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RESUMO/SUMMARY 



R E S U M O 

Descreve-se e avalia-se a situação 

da endemia da hanseníase no Município de São Paulo no biênio 

1976/1977, caracterizando-a como problema de saúde pública, 

através da apresentação e discussão dos coeficientes de pr~ 

valência e de incidência, por local de residência nos diver

sos distritos e subdistritos e nas Zonas "Central", "Interme-

diária" e "Periférica" do Município. 

Os recursos sanitários existentes 

sao descritos e avaliados segundo os mesmos critérios de lo 

calização, tentando-se relacionar sua distribuição com a dos 

índices endêmicos verificados. 



S U M M A R Y 

The situation of endemic Hansen's 

disease in São Paulo County (Brazil), during the years 

1976/1977, is described and analysed and is characterized 

as a public health problem through the presentation and 

discussion of prevalence and incidence rates according to 

local of housing in the different districts and subdistricts 

of the city, as well as in the "Central", 

and "Peripheric" zones of the county. 

"Intermediary " 

The specific medicaI resources 

available are described and evaluated according to the 

same criteria. An attempt was made in order to relate the 

distribution of the resources with the distribution of the 

endemic rates found. 



1- INTRODUÇÃO 
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l-INTRODUÇÃO. 

1.1. O Município de São Paulo 

. - ~f' 20 31 1.l.1.Sltuaçao geogra lca ' 

Atravessado pelo Trópico de Capri 

córnio e localizado junto ao rebordo oriental do 

planalto paulista, a uma altitude média de cerca de 

800 m, o Municipio de São Paulo ocupa lima irea de 

2 1.516 Km e apresenta uma topografia regular e um 

clima tropical de altitude e úmido, com temperat~ 

ras médias anuais oscilando entre l5 9 C e 25 9 C. Si 

tuado numa bacia sedimentar onde se assentam as 

virzeas do rio Tietê e de seus afluentes, apYese~ 

ta-se entrecortado de um suave relevo de colinas 

com algumas raras elevações maiores, como a Serra da 

Cantareira e o Pico do Jaraguá, situados nos extre 

mos Norte e Noroeste do Município. 

A latitude da reglao de são Pau 

lo corresponde ao trecho do litoral paulista em que 

a Serra do Mar é separada do oceano por uma estrei 

ta baixada litorânea, de apenas lS Km de largura,f~ 

cilitando o acesso ao mar~ apos um degrau de 800 m 

de altura, inicia-se para Oeste o segmento paulista 

do planalto brasileiro, considerado como o de 
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melhor qualidade para o desenvolvimento da agricu! 

tura. 

o relevo, caracterizado pela aI 

ternância de várzeas e colinas, cria alguma difi

culdade de circulação entre as diversas áreas do 

Municipio; a superação dessas dificuldades topogr~ 

ficas resultou, com o crescimento urbano, numa das 

características mais marcantes do sítio urbano de 

São Paulo - os viadutos, que interligam as colinas, 

sem a necessidade de descida ao nível das várzeas. 

1 1 2 E b h " t-" 11,20,31 ... s oço lS orlCO 

A capela-escola dos jesuítas,eri 

gida em 1554 junto ã aldeia indigena de Piratinin

ga, na colina em que hoje se situa o Pátio do Colé 

gio e ao redor da qual principiou a crescer lenta

mente o núcleo urbano, é talvez o exemplo mais mar 

cante do papel da catequese como função urbana pri 

mordial na formação e desenvolvimento das cidades 

brasileiras. 

Seis anos após sua fundação, São 

Paulo passava ã condição de vila e, em 171l,ã ca 

tegoria de cidade, sem que fosse rompido seu isola 

mento econômico e, portanto, sem que o sítio urba-

no ultrapassasse a colina do Colégio e crescesse 
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ponderavelmente, apesar do importante papel desem 

penhado pelas bandeiras paulistas nos ciclos his 

tórico-econômicos da caça ao índio e da descoberta 

das minas. 

Com efeito, al~m de situada no 

sul da colônia, distante dos mercados europeus, p~ 

ra ser alcançada São Paulo exigia a transposição do 

obstáculo da Serra do Mar; por outro lado, o local 

escolhido pelos jesuítas, plantado sobre a colina, 

impunha-lhe forte isolamento, medida de seguran 

ça contra possíveis ataques indígenas. 

Apenas no final do s~culo XVIII 

e início do s~culo XIX, com a decadência das minas, 

um ressurgimento agrícola na capitania, baseado na 

cultura da cana de aç~car. trouxe a sua sede algum 

progresso, sem que ela entretanto ultrapassasse a 

condição de n~cleo provinciano. com ritmo de cres

cimento lento. 

Em fins do século XIX iniciou-se 

verdadeiramente o progresso, com o desenvolvimento 

da cultura do café no interior da Província de são 

Paulo~ a Cidade de São Paulo, ponto de convergên -

cia das vias de penetração ao interior, ponto de 

partida da estrada para o litoral e, al~m disso, 

centro administrativo e financeiro da província,b~ 
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neficia-se enormemente da expansao da economia ex-

portadora cafeeira: desenvolve-se o transporte fe! 

roviirio; a cidade desce das colinas, invade as 

várzeas, transforma-se num centro de negócios. A 

população passa a crescer mais rapidamente,a fisi~ 

nomia e a estrutura da cidade começam a se modifi-

car, inclusive pela chegada de imigrantes europeus. 

especialmente italianos. 

No início e meados do século XX, 

o crescimento da cidade prossegue e se acelera, .-
Ja 

nao apenas devido ao progresso da cultura 

fé, mas cada vez mais intensamente graças 

do ca 
, 
acres 

cente industrialização; surgem as fibricas, os b~r 

ros proletirios e as ireas industriais. A infra-

-estrutura rodo-ferroviiria, criada ji no auge do 

surto da cultura cafeeira, a disponibilidade de 

energia hidrelétrica e a presença do imigrante eu 

ropeu, um moderno assalariado rural nas atividades 

cafeeiras, facilitam o desenvolvimento industrial 

de todo o Estado de São Paulo e especialmente de 

seu maior mercado, a Capital. Esta se transforma 

no maior centro urbano e no principal pólo de ati-

vidade econômica do Brasil. 

A expansão da Cidade de São Pau 

lo ocorreu em circulas concêntricos a partir do 

núcleo inicial, com projeções ao longo dos eixos 
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das principais rodovias e ferrovias, tendendo,pois, 

a uma configuração estelar. 

o crescimento da mancha urbana, 

ocupando praticamente todo o Município de São Pau-

lo e invadindo municípios limítrofes,processou -se 

de maneira rápida e não planejada, atendendo às n~ 

cessidades de uma economia de mercado e gerando 

graves problemas em diversos setores da vida da ci 

dade, que estão a reclamar uma estratégia peculiar 

e um trabalho intensivo para seu equacinnamento e 

solução, mesmo porque a reglao se constitui no fuI 

d . . 1 13, 14 , 18 , 24 . 4 () ,42 Com e s cro a economIa naClona . . 

ta finalidade foi criada, por lei federal de 1973, 

a Região Metropolitana da Grande São Palllo que 

compreende 37 municípios, inclusive o Município ne 
- 44 Sao Paulo. 

o fen6meno de conurbação ocorrI 

do nos Gltimos anos em diversas capit3is hrasilei 

ras, especialmente em São P:lulo c de manei ra inten 

sa e desordenada, deveu-se basicamente ao modelo 

industrial de desenvolvimento econômico. Este a-

traIu para a capital paulista, principal pólo de 

atividade econ6mica do País, grandes contingentes 

de mao de obra representada por migrantcs, agora 

já nao estrangeiros, mas brasileiros provenientes 

da zona rural ou de pequenas cidades do interior 

do Estado e de outras regiões do Brasil. Como con 
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sequência, S50 Paulo apresentou um crescimento p~ 

pulacional extremamente rápido c de cariter centri 

fugo, com a :irea llrb~.Jn:1 l'\pandind0-se, em muitos 

pontos, para al~m dos limites do Municipio. 42 ,44 

1.1.3.Caractcrrsticas Demogr~fIcas 

Com uma taxa de urhanização sup~ 

rior a 99~ c um~ densidade demográfica de 5.283 
"1 

hah/km~, o Municipio de São Paulo é OCUl)~ldo, pra-

ticamente em sua totalidade, pela Cidade de São 

Paulo. sede do Município c Capital do Estado de 

São Paulo. constltuida por nada menos de 420 bair-

, 1 41 ros e VI as. 

