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RESUMO 



A partir dos dados do universo de pacientes de ha~ 

seniase (n=27260) falecidos no Estado de São Paulo no perí~ 

do entre 1931 e 1980, estuda-se a tendência temporal de al-

guns caracteres epidemiológicos ligados a atributos pes-

soais desses pacientes, como: idade, sexo, forma clínica fi 

nal da doença, local de ocorrência do óbito, tempo de doen

ça até a matrícula e tempo de doença até o óbito. 

A tendência temporal dos coeficientes de letal ida-

de e de mortalidade específica por hanseníase é analisada 

em confronto com os dados de mortalidade proporcional por 

hanseníase e de mortalidade geral no Estado de São Paulo , 

no período. ~ estudada ainda a tendência temporal do perfil 

de causas básicas de ôbito neste universo, segundo todas as 

Seções da Classificação Internacional de Doenças, Lesões e 

Causas de Obito, (Nona revisão - 1975) e, também, segundo aI 

gumas de suas Categorias e Subcategorias classicamente co

nhecidas como relevantes na patologia da hanseniase. 

No subgrupo de pacientes cuja causa básica de óbi

to foi a hanseníase (n=9097) discute-se a distribuição tem

poral de alguns atributos, pessoais considerados importantes, 

como: idade, forma clínica final da doença, tempo de doença 

até a matrícula e tempo de doença até o óbito, cotejando-se 

os valores observados neste subgrupo com aqueles encontra

dos para o universo pesquisado. 

Os resultados obtidos revelam, basicamente: 

a) uma tendência â melhora do padrão de saúde no 

universo pesquisado, paralela à observada para o Estado de 

São Paulo como um todo, porém influenciada por fatores esp~ 

cíficos, como a terapêutica sulfônica; 



b) a existência de duas fases nitidamente distin

Ú5nas curvas específicas de mortalidade, antes e depois 

de Jl9 50 ; 

c) o baixo padrão sócio-econômico e a existência 

~fenômenos de estigmatização social no grupo estudado. 



Sm-1MARY 



The study comprehends the patients (n=27260) of 

Hansen's disease (lepr-osy) deceased in the State of São 

Paulo, Brazil, from 1931 to 1980. The author studies the 

temporal tendency of some epidemíological characters con

nected to personal aspects of the patients, as age, sex 

final clinicaI form of the disease. place of death. time 

span between the ocurrence of disease and diagnosis. and 

time span between the ocurrence of disease and death. 

The temporal tendency of the specific mortali'ty 

and lethality coefficients in Hansen's disease is analyzed 

in comparison to the proportional mortality data in the 

State of São Paulo? in the above mentioned period. It is 

also presented the temporal tendency on the profile of 

causes of death among the considered patients, according to 

alI the Sections of the Manual of the International Statis 

tical Classification of Diseases, Injuries and Causes of 

Death (Ninth Revision-1975) and also according to some of 

its Categories and Sub-categories classicaly known as re

levant to the pathology of Hansen's disease. 

In the sub-group containing patients who diedfrom 

Hansen's disease. it is studied the temporal distribution 

of some important personal characters, as age ,final clini

caI form of disease, time span between the ocurrence of 

disease and diagnosis, and time span since the beginning 

of disease till the patient's death. The results found in 

this sub-group were compared to the ones found in relation 

to the universe of this study. 

The obtained results basically show: 



a) there is a. tendency to the improvement of Public 

Health patterns in the studied group, para11e1 to that ob

served for the State of São Paulo as a who1e, but this ten-

dency is inf1uenced by specific factors, as the su1phonic 

therapy; 

b) the existence of two c1ear1y distinct phases in 

the specific mortality curves:before and after 1950; 

c) the low socio -economic pattern and the existen 

ce of social stygmatization in the studied group. 



1. INTRODUÇÃO 



1.1. O estudo epidemiológico da mortalidade 

Eventos vitais como nascimentos e óbitos, analisa-

dos e interpretados pela Estatística Vital com finalidades 

demográficas e epidemiológicas, desde sempre representaram, 

por seu caráter absoluto e irreversível, motivo de admira

çao, curiosidade e medo para a humanidade. 16 ,74 

A morte, e o medo que o ser humano sempr~ associou 

a ela, pelo mistério e pela transcendência que a envolvem é, 

dentre todos os eventos vitais aquele que historicamente tem 

sido objeto de maior curiosidade, o que transparece nos 

veis empírico, filosófico, religioso, etc. e mesmo no âmbito 

da ciência. 

" Numa aproximação científica, frequentemente se pro-

cura conhecer fenômenos de natureza biológica, como a patolo 

gia de uma determinada doença no indivíduo, ou de natureza 

epidemiológica, como· as repercussões populacionais de um de

terminado agravo ã saúde, pelas chamadas estatísticas de mor 

talidade, ou seja, em última análise, pela contagem do núme-

ro de ~ortes ocorrido entre os indivíduos de uma população 

num determinado período, das característi~as individuais dos 

mortos e, muito especialmente, do agente·ou das circunstân-

cias causadores da morte, de "como" ou de "que" o indivíduo 
. 40 71 morreu. ' 

o registro sistemático dos dados de mortalidade pa~ 

sou a ser preocupação.das administrações públicas a partir 

do século passado. com o reconhecimento da necessidade e da 

importância de se contar com informações demográficas e epi

demiológicas precisas ~a~a a definição de politicas sociais, 

particularmente na área da saúde. A partir de então, difun-
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diu-se e sofisticou-se essa necessidade, que passou a ser 

também de interesse de organismos internacionais e, a par

tir de 1948, da própria Organização Mundial da Saúde. 86 

Duas foram, desde o inicio, as grandes dificulda

des para quem se dedica ao estudo estatistico dos dados de 

mortalidade: a qualidade da informação contida nas fontes e 

a necessidade de um sistema padronizado de classificação das 
r 

causas de óbito. Esta última parece, pelo menos parcialmen-

te, resolvida com a adoção da Classificação. Internacional 

de Doenças, Leso~s e Causas de Obito. 86 A qualidade da in

formação continua sendo um óbice até hoje considerado por 

todos os especialistas como a primeira barreira que sempre 

se antepõe aos que pretendem utilizar como matéria prima 

de um estudo epidemiológico, dados provenientes de atesta-

d d ~bOt 69,74,77,85,145 os e o 1 o. 

Certamente essas dificuldades continuam existindo 

até os dias de hoje, e não são ainda de pequena monta. Em 

termos brasileiros, basta citar que nos três primeiros sécu 

los de nossa história os registros de óbitos não eram ofi-

ciais, mas exclusivam~nte ec~esiisticos e que até o ano de 

1932 os atestados d.e óbito eram fornecidos em recei tuirio mê 

dico comum. Somente a partir deste ano adotou-se um modelo 

f o o 1 16,74 
o 1C1a • 

Apesar dos inconvenientes sobejamente conhecidos , 
101 . 

concordamos com PASTORELO , quando afirma que "as estatí~ 

ticas de mortalidade, mesmo não sendo perfeitas, são a úni-

ca possibilidade de se avaliar uma tendência temporal"e que 

são vilidos "os dados da ~ortalidade dos atestados de óbito, 

por serem universais, disponíveis e até certo ponto preci

sos". Outro argumento citado por esse autor, em relação aos 
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estudos de mortalidade baseados em dados de atestados de ó-

bito, é oportuno e aplicável no caso da hanseníase, pois se 

trata da "inexistência de registros especiais de óbito que 

possam fornecer informações mais precisas". 

A complexidade dos numerosos fatores envolvidos no 

fenômeno da mortalidade e a dificuldade de sua avaliação 

" quantitativa, são restrições também frequentemente~ feitas 

aos dados clássicos de mortalidade. Assim, o coeficiente de 

mortalidade geral, pela grande influência que sofre das va

riações da composição etária da população, teria pouco va

lor como indicador de saúde para comparação entre diferen

tes regiões. Sua utilização mais segura se faria na avalia

çao da tendência temporal da mortalidade numa determinadapo 

pulação, assim mesmo num nível de baixa discriminação, res

salvadas as transformações demográficas, econômicas e so-

f . d - d ~ do lS 16 7S 8S ciais so rl. as por essa populaçao ao longo o perl.o . ' , , 

Os estudos b&seados em coeficientes de mortalidade 

por uma única causa, a denominada causã básica, também vem 

sofrendo restrições em anos recentes, dadas as dificuldades 

metodológicas com que se depara o pesquisador ao tentar a-. . 
I . d 1 - d b"· d"b . 70,76 79 R 1car as regras e se eçao a causa aS1ca. o o 1tO. ' 

Junte-se também o fato de que determinadas patologias sao 

subestimadas e outras superestimadas,ao ser selecionada uma 

única causa de morte. 70 ,118,119 

Tais inconvenientes, embora reais, nao invalidam 

em nosso entender, estudos de mortalidade por causa básica 

em hanseníase, dada a escassez de relatos específicos, tan-

to no Brasil como. no exterior e a importância de estudos 

deste tipo em países endêmicos como o Brasil, para fornecer 

elementos de diagnóstico de situação de saúde que orientem 
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as atividades de saúde pública. 

1.2. A mortalidade no Estado de São Paulo 

Em nosso siculo, as taxas de mortalidade da maioria 

dos países do mundo ocidental tem exibidó uma queda acentua 

da, atribuida a um complexo de fatores de natureza sócio-e

conômica. sanitária, política e tecnológica. estes últimos 
" 

em especial na área médica. 75 ,77,109,120.l24,145 

Desde o início da revolução industrial os países a-

tualmente desenvolvidos passaram a sofrer um proces~o de in 

tensa urbanização que levou, ao que parece, ao surgimento 

nas cidades)de condições de vida e saúde mais precárias do 

que as prevalentes nos campos. Isto foi motivo de interven

çao do Estado na formulação e desenvolvimento de políticas 

sociais que permitiram uma progressiva melhora do padrão de 

vida urbano. 120 ,124 

A evolução tecnológica do saneamento ambi.ental e da 

medicina, desde o início da era pasteuriana na segunda meta 

de do século XIX até o advento da quimioterapia na década 

de 1930 e da antibióticaterapia na década de 1940, acentua

ram uma tendência já existente de evidente queda da mortali 

dade, em particular da mortalidade por doenças infecciosas. 

Emergiu assim o perfil atual de mortalidade das sociedades 
. 120 124 industrializadas, onde predominam as doenças degenerat1vas. • 

No Brasil, como em outros países em desenvolvimento 

ou subdesenvolvidos, uma queda das taxas de mortalidade tam 

bém vem sendo observada em séries temporais; esta, no entan 

to, apresenta-se defasada nO tempo e atenuada em relação is 

curvas de países desenvolvidos, já que continuam existindo 
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ponderáveis contingentes de população vivendo em estado de 

subnutrição, em precárias condições de habitação e trabalho 

. . d . d - -d· 120 e com llmlta o acesso aos slstemas e atençao me lca. 

No contexto brasileiro, o Estado de São Paulo re-

presenta o exemplo mais rico e intenso das transformações 

urbano-industriais sofridas pelos países ocidentais desde 

há um s~culo. Fisiograficamente integrado numa paisagem tro 

picaI e possuidor de condições extremamente favoráveis de 

clima, solo e rede hidrográfica, são Paulo 'passou a repre

sentar um papel importante na economia brasileira logo que 

a colonização venceu a barreira representada pela Serra do 

Mar e libertou-se da faixa litorânea, ganhando a livre cir

culação pelo Planalto Brasileiro. 42 •44 ,66 

Abolida a escravatura e superados os padrões de re 

lações de trabalho vigentes no período colonial, o Estado 

de são Paulo passa a lider~r um novo ciclo econômico brasi-

leiro: o da cultura "exportadora cafeeira,' baseado em mão de 

obra assalariada proveniente da imigração estrangeira. Nes-

te processo de desenvolvimento gera-se no Estado o princi

pal pólo de a~ividade econômica do País, de início baseado 

na agricultura cafeeira e, em seguida, cada vez mais ligado 

ã industrialização. O fenômeno concomitante de urbanização 

intensa e desordenada vai provocar a formação do maior cen

tro urbano da Am~rica do Sul, a Cidade de São Paulo,Capital 

do Estado, ponto de convergência de uma importante malha 

rodo-ferroviária e eixo de uma intensa atividade industrial, 
. 66 82 83 comercial, financeira e de serVlços. ' , 

Nos últimos decênios um importante papel no cresci 

mento de São Paulo, especialmente de sua Capital, tem sido 

representado pelos grandes contingentes de migrantes inter-
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nos. Esta migraçao, inicialmente de nordestinos e na atuali 

" dade predominantemente de sulinos, é consequência dos fenô-

menos de acomodação e absorção de mão de obra provocados p~ 

1 d . l.rb . .. d dI· t b oI ° 82,110 os esequl. l. rlOS reglonals o esenvo Vllllen o rasl. el.ro. 

Segundo o censo de 1980 o Estado de São Paulo apr~ 

senta uma densidade demográfica de 101~25 hab/km2 e uma ta

xa m~dia de urbanização de 88, 64%,45,46 consiituindo a es 

trutura urbano-industrial mais desenvolvida e organizada do 

pais e o segundo estado brasileiro em taxa de urbanização , 

abaixo apenas do Estado do Rio de Janeiro. As taxas de cres 

cimento demográfico do Estado de São Paulo mant~m-se em ni

veis superiores às apresentadas pelo Brasil como um todo . 

A Região Metropolitana da Grande São Paulo, onde se concen

tra a metade da população do Estado, e nada menos que 69,37% 

de seu valor de transformação industrial~~ a mais importan-

... b d ' 91 110 te a-rea ur ana o Pals. ' 

Os estudos sobre mortalidade realiza~os com a popu 

lação do Estado de São Paulo são relativamente abundantes , 

em particular no que diz respeito ao Municipio de São Paulo. 

Contamos com s~ries históricas bastante extensas, algumas 

das quais comentaremos a seguir. 

RAMOS l09 , 1962 e SCHMID125 ,126, 1959, com dados 

referentes ao Municipio de São Paulo, elaboraram s~ries his 

tóricas do coeficiente de mortalidade geral e de algumas cau 

sas de óbito específicas. desde o final do s~culo passado 

at~ a d~cada de 1950. Concluiram igualmente que a tendência 

da mortalidade geral era de queda continua e que o perfil 

da mortalidade por causa tendia a um padrão semelhante ao 

dos países desenvolvidos, ou seja, declínio da mortalidade 

por doenças infecciosas e crescimento da mortalidade 
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por doenças crônico-degenerativas, inclusive os neoplasmas 

mallgnos. 

GOTLIEB 50 , 1970, estudando japoneses e seus descen 

dentes, assinala o interessante aspecto da presença de "ilhas 

étnicas" na população do Município de São Paulo, nas quais 

" o nível de saúde é mais elevado e, consequentemente, o pa-

drão de mortalidade difere do observado na população geral. 

YUNES148 , 1969, relata que as taxas de mortalidade 

geral no Município de São Paulo sao inferiores as do Estado 

de São Paulo como um todo, entre 1961 e 1965, tendendo a se 

guir a um equilíbrio até o final da década. Na análise da 

mortalidade proporcional por causas, conclui pela existên

cia no Município de São Paulo de uma "situação intermediá

ria entre áreas desenvolvidas e subdesenvolvidas". 

GOTLIEB 5l , 1977, também conclui pela existência de 

um padrão heterogêneo de mortalidade no Município de São 

Paulo, coexistindo problemas típicos de 'regiões desenvolvi

das e subdesenvolvidas. 

GUEDES 53 , 1972, em série histôrica de âmbito esta-

dual, observa o padrão heterogêneo da mortalidade nas diver 

sas Regiões Administrativas do Estado de são Paulo; relata 

redução do coeficiente de mortalidade geral de 32,2% entre 

1950 e 1970 e um acréscimo no valor médio da razão de morta 

lidade proporcional de 30,0% em 1950 par~ 45,3% em 1967. 

YUNES e RONCHEZEL149 , 1974, numa série histórica 

" de mais de cinquenta anos, entre 1918 e 1970, observam que-

da contínua da mortalidade geral, tanto no Brasil como no 

Estado e no Município de São Paulo, sendo as taxas munici

pais inferiores às estaduais até o início da década de 1960, 
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invertendo-se a seguir o perfil. Em todo o período estudado, 

as taxas do Município e do Estado de São Paulo sempre foram 

inferiores as do Brasil como um todo. 

