pele, data de referência, entre outras, além
da variável “ato infracional”, que mostra quais são os atos infracionais pelos quais os jovens
estão cumprindo tais medidas.
A base de dados foi utilizada para a construção do indicador da Fundação Casa: número de
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade por atos
infracionais relacionados à Lei de Drogas (11.343/06) sobre o total de adolescentes cumprindo
as mesmas medidas socioeducativas em 2017.
Caminho para chegar ao indicador:
Para chegar ao número que representa o fluxo de adolescentes que passaram na instituição ao
longo do ano de 2017, é preciso eliminar a duplicidade a partir da variável chave “ID”. Deve-se
considerar o primeiro e o último ato infracional pelo qual o adolescente cumpria medida. Após
essa operação, é necessário selecionar os adolescentes e jovens cumprindo medidas por atos
análogos à Lei de Drogas (11.343/06) nas duas variáveis de ato infracional (primeiro e último).