A população do Municfpio, estima 

da para 1 9 de julho de 1:1-- ~m R.n00.325 habi -

ta n t e 5, C o J1 S t i t li j - :.; e no nl a 1 Co r :i ~ 10m e r a J o u r b a n o do 

São Paulo e a iO';, do conjuntu pop\llacl\lilal da Re

,- d G d S- P , ::'~I 41) glao a ran e ao aUla. ,. 

o Município de São Paulo ~ suhdi 

vidido, administrativamente, em 8 distritos demo-

gráficos (ou censitáriosl; um desses distritos, o 

Distrito de São Paulo, suhdiviJe-se, por sua vez, 

em 48 suhdistritos (Mapa 1). n 
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J 
:1 ,ese r_ em estudo sobre probl~ 

ma :~ de S <1 Ú d e n;] ii r e a me t r o p o] i t a na de S 5 o Pau 1 o • di 

vidiu o ivlu/lú-ípi r) C'1Il três Zonas, ;!dotando um -cri 

t ê r i o :H h i t r :í r 1. o h ; 1 S l a do n o L o 11 h e c i me II t o p e S 5 o a 1 do 

desenvolvimento Ili:::-toTico da cidade; esta divisão é 

a que se pode observar no quadro abaixo: 

Zona "Central" 

Aclimação 

Barra Flmda 

Bela Vista 

Belenzinho 

Bom Retiro 

Brás 

Cambuci 

Cerqueira Cesar 

Consolação 

Jardim Améd ca 

Jardim Paulistél 

Lapa 

Liberdade 

Mooca 

Pari 

Perdizes 

Pinheiros 

Santa Cecília 

Santa Ef i gên in 

sé 
Vila Madalena 

Vila Mariana 

Fonte: 24 
Lese r 

MUNlcTrIO 

,-----------' ------------
::: o na" I n t l' rm e LI i :1 r i ;1 " 

ALto da Maoca 

Casa Verde 

Ihj raplif-,ra 

InJianópol1s 

lpiranga 

.Tabaquara 

L1mão 

I~ossa ~enhora dC' (') 

Penha 

Santana 

Sa n t () ,-\1113 rc' 

Saúde 

T:1 tuaV:: 

\' i 1:1 Formos. J 

Vila Gui 1I1erml 

Vi la 1'>1a ri;; 

\' i I a Ma t i j de 

Vila NOV;j \..J~-hoeirinll;J 

Zona "Periférica" 

Bns i 1 ândia 

Cangd íba 

PI rj tuba 

Car·Socorro 

Tucllruvi 

V. J:lguara 

f.nnelino MaLlldzzo 

Guaianazes 

ItaLtuera 

Jaraguá 

p~j re 1 hei ros 

PC' rus 

são ~ligue 1 P3.ul ist3 
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A Zona "Central", constituída 

por 22 subdistritos do Distrito de São Pau10,repr~ 

senta a região de povoamento mais antigo e que a 

presentava, no período estudado pelo autor (1950 a 

1970) , uma cobertura quase total de serviços de 

água e esgotos, coeficientes de mortalidade infan 

til relativamente menores,' bem como b"aixas taxas de 

crescimento demográfico, tanto vegetativo quanto 

migratório, além da melhor cobertura em termos de 

serviços de saúde. 

A Zona "Periférica", que com 

preende 7 subdistritos periféricos do Distrito de 

São Paulo e os outros 7 distritos do Município, to 

dos locali~ados na periferia, praticamente não di~ 

punha, na época estudada, de qualquer infra-estru

tura em termos de saneamento básico. Exibia os 

maiores coeficientes de mortalidade infantil e as 

taxas de crescimento populacional mais altas, dev! 

das principalmente aos elevados contingentes de mi 

grantes internos instalados em São Paulo nas duas 

ou três últimas décadas; quanto à cobertura de ser 

viços médico-sanitários, apresentava-se como a 

mais carente. 

Finalmente, a Zona "Intermediá-

ria", composta por 19 subdistritos do Distrito de 

São Paulo, povoados na primeira metade deste 
.. 

secu 

lo, apresentava níveis intermediários em relação a 
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todos os Índices citados acima. 

C 1 - . d 39 om popu açoes estlma as , p~ 

10 método geométrico, para 19 de julho de 1977, a 

presentamos na Tabela 1 algumas características de 

gráficas dessas três Zonas do Município de São Pau 

10. 



TABELA - 1- CARACTERfsTICAS DEMOGRÃFICAS DAS ZONAS "CENTRAL". "INTERMEDIÁRIA" 

E "PERIF~RICA" DO 

* ~ ZONAS 

"CENTRAL" 

"INTERMEDIÁRIA" 

"PERIFtRICA" 

TOTAL (MUNI cf PIO 
DE SÃO PAULO). 

~ 

(km2) 

108,0 

379.5 

1.028,5 

1.5]6,0 

24 * Adaptado de: Leser 

MUNICfPIO DE SÃO PAULO - 01/07/1977. 

% DA ÁREA POPULAÇÃO ESTI % DA POP. DENSIDADE 
MADA EM- K)GR.(pICA TOTAL TOTAL 01/07/77 . (hab/km2) 

7 , 12 1.340.462 16,74 12.411 

25,03 4.091.816 5] .09 10.796 

07,85 2.577.047 32,17 2.506 

100,00 8.009.325 100.00 5.283 

d D d B-· S . dE' ")1' 39 41 Fonte os a os aSlCOS: ecretarla e conornla e 1 aneJarnento. ' 

DE - TA.XA DE URBANI 
ZAÇAO 

( % ) 

100 

::> 99 

:> 90 

::> 99 

...... 
o 



11 

1.2. A hanseníase no Município de são Paulo 

I.Z.I.Histórico. 

Não se conhece ao certo a 
... 
epoca 

ou a maneira da introdução da hansenÍase em São Pau 

lo, porém aceita-se que sua origem deva ser a mesma 

admitida para outras regiões do território nacional, 

ou seja, os colonizadores portugueses, especialmente 

açorianos e possivelmente os escravos africanos. Con 

corda-se também de que a sua introdução tenha sido 

simultânea à ocorrida em outros pontos do Brasil-Co

lônia. 12 ,26 

Em fins do século XVIII a hanse-

niase já constituia grave endemia em São Paulo,tanto 

que em 1805 foi construido, na "Chácara Olaria", o 

primeiro hospital para doentes de hansenÍase, que fun 

cionou durante quase 100 anos.1 2 

Já em 1820, em censo de doentes 

revelava ser o Vale do Paraíba, no caminho de São Pau 

10 para o Rio, um grande foco da doença; a seguir, o 

desbravamento do sertão com a migração a partir de 

São Paulo provocada pela colonização e pela fundação 

de novas cidades, fez surgir novos focos da doença no 

centro e no sul do Estado. 5 ,26 

BI8UOTECA 
FACULDADE DE SAúDE PúaJCA 
~ DE '&Ao PAULo ... -
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No final do século XIX e . .. " lnlClo 

do século XX, a abolição da escravatura,a imigração 

estrangeira e a expansao da lavoura cafeeira agrava

ram a endemia em São Paulo, provocando a sua recru -

descência. 26 

A expansao da endemia, proporci~ 

nal ao crescimento da cidade, forçou a adoção de me 

didas oficiais e, em 1904, foi inaugurado um hos 

pital especializado no Bairro do Guapira, com 60 lei 

t d " d d d S C d M" . ~ d" 12 os, e proprle a e a anta asa e lserlcor la. 

Guapira foi, durante mais de 20 

anos, o eixo da assistência aos doentes de hansenía-

se da capital e do interior do Estado de São Paulo 

" 1 . d d ". h 12 e lnc USlve e esta os VlZln os. 

Em 1916, Emílio Ribas,32 Diretor 

do Serviço Sanitário, declara-se contrário ao isola

mento insular utilizado até então e propõe a criação 

de Asilos-Colônia, próximos às cidades, em zonas sa 

lubres e de recursos fáceis, estabelecendo o plano 

que serviu de base, até recentemente, ao controle da 

hanseníase no Estado de são Paulo; os campos de Sân 

to Ângelo foram escolhidos para a instalação do pri 

meiro hospital modelo. 
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A criação da "Inspetoria de Pro 

filaxia da Lepra" (1925) e o aparecimento de legis

lação estadual específica sobre hanseníase em 1926 

(lei Paula Souza) levaram a um progressivo envolvi

mento dos municípios interioranos no combate ao mal. 

A inauguração do Sanatório de Sânto Ãngelo em 1928 

e a efetivação da legislação vigente por Aguiar Pu 

po em 1929 e 1930 precederam a criação, em 1935 do 

então denominado "Departamento de Profilaxia da Le

pra" (D.P.L.).12,26 

Dividindo o Estado em 16 lnspet~ 

rias Regionais e adotando urna política de controle ba 

seada na internação compulsória e suportada pelo tri 

pé: "hospital especializado - dispensário - preven

tório", o D.P.L. mobilizou urna enorme soma de recur

sos e constituiu-se , sem dúvida, na maior estrutura 

médico-hospitalar e de assistência social já utiliz! 

da no combate ã hanseníase em qualquer país do mundo 

e em todos os tempos.S 

Contando com um Serviço Central, 

localizado na Capital; 66 dispensários, distribuí

dos por todo o Estado; 2 preventórios, um deles lo 

calizado em São Paulo, 4 hospitais especializados ou 

asilos-colônia e um hospital de clínicas localiza 

do no município de Guarulhos, para atendimento aos 

doentes da Capital, o D.P.L. monopolizou,durante qU! 
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se 40 anos, todas as atividades de controle da hanse 

.. d d - 2 5 nlase no Esta o e Sao Paulo. ' 

Em 1969, a Reforma Administrati 

d S . d ~d d d d - 36 va a ecretarla a Sau e o Esta o e Sao Paulo, 

baseada em diretrizes de integração de serviços a n! 

vel local, de regionalização executiva e centraliza

çao normativa das ações de saúde, extinguiu o D.P.L. 

e criou a Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sa

nitária, ligada ao Instituto de Saúde e com funções 

na área técnica, substituindo a Divisão Técnica Au-

xiliar do D.P.L.; os antigos sanatórios especializa

dos foram transformados em Hospitais de Dermatologia 

Sanitária e entregues ã administração da Coordena-

doria de Assistência Hospitalar, para progressiva de 

sativação como hospitais de hansenÍase. 