Podemos mencionar ainda alguns trabalhos que se re 

ferem especificamente aos padrões de mortalidade por causa 

básica. No grupo das doenças infecciosas, temos os relatos 

de _.SCHMID125 ,126, 1959, RAMOS 109 , 1962, e de YUNES 148 ,1969, 
--

já citados, além dos de PUFFER e GRIFFITHl07 1968, e GUlMA

RÃES 55 1979, todos evidenciando uma queda sensível da morta 

lidade por doenças infecciosas no Estado, não homogênea, e 

ligada possivelmente à elevação do padrão de vida e saúde 

da população., Diversos trabalhos preocupam-se com a mortali 
. 55 107 148 dade proporc10nal por tuberculose' , e, um deles 

(VRANJAC143 , 1980), estuda especificamente uma série histó

rica da mortalidade por tuberculose no Município de São Pau 

lo, concluindo por sua queda e analisando .as fases endêmi

cas por que passou a população paulistana ao longo dos úl-
1 4 23 59 . timos sessenta anos. Segundo alguns autores " , ,ser1a 

extremamente interessante conhecer-se em que fase endêmica 

("tuberculização" ou "destuberculização") se encontra deter 

minada população, pois este fato estaria associado à susce

tibilidade desta à hanseníase, por possível mecanismo cruza 

do de resistência às duas micobactérias causadoras das' doen 

ças. 

A tendência crescente da mortalidade por doenças 

cardiovasculares no Estado de são Paulo, embora ainda res-

trita a determinados bolsões de nível de saúde mais elevado 

e nao atingindo ainda o padrão dos países desenvolvidos, é 

estudada por LAURENTI e FONSECA73 , 1977, LAURENTI 78 , 1981, 

GOTLIEB S1 , 1977, e PASTORELO e GOTLIEBl02 1978. A mortalida 
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de crescente por neoplasmas malignos ~ relatada em alguns 

dos trabalhos já citadosSl,l02.126 e especificamente estuda 

da por PASTORELOl01 , 1980. Um aumento da mortalidade por 

causas violentas, especialmente homicídios e acidentes de 

veículos a motor, e tendência decrescente da mortalidade por 

suicídio são verificados no Município de São Paulo por BAR

BOSAS 1974, SILVEIRA e GOTLIEB130 • 1976 e JORGE6l 1979 e no 

Estado de São Paulo por GUIMARÃES SS 1979. 

Al~m dos j á referidos, são raros os 'trabalhos exis 

tentes sobre outras causas específicas de mortalidade no E~ 

tado de São Paulo; comp,ilamos o de LAURENTI 72 1981, sobre mor 

1 . d d d .... . d - . SII"l'T'Oll8 ta 1 a e por oenças resplratorlas' agu as e cronlcas. ~H , 

1980, estudada a mortalidade de um grupo especial da popu1a 

ção, doentes portadores de transtornos mentais, em 

aspectos comparável aos doentes de hanseníase. 

muitos 

Vale lembrar aqui que numerosos autores tentam as

sociar a tendência à queda da mortalidade geral e o apareci 

mento de um perfil de-mortalidade proporcional semelhante 

ao de países desenvolvidos, a uma melhora do nível de saúde 

da população, usando indicadores relativos ao saneamento am 

bienta1 (RAMOSl0 9 , 1962),' à disponibilidade de leitos hospi 

talares (GUIMARÃES S4 • 1976) e à proporção de óbitos sem as

sistência m~dica e por causas mal d~finidas CRAMOSl0 9 , 1962 

e GUEDES S3 , 1972). 
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1.3. A mortalidade em hanseníase 

Nos trabalhos relatados no ítem anterior, sobre os 

perfis de mortalidade por causa básica no Estado de São Pau 

lo, os dados de hanseníase são praticamente inexistentes 

As razões de tal fato são diversas e, entre elas, podemos ci 

tar: 

1 9 ) a extrema cronicidade da doença' 

29) o es tigma social associado, causa do ocul ta'men 

to do diagnóstico por parte do doente, da família e 

do médico j 

mesmo 

39 ) a centralização do sistema de informações epi

demiológicas sobre hanseníase 

49 ) a baixa letalidade da hanseníase. 

A letalidade baixa da hanseníase é consenso clássi 

co, consagrado na assertiva de que o doente morre com han

seníase e não de hansenlase. Na literatura nacional e es-

trangeira especializada existe unanimidade sobre a baixa le 

talidade da doença. Discute-se apenas o quadro anátomo-pato 

lógico provocado e os perfis de mortalidade por causa bási

ca na população de doentes. 

Desde o século passado, com os trabalhos de DA

NIELSSEN e BOECK27 e de HANSEN e LOOFT S7 , começou-se a con-

" figurar o quadro anátomo-patológico mais frequentemente en-

contrado nos doentes de hanseníase. Já no início do nosso 

século tinha-se idéia relativamente precisa da importância 

da tuberculose respiratória corno doença associada e do desen 
" volvimento frequente de processos de amiloidose. ' especial-

mente ao nível dos rins e com repercussões funcionais impor 

BIBLIOTECA 
ptDLDADf. DE SAOOf ~ 
\JIIIVERSIDADf. DE slO pAWI 
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63 133 tantes. ' 

PINEDAl05 em 1924, nas Filipinas, observa em autóE. 

sias uma pequena proporção de óbitos por lesões específicas 

e aponta a tuberculose e as nefrites como principais causas 

de morte. A aus&ncia de bacilos nas lesõe~ renais leva-o a 

admitir uma ação irritante dos ésteres de chaulmoogra, en-

tão usados na terap~utica, sobre os rins. 

Em 1925, BUSINC0 2l publica uma série de autópsias 

em doentes de hanseníase, em que predominam os achados aná

tomo-patológicos a nível do aparelho respiratório. Em 1929, 

HOPKINS e DENNEy58 notam importante redução nos coeficien-

tes de mortalidade entre doentes de hanseníase internados 

nos Estados Unidos, o que atribuem a uma seleção de casos 

de melhor prognóstico para hospitalização. Estes autores re 

latam uma série de autópsias em que a principal causa de ó

bito foram as doenças do aparelho respiratório.' 

A partir do trabalho de MITSUDA E OGAWA9?, 1937 

estabelece-se um perfil da anatomia patológica macroscópica 

da hanseníase no Japão. Confirmam-se as conclusões de PINE

DA10S sobre a pouca importância da hanseníase como causa bá 

sica de óbito e a importância maior da tuberculose, quer co 

mo causa básica da morte quer como doença ass~ciada; MITSU

DA e OGA1~A9~ 1937 chegam a afirmar que lesões viscerais 

(principalmente hepáticas) com estrutura tuberculóide, se

riam apenas uma manifestação de tuberculose generalizada as 

sociada. 

KEAN e CHILDRESS62 em 1942, confirmam a tuberculo-

se como causa mais importante de morte, em uma série de au

tópsias do Panamá. Alertam para a superestimação da hanse-
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níase nas causas oficiais de óbito, devido a uma" tradição 

errônea que visava uniformizar os registros". 

A partir de então abre-se a discussão sobre o po

tencial de invasão visceral da hanseníase, sobre o papel do 

bacilo no desenvolvimento das lesões, sobre a natureza e e-

" tiologia dos processos de amiloidose frequentemente encon-

trados nos doentes e sobre a fisiopatologia das lesões re-

nais, ampliando grandemente o conhecimento da patologia da 

doença. 33 ,49,92,111,142 

Na literatura brasileira especializada, surgem os 

trabalhos pioneiros de SOUZA CAMPOS135 , 1936 e de PATEO JR~O~ 

1946 , e a seguir o de MOURA9~ .1949 , aparecendo em todos 

eles a caquexia hansênica como principal causa de óbito,tal 

vez superestimada, pois todos trabalharam com dados de ates 

tados de óbito. Segundo os dois primeiros destes traba-
103 135 ~ . 

lhoa ' , afora a hansenlase, as demais causas de óbito 

encontradas eram as mesmas observadas na população geral 

com destaque para as doenças do aparelho circulatório. 

Na década de 1950, com o trabalho de POw'ELL E SWANl06, 

1955-., a insuficiência renal secundária à amiloidose dos 

riris ~ declarada a causa principal de morte em doentes de 

hanseníase. A presença de bacilos em pelo menos um órgão de 

cerca de dois terços dos pacientes autopsiados revelaria o 

potencial de invasão visceral da doença, principalmente em 

órgãos ricos de sistema retículo-endotelial. 

A natureza, a fisiopatologia e a importância das 

lesões renais como causa de morte são, nesta ~poca, extensa 

mente discutidas em numerosos trabalhos estrangeiros e na

cionais. Nestes últimos destacam-se os de BECHELLI e ROT-
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BERG 6 1956, concluindo, através do estudo de autópsias, pe-

la natureza amiloidótica e abacilífera das lesoês renais. 

PRANÇA4l , 1961 , conclui, apenas por achados laboratoriais, 

que a natureza da lesão renal em hanseníase corresponderia 

a uma pielonefri te crônica; BELDA 8, 1969', com dados de a

testados de óbito, ressalta além da "extraordinária impor

tância das lesões renais", o pape'! das doenças cardiovascu

lares como causa de óbito. ..Y 

o mecanismo fisiopatológico da deposição de subs-

tância amilóide; a distribuição geográfica d? amiloidose tal 

vez relaciónada com peculiaridades alimentares; a relação 

com os episódios reacionais e com as infecções secundárias, 

" frequentes nos doentes de hanseníase; o papel no desencadea 

mento da insuficiência renal e, possivelmente, no da caquexia, 

são preocupações constantes em diversos trabalhos es trangei r,os 

das décadas de 1960 e de 1970. 3,1~,13.l4,19,34,38,60,84,104,13l,144 

No primeiro trabalho baseado em autópsias realiza

do na fnd'ia, DESlKAN e J0B 30 em 1968 reiteram o papel prin-

cipal da tuberculose como causa de óbito, enfatizam a per-

sistência de "lesões viscerais em casos clínica e bacterio-

lógicamente inativados" e a importância dos fenômenos rea

cionais no desenvolvimento da caquexia hansênica. 

A discussão sobre a associação entre hanseníase e 
< 

neoplasmas mallgnos é antiga. Do consenso inicial de que es 

sa associação seria rara por algum grau de incompatibilida 

de entre as duas patologias, passou-se à tentativa de veri

ficar se o defeito congênito~de resposta imune e a estimula 

ção antigênica crônica do sistema retículo-endote1ia1, que 

ocorrem na hanseníase, não predisporiam a uma maior inci-

d" . dI' ab Ih 1 d 26,64 96 97 108 enCla e neop asmas. Dl versos tr a os consu ta os, ' , , 

14 



a maioria utilizando técnicas estatísticas como as das tá

buas de vida e do estudo de coortes85 , referem quase unani-

memente que não ocorre associação, ou seja, que de modo ge-

ral um doente de hansenlase tem a mesma probabilidade de 

morrer por neop1asmas malignos do que qualquer individuo da 

1 - 87,89,141 popu açao. 

SASAKI 122 , 1976; SASAKI 121 , 1978 e SASAKI e NAMBA123 

1980, em trabalhos realizados no Japão com pacientes inter-

nados em sanatórios, relatam uma tendência crescente de mor 

tal idade por neoplasmas no decorrer da década de 1970, atin 

gindo o primeiro lugar entre as causas de õbito, no ano de 

1977. 

Sob o prisma epidemiológico,os trabalhos existen

tes sobre mortalidade em hanseniase tem na introdução do 

tratamento ã base de sulfonas, em 1941 nos Estados Unidos 36 

o seu marco histórico. Ate então, alguns autores como HOP

KINS e DENNEy58 em 1929 e KEAN e CHILDRESS62 em 1942 haviam 

notado uma redução das taxas de mortalidade entre os doen

tes e tendência ã superestimação da hanseniase como causa 

de morte, proyocada por u~a necessidade de uniformização 

dos registros dos hospitais especializados. No Brasil, os 
103 dados apresentados no trabalho de PATEO JR , referentes 

ao periodo anterior ã introdução do tratamento sulfônico 

nos levam a suspeitar de um fenômeno semelhante de superes

timação da hanseniase como causa de óbito. 

Ainda com relação ã era pré-sulfônica, GUINTO e 

cols. 56 em 1954, nas Filipinas, não notaram excesso de mor-

talidade dos doentes de hanseniase em geral em relação -a 

população. O risco de morrer seria maior apenas nos vircho-
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wianos mascu1~no~ com ma,is de 3Q anos de idade. 

gência do 

1952 e de 

Na década de 1950 nos Estados Unidos, em plena vi

tratamento su1fBnico, os trabalhos de DOULLe co1~2 
52 . 

GRAYe BANCROFT 1952, revelam o resultado espeta 

cular da ~ulfonoterapia na queda das taxas de mortalidade e 

no prolongamento da vida dos pacientes. Observaram também re 

dução evidente das taxas de mortalidade por tuberculose , a

tribuível ao aparecimento da antibióticoterapia específica e 

às melhores condições de vida nos hospitais, além da m~lho-

ria das condições sociais gerais ocorrida " 
~ 

apos a Segunda 

Guerra Mundial. Isto também foi observado no Japão, por TEKA 

DA140 1957 e, já na década de 1970, novamente nos Estados U

nidos, por FELDMAN e STURDIVANT37~ 1975. 

Na América Latina temos os trabalho de YBARRA PEREZ 

e GONZALEZ PRENDES147 1958 e de YBARRA PEREZ e FOJ0146 1958, 

93 " 94 
em Cuba e "de MOURA , 1949 e de MOURA ,1950, no Brasil, de 

monstrando diferenças evidentes nos índices de mortalidade , 

no tempo médio de doença e no perfil de causas básicas de ó

bito, entre os períodos anterior e posterior à súlfonotera-

pia. 

E importante ressaltar que todos os trabalhos até 

aqui citados referem-se a doentes internados e em sua quase 

totalidade pertencentes à forma clínica virchowiana. O traba 

lho de NOORDEEN95 1972, realizado na India, é o primeiro que 

observa pacientes não internados, e das diversas formas c1í-

nicas da doença, pretendendo com isto demonstrar os efeitos 

diretos e indiretos da do~nça na experiência de mortalidade 

do grupo. Conclui que o maior risco de morrer é o dos vircho , 
wianos nio internados, o que é largamente compensado com a 

interna.çio. Os pacientes nao virchowianos, habitualmente nao 
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internados, t&m taxas de mortalldade superiores is dos vir-

chowianos internados, o que em parte poderia ser explicado 

pela maior exposição dos nio virchowianos aos fatores de 

" risco indiretos, consequentes ~ marginalização social e eco 

nômica provocada pela doença. 

PARETA98 ,99, em 1975 e em 1978, utilizando tábuas 

de vida, demonstra em doentes do Estado de São Paulo, que a 

terap~utica sulf8nica melhora a sobrevida desses pacientes, 

especialmente dos virchowianos. 

PARETA e BELDAlOO., em 1976 afirmam que em termos 

de sobrevida a modalidade mais grave da hansenfase ~ a tu

berculBide, com esperanças de vida sistemáticamente inferio 

res is da população geral, o que nos virchowianos e indeter 

minados s5 ocorre at~ os quarenta anos de idade. 

132 SMITH e GUINTO em 1978, em doentes virchowianos, 

tentam associar sobrevida e idade de infcio da doença, con

cluindo que a sobrevid~ é menor quando a doença aparece an

tes dos vinte anos de idade. 

Vale mencionar aqui, dada a enorme inf1u&ncia dos 

fatores psicossociais e s5cio-econômicos historicamente 1i

, 18 28 
gados ã hansenlase ' ,alguns trabalhos que tentam rela-

cionar o tipo de organização social, a marginalidade e o 

"stress" aos perfis de mortalidade. Entre esses trabalhos ci 

tamos os de CASSEL 22 , 1974 e de EYER e STERLING
3? 1982, cu-

ja linha de pensamento talvez possa contribuir para a eluci 

dação do perfil psiquiátrico dos pacientes, estudado por 

KUMAR e VERGHESE65 em 1980, e de uma taxa de suicídios refe 

rida por veze~ como superior ã taxa global da população, co 

mo por exemplo no relato de SASAKI e NAMBA123 , 1980, no Ja-

I, 



pão. 

cos na 

1979 e 

Ainda quanto à influência de fatores sócio-econômi 

mortalidade, convém citar os trabalhos de EDELMAN 34 , 

de SKINSNES131 , 1976, que, embora inconclusivos, te!!. 

tam relacionar o defeito de imunidade celular, observado nos 

doentes de hanseniase, com possfveis defici~ncias nutricio-

nais. 

Concluimos esta revisão com a apresentação de al

guns dados não publicados, referentes ao Estado de São Pau-

10: 

Em trinta e cinco necrópsias de adultos, todos vir 

chowianos, realizadas no Departamento de Profilaxia da Le-

pra nos anos de 1936 e 1937, a tuberculose figurou como cau 

sa de morte em onze casos (31,42\), as nefrites em onze ca

sos (31,42\) e a hanseniase em três casos (8,57\). Em dez 

crianças autopsiadas no mesmo periodo, com idades variando 
-

entre duas horas e dezoito meses, tendo pelo menos um dos 

progenitores doente de hanseniase, não foram encontradas aI 

teraçôes anátomo-patológicas nem bacilos em qualquer dos ór 

gaos internos.* 

Numa série de cento e quarenta e tr~s autópsias de 

adultos, em sua maioria (81,81\ dos casos) virchowianos e 

dimorfos, real i zadas ~ en tre 1971 e 1980 no Hospital "Lauro de 

Souza Lima", as Doenças Infecciosas e Parasitárias foram a 

principal causa de morte, com 52 casos (36,361). Destes ca-

sos, 32 (61,53%) tiveram a hanseniase como causa básica, 9 

* Comunicação Pessoal - Dr. Simão Cohen - Seção de Anatomia 
Patôlogica - Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sani
tária do Instituto de Saúde - Secretaria da Saúde do Esta 
do de São Paulo. 
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casos (17 ~ 30 %) a Doença de Ch.agas e 5 casos (9,61 t) a tuber 

culose. O segundo grupo mais importante de causas de óbito 

foram as Doenças do Aparelho Circulatório ,com 40 casos (27 ,97%), 

o terceiro os Neoplasmas, com 19 casos (13,28%). No Grupo 

de Doenças Endócrinas, Metab81icas, Imunitárias e Nutricio

nais, responsável por 8 8bitos, a Amiloidose correspondeu ã 
" * causa mais frequente, com 5 casos (62,50%). 

Com dados de atestados de óbito recolhidos no Ser-

viço de Arquivo Médico e Estatística do Hospital "Padre Ben 

to", que interna preferencialmente pacientes com intercor-

r8ncias graves devidas ou não i hanseníás~, para uma ... . ser1e 

de 57 óbitos ocorridos durante o. ano de 1980, dos quais a-

proximadamente a metade era constituida de virchowianos, ob 

servou-se como principal causa de morte o Grupo das Doenças 

do Aparelho Circulatório, com 11 casos (19,29%). Em segundo 

lugar fic~ram as insufici~ncias' renais com uremia, com 9 · ca 

sos (15,78%) e em terceiro a hanseníase e os neoplasmas 

** com 5 casos (8,77%) cada. 

1.4. A política de controle da hanseníase no Estado de São 

Paulo. 

Estudos recentes de Epidemiologia Social tem enfa

tizado a necessidade do fenõmeno saúde - doença ser estuda

do nao apenas num nível biológico e individual mas, também 

na sua dimensão histórica e social. LAURELL 68 , 1982, admite 

* Comunicação Pessoal - Dr. Raul Negrâo Fleury - Serviço de 
Anatomia Patológica - Hospital "Lauro' de Souza Lima"-De
partamento de Hospitais de Dermatologia Sanitária-Secre
taria da Saúde do Estado de são Paulo. 

** Comunicação Pessoal - Dra. Silvia Maria Tolomei Teixeira 
e Dra. Leontina Conceição Margarido - Hospital"Padre Ben 
to"-Departamento de Hospitais de Dermatologia Sanitária-=
Secretaria da Saúde do Estado de Sâo Paulo. 
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a existência de "perfis patológi.cos coletivos que seriam, ao 

longo do tempo, resultado de transformações da sociedade". 

Segunda a Epidemiologia Social. existiria ao longo 

da história uma articulação entre os processos social.saúde-

do d "" d . . . -. "'d' 6 7 6 8 ençªe e estruturaçao as rnstltuiçoes me 1cas. • 

Dentro desta pespectiva procuraremos, neste ítem 

tecer consideraçôes sobre as condiçôes economicas, políticas 

e sociais vigentes no Estado de São Paulo no período de meio 

século abrangido pelo nosso estudo e, também descrever a es

truturação e a evolução das instituições e serviços de saúde 

gerais e especializados em hanseníase, com .a finalidade de 

contribuir para a compreensao dos fenômenos epidemiológicos 

específicos observados. 

As origens da hanseníase no Estado de são Paulo sao 

pouco conhecidas; parecem ter s"ido as -mesmas admitidas para 

outras regiões do território nacional, ou seja, para alguns 

os colonizadores portugueses, particularmente os açorianos 
. 9 88 136 e, para outros, escravos afr1canos.' , 

São r~ras também. as notícias a respeito da época da 

entrada da doença no Estado e da evolução local da endemia 

nos primeiros séculos da nossa história. Não nos parece ra

zoável admitir, entretanto, que o aparecimento e a expansao 

da doença tenham sido posteriores ao ocorrido em outras capi 

tanias;,88,134,136 

No final do século xvrrr, tudo indica, a hanseníase 

já representava importante endemia no Estado de São Paulo e 

os principais focos se situavam no Vale do Paraíba, ao longo 

do caminho para o Rio de Janeiro. O movimento das bandeiras, 
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desbravando e promovendo a colontzação do interior,difundiu 

h .. 1 d E t d 9,88,134,136 a ansenlase para o centro e para o su o s a o. 

Nos períodos colonial e monárquico a atenção ao do 

ente de hanseníase ficou dependend~ totalmente da caridade 

pública, que' construiu asilos para abrigá-los, como por exe~ 

pIo os localizados em Itu e na Capital. Em 1863 fundou-se o 

Asilo de Lázaros de Campinas, o primeiro custeado pela Muni 

cipalidade, e que recebia pequena subvenção do Governo esta 

dual~8,136, 

Na penúltima década do século XIX ocorrem a aboli

çao da'escravatura (1888) e a instauração do regime republi 

cano (1889); nesta época, o Brasil, tendo i frente o Estado 

de São Paulo, entra em um novo ciclo de atividade econômica, 
. 17 42 a economia exportadora cafee~ra ' ,que tornou necessária 

a importação de mão de obra estrangeira, especialmente de 

assalariados italiànos, provocando a ocupação efetiva do so 

lo em grandes regiões do Estado (ROSSI l12 , 1980). 

o surgimento de grandes contingentes de indivíduos 

suscetíveis e o pr6prio desenvolvimento da até então incip! 

ente cidade de São Paulo, provocaram o agravamento da ende

mia. O intenso grau de politização dos imigrantes estrangei 

ros fez crescer a pressão sobre as autoridades sanitárias p~ 

ra que definissem uma política global e efetiva de controle 

da doença, até então deixada a cargo das municipalidades do 

interior e dos hospitais filantrópicos, as Santas Casas de 

M· ..... d· 9,88,136 lserlcor la. 

Emílio Ribas, na época diretor do Serviço Sa~itá

rio do Estado de São Paulo, após proceder a um censo esta

dual de doentes, o denomInado Censo Vampré (1912), apresen-
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tou ao l' Congresso M~dico Paultsta o plano geral de contro 

le da endemia, baseado na criaçao de Asilos~Colônia apoia-

d .., - . 9 88 136 dos por uma re e de Dispensarios e alguns Preventor10~' , 

o censo Benigno Ribeiro, realizado em 1923,mostrou 

" o agravamento da situação. Como consequência, cria-se a Ins 

petoría de Profilaxia da Lepra (1925) e elabora-se a Lei 

Paula Souza (1926), primeiro documento legal relativo à pro 

filaxia da hanseníase no Estado de São Paul09 . 
,.-

Em 1927 Aguiar Pupo assume a Inspetoria de Profila 

xia da Lepra. Em 1928 inaugura-se o primeiro Asilo - Colônia 

em Santo Ângelo e, em 1929, com a reforma da lei Paula Sou

za e o envolvimento dos municípios nas atividades de contro 

le, criam-se as condições para a estruturação do Departamen 

to de Profilaxia da Lepra (D.P.L.), entre 1930 e 1935?·88 

o período em que se inicia o nosso estudo coincide, 

historicamente, com a crise econômica mundial de 1929, re-

fletida no Brasil com a·bancarrota do café e um dos fatores 

fundamentais no desencadeamento da Revolução d~ 1930. Estes 

fatores, como descreve ROssr l12 ,1980, "levaram ã elabora

ção de um novo projeto econômico nacional baseado na indus-

trialização, aproveitando a mão de obra concentrada nas ci-

dades e levando-a em conta nas decisões po1íticas",entre as 

quais se inclui a solução dos problemas sanitários. Nesse 

contexto ~ reivindicada a SOlUÇa0 de endemias graves como a 

hanseníase, surgindo o Departamento de Profilaxia da Lepra.-

A instauração de um governo forte (o Estado Novo ) 

1937 G ~l· V 17 - d . em por etu 10 argas ,com a nomeaçao e 1ntervento-. 

res evidencia de um lado uma tendência centralizadora muito 

forte e de outro uma ampla autonomia administrativa,que for 
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1 o i ,... °d o - o 17 talece, num plano gera. as lnst tu~çoes prevl enc~arlas e, 

especificamente no caso da hanseníase, a implantação de uma 

estrutura vertical como o Departamento de Profilaxia da Le

pra. Este vive então sua época áurea em termos financeiros 

e administrativos, no auge da política de internação compu! 

sória dos doentes. 

Em 1945 termina o período ditatorial do Estado No-

vo, coincidindo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Inicia

-se um período de liberalização do regime político e uma 

maior soma de poder é transferida dos Estados para o nível 

federal~7,112 A tecnologia gerada pelo esforço industrial 

de guerra faz aparecer na área médica uma série de inova-

çoes terapêuticas, os antibióticos e novos quimioterápicos, 

como por exemplo as sulfonas~0,24 De início empregadas nos 

E d U °d 36 . d 1944 b- B 01 137 sta os nl os e a part~r e tam em no raSl ,sem 

pre com resultados espetaculares no tratamento da hansenía

se, as sulfonas por via oral (sulfona mãe, ou diamino-dife

nil sUlfona) passam a ser utilizadas para tratamento em mas 
. 

sa no Brasil a partir de 1948?,137. 

Na década de 1950, com base nos excelentes resulta 

dos obtidos com o tratamento sulfõnico, aparecem no VI Con-

gresso Internacional de Leprologia, realizado em 1953 em Ma 

drid, as primeiras recomendações de tratamento ambulatorial 

dos doentes, e no Seminário da Organização Panamericana de 

Saúde, realizado em Belo Horizonte em 19586 ,9, decide-se so 

bre a abolição do isolamento compulsório. 

No plano político e social observa-se o fim da he-

gemonia da economia cafeeira agro-exportadora, ao lado de 

industrialização e urbanização intensas. HA sociedade se 

torna mais complexa e o comportamento político se atomiza , 
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dando origem ao fenômeno do populismo'" lROSSI l12 ,1980) ,que 

se caracteriza no plano da saúde por barganhas com os sindi 

catos e hipertrofia do sistema previdenciirio de assist~n

cia médica. Isto se faz em detrimento do setor saúde públi-

ca, do qual sempre fez parte a hanseníase, institucionalme~ 

te fraco e carente de recursos, apesar da crlação, em 1953, 

do Ministério da Saúde, desmembrado do Ministério da Educa-

. - -d -b' 17 çao e Sau e Pu llca. 

Em 1955, "com a retórica modernizante do "deserivol 

vimentismo",a economia brasileira se abre ao capi tal estran

geiro" CROSsr l12 , 1980); os desequilíbrios gerados por uma 

fase de industrialização rápida provocam processo inflacio

nário que vai desestabilizar o governo e, entre outros acon 

tecimentos, desembocar no movimento de 1964. No plano da a~ 

sist~ncia médica, sob pressão dos sindicatos, "o Estado as

sume pela primeira vez, em lei·, a assistência médica a to

dos os trabalhadores" CROSSI l12 1980). No que diz respeito 

... h ' a ansenlase, por decreto federa1 29 de 1962 fica abolido 0-

ficialmente o isolamento compulsório dos doentes, provid~n-

cia logo em 19~3 referendada pelas conclusões do VIII Con-

gresso Internacional de Leprologia realizado no Rio de Ja

neiro, que rotulou o isolamento de "anacrônico,,9. Vive-se, 

na prática, a experiência da era dispensarial no controle 

dos doentes, como uma tentativa de sua absorção social. 

o regime político instaurado em 1964 insere defini 

tivamente o desenvolvimento brasileiro como dependente do 

processo mais amplo do desenvolvimento capitalista. A inten 

sa concentração de renda gerada nos anos do "milagre brasi

leiro" refletiu-se na piora das condições de vida e saúde 

da população, o que levou o governo, dentro de um contexto 
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de centralização po1itico~admini5trativa, a agir de forma 

tecnocritica na irea da saGde, ao utilizar matodos de p1an~ 

jamento para as decisões, despojando-as assim de seu conteG 

do politico (~OSSrll2, 1980). E deste periodo a Reforma Ad-

ministrativa da Secretaria da SaGde do Estado de São Paulo 

(l967_l~70)l28, cujas diretrizes básicas foram a descentra

lização executiva e a centralizaçao normativa ,das ações de 

saGde. 

Em 1967 se unificam os Institutos de Previdên:cia 

existentes, criando-se o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS) e adotando-se a política de privatização dos 

serviços de assistência médica. Na área da Educação, multi-
, 17 112 plicam-se as escolas médicas partlculares. ' 

Na Reforma Administrativa da Secretaria da SaGde 

do Estado de São Paulo extinguiu-se o Departamento de Profi 

laxia da Lepra, passando os doentes de hanseníase a ser 

controlados ambulatorialmente, dentro da programação geral 

dà rede de. Unidades Sanitárias estaduais. Os Hospitais Espe 

cializados foram mantidos, agora com o nome de Hospitais de 
, 

Dermatologia Sanitária, p~ra inteTna~ão em casos de inter

corrências e para proporcionar aos.doentes uma retaguarda 

" hospitalar geral já que apesar de frequentemente previden-

ciirios, uma vez diagnosticados permanecem, na maioria, sem 

acesso ao sistema de atenção médica da previdência social . 

A estrutura central do antigo Departamento de Profilaxia da 

Lepra ê mantida, sob o nome de Divisão de Hansenologia e 

Dermatologia Sanitária do Instituto de SaGde: mantém-se a 

Biblioteca e as Seções de Arquivo Central, Epidemiologia 
... ...... 128 Elucidaçao e D1agnostico e Anatomia Patolog1ca. 

Do ponto de vista terapêutico. mas com importantes 
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repercuss5es na irea da safide pfiblica, temos em 1963,no Bra 

si1, o primeiro ensaio de utilização da rifamicina sv no 

tratamento da hanseníase, por SOUZA LIMA e OPROMOLLA138 . Es 

te antibiótico, bactericida para o Mycobacterium leprae 

abre uma nova perspect i va de controle, pela rapidez com que 

consegue estancar as fontes de infecçio. 

Ji integrado nas atividades gerais das Unidades Sa 
~. 

nitarias, o controle da hanseníase passa a contar em 1976 
.- 129 ' com um subprograma específico da Secretaria da Saude ,que 

o insere nas atividades de saúde do adulto, dentro de uma 

filosofia de programação descentralizada e integrada das a

ções de atendimento a nível local. Coexiste entretanto com 

estruturas centralizadas remanescentes do período anterior, 

quanto ao sistema de vigilância epidemiológica e às ativida 

des de diagnóstico, especialmente histopato1ógico. 

também da década de 1970 as providências oficiais a 

Datam 

nível 

federal e estadual no sentido da abolição do termo "lepra" 

2S 80 127. e derivados e subs ti tuição por hanseníase e .correspondentes.' , 

Esta mudança de terminologia, cujo objetivo é a desestigma

tização da doença e do doente, ve~ coroar de êxito campanha 

liderada por ROTBERG l13 ,llS iniciada no Brasil e com reper-

- . ' . . 114,116 cussoes lnternaClonalS. 

Nos filtimos anos observa-se uma progressiva descen 

tralização das atividades de controle da hanseníase e, para 

isso, vem-se processando o treinamento de pessoal médico e 

para-médico nas atividades do Subprograma. Discute-se, no 

momento, a viabilidade e a conveniência da inserção das ati 

tividades de controle da hanseníase em possíveis programas 

d - .-......d 81 e atençao primaria a sau e· 

Resumindo. podemos dizer com BRAGA17 , 1978, que no 
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período abrangido por nosso estudo "emerge e toma forma uma 

política nacional de safide, visando os assalariados urbano~' 

atrav~s da assist~ncia m~dica da previd~ncia social, que se 

hipertrofia a partir da d~cada de 1950 e se privatiza na d~ 

cada de 1960. 