A atenção ao doente de hansenía 

se e a maior responsabilidade no controle da ende-

mia foram transferidas para a rede de unidades sani 

tárias da Coordenadoria de Saúde da Comunidade. No 

Município de São Paulo, os 10 dispensários entãoexi! 

tentes transformaram-se em "Áreas Especializadas" de 

Dermatologia Sanitária, todas sediadas em 

sanitárias de rede estadual. 

unidades 
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Em 1970, foi abolido oficia1men 

te o termo "lepra" e derbrados, na terminologia ofi 

cial da Secretaria da Saúde do Estado de São Pau 

1 35 o. providência esta que posteriormente foi esten 

dida. por ato do governo federal, a todo o Brasil. 23 

1.2.2.0 atual Subprograma de Controle. 38 

As atividades atuais da Secreta 

ria da Saúde do Estado consubstanciam-se nos Progr! 

mas de Assitência à Gestante, ã Criança e ao Adulto. 

tência ao Adulto 

Como parte do Programa de Assis 

a Coordenadoria de Saúde da Co 

munidade elaborou, em 1976, o Subprograma de Contro 

1e da Hanseníase, que se propoe "desenvolver jun

to ã população pertencente ã área de atuação das suas 

diversas unidades, ações integradas de saúde visando 

a redução dos riscos de infecção e de morbidade por 

Hanseníase".38 

Calcado nas diretrizes gerais de 

regionalização do sistema de atendimento e de inte -

graçao de atividades a nível de Centro de Saúde,este 

modelo de programação tipicamente horizontal delega 

a todos os Centros de Saúde da rede estadual a execu 



16 

çao do controle da hanseníase , fundamentado já ago

ra totalmente em ações de saúde dinâmicas e integra-

das. 

Parcialmente implantado em algu

mas regiões do interior do Estado e em fase de inci-

pientes ensaios de implantação na Região da Grande 

São Paulo. o subprograma proposto representa. a nos

sO ver, um progresso e. corno tal, um desafio adminis 

trativo e técnico aos profissionais de saúde pública. 

Embora restrito apenas às unidades sanitárias da re 

de estadual, constitui-se numa tentativa de imp1ant! 

ção de uma política integrada de controle de uma doe~ 

ça milenarmente segregada, quer pelas populações,quer 

pelas instituições médicas e mesmo de saúde pública, 

f , , , - f'" 3,4,16,17 o lClalS ou nao o lClalS. 

Num complexo urbano heterogêneo e 

de grandes dimensões corno a Grande São Paulo, inse

rido corno de vital importância econômica no contex

to de um país subdesenvolvido e endêmico como oBra 

silo a implantação de urna política sanitária de inte 

graçao das atividades de controle da hanseníase nos 

serviços gerais de saúde permitirá inclusive uma ava 

liação do problema da hanseníase corno endemia urba -

'd - h 'd d' , 8.9,10.34 na, aln a nao con eCl o em termos mun lalS. 

Com efeito, a esse respeito lem 
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bramos aqui que no levantamento bibliográfico por nós 

realizado sobre a epidemiologia e o controle da han 

seníase em grandes centros urbanos estrangeiros • 

obtivemos apenas alguns relatos, bastante limitados. 

referentes a algumas cidades da fndia15 •45 e Sudes-

A . -. 22 te s1at1co. que. por diversos motivos. nem remo-

tamente se prestariam como modelos para um projeto 

adequado de estudo do problema em nosso meio. 

Quanto à literatura nacional so 

bre o assunto, também é pobre de relatos expre,! 

sivos, 25,27 embora j á se configure uma preocupação can 

o problema, antevista nas conclusões do Seminário 

sobre Situação de Saúde nas Áreas Metropolitanas 

B ·1· 44 raSl e1ras. Considerou-se então a hanseníase co 

mo problema especial em áreas metropolitanas.ao lado 

das seguintes outras doenças transmissíveis: tubercu 

lose, raiva e doenças transmitidas sexualmente. 

o evoluir das pesquisas sobre o 

comportamento epidemiológico da hansenÍase começa a

tualmente a abrir nova perspectiva no corpo clássico 

de conhecimentos sobre a história natural da doença. 

Possivelmente o contacto fortuito porém repetido,fa

cilitado pelo modo de vida típico dos grandes aglom! 

rados humanos. seja tão importante na cadeia de 
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transmissão e, por consequência, na caracterização 

do quadro epidemiológico da doença como o já elas 

sicamentc admitido contacto íntimo e/ou 

do com o doente bacilífero, no ambiente 

liar. 8,10,14,19,27,29 

pro1onga-

fami -



2- OBJETIVOS 
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2- OBJETIVOS 

Na elaboração do presente traba -

lho, tivemos corno objetivos: 

a) - Descrever e avaliar o problema sanitário 

representado pela hanseníase no Municí

pio de São Paulo no bi~nio 1976/1977. 

b) - Atravis ,da situação encontrada, levantar 

elementos que permitam estudos futuros , 

corno contribuição para a compreensao da 

hansenÍase corno endemia urbana. 

c) - Fornecer subsídios para a implantação,no 

Município de São Paulo. do Subprograma de 

Controle da HansenÍase da Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo. 



3- MATERIAL E ~TOOOS 
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3- MATERIAL E ~TODOS 

Este trabalho foi realizado na 

Seção de Epidemiologia da Divisão de Hansenologia e Der 

mato10gia Sanitária do Instituto de Saúde, da Coordenado 

ria de Serviços Técnicos Especializados da Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo. 

3.1.- Fonte dos dados 

a) Dados populacionais: Seção de Demografia Dinâmi 

ca da Divisão de Estatística Demográfica da Co

ordenadoria de Análise de Dados do Departamento 

Estadual de Estatística - Secretaria de Econo

mia e Planejamento do Estado de São Paulo. 

b) Dados sobre os doentes de hanseníase: Seção de 

Epidemiologia da Divisão de Hanseno1ogia e Der

matologia Sanitária do Instituto de Saúde - Se 

cretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 

c) Dados sobre a rede de Unidades Sanitárias esta

duais no Município de São Paulo: Serviço de PIa 

nejamento da Divisão de Estudos e Programas do 

Departamento Regional de Saúde da Grande São Pau 

lo (DRS-l) - Secretaria da Saúde do Estado de 

São Paulo. 
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d) Informações sobre as Áreas Especializadas de 

Dermatologia Sanitária, localizadas no MunicÍ 

pio de São Paulo: Assessoria de Dermatologia Sa 

nitária da Coordenadoria de Saúde da Comunida-

de - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 

3.2.Conso1idação dos dados 

a- Distribuição dos doentes matriculados em 31-12-76 

nas Unidades Sanitárias que contam com Área Esp~ 

cializada localizadas no Município da Capital. e 

que residem no Município de São Paulo, por dis

trito ou subdistrito de residência e por forma 

1
,. 21 c lnlca. 

b- Cálculo dos coeficientes de prevalência,por lo

cal de residência, nos distritos e subdistritos 

do Município de são Paulo, em 31-12-76. 

c- Cálculo dos coeficientes de prevalência em 31-

12-76, segundo o local de residência, nas Zonas 

"Central", "Intermediária" e "Periférica" do 

Município de São Paulo. 

d- Distribuição dos casos registrados durante o ano 

de 1977. residentes no Município de São Paulo 

por distrito ou subdistrito de residência e por 
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f Cl '· 21 orma lnlca. 

e - Cálculo dos coeficientes de casos registrados duran 

te o ano de 1977, residentes no Município de São 

Paulo, por distrito ou subdistrito de residência. 

f - Cálculo dos coeficientes de casos registrados dura~ 

te o ano de 1977, residentes no Município de são 

Paulo. por local de res idência nas Zonas "Central ", 

"Intermediária" e "Periférica" do Município. 

g - Distribuição das Áreas de Dermatologia Sanitária e 

da rede de Unidades Sanitárias estaduais localiza -

das no Município de São Paulo, por distrito ou 

subdistrito censitário de localização e por tipo.21 

h - Distribuição da rede de Unidades Sanjtárias esta-

duais, pe las Zonas "Central", "Intermediária" e 

"Periférica" do Município de São Paulo. 

Como complemento • cabe aqui res 

salvar que, por ser a hanseníase uma doença de evolução cro 

nica e de longo período de incubação. torna-se difícil pre 

cisar o momento de início do processo patológico. Conse 

quentemente, a utilização do termo "incidência" para um 

período anual (1977) poderia não satisfazer o rigor cientí

fico desejado. Belda 7 recentemente evidenciou a coincidê~ 
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cia dos coeficientes de "casos registrados" e de "incidên

cia" ; não obstante, utilizamos a expressão "casos regis -

trados" ao invés de "incidêncja" em todas as citações que 

incluam referências numéricas (especialmente Tabelas e Ma -

pas). Ao longo do texto, por facilidade de expressão e en 

tendimento, e também por tradição, utilizamos indiferente -

mente ambos os termos. 