No caso particular da hanseniase, partindo de uma 

interpretação errBnea do declínio da endemia na No~uega e 
./ 

59 em outros países, no decorrer do s~culo passado ,estabele 

ce-se no Estado de São Paulo, a partir de 1930, concomitan-

temente com a instauração de governos centralizadores. uma 

política de controle da endemia tamb~m centralizada e ver

tical. Esta se estrutura fortemente e se mant~m por quase 

trinta anos, apesar do aparecimento neste período de recur

sos terap~uticos capazes de alterar o curso natural da doen 

ça no indivíduo e da endemia na coletividade. 

Os fenBmenos mais recentes de deterioração das con 

" dições de vida urbana e consequente "urbanização" das ende-

mias rurais, 'coincidem no tempo,no caso da hanseníase, com 

a adoção de medidas de controle cada vez mais horizontaliza 

das e integradas nas açõe~ gerais de safide. Ressalve-se en

tretanto que desde 1930 at~ hoj e a hanseníase sempre se con~ 

tituiu num dos exemplos mais nítidos de endemia de compet~~ 

cia do subsetor safide pfiblica, ou seja, dentro da dicotomia 

histórica das instituições de saúde no Brasil, daqueles sub 

setor mais carente de recursos e ao qual compete a solução 

das doenças de massa, em nível coletivo. Todo o processo de 

agigantamento da rede assistencial curativista, com seus 

orçamentos milionários, marginalizou sempre a hanseníase co 

mo endemia e o doente de hanseníase como beneficiário indi-

vidual, a tal ponto que no Estado de são Paulo todas as ati 
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vidades de seu controle sao de responsabilidade exclusiva e 

total da Secretaria da Saúde do Estado, sem qualquer convê

nio ou subvenção previdenciária. Uma vez diagnosticado um 

caso de hanseníase no Estado de São Paulo, o doente, mesmo 

que previdenciário, é virtualmente excluido da atenção médi 

ca da previdência social, não só quanto ã doença específica 

mas tambêm. dados os fenômenos de estigmatização e margina-

lização ainda existentes, quanto a qualquer outra doença que 

venha a apresentar ao longo dos mui tos anos em que, em . ,ge-

ral, permanece na condição de "hanseniano". 

Como aI ternativa de solução para os problemas atual 

mente colocados, discute-se hoje a possível integração da 

hanseníase er. programas globais, nao excludentes, de aten

ção primária à saúde, com diretrizes calcadas nas reais ne

cessidades sociais e articulados a um propósito político 

mais amplo de elevação do padrãD de vida da populaçã0 81 . A 

repercussão de programas semelhantes sobre os níveis endêmi 

cos da hanseníase ê int.ensa, como mostra a experiência de 

outros países, tanto no passad0 59 como atualmente l17 . 
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2. OBJETIVOS 



No presente trabalho teremos como objetivos: 

a) Descrever e analisar a tendência temporal: 

- dos caracteres epidemiológicos relativos a:se 

xo, idade, forma clínica final da doença, local de ocorrên

cia do óbito, tempo de doença até a matrícula e tempo da do 

ença até o óbito, dos doentes de hanse~íase falecidos no Es 

tado de São Paulo entre os anos de 1931 e 1980. 
.; 

- da mortalidade proporcional, mortalidade espe 

cífica e letalidade por hanseníase no Estado de são Paulo , 

entre 1931 e 1980. 

- do padrão de mortalidade segundo a causa bási 

ca do óbito, dos doentes de hanseníase falecidos no Estado 

de São Paulo-entre 1931 e 1980. 

b) Fornecer subsídios para a compreensao dos fenô

menos de natureza demográfica,· sócio-econômica, política e 

. tecnológica, interferentes na evolução histórica dos aspec

tos epidemiológicos considerados. 
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3. MATERIAL E 

MbTODOS 



3.1. Fontes dos dados 

Este trabalho foi realizado na Divisão de Hansenolo 

gia e Dermatologia Sanitária do Instituto de Saúde da Secre

taria da SaGde do Estado de São Paulo. 

A Seção de Arquivo Central da Divisão de Hansenolo 

gia e Dermatologia Sanitária possui prontuários de todos os 

doentes de hanseníase registrados no Estado de São · Paulo,de~ 

de o ano de 1924 at6 nossos dias. Desses prontuários consta, 

al~m dos dados pessoais e clínicos do paciente, uma cópia da 

Certidão de Obito do Cartório de Registro Civil ou a trans

crição dos dados de óbito . (inclusive as causas de morte), de 

um Boletim proveniente dos Hospitais Especializados de Derma 

tologia Sanitária. Em qualquer dos casos, a data,·o local, a 

{orma clínica final da doença e as causas da morte, sao ano

tadas na folha de ocorrências do doente. Só após esta provi

dEncia 6 dada baixa~ por óbito, do prontuário. 

Entre os anos de 1924 e 1930 foram registrados e 

constam do Arquivo Central, seiscentos 'e quatro óbitos, que 

foram excluidos do presente trabalho. 

Note~se que a partir de 1979 o Arquivo Central pas

.sou a dar ' baixa .por óbito mediante declaração de dois fami

liares do paciente, perdendo-se portanto, nesses casos,os da 

dos contidos na Certidão de Obito. 

Os dados sobre prevalência da hanseníase (doentes e 

xis tentes em 31 de dezembro de cada ano) foram obtidos dire-

tamente dos registros da Seção de Epidemiologia da Divisão 

de Hanseno1ogia e Dermatologia Sanitária, para o período de 

1971 a 1980. Os relativos a doentes internados em Hospitais 
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de Dermatologia Sanitária, no período 1971-1980, foram for-

necidos pelo Departamento de Hospitais de Dermatologia Sani 

tária da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Para o 

período de 1931 a 1970 a fonte dos dados foi a Tese de Dou

toramento do Prof. DT. WALTER BELDA9 , 1972. 

Os dados populacionais e de mortalidade geral fo

ram obtidos na Seção de Demografia Dinamica da Fundação Sis 

tema Estadual de Análise de Dados (SEADE), da Secretaria de 

Economia e Planejamento do Estado de São Paulo e complemen-

tados e cotejados com dados existentes na literatura espe

"1" d 2,47,110 Cla lza a . 

3.2. Consolidação dos dados 

As estimativas de população foram calculadas pelo 

método geométrico, segundo a fórmula: 

Pt = Po (1 + r)t , onde 

Pt = popu1açã~ no final do perfodo censitirio 

Po = população no infcio do período censitirio 

r = taxa de ~rescimento populacional 

t = intervalo de tempo, 

a partir da interpolação de dados censitirios, para popula

ções residentes, em.1 9 de julho de cada ano. 

Dos prontuirios dos doentes de hansenfase, faleci-

dos entre 1931 e 1980, foram anotados o sexo, ano de nasci-

mento, ano de matrfcu1a, tempo de doença na ocasião da ma

trícula, forma clínica final da doença, ano e local de ocor 

rência do óbito e causas de morte constantes na Certidão 

de Ohito anexa ou na folha de ocorrências do doente. 

BIBLIOTECA 
PIOLDADf. DE SAOoE ~ 
llllVEJtSIDADE DE sAO ,..wt 
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Os dados colhidos foram processados eletrônicamente 
, , 

pelo Sistema IBM/3 - Modelo 10, em duas unidades de ' fita maK 

netica 1 obtendo-se as seguintes distribuições. 

" ti 

- distribuição geral, anual e quinquenal, por idade, 

sexo, forma clínica final e local de ocorrência do óbito. 

" " idade média e mediana, por quinquênio· 

- tempo médio e mediano de doença na ocasião da ma-

" " trícula, por quinquênio. 

- tempo médio e mediano de doença na ocasião de óbi 

" " to, por quinquênio. 

- Razão de Mortalidade Proporcional C!ndice qe Swar90P 
tt " 

e Uemura, por ano a por quinquênio. 

- Coeficiente de Mortalidade Geral, por ano e por 

" " quinquênio . 

- Coeficiente "de Mortalidade Específica por hBnse-
tt " 

níase, por ano e por quinquênio. 

- Coeficiente de Letalidade da hanseníase, por ano 

" " , .... 
e por qU1nquen1o. 

- Indicador de Mortalidade Proporcional por hanse-
" ti 

níase, por ano e, por quinquênio. 

- Indicador de Mortalidade na população de doentes 
" t, 

de hanseníase, por ano e por quinquênio. 

- Distribuição dos óbitos por causa básica, segundo 

as Seções da Classificação Internacional de Doenças, Lesões 

e Causas de Ohito (9 a revisâo - 1975)86, por q~inq~ênio. 
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- Distribuição dos ôbitos por causa básica, segun

do algumas Categorias e Subcategorias da Classificação In

ternacional de Doenças, Lesões e Causas de Obito (9~ revi-

sâo .... 
86 tt" 

1975) por quinquSnio. 

- dos 5bitos cuja causa básica foi a hanseníase 

foram obtidas distribuições particulares segundo os seguin

tes atributos: idade, forma clínica final, tempo de doença 

até a matrícula e tempo de doença até o óbito. 

3.3 Críticas aos dados 

A classificação atual de formas (ou'tipos) e gru

pos clínicos da hanseníase, por nós utilizada neste traba

lho, passou a ser adotada a partir das recomendaçõ~s do V 

Congresso Internacional de Leprologia, realizado em Havana, 

no ano de 1948?,9. Os prontuários de pacientes registrados 

. anteriormente a essa data, na S~çio de Arquivo Central da 

Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitária, foram po~ 

teriormente reclassific~dos por uma equipe de hansenologis-

* tas, de acordo com a nova classificação proposta; este úl-

timo dado foi por nós utilizado para classificação da forma 

clínica final dos doentes: 

Para manter a uniformidade em relação ã terminolo-

gia adotada pela Nona ReviSão (1975) da Classificação Inter 

nacional de Doenças, Lesões e Causas de 6bit0 86 , utilizamos 

a denominação Indeterminado para o grupo clínico que a maio 

ria dos hansenologistas julga mais apropriado chamar de In

diferenciado. 

Embora os dados de prevalSncia da hanseníase sejam 

* Comunicação Pessoal - Prof. Dr. Walter Belda 
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referentes a 31 de dezembro, foram utilizadas estimativas de . . 

população para l~ de julho de cada ano, pela maior facilida

de de obtenção deste dado demográfico em nossas agências es

pecializadas oficiais. pela maior comparabilidade dos coefi

cientes e indicadores por nós calculados com os de outros es 

tudos e, principalmente. porque julgamos desprezível a mar

gem de erro 6corrida por esse motivo no cálculo desses coefi 

cientes e índices, levando-se em conta que o objet1vo do tra 

balho 6 a anilise de tendências de uma s~rie temporal e~ten-

sa. 

" Durante o período de cinquenta anos abrangido pelo 

presente trabalho, foram adotadas nada menos do que seis di

ferentes revisões da Classificação Internacional de Doenças, 

Lesões e Causas de Obito. Em todas elas a hanseníase sempre 

foi classificada como uma categoria individualizada; entre

tanto, variaram muito neste período não só os modelos de a

testado de óbito utilizadosl5.l6.39.69.74(0 início do nosso 

período de estudo prati~amente coincide com a adoção de um 

modelo oficial no Brasil. no ano de 1932), como tamb~m os 

" crit6rios e regras utilizados na informação da sequência de 

causas da morte. 

Por urna questão de uniformização e, a nosso ver,sem 

prejuízo da fidelidade dos dados para fins de urna avaliação 

de tendência histórica. fizemos uma equivalência das Catego 

rias existentes desde a Quarta at~ a Oitava Revisões da Clas 

sificação Internacional de Doenças,Lesões e Causas de Obito, 

para as respectivas Categorias da Nona Revisão (1975) e uti

lizamos as regras de seleção por ela propostas e atualmente 

em vigor, para a seleção da causa básica do óbito. 

" " A utilização de coeficientes m~dios quinquenais na 
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avaliação da tendência temporal da mortalidade possibilitou 
. . 

125,126 .. 1 d d' .. -contornar • no nlve e lscrlmlnaçao a que nos pro-

pusemos~a dificuldade de utilização de qualquer outro pro

cedimento estatístico. 

Não nos abatendo pelo purismo científico, mas ten-

do como procedentes as críticas dos que consideram pouco 

confiivel qualquer trabalho de mortalidade baseado. em dados 

de atestados de óbito, julg~mos prudente não recorrer a um 

levantamento por amostragem do material, e sim, apesar das 

enormes dificuldades, trabalhar com o universo dos óbitos 

registrados por um órgão de informação epidemiológica extre 

mamente centralizado e eficiente no controle de uma doença 

crônica, de cura difícil e socialmente marginalizante, cu-

jas políticas de controle sempTe foram monopolizadas pelos 

organismos~úblicos estaduais. A política de internação com 

pulsória e prolongada dos doentes, vigente em boa parte do 

período estudado, se por um lado propiciava fugas, evasões 

" e consequentemente falhas de informação, poi outro lado re

presentava o único recurso de assistência m~dica com que 

contava um segmento populacional caracteristicamente da bai 

~o nível sócio-econômico,.como.~ at~ hoje o de doentes de 

hanseníase9.l0.ll. Este último fator, ponderivel entre to

dos, a nosso ver, atenua as possíveis distorções dos dados 

obtidos, permitindo com razoivel segurança, dada a intensi

dade do controle m~dico e sanitirio a que esteve submetida 

esta população, uma anilise de tendências a longo prazJ~,lOl 
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4. RESULTADOS 



Os resultados obtidos sao apresentados a seguir 

nas Tabelas 01 a 30 e nas Figuras 01 a 32. 
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TABELA OI 
... ... 

POPULACAO 00 ESTADO DE SAO PAULO, NA DATA DOS . RECENSEAMENTOS GERAIS DE 1940, . , 
1950, 1960, 1970 E 1980, POR GRUPO ETARIO 

ECENSEAME 
GRUPO 
ETARIO 

1940 1950 1960 1970 1980 

O a 4 I 042033 I 337 566 I 836791 2 174360 3 073732 
5 a 9 951 107 l' 105 743 I 663 974 2 262887 2 603 167 

10 a 14 909 977 I 018 326 1398218 2 079780 2 478 937 
15 a 19 774960 956 254 1205 236 I 869400 2 714541 
20 a 24 679382 937 527 1178 517 I 676473 2 653 393 

25 a 29 609 192 790 987 1082 024 I 378665 2 336 849 

30 a 39 925785 I 206 293 1776 924 2 350 185 3 429 696 
40 a 49 628265 859 311 I 198 526 784055 2 440 269 

50 a 59 356666 507 985 786 811 126269 1 735 471 

60 o 69 195436 266 326 445871 668377 988 295 

70 e mais 100 659 135 719 221 614 361228 577 485 
Idade ignorada 6854 12 386 29300 40269 4336 

TOTAL 7 180316 9 134 423 12823806 
\ . 

17 771948 25036 171 

NOTA: 1940 e 1950 = POPULAÇÃO PRESENTE. 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA - Censos Demogróficos
Estado de São Paulo: 1950, 1960, 1970 e 19BO. 
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TABELA 02 
, , 
OB ITOS ENTRE DOENTES DE HANSEN I ASE. 

OCORRI DOS NO ESTADO DE SÃO PAULO NO--
, . I 

PERIODO 1931 - 1980, POR GRUPO ETARIO 

(anos) 

t 10. · 
11 o 20. · 
2. a 30. · 
31 a 40. 

41 a 50. · 
51 a 60. · 
61 a 70. · 
71 a 80. · 

> 80. · 
TOTAL .. 

NR 

14 

342 

• 792 

3 594 

5 143 

5 831 

5 504 

3 657 

383 

27 260 

0,05 

1,25 

6,57 

I 3,18 

18,87 

21,40 

20,20 

.3,41 

5,07 

100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS : Seção de Arquivo Central - Divisoo 
de Hansenolagia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saóde 
Secretari a da Saúde do Estado de São Paulo . 
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TABELA 03 
I I 

081TOS OCORRIDOS NO PERIODO 1931 - 1980, ENTRE DOENTES 
, " 

DE HANSENIASE MATRICULADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, 

POR SEXO E GRUPO ETÁRIO 

~ 
MASCULINO FEMININO TOTAL 

GRUPO 
ETÁRIO N2 Cfo N2 0/0 N2 °k 
(anos' 

° a 10 7 50,00 7 50,00 14 100,00 

II a 20 166 48,54 176 51,46 342 100,00 

21 a 30 1096 61,16 696 38,84 1792 100,00 

31 a 40 2424 67,44 ·1 170 32,56 3594 100,00 

41 a 50 3645 70,87 1 498 29,13 5143 100,00 

51 a 60 4055 69,54 1776 30,46 583. 100,00 

61 a 70 3698 67,20 1805 32,80 5503 . 100,00 

71 a 80 2343 64,10 1312 35,90 3655 100,00 

acima de 80 770 55,72 612 44,28 1382 100,00 

TOTAL 18204 66,79 9052 33,21 27256 100,00 

NOTA: Número de casos sem especificação de sexo = 04 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia 
e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado de 
Sôo Paulo. 
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TABELA 04 
, , . I 

OBITOS OCORRI DOS NO PERIODO 1931 - 1980, ENTRE. DOENTES DE HANSEN I ASE MATRICULADOS 
• A , 

NO ESTADO DE SAO PAULO, POR LOCAL DE OCORRENCIA E POR FORMA CLI NICA FI NAL 

-

~ 
. , 

OCAl DE OCORRENCIA 

HOSPITAL HOSPITAL ,. SEM 
RESIDENCIA OUTROS - TOTAL 

FORMA CLÍNICA FINAL 
ESPECIALIZADO GERAL ESPECIFICAÇAO 

i . 19 182 Virchowiana + Dimorfa 14 ·181 810 3632 59 500 (70,38 %
) 

I ndet ermi nada 2 368 309 1679 43 177 4576 
( 16,79%

) 

Tuberculóide + I 332 304 1599 26 217 3478 

Tuberculóide Reacional ( 12,75%
) 

24 
Não declarada 10 I 2 - 1 1 ( 0,08%

) 

TOTAL 17 891 1424 6912 128 905 27260 

(65,650/0) ( 5,22%
) (25,36°/0) ( 0,46°/0) \ . (3,31°/0) (100,00 %

) 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arq·uivo Central - Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saude -
Secretaria da Saúde do Estado de Sõo Paulo . 
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TABELA 05 
I , 

OBITOS ENTRE DOENTES DE HANSEN IASE 
-OCORRIDOS NO ESTADO DE SAO PAULO NO 

I 

PERIODO 1931 - 1980, POR TEMPO DE DOENÇA 
I I 

ATE A MATRICULA 

TEMPO DE . N2 
DOENÇA ATE , 
A MATRICULA (anos 

< .. .. .. .. 405 1,48 

1 a 3 .. .. .. .. 4275 15,68 

4 a 6 5412 19,86 

7 a 10 9522 34,94 

I I a 15 . . . 6 151 22,57 

16 a 20 .. .. .. .. 1039 3,81 

21 a 30 .. .. .. .. 359 I, 31 

> .30 .. .. .. .. 97 0,35 

TOTAL . .. .. . .. 27260 100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central- Divisão 
de Hansenologia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saúde 
Secretario da Saúde do Estado de São Paulo. 



, 
OBITOS 

TABELA 06 

ENTRE DOENTES DE 
,.., 

I 

HANSENIASE 

OCORRIDOS NO ESTADO DE SAO PAULO NO 
I . 

PERIODO 1931 - 1980, POR TEMPO DE DOENÇA 
I I 

ATE ° OBITO 

TEMPO O # 

DO~NÇA ATE 
O OBITO (anol) 

< 1 • . • 19 0,06 

Q 3 ..... 435 1,59 

4 Q 6 ..... 105 4,05 

7 a 10 ..... 2 572 9,43 

1 1 Q 15 .... : 5 218 19,15 

16 a 20 ..... 5 419 19,88 

21 a 30 ..... 7 255 26,62 

> 30 ..... 5 237 19,22 

TOTAL . ...... 27 260 100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisôo 

de Hansenologia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saúde 
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo . 
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TABELA 07 
, , 

OBITOS OCORRI DOS NO PERIODO 1931 - 1980, ENTRE DOENTES 

DE HANSEN i ASE MATRICULADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
• • . .1Ia 

POR SEXO E POR QUINQUENIO 

~ 
MASCULINO FEMININO TOTAL 

QÜINQÜÊNIO N2 0/0 Na 0/0 N2 0/0 

1931 - 35 857 65,37 454 34,63 I 311 100,00 

1936 - 40 1745 68,46 804 31,54 2549 100,00 

1941 - 45 2 109 67,17 I 031 32,83 3 140 100,00 
-

1946 - 50 I 614 64,77 878 35,23 2492 100,00 

1951 - 55 I 391 64,31 772 35,69 2 163 100,00 

1956 - 60 I 621 65,08 870 34,92 2491 100,00 

1961 - 65 2035 65,90 1 053 34,10 3088 100,00 
, 

1966 - 70 2455 67,74 I 169 32,26 3624 100,00 

1971 - 75 2559 68,73 I 164 31,27 :3 723 100,00 

1976 - 80 I 818 67,96 857 32,04 2675 100,00 

TOTAL 18 20~ 66,79 9052 33,21 2725Ei 100,00 

NOTA: Número de casos sem especificaçõo de sexo = 04 

FONTE OOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia 
e Dermatologia Sanit6ria - Instituto de Saúde- Secretario da Saúde do Estado de São 
paulo. 



TABELA 08 
" , 

OBITOS OCORRIDOS NO PERIODO 1931 - 1980, ENTRE DOENTES DE HANSENIASE" MATRICULADOS NO 
""" , ... ... A 

ESTADO DE SAO PAULO, POR FORMA CllNICA FINAL E POR QUINQUENIO 

FORMA TUBERCULÓI DE , 
CLlNICA VIRCHOWIANA + SEM , ..., 

INAl + INDETERM I NADA TUBERCUlOIDE ESPECIFICAÇAO TOTAL 
DIMORFA REACIONAl 

. " •• A 

QUINQUENIO Na 0/0 Na 0/0 NQ 0/0 Na 0/0 N2 0/0 

. 
1931 - 35 1090 83,15 160 12,20 59 4,50 2 0,15 I 31 I 100,00 

936 - 40 2038 79,96 370 14,51. 141 5,53 - 0,00 2549 100,00 

941 - 45 2383 75,90 466 14,84 288 9,17 3 0,09 3 140 100,00 

1946 - 50 I 791 71,87 411 16,50 289 11,59 I 0,04 2492 100,00 
951 - 55 I 480 68,44 367 16,96 312 14,42 4 0,18 2 163 100,00 

956 - 60 I 648 66,14 428 17,17 412 16,53 4 0,16 2492 100,00 

1961 - 65 2065 66,87 572 I 8,51 449 14,53 3 0,09 3089 100,00 

966 - 70 2322 64,07 682 I 8,81 618 17,04 3 0,08 3625 100,00 

971 - 75 2499 67,11 684 18,37 540 14,50 I 0,02 3724 100,00 
1976 - 80 I 866 69,76 436 16,30 370 13,83 3 '. 0,11 2675 100,00 

TOTAL 19 182 70,37 4576 16,78 3478 12,75 24 0,09 27260 100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Honsenologia e Dermatologia Sanitário - Instituto de Saúde - Secretaria 
do Saúde do Estado de São Paulo . 

~ 



TABELA 09 
" , 

OBITOS OCORRIDOS NO PERIODO 1931 - 1980, ENTRE DOENTES DE HANSENIASE MATRICULADOS NO 
.... ,. .. 

ESTADO DE SAO PAULO, POR LOCAL DE OCORRENCIA E POR QUINQUENIO 

LOCAL.DE 
HOSPITAL HOSPITAL SEM 

TOTAL 
CORRENCIA " RESIDENCIA ... NR e (% sobre 

ESPECI A L I ZADO GERAL ESPECI FICACAO 
o totol gero I ) 

.. " 
QUINQUENIO NI % NI % NI ' % NR °/0 NR °/0 

1931 - 35 I 232 .93,99 I 0,07 62 4,72 16 1,22 1311 ( 4,80) 

1936 - 40 2394 93,92 8 0,31 94 3,69 53 2,08 2549 ( 9,35) 
1941 - 45 2792 88,93 19 0,60 257 8,18 72 2,29 3140 ( 11,52) 

1946 - 50 1979 79,42 40 1,60 415 16,66 58 2,32 2492 ( 9,14) 

1951 - 55 I 460 61,50 55 2,54 581 26,86 61 3,10 2 163 ( 1,93) 

1956 - 60 1445 51,99 116 4,65 848 34,03 83 3,33 2492 ( 9,14) 

1961 - 65 1614 52,25 168 5,44 I 191 38,75 I 10 3,56 3089 ( I 1,34) 

1966 - 70 I 656 45,68 309 8,52 I 457 40,20 203 5,60 3625 ( 13,30) 
1971 - 75 I 826 49,03 392 10,53 I 311 35,20 195 5,24 3124 ( 13,6n 
1976 - 80 I 493 55,82 316 11,81 690 25,79 176 \ 6,58 2615 ( 9,81) 

TOTAL 17891 (65,64) 1424 ( 5,22) 6912 (25,35) 1033 ( 3,19) 27260 (100,00) 

.... - - - - - . - -- ._- -

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saude -
Secretar ia da Saúde do Estado de são Paulo . 
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TABELA 10 . , , 
MEDIAS DE: IDADE, TEMPO DE DOENÇA ATE A MATRICULA E 

, , , 
TEMPO DE DOENÇA ATE O OBITO DOS DOENTES DE HANSENIASE . , 
FALECIDOS NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIODO 1931-1980, 

•• •• A 

POR QUINQUENIO 

~ TEMPO DE DOENÇA TEMPO DE DOENÇA 
anos) IDADE I , 

ATÉ O ÓBITO 
QÜIN<;)ÜÊNIO 

ATE A MATRI CULA 

1931 - 35. 44,32 11,90 15,22 · · · · 
1936 - 40. · · · · 47,48 11,28 16,15 

1941 - 45. · · · · 47,69 10,20 17,55 

1946 - 50. · · · · 48,50 9,56 18,18 

1951 - 55. · . · · 52,20 8,90 18,89 
-

1956 - 60. · . · · 55,46 8,27 20,46 

1961 - 65. · · · · 57,62 7,91 21,76 

1966 - 70. · · · · 59~92 7,28 23,37 

1971 - 75. · · · · 61,63 7,12 25,76 

1976 - 80. · · · · 63,75 6,94 28,48 

Média para o período 
1931 - 80. · · · · 54,88 8,65 21,18 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e 
Dermatologia Sanitário - Instituto de Saúde - Secretaria do Saúde do Estado de Sôo 
Paulo. 
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TABELA 11 
I # 

MEDIANAS DE: IDADE, TEMPO DE DOENÇA ATE A MATRICULA E 
# # , 

TEMPO DE DOENÇA ATE O OBITO DOS DOENTES DE HANSENIASE 
~ ,-

FALECI DOS NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, . . . . ,. 
POR OU I NQUEN 10 

~ (anos) 
IDADE 

TEMPO DE DOENÇA TEMPO DE DOENÇA , • , , 

OÜINQÜÊNIO 
ATE A MATRICULA ATE O OBITO 

1931 - 35. · · . 43 12 15 

1936 - 40. · · · 46 10 16 

1941 - 45. · · · 47 10 17 

1946 - 50. · · · 48 10 18 

1951 - 55. · · . 52 9 18 -

1956 - 60. · · · 55 8 21 

1961 - 65. · · · 58 8 22 

1966 - 70. · · · 60 6 23 

1971 - 75. · · · 62 6 25 

1976 - 80. · · · 64 6 28 

Mediana para o 
período 1931- 80 .• 55 8 19 . 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e 
Dermatologia Sanitória - Instituto de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado de Sõo 
Paulo. 
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TABELA 12 
, I , 

TOTAL DE OBITOS, OBITOS EM INDIVIDUOS COM IDADE IGUAL OU 
SUPERIOR A CINQÜENTA ANOS E RAZÃO DE MORTALIDADE PRO-

I 

PORCIONAL (INDICE DE SWAROOP E UEMURA), ENTRE DOENTES , -
DE HANSENIASE FALECIDOS NO ESTADO DE SAO PAULO, NO 

, " " .. '" 
PERIODO 1931 - 1980, POR QUINQUENIO 

~ 
.. 

OBITOS RAZAO DE 
50 ANOS E MAIS . TOTAL MORTALI DADE 

QÜiNQÜÊNIO PROPO~~IONAL 

1931 - 35 . · . · 474 1311 36,16 

1936 - 40 • · . · 1060 2549 41,58 

1941 - 45 • · · · 1374 3140 43,76 

1946 - 50 • · . · I 133 2492 45,47 

1951 - 55 • · . · I 216 2 163 56,22 -

1956 - 60 . · · · 1593 2492 63,92 

1961 - 65 • · · · 2137 3089 69,18 

1966 - 70 • · . · 2728 3625 75,26 

1971 - 75 . · . · 2988 3724 80,24 

1976 - 80 . · . · 2257 2675 84,37 

TOTAL . . . · . · 16960 27260 62,22 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seçõo de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e 
Dermotolog ia Sanitário - Inst ituto de Saúde - Secretario da Saúde do Estado de Sôo Paulo. 
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TABELA 13 
POPULAÇÃO RESIDENTE, ÓBITOS POR TODAS AS CAUSAS, DOENTES DE 

I , , I 

HANSENIASE, OBITOS ENTRE DOENTES DE HANSENIASE,OBITOS CUJA 
CAUSA BÁSICA FOI A HANSENíASE, NO ESTADO DE SÃO PAULO. 
NO PERíODO 1931 - 1980 

~ 
POPULAÇÃo 

N9 ÓBITOS N2 OOENTES DE 
M> ÓBITOS ENTRE N2ÓBITOS 1ENDO 

RESIDENTE DOENTES DE C;tAUSA BASICA 

ANO EM 01/07 HANSENíASE HANSENíASE A HANSENíASE 
C.I.D. = 030 

1931 . · . 5841 801 96939 4585 160 91 
1932 . · . 5973039 94042 5217 207 120 
1933. 6107226 109502 5913 255 129 
1934. 6244427 104901 6810 317 169 
1935. 6384710 109263 8222 372 ..-' 180 
1936. 6528 145 121942 9201 546 190 
1937 . 6674802 11 190 0415 428 137 
1938 . 6824754 14640 1417 485 207 
1939. 6978074 17561 2222 545 268 
1940 . 7134848 29153 3057 545 353 
1941 . 7312 793 25290 3769 548 310 
1942 . · . 7495 177 13525 4419 539 330 
1943. · . 7682 110 13803 5115 584 367 
1944. · . 7873 705 23494 5732 709 480 
1945 . · . 8070078 \5562 6073 760 558 
1946 . 8271 349 02767 6540 557 391 
1947 . 8477639 02941 7271 528 386 
1948 . 8689075 09588 7908 543 391 
1949 . 8905784 07135 8843 422 297 
1950 . · . 912791\ 10801 9789 442 269 
1951 . . 9437 422 14934 20682 441 234 
1952 . . 9757 429 07493 21827 378 154 
1953 . . 10088 286 08307 22963 412 185 
1954 . . 10430 361 06859 24 128 449 221 
1955 .. 10784035 12856 25219 483 215 
1956 .. 11 149702 13666 26343 459 205 
1957 . . 11527 768 14285 27673 493 202 
1958 . . 11918 654 10878 28855 476 183 
1959 . . 12322 793 _ 14141 30 160 508 176 
1960 . 12740 655 141 à2 31292 556 163 
1961 . 13 164639 16780 32416 557 130 
1962 . 13602733 21 467 33254 625 147 
1963 _ \4055 406 27040 33977 650 15\ 
1964 . 14523 142 \.8605 34740 642 144 
1965 . \5006444 22536 355\3 615 140 
1966 . 15505 829 27683 35873 692 \29 
\967 . 16021 834 28388 36271 713 93 
1968 . 16555 010 32643 36801 748 73 
1969 . 17 105 929 39605 37386 720 46 
1970 . · . 17675 220 44 232 38058 752 45 
1971 · . 18290 058 53760 34739 755 40 
1972 . 18926 283 58667 34832 731 30 
1.973 . 19584 639 71 332 37782 746 51 
1974 . 20265 897 74594 372\4 781 55 
1975 . 20970 853 75803 37624 71 I 42 
1976 . 21 700331 76041 37765 726 55 
1977 . 22 455 184 67662 37775 504 52 
1978 . 23236 295 70466 37464 491 44 
1979 . 24044577 66871 36945 522 49 
1980 . 24881001 77415 38748 432 20 

. FONTE DOS DADOS BRUTOS: I) DADOS POPULACIONAIS = FUNDAÇÃO SEADE 
2) DADOS DE HANSENíASE = Seções de Arquivo Central e Epidemiologia - Divisão 

de Hansenologia e Dermatologia Sanitária - Instituto de Saúde - Secretaria da 
Saúde do Estado de são Paulo 