4 - RESULTADOS 
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4- RESULTADOS 

Os resultados obtidos sao apre -

sentados a seguir nas Tabelas 2 a 11 e nos Mapas 2 a ~ 

TABELA 2- DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES DE HANSENtASE MATRICULA

DOS NO MUNICtPIO DE SÃO PAULO, POR LOCAL DE RESI

DENCIA (31-12-7b) 

LOCAL DE RESIDENCIA 

MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 8.482 91,51 

FORA DO MUNICrPIO DE SÃO PAULO bs4 7,06 

RESIDENCIA NÃO RELATADA 133 1,43 

T O T A L 9.269 100,00 

Fonte dos Dados Básicos: Divisão de Hanseno1ogia e Derma
tologia Sanitária(Seção de Epid~ 
mio1ogia). 
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TABELA 3- DOENTES DE HANSENrASE RESIDENTES NO MUNICrPIO DE 

SÃO PAULO E MATRICULADOS EM UNIDADES SANIT~RIAS DE 

OUTROS MUNIC!PIOS DA GRANDE SÃO PAULO (31-12-76) 

DOENTES MATRICULADOS 
UNIDADE N9 % 

SANITÁRIA 

OSASCO S9 38,57 

SÃO BERNARDO DO CAMPO S3 34,64 

GUARULHOS 37 24,18 

SANTO ANDR}j 3 1,96 

MOGI DAS CRUZES ] 0,65 

T O T A L 153 100,00 

Fonte dos Dados Básicos: Divisão de Hansenologia e Dermato 
logia Sanitária (Seção de Epide ~ 
miologia). 
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TABELA 4- DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES DE HANSENrASE MATRICULA 

DOS NO MUNICrPIO DE SAo PAULO, POR UNIDADE SANI

T ÁR I A • ( 31- 1 2 - 7 6 ) 

DOENTES DE 

UNIDADE HANSENrASE N9 % 

SANITÁRIA 

"VICTOR A.HOMEM DE MELLO" 159 1 ,72 

SANTA CECrLIA 493 5,32 

"GERALDO H.DE PAULA SOUZA'~ 53.5 5 .77 

VILA MARIA 700 7 .55 

VILA PRUDENTE 768 8,29 

TUCURUVI 831 8,97 

SANTO AMARO 951 10,26 

LAPA 1.346 14,52 

JABAQUARA 1.400 15,10 

PENHA DE FRANÇA 2.086 22.50 

T O T A L 9.269 100,00 

Fonte dos Dados Básicos: Divisão de Hanseno1ogia e Derma
tologia Sanitária (Seção de EP! 
dernio1ogia) . 
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TABELA 5- DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES DE HANSENrASE RESIDEN

TES NO MUNICrPIO DE SÃO PAULO, POR FORMA CLrNI 

CA - ( 31- 1 2 - 7 6) . 

FORMA CLrNICA 

VIRCHOVIANA + DIMORFA ( V + D) 

INDETERMINADA (I) 

TUBERCUL6IDE + TUBERCUL6IDE 
REACIONAL (T + TR) 

T O T A L 

5.044 58,41 

1. 679 19,45 

1.912 22,14 

8.635 100,00 

Fonte dos Dados Básicos: Divisão de Hanseno1ogia e Derma
tologia Sanitária (Seção de Epi 
demio1ogia ). 
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TABELA b - P REVA LE~C I A DA HANSENf ASE :;OS DI STRITOS E SUBU I S TRITOS 

00 MUNI Cf pIO DE S,\O PAULO - DOENTE S RESI DENTES E~I 

31- 12 -19 76. 

.... . ,. I'íf:. 1'01 o(1T:\r.~l PREVAl .r.~TA-
DI STRITO OU SUIIIl IS'IlH TO IX JISIF.5 1.I\.t 

01 /0 1/7 ; 0/00 

I. ERMELI NO MATA RAZZO 149 2 17 . 3 0 6 0. 611 
11. GUAIANAZES 96 114.3 76 0 ,83 
111. ITAQUERA 21 9 308 .854 0. 70 
I V. JAkACU ,~ 8 29 . 99 8 0, 26 
V . PA REL II E IROS 24 16, 1 ; 6 1 ,48 
VI. PUlOS 52 42.3 52 1 • 2 2 
VII. sJ\O ~1l CU!:: L PAU LI STA 4 20 ;'67 . 5 ; 1 • 1 4 
VII I. SAO PAU LO 7.667 6. 754 . 221 1.13 

1. ACl.l~IAÇ'\O 36 56 . 52 0 0 , 63 
2. ALTO /lA mOCA b9 154 . 613 0. 44 
3. BARRA l' U\ llA 44 30 . 629 1 , 43 
4 . BELA \' I S L\ 6 6 6 9 . 30 5 0 , 95 
5 . Bl: I.I.N: I \110 73 4 9 .8 98 1 .4" 
b • IIml kl.TIIW 50 27.2114 . :~ .\ 
7 . IlR ,~ 9 5 5 3 .85 : I , ~ (, 
8 . llR,\ S 11.,\NlJtA 14 144. 829 " • 1 I ~ , 

9. fIlJTA NT'\ 183 H8 . 2\13 (,. ;1 

1 11 . CAMIIIIC( 79 5 Z. 2 11 3 I . :01 
11. CANt:A TII'\ 55 77.367 O • 7 I 
1 2. CA I' I: I.'\ !lO SOCOIUlO 143 265 . 91 I 0.5'> 
13. C,\ SA \. UUl I. 178 119 . 6108 1 . 48 
14 . CEfll )11I" IR ,\ C[SAR 8 5 S. O I : O. I 4 
1 5 . CONSO I.A( '\O 4 2 7 S. (, 5 4 0. 55 
l!l . 1 /11 R.\ I' IIUl ,\ 4 0 14 7 . 5 l> 4 O, ;: 7 
I 7 • I NU I A\(1I 'O L 1 S 8 9 88 ,.> 119 I ,DO 
18 . l!' IRANCA 35ó 1 9 S, 5 S \) 1 ,8 : 
19 . JAk M11 1.\RA 435 27 :1 . 4 H 1 .~S 
2 O, JA(aIARA 9 h'. ISS 0 ,1"\ 
21. JARIII ~I M Ir:RICA <) ,5 . 51 9 O, J 6 
22. JARIJI ~I I'AlILISTA 6 4 10; , :.' S O, S 'I 
13. LA !'A 6 02 I .1 3 . 4 ~I I 4 , I !1 
: 4. L I I\I:RIIAIJE 4b tl8 . 7 X I) U, hh 
1 S . I. I .~I ,' I 1 69 /17.5,: li. : S 
:b . ~l l llh: ,\ l i " .LI. l'~ X .> • ~ I 
: 7 • NOS SA S UllIORA (lO (\ 3 ~(l 2 O 2 . i 11 :. 1. t> 0 
.!K. r ,\11 I s:- 30 . 8 "0 I , 8~ 
29 . 1'1 ~II ,\ !lE FRANÇA 399 1 b 7 , :; :,0 .?3K 
30. 1'1. 11/11 : I S In 11 4 . 5 S·I J • 0 7 
31. 1'1 NII I. I 1l0S 97 52 , R .' .1 I ,8 .' _,2, !'IHllll ft A 1 22. 5 8:; 0, 22 
33. SA:\IA l I.t' T: I" tI( . 7 ~. 0 .;0 o. s:-
3 4 . ~AN r,\ 11· la.i\IA 3 ~ 3i . .:'tttJ o .g:, 
3 5. SA:-IT ANA Zb 8 264 ,7 b O 1 , O I 
36, SAI\TO A~!ARO 5 49 578,: 1 9 0 .94 
3 7 . SAOll E 1 0 6 3 0 3.0 0:; fi. _; 4 
38. sE bb 8 .545 ; ; 2 
39 , TAT UAPl C 8 3 25.:- 0 I . j I 
40 . TU CU RUVl 67 0 4 7 5. 3 2 7 1 . 10 
H . \'1 Ll. FOR~IOSA 162 1 18. 1-':' ''' 1. o 
n . VILA GUl LII ERME J 16 10 J . OOS 1 ,14 
41. \r I LA /(,\ [)I\L elA 23 39.081 O, 5S 
U. VILA MARI A 194 14 0 . ('- 5 1. 3 S 
45. VI LA ~!ARIA NA 13 5 9 I . (10: I , B 
46. VI L,\ ~\'\ Tl I. DE 206 20 7. ~ú- 0. 99 
4 7 . \ ' I LA :\()\' A C,\ CIIOF 1 RI NI/A l'>O 3 7 . ó9 0 I. :s 
H . VII.A I'R U[)l~n 5S I 4 9 (1,, ' I ~ I , I S 

TOT A I. ( ~lll:\ I C T I' 1 o llE 
~ .I'AlILOJ 8.635 - . 850. 8 t> 0 1 . 09 

Fo nt~~~~Jo~ R~ ~ , c o s: 
'>9,4 1 

(' I' l anc .l.lmen t o . I ) Porul . ,~ :. ,,: S (' (' r(,l~ri3 Jc LcO ,,,' ml J 

2) DOt'ntc s Jt' han sl'n í:J~(, ; ll l\" ts:lo Jt.' ItJI1 ':' I..·nü\ () ~ I . t e ) er m~ 
tolo gi a Sanit jrl3 tSe çj 0 J ~ !p lJ (' mio I0~J~ I . 



MAPA 2 

DA 
. 

HANSENIASE PREVALÊNCIA NOS DISTRITOS E SUBDISTRITOS 

DO 
, 

MUNICIPIO DE SÃO PAULO 

DOENTES RESIDENTES NO MUNicíPIO DE SÃO PAULO 

EM TRATAMENTO EM UNIDADES SANITÁRIAS/31-12-1976 

QUA"ULHOS 

OSASCO 

VASCONCELOI 

LEGENDA 
PREVAL~NCIA "4e 

< 0,5 c::J 
0,5 ~ 1,0 c=J 
1,0 ~ 1,5 t - --=t ---
1,5 ~ 2.0 ~ 

BE"NA"DO 2,0 ~ 3,0 l!!lIJllllIlI 
DO 5,0 ~ 4,0 tal 

CA .... O 4,0 I-- 11.0 -.. 11,0 -'''(VALI"CIA 1t0 MU.ICi .. IO • 1,0.'" 

LEIENDA : 

- DIVI,. Df MU.ICiPlO 

- OI VI'. OI 0'1'."0 
alo VICtNTE - DIVI'. DI. sueoel"IIITO 
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TABELA 7- CASOS DE HANSENrASE RH;ISTRAIJOS NO MUNIC!PIO 

DE SÃO PAULO DURANTE O ANO DE 1977, POR FOR 

MA CLfNICA. 

FORMA CLfNICA 

VIRCHOVIANA + DIMORFA (V + D) 

INDETERMINADA ( I ) 

TUBERCULOIDE + TUBERCUL6IDE 
REACIONAL (T + TR) 

T O T A L 

236 48,27 

112 22,90 

141 28,83 

489 100,00 

Fonte dos Dados Básicos: Divisão de Hanseno1ogia e 
Dermatologia Sanitária (Se
ção de Epidemiologia). 
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TABELA 8- CASOS DE IfANSENfASE REGISTRADOS NOS DISTRITOS E SUBDISTRl 

TOS 00 MUNICfPIO IIE SMl PAlILO. DURANTE O ANO DE 1977. POR 

LOCAL DE RESID~NCIA. 

OISTIUTO OU SUBOlSTRITO 
N' 1.Jf: 

(Ac;os 

POPULAÇAD 
(01/07/77 ) 

~ REGISTI!A -
OOS 

l. 
lI. 
III . 
IV. 
V. 
VI. 
VI I. 
VI I I. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 

lO. 
11. 
12. 
13. 
1 ~ • 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
21. 
Z3. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32 . 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 
42-

'3 _ 
U. 
45. 
~b. 
4i. 
a . 

ERMELI NO MATARAZZO 
GUAIANAZES 
ITAQUERA 
JARAGlI,\ 
PARELlIEIROS 
PEROS 
SÂO MIGUEL PAULISTA 
SÃO PAULO 

ACLl~tAÇJl.o 
AL TO !lA ~IOOCA 
BARRA FlI:-ÓUA 
BELA VISTA 
BEl.E NZ I NilO 
Bml IH:TIRO 
BR I~S 
BR,\S I I.i\ND I A 
RUTANTi\ 
CiUIIlllC I 
CANt;A fB A 
CArl: I.A 110 SOCORRO 
CASA VEIWE 
CERQlI E IRA CESA R 
COf\SO I.AÇ .. \ O 
Illl RAI'III ' RA 
INIlIANOPOLI S 
IPI RA Nt;A 
JAIlAQlI l\ RA 
JA ClIARA 
JAR II I~1 A~Ir:RICA 
JARlllM PAUL ISTA 
LI\!'A 
I.1!lI:RIlAllE 
L I ~\,\o 
~IOUC A 
NOSSA SI'~mORA 00 O 
PARf 
PENIIA DE FRANÇA 
PERIII ZI: S 
rl~lll:lflOS 
1'1 R I TUIl,\ 
SANTA CEcfuA 
SANTA IFIGCNIA 
SAN TANA 
SANTO AMARO 
SAOIlE 
sE 
TATUAr!! 
TlICllRUVl 

VILA FORMOSA 
VILA GUILHERME 

VILA MADALENA 
VI1.A MARTA 
VIl.A ~IARIANA 
VIU ~I"r l l.lli · 
V 1 LA N~l\' " CAC II11E I R 11-<11 .\ 
VI LA I' RIII1E'ITE 

TOTAl. (~IU N I Crl'll1 
S. PAULO! . 

I1E 

9 
5 

26 
5 
I 
4 

27 
412 

7 
2 
1 

14 
.) 

1 
3 
9 

15 
I 
3 
5 
8 
o 
3 
5 
4 

16 
17 

• 1 
6 

13 
I 
6 
5 

1 2 
4 

24 
7 
'I 
8 
3 
4 

10 
55 
lO 

3 
11 
23 

8 
3 

S 
7 
3 
h 

I G 
.,4 

222.882 
117.862 
319.633 

30.775 
16.482 
43'.638 

379.334 
6.878.719 

56.998 
156.744 

30.572 
69.790 
49.434 
27 .324 
53.550 

148.679 
265.395 

52.408 
78.765 

274.833 
121.178 

55.897 
76 .647 

150.570 
89 . 655 

197.053 
281> .617 
68.350 
5b.091 

I08.2H 
144. YI o 

6Y.368 
88.904 
33.327 

!0 7.!J ~2 

30.7b7 
16l).74 5 
115.450 

53.4(012 
1 25 . M, I 

7 l).776 
36 . 924 

270.184 
595.81 2 
308.457 

8.556 
3.>0.880 
484.752 

1 20. 426 
10~.244 

39.369 
141.804 

9 1 . 587 
~12 .6 ~1 

3/\. I ~l: 
501. "78 

8.00 9 .32 5 

0/0000 

4,03 
4.24 
8.13 

16.24 
6,06 
9,16 
7.11 
5.98 

12.28 
1.27 
3.27 

20.06 
6.06 
3.65 
5,60 
6,05 
5,65 
1,90 
3.80 
1,81 
6,60 
0.00 
3.91 
3,32 
4.46 
8,11 
3,93 
3,85 
1,78 
5 . 54 
8.97 
1 ,44 
6.74 

15.0 0 
5.77 

13,00 
14 , 13 
6,06 

16 . 83 
6 .36 
3, 76 

10,83 
3.70 
9.Z3 
3.24 

35,06 
3,32 
4,74 

6,64 
2,90 

12.70 
4 . 93 
3.27 
2 , 82 

26.18 
6 . 77 

6.09 

Fonr" ,105 n~<I?...:,,-- I\ ;í ,i_.:~: 

1)- Popula,ão : ~ '.'I: r <,r.lri3 dl· E.: onolllia (' P I3ne- .i .lmcnto. 39 . 41 

!)- Iloe-nte- s d<' h3r~s (' ní ;r ~t' :_ l'i\' i<", d c' 1I:l n~(' noI O!: la c' Dcrl1l& 
~o lo ~i. 1 :;. lI l1 t .lrI :1 íSeç d l' dc' Epidcmlolo).:l J I . 
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TABELA 9- HANSENfASE - DISTRIBUIÇAO DA PREVALeNCIA EM 31/12/76 E DOS CASOS REGISTRADOS 

DURANTE O ANO DE 1977 NAS ZONAS "CENTRAL" ,"INTERMEDIÃRIA" E "PERIFl!RICA" 

DO MUNICfpIO DE sAO PAULO. POR LOCAL DE RESIDeNCIA. 

PREV~NCIA OOENTES POP~ CASOS REG. CASOS REG. 
* POPULA~ EM EXISTEN1ES POR 0/00 EM m Am DE POR 0/0000 

Z O NAS EM 
01/01/77 (31/12/77) (31/12/76) (01/07/77) 1977 (1977) 

"CENTRAL" 1.332.258 1. 929 1,44 1.340.462 97 7.23 

(16,97\) (22,34\) (16,74\) (19-;84\) 

i, I NTE RME D I ÃR I A" 4.010.498 4.637 1,15 4.091.816 248 6,06 

(51,08\) (53,70\) (51,09%) (50,71\) 

I'PERIFl!RICA" 2.508.104 2.069 0,82 2.577.047 144 5.58 

(31,95%) (23,96\) (32,17\) (29,45%) 

TOTAL (MUNICfpIO 
DE S. PAULO) 7.850.860 8.635 1,09 8.009.325 489 6,09 

(100\) (100%) (100\) (100%) 

* - Adaptado de: Leser 24 

Fonte dos Dados Bisicos: 
l)-População:Secretaria de Economia e P1anejamento

39
,41 

2 -Doentes de hanseníase: Divisão de Hanseno1ogia e Dermatologia Saniti 
ria (Seção de Epidemiologia). 

-
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TABELA 10 - UNIDADES SANlT~RIAS DA SECRETARIA DA SAODE DO ESTADO 

DE SAO PAULO LOCALIZADAS NO MUSIC1PI O D~ SAO PAULO, 

POR DISTRITO E SU BDISTRITO CENSITÃRIO DE LOCAUIZAÇAO 

E POR TIPO - 01 /01 /197 7 . 