3) NÚMERO DE DOENTES DE HANSENiASE DE 1931 A 1970 = BELDA, W. - A ENDE
MIA DA HANSENíASE NO ESTADO DE SÃO PAULO - Tese de Doutoramento- Fa
culdade de Sallde Públ ica USP - 1972. 
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TABELA 14 
A I 

COEFICIENTES DE: MORTALIDADE GERAL, PREVALENCIA DA HANSENIASE, 
LETALIDADE DA HANSENíASE, MORTALI DADE ESPECíFIC~ POR HANSENíASE, 
INDICADOR DE MORTALIDADE PROPORCIONAL POR HANSENIASE E MORTALIDADE 
ENTRE DOENTES DE HANSENíASE NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERíODO 

1931 - 1980 

~ 
COEFIC. DE COEFIC. DE COEFIC.DE COEFIC.DE INDICADOR re: MORTALIDADE 

MORTALI DADE PREVALÊNCIA Jl-ETALI DADE MORTALIDADE MORTALIDADE ENTRE DOENTES 
GERAL (%0) DA HMlSENiASE ~ ...w.JSENWJE ESPECIF. POR PROPORe. POR DE HANSENíASE 

ANO (%0) (%) HANSENi'ASE HANSENiASE (%0) 
(%000) (%) 

1931 6~59 0,78 1,98 1,55 0,09 34,89 
1932 . · 5,74 0,87 2,30 2,00 0,12 39,67 
1933 . 7,92 0,96 2,18 2,1/ 0,1 I -' 43,12 
1934 . 6,79 1,09 2,48 2,70 0,16 46,54 
1935. 7,11 1,28 2,18 2,81 0,16 45,24 
1936. 8,67 1,40 2,06 2,91 0,15 5~,34 

1937 . 6,65 1,56 1,31 2,00 0,12 41,00 
1938. 6,79 1,67 1,81 3,03 0,18 42,48 
1939. · 6,84 1,75 2,19 3,84 0,22 44,59 
1940 . 8,10 1,83 2,70 4,94 0,27 41,74 
1941 . 7,13 1,88 2,25 4,23 0,24 39,79 
1942. 5,14 1,92 2,28 4,40 0,29 37,38 
1943. · · 4,81 1,96 2,42 4,77 0,32 38,63 
1944. · · . 5,68 1,99 3,05 6,09 0,38 45,06 
1945 . 4,31 1,99 3,47 6,91 0,48 47,28 
1946 . · 2,42 1,99 2,36 4,72 0,38 33,67 
1947 . · 2,14 2,03 2,23 4,55 0,37 30,57 
1948. · 2,61 2,06 2,18 4,49 0,35 30,32 
1949. 2,02 2,11 1,57 3,33 0,27 22,39 
1950 . · · . 2,13 2,16 1,35 2,94 0,24 22,33 
1951 • · · . 2,17 2,19 1,1.3 2,47 0,20 21,32 
1952 . · · . 1,01 2,23 0,70 1,57 0,14 17,31 
1953 . · · . 0,73 2,27 0,80 1,83 0,17 17,94 
1954. · · · 0,24 2,31 0,91 2,11 0,20 18,60 
1955. · . 10,46 2,33 0,85 1,99 0,19 19,15 
1956. · · · 10,/9 2,36. 0,77 1,83 0,18 17,42 
1957 . · · 9,91 2,40 0,72 1,75 0,17 17,81 
1958 . 9,30 2,42 0,63 1,53 0,16 16,49 
1959 . · · .9,26 2,44 0,58 1,42 0,15 16,84 . 
1960 . · · . 8,96 2,45 0,52 1,27 0,14 17,76 
1961 . · · 8,87 2,46 0,40 0,98 0,11 17,18 
1962 . · 8,92 2,44 0,44 I,oa 0,12 "8,79 
1963 . · · · 9,03 2,41 0,44 1,07 0,11 19,13 
1964 . · 8,16 2,39 0,41 . 0,99 0,12 18,48 
1965 . · · · 8,16 2,36 0,39 0,93 0,11 17,31 
1966 . · . 8,23 2,31 0,35 0,83 0,10 19,29 
1967 . · · . 8,01 2,26 0,25 0,58 0,07 19,65 
1968 . · 8,01 2,22 0,19 0,44 0,05 20,32 
1969 . · · 8,16 2,18 0,12 0,26 0,03 19,25 
1970 . · · · 8,16 2,15 0,11 0,25 0,03 19,75 
1971 . · . 8,40 1,89 0,11 0,21 0,02 21,73 
1972 · · 8,38 1,84 0,08 0,15 0,01 20,98 
1973 . 8,74 1,92 0,13 0,26 0,02 19,74 
1974 8,61 1,83 0,14 0,27 0,03 20,98 
1975 · · · 8,38 1,79 0,11 0,20 0,02 18,89 
1976 . · . 8,11 1,74 0,14 0,25 0,03 19,22 
19n. · · 7,46 1,68 0,13 0,23 0,03 13,34 
1978 . · 7,33 1,61 0,11 0,18 0,02 13,10 
1979 . · · 6,94 1,53 0,13 0,20 0,02 14,12 . 
1980 . · · · 7,13 1,55 0,05 0,08 0,01 1 1,14 

FONTE OOS DAOOS BRUTOS: I) DADOS POPULACIONAIS = FUNDAÇÃO SEADE 
2) DADOS DE HANSEN(ASE = Seções de Arquivo Central e EpidemiOlogia - Divisão de 
Hansenologia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saúde - Secretaria da Saúde do 
Estado de Sõo Paulo. 
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TABELA 15 
A' I 

COEFICIENTES DE: MORTALIDADE GERAL, PREVALENCIA DA HANSENIASE, LETALlDADE DA HANSENIASE, 
• I 

MORTALIDADE ESPECIFICA POR HANSENIASE, INDICADOR DE MORTALIDADE PROPORCIONAL POR 
f ,,,,., 

HANSENIASE E MORTALIDADE ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO DE SAO PAULO,NO PERIODO 
•• •• A 

1931 - 1980, POR QUINQUENIO 

~ 
COEFIC. DE COEFI~. DE COEFIC.DE COEFIC. DE INDICADOR DE MORTALIDADE 

MORTAL I DADE PREVAL NplA LETALIDA~E MORT~LI DADE MORTAL IDADE ENTRE DOE~TES 

QÜiNQÜÊNIO 
GERAL DA HANSEN IASE DA HANSEN ~ ESPECIFICA R>R PROPORC. POR DE HANSEN ASE 
(°/00 ) (°/00) (°/0) HANSENfASE(~ HANSENIAsE(%) ( °/00) . 

1931 - 35 .... 16,83 1,00 2,23 2,24 0,12 42,63 

1936 - 40 ••.. 17,40 1,64 2,04 3,38 0,19 45,26 

1941 - 45 .... 15,38 1,94 2,71 5,31 0,34 41,80 

1946 - 50 ..•. 12,26 2,07 1,91 3,98 0,32 27,57 

1951 - 55 .... 10,89 2,26 0,87 1,99 0,18 18,83 

1956 - 60 .... 9,50 2,41 0,63 1,55 0,15 17,26. 

1961 - 65 .... 8,61 2,41 0,41 1,00 O, 1 1 18,17 

1966 - 70 •••• 8,1 I 2,22 0,20 0,46 0,05 19,65 

1971 - 75 .... 8,50 1,85 0,11 0,21 0,02 20,43 
. 

1975 - 80 .... 7,37 I,SI O, I I 0,18 0,02 14,17 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seçõo de Arquivo Central - Divisõo de Hansenologia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Saúde - Secretaria 
da Saúde do Estado de Sõo Paulo. 
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, TABELA 16 , .... 
OBITOS ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO DE SAO PAULO, 

NO PERíODO 1931 - 1980, POR CAUSA BÁSICA, SEGUNDO AS SEÇÕES 

DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (C.I.D. - 9!! REViSÃO 

1975 ) 

SEÇÃO (C. I. DJ NR % 

I - Infecciosas e parasitárias. . . 10 621 38,99 
11 - Neoplasmas. . . . . . . . . . . . 1 617 5,94 
111 - Endócrinas, Nutricionais, 

Metaból icas e Imunitárias .. 429 1,57 
IV - Sangue .. ' . . ' ..... ' .... . . 91 0,33 
V - Transtornos mentais. . . . . . . 60 0,22 . ' -VI - 5 I stema nervoso e orgaos 

dos sentidos. . . . . . . . . 155 0,56 
VII - Aparelho circulatório .. 7 210 26,46 
VIII - Aparelho respiratório .. I 198 4,39 
IX - Aparelho digestivo .. .. 970 3,55 
X - Aparelho genitourinário. . ... 2 305 8,46 
XI Grav idez, parto e puerpÍrio . 14 0,05 
XII - Pele, Tecido subcutâneo. 30 O, I I 
XIII - Sistema osteomuscular, 

tecido conJuntivo .......... 23 0,08 
XIV - Anomalias congênitas .. 5 0,01 
XV - Afeccões perinatais .. . . I 0,00 
XVI - Sintomas, sinais e estados \ . 

ma I definidos . . . . . . . . .. 932 7,09 
E - Classlfi cação suplementar -

causas externas. . . . . . . . . . 599 2,19 
TOTAL 27 260 100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS : Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e Dermatologia 
Sanitário - Instituto de Saúde - Secretario do Saúde do Estado de são Paulo. 
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TABELA 17 
I I 

081 TOS OCORR I DOS ENT,RE DOENTES DE HANSEN I ASE NO ESTADO 
N I I 

DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, POR FORMA CLINICA 
~ N ~ 

FINAL E SEGUNDO AS SECOES DA CLASSIFICACAO INTERNACIONAL 
IV 

DE DOENCAS ( C.1. D. - 9 Q REVISAO - 1975) 

, TUBERCULÓIDE FORMA CLINICA VIRCHOWIANA 
INDETERMINADA + 

FINAL + ITUBERCUL61 DE 
DIMORFA REACIONAL TOTAL 

'V Na % Ne % Nt. '-0 SEÇAO C.I.D. 

I - Infecciosas e Porasitóri~ 8571 44,68 1309 28,60 732 21,04 10612 

11 - Neoplasmaa 964 5P3 341 7,45 312 8;n 1617 
111- Endócrlnas,Nutricionais, 

MetabÓlicos e Imunitárias 280 1,46 75 1,64 72 2p7 427 

IV- Sangue 60 0,3! . 23 0,50 8 0,23 91 

V - Transtornos mentais 31 0,16 19 0,42 10 0,29 60 

VI- Sistema nervoso e órgõos 
dos sent i dos -91 0,47 37 0,81 27 078 155 

VII- Aparelho circulatório 4490 23,40 1374 30p3 1341 38,55 7205 

VIII-Aparelho respiratório 763 3,98 255 5,57 178 5,12 I 196 
IX-Aparelho digestivo 657 3,43 182 3,98 130 3,73 969 
X - Aparelho genitourinório 1814 9.46 301 6,58 187 5,38 2302 

XI-Gravidez, Parto e Puerpéria 6. 0,03 5 0,11 3 Opg 14 

XII- Pele, Tecido subcutâneo 20 0,10 7 0,15 3 Opg 30 

XIII-Sistema osteomuscu lar t 
tecido conjuntivo 13 Op7 7 0,15 3 Qp9 23 

XlV-Anomal ias congênitas 3 Op2 - 0,00 2 Ops 5 
XV-AfecçÕes perinatais 1 Opl - opO - 0,00 I 

XVJ-5infomas, sinais e estados 
mal defin i dos 1072 5159 507 1I,os 352 10,12 1931 

E -Classificação suplemen-
tar - causas externos 346 1,80 134 2,93 118 3,39 598 

TOTAL 19 182 100 4576 100 3478 100 27236 
70,43%J (ls,eocxJ (J2,71YoJ ( IOO%) 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seçõo de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e Derma
tolo'gia Sanitória - Instituto de Saúde - Secretario do Saúde do Estado de Sõo Paulo. 
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TABELA 18 
I I 

CBITOS OCORRIDOS ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO 
AI' . A 

DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980,POR LOCAL. DE OCORREN-
,.., -CIA E SEGUNDO AS SEÇOES DA CLASSI FICACAO INTERNACIONAL DE 

DOENÇAS (C.I.D. - 9~ REViSÃO - 1975) 

LOCAL DE HOSPITAL HOSPITAL A .. RESIDENCIA CORRENCIA ESPEC I ALlZAOO GERAL 
TOTAL 

... 
N2 % N2 % NR % SEÇAO C. J. O . 

I -Infecciosas e parasitárias 9821 54,89 118 8,29 594 8,59 10533 
11 - Neoplasmas 618 3,45 179 12,57 743 10,75 1540 
111 -Endócrinas, N ut ri c ionais 

Metaból icas e Imunitárias 262 1,46 46 3,23 106 1,53 414 
IV -Sangue 50 0,28 4 0,28 30 0,43 84 
V -Transtornos mentais 30 0,17 6 0,42 20 0,29 56 
VI -Sistema nervoso e órgãos 

dos sentidos 88 0,49 13 0,91 49 0,71 150 -
VII-Aparelho circulatório 3202 17,90 586 41,16 3172 45,89 6960 
VIII-Aparelho respiratório 655 3,66 107 7,51 401 5,80 I 163 
IX -Aparelho digestivo 591 3,30 114 8,01 231 3,34 936 
X -Aparelho genitourinário 1749 9,77 111 7,79 401 5,80 . 2261 
XI -Gravidez,F\:Jrto e Puerpério 7 0,04 1 0,07 6 0,09 14 

XII -Pele, Tecido subcutâneo 21 0,12 - 0,00 8 0,12 29 
XIII-Sistema osteomuscular, 

tecido conjuntivo 12 0,07 1 OP7 9 0,13 22 
XIV-Ano moi i as congên itas I 0,01 I 0,07 3 0,04 5 
XV-Afecções perinatais I 0,01 - 0,00 - 0,00 I 
XVI-Sintamas, sinais e estados 

mal def inidos 590 3~ 75 5,27 937 13,57 1602 
E -Classificação suplemenfar-

causas externas 193 ,,OS 62 4,35 202 2,92 457 

TOTAL 17891 100 1424 100 6912 100 26227 

(68,22%~ (5,4310) (26,35~ ( 1000/0) 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Di visõo de Hansenologia e Dermatologia 
Sanitória - Instituto de Soóde - Secretario do Saúde do Estado de Sõo Paulo. 



TABELA 19 , ,,.., 
OBITOS OCORRIDOS ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, POR 
QÜINQ'úÊNIO E SEGUNDO AS SEÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (C.I.D. - 92 REVISÃO - 1975) , 

~ 
1931 - 35 1936- 40 1941- 45 1946 - 50 1951- 55 1956 -60 1961 - 65 1966-70 1971 - 75 1976-80 TOTAL 

SECA0 
NI % NI % NI % NI % NJ % NI % NI % NI % NI % NI % NJ % CC. I. O.) 