1. ER~ELINO ~~TARAZZO 
11. GUAI AN AZES 
11 I .1TAQIJE RA 
I V. JARA(;tJ~ 
V. PAKEI.JJElROS 
VI. PEROS 
VII.SÃO MI GUEL PAULISTA 
VII I.SAO PAULO 

1. ACLlMAÇM 
Z. AI. TO liA MOO!:A 
3. BARRA FIINUA 
4. BELA VISTA 
S. III:LI:NZ IN/lO 
6. 80101 RETIRO 
7. liRAs 
8.IIKASII.,\NDIA 
9. III/TANTA 

10. CMIIIIICT 
11. CAS(;,\ r liA 
1 2. CAPn,\ IJO SOCORRO 
13. CA SA VI.IWE 
14. CCHQIJE 1 HA CESAJ\ 
lS. CONSnI.A <,: M 
111. IBIR,\PI/ ERA 
17. INUIA~OI'OI.IS 
18. IrIRA~CA 
19. JA/lAQI/AHA 
20. JAClIAI:A 
21 • .JARllnl '\~Ir:RIC!\ 
22. JAR\lI~1 PAULISTA 
23. I.'\I'A 
24. L18ERIJA\l!: 
25. LI MÃO 
26. ~IOOCA 
27. NOS SA SENHORA \lO 6 
28. PAI! 1 
~!l. I' E:-\ IIA Ilr: FRAN<;A 
30. I' EI<\l 1 :ES 
31. P 1 NIIE lHOS 
32. PIRITlllIA 
33. SANTA CEc ILIA 
34. SANTA IFIGCSIA 
3S. SANTANA 
36. SANTO AMARO 
37. SMD!: 
38. sE 
39. TATUAI'!: 
40. TUCUlwn 
41. VILA FORMOSA 
42. VIl.A r.11\l."'''II~IF 
43 . VILA ~IAOAl.E N A 
44. V I 1.,\ ~I:\R 1 A 
4S. VI L \ ~l.\RI,\N" 
4 h. \"Il.A ~l ·\Tl \.\1\ : 
47 . \' 1 LA NOVA C \('1I0E I RI NIlA 
48. \'I L,\ I'R lllll ' NTE 

TOTAL (MllN! c fI'IO 
S . P,\lII.Cl) . 

OI: 

1 
z 

J 

1 4 10 10 li 

3 
1 

3 

2 
S 

2 
1 
I 
1 

1 
1 
S 
2 
1 

3 

1 .. 

4 
7 
6 

5 
2 
3 
1 
1 

5 

91 

- "Mell D ... nut .Sanit~' 

- "Arca Dl- nlla L Sani t :' 

- "Area Dcnaat . Sanit': 

- "~rca Dt-nna t .Sani t',' 

- "Mca [)orm"t .San i t',' 

"Area Dcnll,lLSani t ',' 

- "Area Denaat.Sanit:' 

"Mea Dcni13t.Sanit',' 

- "Arca De nn., L San i t ',' 

"Mc .. De rnI3 t. S"1\ it·,' 

3 
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TA BELA 11- UNIDADES SANITÃRIAS DA SECRETARIA DA SAODE DO 

ESTADO,SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO NAS ZONAS "CENTRAU' 

"INTERMEDIÃRIA" E "PERIFJ:RICA" DO MUNIC!PIO DE 

SÃO PAULO - 01 /07/77. 

~ Z O NAS 

"CENTRAL" 

"I NTERMEDIÃRIA" 

"PERIFJ:RICA" 

TOTAL (MUNICfpIO DE S.PAULO) 

'4 * Adaptado de: Leser~ 

Fonte dos Dados Básicos: DRS-l. 

Bl~UOTrCA 
, " ."" Ir:A fACUlU"--.:. LJ._ ~i<" j •• 1"\.,.;;>- J 

UNl\lERSiuAUE oc ~Av r-ÁULO 
SP-8 

22 15,17 

77 53,11 

46 31,72. 

145 100,00 



5- DISCUSSÃO 
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5- DISCUSSÃO-

Preliminarmente, consideraremos aI 

guns aspectos gerais cuja abordagem prévia nos parece de 

interesse para o encaminhamento da discussão específica. 

g importante lembrar que os 

1.516 km 2 do Município de São Paulo estão totalmente re

cobertos por um núcleo urbano metropolitano cuja paisa

gem humana, observada em seus aspectos demográficos,eco

nômicos, sociais e culturais, é extremamente complexa;~ 

la encontramos os mais variados matizes de situações e 

relações em todos os níveis, desde o pessoal até o insti 

tucional. A área estudada tem assim um aspecto tipica

mente cosmopolita que torna mais difícil não só a descri 

çao como a análise de qualquer fenômeno de natureza col! 

tiva. A divisão administrativa do Município, por nós u 

tilizada na elaboração deste estudo, subdivide a área es 

tudada em nada menos de 55 subáreas, bastante heterogê -

neas como unidades de estudo; a divisão do Município em 
"4 três Zonas, segundo o trabalho de Leser~ , pareceu-nos o 

recurso mais adequado para superar essas dificuldades e 

conferir um razoável grau de homogeneidade às descrições 

e interpretações elaboradas. 

Por esses motivos, procuramos dar 

a este trabalho um cunho fundamentalmente descritivo e 

panorâmico. porém que pudesse fornecer subsídios nao 
.. 

so 

aos propósitos operacionais de implantação de um progra-
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ma de contrôle integrado, como também para a detecção de 

problemas que possam estar ligados à hansenÍ.ase como fe

nômeno urbano'. 

Os dados obtidos naturalmente de 

verao sofrer algumas restrições, não só devido às habi

tuais deficiências e distorções de qualquer relato epi

demiológico de caráter extensivo como também, neste caso, 

devido às dificuldades decorrentes do comportamento do 

grupo social em geral e dos doentes em particular, fren-
ó' 3 25 33 te aos estigmas que envolvem a hansenlase.' , 

5.1. Dados de local de residência e matrícula. 

Observamos, na Tabela 2, que 7% 

dos doentes matriculados em Unidades Sanitárias do 

Município de São Paulo residem em outros municípios, 

enquanto que pela Tabela 3 verificamos que municÍ -

pios vizinhos da Região da Grande São Paulo absor 

vem apenas 153 doentes residentes em São Paulo, o 

que correspondea menos de 2% do total de doentes re 

sidentes. ~ possível que ambos os percentuais este 

jam abaixo da realidade, dada a tendência dos doen 

tes de evitar a matricula em unidades próximas a 

sua residencia 25 ,33. Entretanto, parece-nos líci

to argumentar que a já conhecida atração exercida ~ 
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las facilidades e recursos de uma metrópole na satisfa 

çao das necessidades da população se faça sentir tam 

bim a nível do diagnóstico e tratamento da hanseníase. 

explicando possivelmente a diferença observada. 

Na distribuição dos doentes ma 

triculados pelas poucas unidades especializadas prest! 

doras de serviços (Tabela 4 ) o mesmo fenômeno da for 

maçao de pólos de atração. descrito anteriormente de 

modo global para São Paulo, faz-se notar em relação aos 

subcentros onde a atenção médico-sanitária está disponí 

vel e que se localizam nas áreas de convêrgencia natu

ral dos setores mais populosos do Município. 

Assim, a Unidade Sanitária de 

Penha de França. que tem matriculados mais de 22% do 

total de doentes do Município de São Paulo, deve rece

ber uma boa parte da demanda dos populosos bairros da 

zona leste da Cidade, já que apenas 399 (cerca de 20%) 

de seus 2.086 doentes matriculados residem no subdistri 

to demográfico de Penha de França (Tabela 6). 

Do mesmo modo, o Centro de Saú

de "Geraldo H.de Paula Souza", que conta com 535 doen 

tes matriculados, recebe apenas 81 deles dos subdistri

tos circunjacentes de Cerqueira Cesar, Jardim América e 

Jardim Paulista, o que corresponde a uma proporção apr~ 

ximada de apenas 15% de sua demanda total, provenien 
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te em sua maioria de outros suhdistritos da area cen -

traI da cidade. 

o mesmo fenômeno pode ser obser 

vado, em graus variáveis, nas outras u~idaJes especi~ 

Iizadas e explica-se facilmente pela concentração 

da prestação de serviços em determinadas areas, acresci 

da is vezes, como parece ser o caso do Centro de Safi

de "Geraldo H. de Paula Souza", do papel da tradição e 

da imagem positiva fpita pela população sobre a quall 

dade dos serviços prestados. 

~ote-se que os resultados do Cen 

tro de Saúde "Victor A.Homem de ~lello" (Pinheiros) nao 

se prestam a essas considerações em vista de sua área es... 

pecializada ser de instalação recente e de sua cliente 

la não estar ainda totalmente estahelecida. 

Resumindo. podemos afirmar que a 

atual estrutura da rede de prestação de sen'iços especi~ 

lizados, impregnada ainda de imagens do passado e inad~ 

quada para cobrir de maneira homogênea a área do MunicÍ 

pio , determina a formação de pólos de convergência da 

demanda, cujo ônus para a população, embora difícil de 

ser mensurado, nos parece inesável. 



38 

5.2. Dados de prevalência-

Em 31 de dezembro de 1976 resi 

diam e estàvam registTados no Município de São Paulo 

8.635 doentes de hanseníase, dentre waa população es 

timada de 7.850.860 habitantes, o que resulta numa 

prevalência de 1,09 0/00. 

Mais de 58% deste total de doen-

tes pertencem is formas contagiantes da hansenía 

se (V + D) e menos de 20\ correspondemao grupo ini-

cial (I). 

Cerca de 80% do total de doen-

tes apresentam formas avançadas da moléstia (V +D + 

T + TR). 

Os dados gerais observados nas Ta 

belas 5 e 6, evidenciando uma prevalência superior a 

1 0/00, permitem-nos caracterizar a hanseníase como 

importante problema de saúde pública no Município de 

São Paulo.l,S Em determinadas áreas do Município te 

IIOS características evidentes de alta endemicidade da 

doença, embora a taxa global observada (1,09 0/00 ) 

seja apenas ligeiramente superior ao limite que defi 

.. d 1 d' 'd d 28 ne urna area como e a ta en ernlCl a e. 

A proporção de 80\ de formas a-
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vançadas (ou polarizadas) 1 eva-nos a admi ti r que a es 

trutura atualmente mobilizada no combateã hanseníase 

esteja trabalhando de maneira estática, com uma deman 

da passiva de doentes já antigos; apenas 20% de for

mas iniciais traduzem o fato de que as atividades de 

diagnóstico precoce estão bastante aquém do desejá 

vel, sugerindo que a endemia está fora de controle. 

Além disso, uma população de doe~ 

tes em que mais da metade é portadora de formas baci

lÍferas (V + D) representa em termos de saúde públi-

ca um grave risco coletivo potencial de infecção, es-

pecialmente se atentarmos para a hipótese que hoje 

em dia já vem sendo aceita de que a hanseníase é an 

tes uma doença de baixa patogenicidade do que de bai 

xa infectividade, na qual talvez o contacto extra fa 

miliar fortuito porem repetido desempenhe papel impo! 

t - d d· d . - 5,8,19, ante na manutençao a ca ela e transmlssao. . 
30.43 Este fenômeno nos parece evidentemente faci

litado nos grandes aglomerados urbanos, como o que se 

localiza no Município de São Paulo. 

A distribuição dos coeficientes de 

prevalência por distrito e subdistrito do Município -

(Tabela 6 e Mapa 2) não mereceu, por razoes já cita 

das , interpretações mais minuciosas do que as já re-

feridas. No entanto, julgamos válida sua apresent~ 

ção por permitir antever a necessidade de estudos mais 
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profundos sobre a dinâmica da interação entre fenôm~ 

nos demográficos, econômicos e sociais e o perfil da 

d . ~ . 30 43 en em1a na metropole paulIstana. ' 

5.3. Dados de Incidência-

Durante o ano de 1977 foram ma 

triculados 489 novos casos de hanseníase em pacien

xes residentes no Município de São Paulo; destes,377 

(77\) apresentavam formas clínicas polari:adas ( V + 

D + T + TR) as quais eram bacilíferas (V + D) em 236 

casos (48%). O número de casos iniciais diagnostic~ 

dos foi de 112, o que corresponde a cerca de 22% do 

total (Tabela 7). 

A população estimada do Municí 

pio de São Paulo para o meio do período (01-07-77 ) 

foi de 8.009.325 habitantes. Assim, tivemos um coe 

ficiente de casos registrados de 6,09 por cem mil ha 

bitantes (Tabela 8). 

Embora o coeficiente geral de 

incidência para o Município , tomado isoladamente 

não seja de molde a possibilitar inferências seguras 

quanto ã situação da endemia em São Paulo. o mesmo 

nao ocorre quanto ã distribuição dos novos casos 

por forma clínica. 
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Com efeito, se estão se regis -

trando apenas 22~ de casos iniciais, obviamente nao 

se está fazendo o diagnóstico precoce e se 48% dos 

casos registrados já o são quando contagiantes,o p~ 

tencia1 de manutenção das condições anteriores de 

transmissão da endemia permanece intocado pelas açoes 

de controle atualmente em execução, configurando um 

quadro epidemiológico e uma situação sanitária atual 

e potencialmente bastante insatisfatórios. 

Ressalve-se aqui que JS diferen

ças observadas na proporção de casos bacilíferos ( 

V + D ) existentes em 31/12/76 (S8~) e registrados du 

rante 1977 (48\), deve-se provavelmente i diminuição 

relativa das formas tuberculóides (T + TR) no regis

tro de preva1ência J dado que as baixas no arquivo ce~ 

traI são quase exclusivamente de casos tubercul6ides. 

A proporção de formas iniciais apresenta variação rui 

to pequena nas duas situações, evidenciando que real 

mente não houve melhora nas condições de diagn6sti 

co precoce. 

A distribuição do registro de no 

vos casos por distrito e subdistrito ( Tabela 8 e Ma 

pa 3) apresenta as mesmas limitações e sugere as mes 

mas propostas já comentadas quanto aos dados de pr! 

valência, embora eventualmente. em alguns casos iso 

lados, possa talvez ser representativa dos primei-
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ros esforços de dinamização das atividades de con -

trole da hansenÍase que vem sendo desenvolvidos por 

algumas unidades sanit5rias do Município de S~o Pau 

lo. 

5.4. Dados de prevalência e incidência nas três Zonas do 

Município. 

Numa tentativa de contornar as 

dificuldades criadas pela grande complexidade da re 

giio estudada, a fim de conseguir a apresentação de 

resultados mais homogêneos e comparáveis, adotamos a 

subdivisio do Município em três 24 Zonas, citada 

e comentada na introdução deste trabalho e em função 

da qual recalculamos os coeficientes de prevalência e 

incidência (Tabela 9 e Mapa 4). 

Por esses resultados, observamos 

que tanto a prevalência da hanseníase em 31/12/76 

quanto a incidência no ano de 1977 decrescem à medi-

da que nos afastamos do centro para a periferia do Mu 
. .. . nlclplo e que as taxas encontradas para a Zona "In -

termediária" da cidade praticamente coincidem com as 

registradas para o Município como um todo, ou seja, 

esta Zona, cuja área corresponde a 25% da área total 

do Município, abriga aproximadamente a metade da p~ 

pulaçio da cidade e, igualmente, a metade da popula

ção de doentes conhecidos, tanto antigos como recém-
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-registrados. (Tabelas I e 9 e Mapa 4). 

A Zona "Central" de São Paulo , 

correspondente a um segmento de apenas 7\ da irea to 

tal do Município , detém 16~ de sua população resi 

dente e mais de 20% da população de doentes de hanse 

--nlase. 

A Zona "Periférica" abriga em 

sua extensa area geogrific~ (mai~ de 67% da área to 

tal), cerca de 32% da popula~jo do Muni:frio e me 

nos de 25% de sua população de doentes de hansenía -

se. 

São diversas as interpretações 

possíveis deste fen5meno que em sua causalidade su-

gere ser mais de natureza demográfica e ligado aos 

efeitos presentes ou ~s repercussões passadas das pp 

liticas adotadas no controle da endemia. do que esp~ 

cificamente devido a algum car5ter epidemio16gico in 

trínseco da hansenÍase. embora a aglomeração mais in 

tensa, que podemos avaliar grosseiramente pela den

sidade demográfica, possa ter algum papel na manuten 

- d d' d . - 10,19 çao a ca ela e transmlssao .. 

Assim, os altos índices endê-

micos observados na Zona "Central" tanto podem es 

tar ligados a uma população muito densa, cujas con-
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dições de vida e especialmente de habitação,estão em 

intensa e progressiva deterioração, como também, e 

nos parece mais ponderivel este segundo fator,ao a

tendimento estitico e acumulativo de uma demanda pa~ 

siva e tradicional por parte da população,facilitada 

pela maior concentração de recursos sanitários na 

área, como veremos em capítulo posterior. 

Na Zona "Periférica", fatores só 

cio-econômicos de natureza semelhante devem estar in 

tervindo para a composição do quadro epidemiológico 

observado,embora tenhamos de deixar bem claro que 

aqui, os índices relativamente mais baixos verifica 

dos, devem-se provavelmente às dificuldades de aces

so da população periférica aos recursos de diagnóstl 

co, o que faz baixar, artifici~lmente , 

observadas. 

as taxas 

A Zona "Intermediária" apresen

ta, em todos os índices. uma situação intermediária 

entre as duas outras Zonas, e que práticamente se 

confunde com a situação do Município visto globalmeE 

te. Mais do que um cariter de representatividade e 

equilíbrio, entretanto, esta situação deve ser vis

ta, entendemos, como a resultante, em termos demo -

gráficos e de saúde pública, da interação dinâmica dos 

fatôres que estão agindo, quer para elevar o nível en 

dêmico na Zona "Central", como para baixa-lo na Zo 
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na "Periférica", ou seja, de um lado a deterioração 

da qualidade de vida da população e, de outro, a ins~ 

fici~ncia de recursos para o efetivo conhecimento 

situação epidemiológica real, etapa primeir~ para 

efetivo controle da endemia. 46 Esta observação 

da 

um 

se 

torna mais contundente quando analisamos o probl~ 

ma nao em numeros relativos , mas em numeros abso1u -

tos. 