I - Infecciosos e Parasltórlas 804 61,32 1508 59,17 2299 73,22 1810 72,63 1079 49,89 1024 41,09 839 27,16 547 15P9 382 10,26 329 12,30 10621 (:38,96) 

11 - Neoplosmal . 16 1,22 39 1,53 41 1,31 52 2/J9 100 4,62 178 7,14 234 7,58 340 9,38 348 9,34 269 IOP6 1617 ( 5,93) 

111 - EndcScrlnas, Nutricionais, 
I Metabólicos e Imunltárlos 3 0,23 9 0,35 8 0,25 12 0,48 21 0~7 35 1,40 33 IP7 84 2,32 116 3,11 lOS 41J4 429 ( 1,57) 

IV - Sangue. . . 4 0,31 8 0,31 4 0,13 2 0,08 3 0,14 14 0,56 13 0,42 14 0,39 15 0,40 14 0,52 91 ( 0,33) 

V - Transtornos mentais. - 0,00 3 0,12 4 0,13 4 0,16 2 0,09 3 0,12 6 0,19 15 0,41 12 0,32 11 0,41 60 ( 0,22) 

VI - Sistema nervoso e ~roõos 
do8 sentidos 3 0,23 14 Op5 8 0,25 7 0,28 13 0,60 15 OfIJ 13 0,42 44 1,21 22 0;,9 16 0fÃ. 155 ( 0,57) 

VII - Aparelho circulatório 196 14,95 348 13,65 346 IIP2 Z37 9pl ·438 2Q,25 594 23,85 971 31,43 1373 37,88 1556 41,79 1151 43,03 7210 (26,46) 

VIII - Aparelho respiratório 4C 3P5 178 6,98 87 2,77 36 1,44 51 2,36 83 3,33 113 3,66 178 4~1 259 6,95 173 6,46 1198 ( 4,39) 

IX - Aparelho digestivo . . . 22 1,68 100 3,92 57 1,82 42 1,69 61 2~2 88 "3p3 122 3,95 164 4P2 187 5P2 127 475 970 3,56) 

X, ... Aparelho genltourlnárlo . 76 5130 134 5,26 100 3,18 81 3,25 197 9,11 205 8,23 385 12,47 468 12,91 440 11,83 219 8J9 2305 ( 8,46) 

><1 - Gravidez, Parto e Puerp«lo 1 0,08 2 0,00 2 0$)6 2 Opa - 0,00 4 0)6 2 0$)6 - Opa - Oli) I 0P4 14 ( OP5) 

XII - Pele, Tecido subcutôneo • 3 0,23 2 opa 3 0,10 I 0$)4 2 0,00 I op4 I OP3 6 0,17 4 0,11 7 Q,26 30 ( 0,11) 

XIII- Sistema osteomuscular, 

tecido conjuntivo . - opa I op4 6 0,19 I 01J4 - opa I op4 2 ops 4 0,11 5 0,13 3 OJI 23 ( OP8) 

XIV- Anomalias congênitos. - OPO - O$X) - opa - Opa - opa 2 opa I 0;13 - opa - opa 2 op7 5 ( OP2) 

XV - AfecÇÕ8S perlnatall . - Opa - opa I op3 - Opa - Opa - opa - opa - opo 
\ . - opa - 0,00 I ( Opa) 

XVI- Sintomas, Ilnals e estados 

" mal definidos. 125 9,53 I~ 6P8 132 4,2C 159 6,38 144 6,66 182 7;!IJ 271 878 305' 8,41 277 7,44 182 6130 1932 ( 7,09) 

E - Classificação suplementar-
t!ausas e.ternol • 18 1,37 48 1,88 42 1,34 4E 1,85 52 2,40 63 2fiJ 83 2,6s 83 2,29 101 211 63 2;36 599 ( 2,20) 

TOTAL I 311 ( 4~1) 2549 ( 9.36) 3140 (11,52) 2492 9,14) 2 163 ( 7~3) 2492 ( 9,14) 3089 11,33) 3625 13,30) 3724 13,67) 2675 ( 9,81) 2726C (100.00) 

FONTE 009 DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenol~ia e Dermatologia Sanitário - Instituto de Saúde- Secretaria da Sadde do Estado de São Paulo . 
I:"'· !..n 
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TABELA 20 
I .. , IV I 

OBITOS ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, POR CAUSA 

BÁSICA, SEGUNDO ALGUMAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 

DOENÇAS (C.I.D. - 99 REViSÃO - 1975) 

, 
OBITOS % SOBRE % SOBRE , 

.. CATEGORIA E NUMERO O TOTAL DA O TOTAL 
SEÇAO 

,.. 
SUBCATEGORIA ' SEÇAO GERAL 

T~b8rcgl%.e . 626 5,85 2,30 , I - I + 137) 1 Hans1nfase 
(030 9097 85,66 33,37 

111 Amllol~~88 
(277· :3 86 20,04 0,32 

X Nefrlte
5
srnd{Ome nefrótlca e nefrose 

(580 - 89 2263 98,14 8,30 rorte ~fm asslltencia 
798.9 - 0,00 0,00 

XVI Caquexla 
(799.4) 201 10,40 0,74 
Outras caU801 Clesconhecídas e nGo especificadas 

617 31,93 2,26 (799.9) 
(SUlcidlos 137 22,87 0,50 E 950-959) 

E Homlcjdio8 - 20 3,43 0,07 (E 960- 969) 
TOTAL Todas as causas 27 2.60 -lo ' 100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seçõo de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitário - Instituto de Saúde -
Secretario do Saúde do Estado de são Paulo. 
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TABELA 21 
, I 

OBITOS OCORR IDOS ENTRE DOENTES DE HANSEN I ASE NO ESTADO 
'" I I 

DE SAO PAULO NO PERIODO 1931- 1980,POR FORMA CLINICA FI-

NAL E SEGUNDO ALGUMAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DA 
,.. 

CLASSI FI CAÇA0 I NTERNACIONAL DE DOENCAS ( C. I. D. - 9~ 
,.. 

.REVISAO - 1975) 

~ 
IVIRCHOWIANA 

INDETERMINADA 
TUBERCULOIDE 

+ + TOTAL LINICA DI MORFA TUBERCULÓIDE 
CATEGORI INAL REACIONAL 
SUBCATEGORIA NR %sopr~c ~ % fifTreo NR %s'[1rrã o 
C.I.O. tota o tota da tota a 

seção seçõo seç_Clo 

Tuberculose 
(010-0181' 137) .. 433 5.,05 114 8,71 79 10,79 626 

Hanseníase 
(030). ... . . . . 7486 87,34 1043 79,68 560 76,50 9089 

Amiloidose 
(277.3) .... . . 74 26,43 9 12,(X) 3 4,17 86 

Nefrite, Síndrome -
Nefrótica e Nefrose 
(580 - 589) . . . 1789 98,62 294 97,67 180 96,26 2263 

Caquexia 
(799.4>. . . . . . 120 11, J9 39 7,69 42 11,93 201 

Suicídio 
(E 950 - 959) . . . 86 24,86 23 17,16 28 · 23;73 137 

T OT A L ... 9988 52,07 1522 33,26 892 25,65 12402 

FONTE DOS DADOS BRUTOS : Seçõo de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e Derma
tologia Sanitória - Instituto de Saóde - Secretario do Saúde do Estado de Si50 Paulo. 
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TABELA 22 
I I 

OBITOS OCORRIDOS ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO 
... I A 

DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, POR LOCAL DE OCORREN-

CI A E SEGUNDO ALGUMAS CATEGORIAS E SUBCATEGORI AS DA 

CLASS I FI CAÇÃO I NTERNACIONAL DE DOENÇAS ( C. 1-: D. - 9 2 

REVI SÃO - I 975) 

~ 
HOSPITAL HOSPITAL ... 

RESIDENCIA 
RRÊNCIA ESPECIALlZAOO GERAL TOTAL 

CATEGORI % sobre % sobre o rosobre o 

~I~~~TEGORIA 
N2 otofal da N2 foto I da N2 total da 

seçõo seção seção 

Tuberculose 
(010-018 + 137>. • 492 5,01 15 12,71 98 16~ 605 

Hanseníase 
(030) ••••.•. 8677 88,35 43 36,44 330 55,56 9050 

Amiloidose 
(277.3) ...... 69 26,34 2 4,35 13 12,26 84 

Nefri te, Síndrome -
Nefrótico e Nefrose 
(580 - 589) . ... 1731 9~7 103 92;79 386 96,26 2220 

Caquexia 
(799 .4>. ...•. 116 19,66 6 8.00 67 7,15 189 

Suicídio 
(E 950 - 959) .•. 63 32,64 3 4J34 48 23;76 114 

TOTAL .... 11148 62;31 172 12,oa 942 13,63 12262 

FONTE DOS DADOS BRUTOS : Seçõo de Arquivo Central - Divisão de Hansenolog ia e DermQ 
tologia Sanitária - Instituto de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado de são Paulo. 
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TABELA 23 

, I , • 

OBITOS CUJA CAUSA BASICA FOI A HANSENIASE, OCORRIDOS 
, , 

NO PERIODO 1931 - 1980 ENTRE DOENTES DE HANSEN1ASE -MATRICULADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, POR FORMA 
I 

CL1N1CA FINAL 

, 
FORMA CLINICA FINAL 

Virchowiana + Dimorfa . · · · 7486 82,29 

Indeterminada. · · · · . . · · · · · 1043 II ,47 

Tuberculóide + Tubercul óide Reacional 560 6,15 

Não declarada · · · · · · · · · 8 0,09 

TOTAL. · · · · · · · · · 9097 100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Honsenologia 
e Dermatologia Sanitário - Instituto de Saúde - Secretario do Saúde do Estado 

de são Paulo . 
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TABELA 24 
, I I 

OBITOS CUJA CAUSA BASI CA FOI A HANSENIASE OCORRIDOS 
I . I 

NO PERIODO 1931 - 1980 ENTRE DOENTES DE HANSENIASE 

MATRICULADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SUBCATEGORIA 
... 

DA CLASSI F I CAÇA0 I NTERNACIONAL DE DOENÇAS ( C.I. q. -9! REVISAO - 1975) 

SUBCATEGORIA 
(C.I.O.) 

Hanseníase y i rchowiana 

(030.0) . . . . ... 

Hansentase tuberculóide 
(030 .. 1) . . . . . . . 

Hansentase indeterminada 
(030.2) . . . . . 

Hansenfase d imorfa 

(030.3) . . . . . 
, 

Hansenlase - outras 
(030.8) .••••. 

Hanseníase - nõo especificada 
(030.9) . . • . . . . • . . 

TOTAL 
Hanseníase: (030). 

0/0 SOBRE A 
NÚMERO CATEGORIA 

( 030) 

I 196 13,15 

156 1,71 

3 0,03 

0,01 

2 0,02 

7739 85,08 

9097 100,00 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seçõo de Arquivo Central - Divisão de Hansenología e 
Dermatologia sanitária-Instituto de Sa6de- Secretaria da Saúde do Estado de são Fbulo. 
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TABELA 25 
• " #/w . 

OBITOS CUJA CAUSA BASICA FOI A ' HANSENIASE, OCORRIDOS ENTRE DOENTES DO ESTADO DE SAO PAULO , , , 
NO PERIODO 1931 - 1980, SEGUNDO A FORMA CLlNICA FINAL . CONSTANTE DO PRONTUARIO E A SUBCATE-

GORIA DE QUATRO ALGARISMOS ( CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - 99 REViSÃO - 1975), 
CONSTANTE DA CAUSA SÁSI CA 

~ 
030.0 (V) 

DE 030 + 030.2 030.1 030.8 ... 030.9 T O TAL 
FO~MA C.I.O.) 030.3 ( O) ( 1 ) (T) (OUTRAS) (NAO ESPECIF.) 
CLINICA . 
( PRONTUÁRIO) NI "0 NR % N- % N! % N2 % N.I % . 
Virchowiana (V) 

+ 
Dimorfa (O). ...... 968 80,93 I 33,33 62 40,00 2 100PO 6453 83,45 7486 82.36 

Indeterminado (I) .... 149 12,46 2 66,67 53 34.19 - 0.00 839 10,85 1043 11,48 

Tuberculóide (T) 
+ 

Tuberculói de 
reocionol (T R) ..... 79 6,61 . - Opc 40 25,81 - 0.00 441 5,70 560 6,16 

TOTAL .............. 1196 13,16 3 0,03 155 1,71 2 0,02 7733 85P8 9089 100,00 

NOTA: Número de casos sem formo cl ínica declarado no prontuórlo = 08 
FONTE DOS DADOS BRUTOS : Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitória - Instituto de Sallde - Secretario 
da Saúde do Estado de são Paulo. 
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TABELA 26 . , , 
MEDIAS DE: IDADE, TEMPO DE DOENÇA ATE A MATRICULA E 

, , , 
TEMPO DE DOENÇA ATE O OBI TO DOS DOENTES DE HANSENIASE - ' . FALECIDOS NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, 

I' ,. • • • '" 

CUJA CAUSA BASICA DO OBITO FOI A HANSEN I ASE, POR QUINQUENIO 

~ 
, 

(anos) 
IDADE 

TEMPO DE DOENÇA TEMPO DE DOENÇA , • I , 
ATE A MATRICULA ATE O OBITO 

QÜINQÜÊNIO 

1931 - 35. · · · · 44,11 12,13 15,83 

1936 - 40. · · · · 46,15 11,73 17,26 

1941 - 45. · · · · 46,84 10,35 18,22 

1946- 50. · · · · 46,92 9,83 19,00 

1951 - 55. · · · · 50,25 9,28 21,18 

1956 - 60. · · · · 53,32 8,77 22,85 

1961 - 65. · · · · 55,19 8,91 27,20 
. . 

1966 - 70. · · · · ·59,30 8,39 29,43 

1971 - 75. · · · · 58,20 7,57 28,98 

1976 - 80. · · · · 6 1,47 7,62 33,46 

Média para o período 

1931 - 80 . · · . · 49,41 9,95 20,67 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central- Divisão de Hansenologia e 
Dermatologia Sanitória - Insti tuto de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo. 
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TABELA 27 
, , 

MEDIANAS DE: IDADE, TEMPO DE DOENÇA ATE A MATRICULA E 
, , , 

TEMPO DE DOENÇA ATE O OBITO DE DOENTES DE HANSENIASE · - . . 
FALECIDOS NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, 

I' ,. . . ·A 

CUJA CAUSA BASICA DO OBITO FOI A HANSENI ASE,POR QUINQUENIO 

~ n-EMPO DE DOENÇA (anos) 
IDADE 

TEMPO DE DOENÇA 

IATÉ A MATRíCULA 
' , 

QÜINQÜÊNIO 
ATE O OBITO 

1931 - 35. · · · 42 12,0 15 

1936 - 40. · · · 45 12,0 17 

1941 - 45. · · · 46 10,0 18 

1946 - 50. · · . 46 10,0 19 

1951 - 55. · · · 50 10,0 22 . 

1956 - 60. · · . 52 8,0 24 

1961 - 65. · · . 54 8,5 28 

1966 - 70. · · · 60 8,0 31 

1971 - 75. · · · 57 6,0 29 

1976 - 80. · · . 62 7,0 35 

Mediana para o 
período 1931 - 80 • · 49 10,0 19 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Honsenologio e 
Dermatologia Sanitória -Instituto de Saúde- Secretaria da Saúde do Estado de Sõo A:lulo. 
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TABELA 28 
" I 

TOTAL DE OBITOS, OBITOS EM INDIVIDUOS COM IDADE IGUAL . . ~ 

OU SUPERIOR A CINQUENTA ANOS E RAZAO DE MORTALIDADE , 
PROPORCIONAL (INDICE DE SWAROOP E UEMURA), ENTRE DOEN-I _ 

TES DE HANSENIASE FALECIDOS NO ESTAOO DE SAO PAULO,NO 
I I I ' 

PERIODO 1931 - 1980, CUJA CAUSA BASICA DO OBI TO FOI A , . .. . ... 
HANSENIASE, POR QUINQUENIO. 

~ 
-OBITOS RAZAO DE 

QÜINQÜÊNIO 
50 ANOS E MAIS TOTAL MORTALIDADE 

PROPORCIONAL 
0/0 

1931 - 35 · . · · 241 689 34,98 

1936 - 40 · · 449 I 155 38,87 

1941 - 45 · · 841 2045 41,12 

1946 - 50 · · · 705 1 734 40,66 

1951 - 55 · · · . 508 1009 50,35 
. 

1956 - 60 . · · · 540 929 58,13 

1961 - 65 · · · · 472 712 66,29 

1966 - 70 · . · 288 386 74,61 
. -
1971 - 75 · . · . 164 218 75,23 

1976 - 80 · · · . 183 220 83,18 

TOTAL · · · · 439. 9097 48,27 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seçõo de Arquivo Central- Divisão de Hansenologia e Derma-
tologia Sanitória - Instituto de Saúde do Estado de Sôo Paulo. . 



TABELA 29 
, '#IIw' 
OBITOS OCORRIDOS ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIODO 1931 - 1980, CUJA CAUSA 

, " 
BASICA FORAM DOENCAS I NFECCIOSAS E PARASITARIAS EM GERAL E HANSENIASE EM PARTICULAR, SEGUNDO A 
CLASSIFICACÃO INTERNACIONAL DE DOENCAS (C.I.D. - 9! REVISÃO - 1975), POR QÜiNQÜÊNIO 

~ 1931-3S 1936-40 1941- 4~ 1946-!50 19~1- ~~ 19~6-60 1961-6~ 1966-70 1971-75 1976-80 TOTAL OUINQÜENIO 
CAUSA 00 
~~'TO (C.I.D.) Na % NI % NI % NI . 4J(. NI % N % NI % NI % NR % NI % NA .. 