5.5. Dados de recursos sanitirios. 

Embora se saiba que, em termos de 

diagnóstico, a rede de unidades sanitárias estaduais 
6 ~ forneça apenas 20% do total dos casos descobertos , e 

ela a única responsivel pelo tratamento e controle de 

todos os doentes, tanto no Município como em todo o 

Estado de São Paulo. o Subprograma de Controle da 

Hanseníase que esti sendo implantado continua com a 

mesma política, uma vez que os outros recursos de saú 

de da comunidade não foram direta ou indiretamente in 

c1uídos nas atividades de controle da doença. 

Em vista disso, levamos em conta, 

no levantamento realizado sobre os serviços de saúde 

para o combate à hanseníase existentes no Município de 

São Paulo, apenas os Centros de Saúde da rede estadu&. 

Em 1 9 de julho de 1977 estavam e~ 
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atividade no Municfpio de São Paulo, 145 unidades sa 

nitárias estaduais, das quais 10 contavam com Área Es 

pecializada de Dermatologia Sanitiria. ou seju, res -

ponsabilizavam-se formalmente pelo seguimento dos 

doentes e comunicantes. As atividades de diagn6sti-

co estavam centralizadas na Seção de EI~cidação e 

Diagn6stico da Divisão de Hansénologia e Dermatologia 

Sanitária. localizada no Subdistrito Censitário de 

Jardim América, na Zona "Central" do Município de 

São Paulo. 

A tabela I (i e o Mapa :. apresentam 

a distribuição, tanto das Unidades Sanitárias,class! 

ficadas por tipo segundo critérios da Secretaria da 

~ 37 Á Saude do Estado . como das reas Especializadas de 

Dermatologia Sani ti ria . pelos di versos Distri tos e Sub 

distritos censitários do Município de São Paulo, sem 

levar em conta a divisão administrativa específicame!!, 

te adotada pela Secretaria da Saúde. 

Observamos que, das 10 ireas esp! 

cializadas existentes, apenas uma, a instalada no Ce~ 

tro de Saúde tipo I do Tucuruvi, localiza-se em sub-

dis t ri to pertencente à Zona "Per i fér ica" do Municí 

pio. Das 9 restantes, 4 localizam-se na Zona" Cen -

traI" (Jardim América, Lapa, Pinheiros e Santa Ceci 

lia) e 5 na Zona "Intermediária" de São Paulo (Jaba -

quara, Penha, Santo Amaro, Vila Maria e Vila Pruden -

te). Todas as áreas especializadas localizam-se em 
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Centros de SaGde tipo I, com exceçao da sediada no 

Centro de Saúde "Geraldo H.de Paula Souza", mantido 

sob convênio com a Faculdade de Saúde Pública da 

U.S.P. 

Na distribuição geral das unida-

des sanitárias é interessante observar que dos 14 

Centros de Saúde tipo I existentes, apenas 2 locali -

zam-se na Zona "Periférica" e que a grande maioria 

(82~) das unidades prestadoras de serviços sediadas 

na Zona "Periférica" pertence aos tipos IV e V, ou 

seja, os mais limitados no que diz respeito a recur -

sos, quer humanos quer materiais e de instalações. 

Na Tabela 11, sem nos preocupar-

nos com os aspectos qualitativos dos recursos avalia 

dos, observamos que a Zona "Periférica" conta com a-

penas 3l~ das unidades sanitárias instaladas, embo-

ra seja habitada pelo terço mais carente da popula -

ção paulistana, quer do ponto de vista econômico,qu~ 

social ou sanitário. l1 ,42,44 

Podemos avaliar facilmente, com 

esses dados, a precariedade da cobertura dada à Zo 

na "Periférica" de São Paulo, quer em termos quanti 

tativos quer em termos qualitativos. Por outro la

do~na Zona "Central" estão localizados 5 Centros de 
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Sa~de tipo I (mais de 35\ do total do Município) e 

4 áreas especiallzadas (40% do total do Município) , 

para atender i demanda de um segmento da população 

correspondente a l6~ do total municipal e cujas ca 

racterísticas sócio-econômica-sanitárias o tornam 

bem menos dependente da atenção da rede oficial de 

saúde do que a população da periferia. 

A excessiva centralização de aI 

gumas atividades de controle da hanseníase, aliada i 

considerável insuficiência e ã evidente má distribui 

çao dos recursos existentes tornam lícito prever 

grandes dificuldades para a operacionalização do 

Subprograma de Contrôle da Hanseníase no Município 

de São Paulo, a curto e mesmo a médio prazo. Essa si 

tuação poderá ser modificada se o sistema global 

atenção m~dico-sanitária for previamente adequado 

de 
~ 

a 

assimilação de uma programação descentralizada e in

tegrada, visando a uma cobertura de massa, que atin

ja efetivamente a população do Município.quer no 

aspecto puramente quantitativo, que no que diz res -

peito i qualidade das ações de sa~de executadas. 30 , 
43,46 
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6- CONCLUSOES-

a) O complexo urbano-industrial localizado no Município 

de São Paulo exerce, provavelmente por razões demográ 

ficas e sócio-econômicas, uma função de pólo de atra

çao da demanda de doentes de hanseníase, em relação 

aos municípios vizinhos da Região Metropolitana da 

Grande São Paulo. 

b) O mesmo fenômeno de atração da demanda rode ser obse! 

vado em relação aos distritos e subdistritos onde exis 

tem áreas especializadas de prestação de serviços e 

para onde confluem os meios de transporte das extremi 

dades mais populosas da cidade. 

c) O coeficiente de prevalência observado para o Municí 

pio de São Paulo como um todo (1,090/00) identifi 

ca a hanseníase corno problema de saúde pública e ca 

racteriza o Município como área de alta endemicida

de para a doença, segundo o critério preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde, mesmo considerando - se 

somente a população de doentes registrados, a qual 

representa, seguramente, apenas uma fração do total 

de doentes existentes. 
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d) A proporçao de 58,41\ de formas bacilÍferas ( V +D) 

entre os doentes residentes no Município em 31-12-

76 reflete as condições de controle num passado re

cente e faz supor um forte potencial evolutivo da 

endemia para os próximos anos, se não houver adequ! 

ção e intensificação das medidas que visem a inter

rupção da cadeia de transmissão. 

e) O número elevado de subdivisões administrativas e a 

complexidade da região estudada tornam difícil a 

interpretação da distribuição da preval~ncia por 

distrito ou subdistrito de residência, evidenciando, 

outrossim, a necessidade de estudos mais completos a 

esse respeito. 

f) O coeficiente de novos casos registrados durante o 

ano de 1977, no Município de São Paulo (6,09 por 

cem mil habitantes) ~ considerado pouco significat! 

vo, tomado isoladamente , como indicador do 

endêmico. 

nível 

g) A proporçao de 22,90% de formas iniciais (I) entre 

os novos casos matriculados em 1977 ê conclusiva quanto ã 

ineficiência das atividades de diagnóstico precoce 

atualmente executadas e, por consequência, também 

quanto ã afirmação de que a endemia da hanseníase 
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está fora de controle no Município de São Paulo. 

h) Pelos mesmos motivos citados em relação a prevalên

cia , a distribuição dos coeficientes de incidência 

por distrito ou subdistrito censjt~rio nao permite in 

terpretações seguras e sugere a necessidade de pesqui

sas sobre o assunto. 

i) Os altos coeficientes de preval~ncia e incidência na 

Zona "Central" do Município devem-se em parte a de 

terioração da qualidade de vida da população desta 

área da cidade e em parte as facilidades de acesso des 

ta população a05 serviços de saúde. 

j) O fato da Zona "Periférica" do Município exibir os 

mais baixos coeficientes de preval~ncia do Município 

reflete. muito provavelmente, a inefici~ncia da atua 

ção dos serviços de saúde responsáveis pela cobertura 

desta área, ou seja,a ausência de diagnóstico. 

1) Os recursos médico-sanitários do Município de São Pau

lo diretamente envolvidos no combate à endemia,mostra~ 

-se insuficientes (especialmente na Zona "Periférica") 
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e mal distribuídos. nao obstante tenham sido mensura 

dos apenas em termos grosseiros de capacidade insta-

lada. Determinadas atividades, particularmente o 

diagnóstico • seguem obedecendo uma diretriz opera

cional de total centralização. 

m) Para a implantação em larga escala do Subprograma de 

controle da Hanseníase no Município de São Paulo co~ 

sideramos indispensável . além de uma prévia dinami

zação dos recursos já existentes, um substancial in 

cremento da cobertura proporcionada ã população da 

Zona "Periférica" do Município , nao só em termos 

puramente quantitativos de número de unidades sanitá 

rias instaladas. mas principalmente no que toca 
, 
a 

capacitação destas unidades para a execução das ati

vidades que compõem o programa. 

n) A abordagem da hanseníase como endemia urbana, que 

emergiu recentemente como consequência da formação de 

grandes metrópoles em alguns países tropicais subd~ 

senvolvidos e endêmicos, principalmente o Brasil.pr~ 

poe um problema de saúde pública inédito na histó-

ria mundial do controle da endemia. Conceitos epid! 

miológicos clássicos da história natural da doença c~ 

meçam inclusive a ser revistos em função do desafio 
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proposto pela nova conjuntura. A participação do Bra 

sil neste esforço conjunto de pesquisa e atuação 

tica é inalienável, por sermos um dos -país~s em que 

a situação estudada configura-se como das mais graves. 
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