, 
HANSENIASE 

C 030) • • • • · 689 52,56 1155 45,31 2045 65,13 1134 69,58 1009 46,65 929 37,28 112 23,05 386 10,65 218 5,85 220 8,22 9097 33,31 
, 

INFECCIOSAS E , 
PARASITARIAS 

38,96 1 • ,: ( SEÇÃO I ) • • . • 804 61,32 1508 59,17 2299 73,22 1810 72,63 1079 49,89 1024 41,Q9 839 21,16 547 15,09 382 1Q,26 329 12,30 10621 

" 

TODAS AS CAUSAS. · 1311 100.00 2549 100,00 3140 100IXJ 2492 100,00 2163 100,00 2492 100,00 3089 100.00 3625 100,00 3124 1 copo 2675 100,00 Zl260 100,00 ! 
I I; 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seção de Arquivo Central - Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitário - Instituto de Saúde - Secretario do Saúde 
do Estado d. são Paulo. 
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TABELA 30 
, , - '" 

NUMERO DE OBITOS E PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL DA SECA0 DA CLASSIFICACAO INTERNACIONAL 
.... I N 

DE oOENCAS (C.I.D - 9 2 REVISAO - 1975), ENTRE DOENTES DE HANSENIASE NO ESTADO DE SAO. 
I • • • • A I 

PAULO NO PERIOoO 1931 - 1980, POR QUtNQUENIO E POR CAUSA BASICA, SEGUNDO ALGUMAS 

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DA C.I.o. 

~ÜINQÜÊNIO 
1931-36 1936-40 1941-45 1946-60 1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 TOTAL 

SEÇÃO CATEGORI 8 .... 
SU8CATEGORIAS ............ 

Tuberculose 50 121 109 42 40 44 59 10 54 31 626 
I (010 - 018+ 131) . ( 6,22!, ( 8,42%) ( 4,14%) ( 2,32t,) ( 3,71%

) ( 4,3~) ( 7,03%) ( 12,SOOk) (14,14%
) ( 9,42%) ( 5,89%) 

Amiloidose 1 2 I 2 9 17 5 7 22 20 86 
I1I (277.3) •. . .. ~33.33t,) ~22,22t.) \12.5~) (16,67CJ.) (42,86S) (48,57~) (l5,15CJ.) ( 8,33%) (18,9-";) (18,52tt) (20,04%) 

Nefrite, S(ndrome 76 ~2 97 78 (9~\h) '120~ 37~ (93~ 432 2~ 2263 
X Nefrótica e Nefr06E (I~~ (9 1%) (97,(X)CJQ ~96.3(1) ,99, (97.9 CJL) (98,18") ~96 5S (98,14°,4) 

(580- 589) ... 
Caquexia 2 10 23 26 22 26 41 18 I 29 4 201 

XVI (799.4). . . . . ~ 1,60%
) ( 6,45%) (17,42%) ~16,35%) (15,28%) (14,29CJ.) (15,13%) ( 5,90%) \10,47%) ( 2,20~ (lO,40Cl,) 

Outras causos des- 70 60 38 31 22 35 79 114 71 97 617 
XVI conhecidas e não 5~ (38,71%) ~28,791.) ~19.50%) (l5,2SC1,) (19,23%) ~29,15%) ~37.381,) (25.63~ ~53,30~ (31,93%) 

especificadas 
(799.9) .. .. . 

E Suicldio 9 24 29 18 17 16 13 
(3,6Ii) ( 4,95~) 3 137 

(E 950- 959) . . ~50~) (50t)O'I,) (69.05~) (39,131») (32,69t,~ (25,40%) ~15,6~) ( 4,76CJ.) (22,87%) 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Seçõo de Arquivo Central - Divisão de Hansenologio e Dermatologia San itária - Instituto de Saúde - Secretaria 
da Saúde do Estado de São Paulo. 
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Figura OI - Distribuição percentual da população do Estado 
de são Paulo, por grupo etório, nos recenseamen 
tos de 1940, 1950, 1960,1970 e 1980. -
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Figura 02 - Obi tos 
( 1931 

entre doentes de hanseníase no Estado de 
1980), por grupo etário e sexo. 
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Figura 03 - Distribuição percentual dos óbitos entre doentes de 
hanseníase no Estado de São Pau lo ( 1931 - 1980), 
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Figuro 04 - Obitos (%) entre doentes de hansenlase no Estado 
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Fi gura 05 -
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Figura 06 - Médios e medianas de: Idade, tempo de doença até a matrícula 
e tempo de doença até o óbifo dos doentes de hanseníase faleci
dos no Estado de Sôo Paulo ( 1931 - 1980), por qüinqüênio. 
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Figuro 07 - Razõo de Mortal idade Proporcionol (Indice de Swaroop 
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Figuro 08 - Coeficientes de mortalidade geral, prevalência do hanseníase e indicador de mortalidade 
entre doentes de hanseníase no Estado de São Paulo (1931 - 1980). 
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Figura 09 - Coeficiente de mortalidade geral no Estado de São Paulo (1931 - 1980) 

19,00 

18,00 

o 

~171XJ 
o 

-.J 16,00 
<X 
0= 
W l5 (!) 

w 
Ol41XJ 
<X 

~ 13,00 
-.J 
<X 
""21XJ 0= 
o 
~1'tOO 
W 

O,olXJ 
w 
~9,00 w 
(,) 

lL. 
L'-' 
o 
(,) 

curvo de valores anuais 

curvo de valores qü inqüenais -----

~ ..... -... ~. 
:~, "--' ...... 

:;J 
~~L~~~--~ __ ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~r-~~~~-r-T~~~~~~~-r~-T-'~~~~'-~-r~~!'-'-~-

O '~~ ~ ~ ~ I~ ~ {. ~ 4 I~ I, ~ ~ 4 IM ~ {.. ~ ~ 1*11 ~ ~ :. 1gese ~ ~ ~ ~ I~II ~ ; ~ 1~516 ~ ~ ~ I~O I1 ~ ~ ~ 19~5 6 ~ 8 ~ I~ ~ 



Figura 10 - Coeficiente de prevalência da hanseníase no Estado de São Paulo (1931 - 1980) 
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Figura II Indicador de morta 1 i dade entre doentes de hanseníase no Estado de São Paulo ( 1931 - 1980) 
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Figura 12 - Coeficientes de letalidade e mortal i dade específica e indicador de mortal idade proporcional 
por hanseniase no Estado de Sõo Paulo (1931 - 1980). 
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-Figura 14 - Coeficiente de mortalidade específica por hanseníase no Estado de são Paulo (1931 - 1980) 
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Figuro 15 - Indicador de mortalidade proporcional por hanseníase no Estado de são Paulo (1931 -1980) 
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Figuro 16 -
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Distri buição percentual dos óbitos entre doentes de 
hanseníase no Estado de São Paulo (1931 - 1980), por 
causa básica (C o 100. - 9 a revisão - 1975)0 
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Fi gura 17 - Di stri buição percentual dos óbitos entre doentes de 
hanseníose no Estado de São Paulo {I931 - 1980 ),por 
causa básico, segundo algumas categorias e subcate
gorias (C.I.O. - 92 revisão - 1975). 
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Figura 18 - Oistri buição percentual dos óbitos entre doentes de 
hansen{ase no Estado de Sõo Paulo ( 1931 - 1980). por 
causa b6sica e por qüinqüênio, segundo algumas Seções 
da C.I.O. - 9º revisão - 1975. 
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Figura 19 - Obitos entre doentes de hansentase no Estado de Sao Paulo 
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Figura 20 -
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Figura 21 - Obifos entre doentes de hanseníase no Estado de são Paulo 
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Figura 22 -
, I ~ 

Obitos entre doentes de hansemase no Estado de Sao Pauld 
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Figura 23 - Distribuição percentual dos óbitos ocorridos entre doentes de 
hanseníase no Estado de São Paulo (1931 - 1980),cuja causa 
básico foram doenças infecciosos e parasitários (Seção I 

100 

90 

80 

70 

. 60 

UJ 
o 
l-
m 50 "O 

l1J 
C 

~ o 40 

30 

20 

10 

O 

C.I.D.- 9S revisão- 1975) e hanseníase(Categoria 030-C.I.DJ, 
... ..A. 

por quanquenao. 

r ...... , ...... 
~ - ....... ..,. ... 

" ..... / ...... 
/" " 

I " 
I " 

\ / " 
\, \ 

\ I \ 
\ I \ , , \ 

\ ' \ , ' \ 

\ " \ v \ 
\ 

--- = Seçõo I : Infecciosas e Parasit~rias 
(% sobre toOOs as causas) 

_______ = Hanseníase (030 - C.I.O) 

'} , 
1931 
1935 

I 
1936 
1940 

(% sobre o total do Seçõo I ) 

• 1941 
1945 

• 1946 
1950 

• • 195. 1956 
1955 1960 

• 196. 
1965 

\ 

"' \ , / 
\ , 

\ , 
\ / , , 

\ , 
\ , 
V 

• I I 
1966 1971 1976 
1970 1975 1980 

., •• A 

QUINQUENIO 



Figura 24-

rn 
O 
Z 
<l 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

93 

Médias e medianas de: Idade, tempo de doença até a matrícula 
e tempo de doença até o óbito dos doentes de hanseníase falecidos 
no Estado de Sõo Paulo (1931 - 1980), cuja causa bósica do óbito 
foi a hanseníase, por qüinqüênio. 

~L-I 

, 
MEDIAS 
MEDIANAS ___ _ 

.... .. -----, 
,'" ; ~ __ I 

" 

I 

" " " 

I 
193/ /936 
1935 1940 

. I I 
194/ 1946 
1945 1950 

I 
195/ 
1955 

I I 
1956 1961 
1960 1965 

Tempo de doença 
até o óbito 

Tempo de doença 
até a matrícula 

I I I ..... 
1966 1971 1976OÜINOUENIO 
1970 1975 1980 



Figura 25- Distribuição percentual dos óbitos entre doentes de hanseníase no 
Estado de Sõo Paulo (1931-1980), por forma clínica final,confor
me o prontuário. 
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Figura 27-

Distribuição percentual dos óbitos entre doentes de hanseniase no 
Estado de São Paulo (1931 -1980), cuja causa básica foi a hanse
níase, por forma clínica final,conforme o prontudrio. 
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Figura 28 - Distri buição percentual dos óbitos ocorridos entre doentes 
de hanseníase no Estado de São Paulo (1931 ~ 1980), cuja 
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Figura29- Distribuição percentual dos óbitos entre doentes de hansenía\ 
no Estado de Sõo Paulo (1931 -1980>, cuja causa básica fora 
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Figuro 30- Distribuição percentual dos óbitos entre doentes de hanseníase 
no Estado de Sõo Paulo (1931 - 1980), cujo causo básico forarl 
Sintomas, Sinais e Estados Mal Definidos (Seção XVI - C.I. D. >1 

e Caquexia (subcategoria 799.4 - C.I.D.), por qüinqüênio. 
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Figuro 31 - Oistri buição percentual dos obitos entre doentes de hansenlase 
no Estado de são Paulo (1931 - 1980), cujo causo básico foram 
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Figura 32 - Distribuição perc~tuol dos óbitos ent~e I 
doentes de hansenlase no Estado de Soo 
Paulo 0931-1980), cuja causa básico forar 
Causas externas (Classificação SUPlemen! 
tar E - C.I.O.) e Suicídio (Categoria E 95<l 
959 - C.I.O.), por qUinqUênio. 
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5.1. Dados populacionais 

A Tabela 01 e a Figura 01 caracterizam a evolução 

da população do Estado de São Paulo nos últimos quarenta a-

nos, durante os quais foram realizados cinco recenseamentos 

gerais, como do tipo "progressivo" ou "jovem", tendendo ao 

tipo "estacionário" ou "adu1to,,15,16 com diminuição da pro 

porção de indivíduos entre O e 14 anos de idade e um aumen-
.; 

to da proporção de indivíduos de 50 e mais anos de idade. A 

população entre 15 e 64 anos de idade, considerada em idade 

produtiva, apresenta também uma tendência crescente, espe-

. 1 d' ""1' .. 43,91 Cla mente nos 01S u tlmos recenseamentos , o que repr~ 

senta um aumento do potencial da força de trabalho ( RODRI

GUES e RODRIGUEZ WONG110 , 1982). 

Estamos portanto diante do quadro de população que 

"envelhece", ou, muito provavelmente, considerando um con-

junto de fatores dinâmicos habitualmente estudados pelos d~ 

mógrafos, de população que apresenta ao lado da queda das 
-

taxas de mortalidade, redução também das taxas de fecundida 

de e· de natalidade, além de um aumento da fração urbana da 

população que no caso espe~ia1 do Estado de São Paulo deve-

d 1d . .... 1 d 82 -se em gran e parte a um sa o mlgratorlo e eva o. Em anos 

recentes, este saldo já não é m~is constituido apenas de po 

pulações nordestinas mas, também, de outros estados do sul 

d P ~ _. 1 t P ~110,120 o alS, prlnclpa men e o arana. 

Em populações nesta fase de evolução demográfica é 

lícito esperar-se uma alteração no perfil da mortalidade por 

causa básica, com queda da proporção de óbitos por doenças 

infecciosas e um aumento proporcional dos óbitos por doen-

d 
. 53,107,109,120,124,145,150 

ças egeneratlvas. 
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5.2. Atributos pessoais: sexo, idade, forma clínica final 

local de ocorrência .. do' óbi to, tempo de doença até a 

matrícula e tempo de doença até o óbito 

Nas Tabelas 02 e 03 observamos que 60,08% dos 27260 

óbitos estudados ocorreram em pessoas com idade superior a 

50 anos. A distribuição por sexo destes óbitos guarda uma 

proporção aproximada de 2:1 entre o sexo masculino;e o sexo 

feminino, na faixa etária entre os 20 e os 80 anos, ao lon-
tt " 

go de todos os dez quinquênios estudados (Tabela 07 e Figu-

ra 02). Esta proporção tende para 1:1 nos dois extremos da 

vida. 

A proporçao observada de 2:1 entre os sexos mascu

lino e feminino é a mesma dos dados de incidência e preva

lência da hanseníase no Estado de São Paulo no período est~ 

dado. 7 •9 ,10,11 Habitualmente é atribuida a fatores sociais 

e culturais que levariam a uma maior exposição do homem não 

só ao risco de contágio como também ao diagnóstico da doen

ça. A tendência desta proporção se igualar na infância, a

dolescência e velhice não tem e"xplicação satisfatória na li 

teratura especializada, mKS leva a especular sobre o possí-

ve1 envolvimento de fatores hormonais. 

A distribuição percentual do total de 27260 óbitos 
tt " 

levantados ao longo dos dez quinquênios compreendidos no 

período (Figura 03) nos mostra dois picos, o primeiro na 

primeira metade da década de 1940. coincidindo com o ápice 

da política de internação compulsória e controle máximo das 

informações epidemiológicas, ocorrido imediatamente antes 

do aparecimento e aplicação em massa de" uma terapêutica efi 

caz. O segundo, na primeira metade da década de 1970, é a-
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tribuÍvel possivelmente a um stm~les e progressivo aumento 
f' " do número de doentes, já que a queda observada no quinquênio 

seguinte pode ser artificial, ligada a uma perda parcial do 

controle por parte do Arquivo Central, dos dados de óbito dos 

doentes de hansenÍase. 

A distribuição dos óbitos por forma clínica final 

(Tabela 04) nos mostra uma proporção de 70,38% de formas con 

tagiantes (virchowianas e dimorfas), 16,79% de casos indeter 

minados e 12,75% de casos tubercu1óides. Estes percentuais 

diferem dos encontrados em estudos de morbidade de hansenía-

se no Estado de são Paulo no mesmo perído 9,10,11,83 onde 

encontramos em média 50% de casos contagiantes ou bacilífe-

ros e a outra metade igualmente dividida entre casos indeter 

minados e tuberculóides. Esta diferença observada pode ser 

atribui da a uma tendência ã seleção de casos virchowianos pa 

ra controle e hospitalização, pela ,contagiosidade, pela maior 

gravidade clínica e pela maior facilidade de diagnóstico que 

estes casos apresentam. 

Na mesma Tabela 04, os diferentes locàis de ocorrên 

cia do óbito exibem proporções muito distintas de casos vir

chowianos e dimorfos, ou seja,79,261 nos óbitos ocorridos em 

hospital especializado e 56,88% e 52,54% respectivamente,nos 

ocorridos em hospital geral ou na residência. Os casos inde

terminados e tuberculóides se mantém nas proporções endêmi-

cas habituais. 'Enquanto para hospitais gerais e residência 

as proporções encontradas são compatíveis com a distribuição 

endêmica habitual de formas clínicas, no caso do hospital e~ 

pecializado, a proporção obtida leva a acreditar que realmen 

te se deu em nosso Estado uma seleção de pacientes contagian 

tes para internação, pelos motivos já expostos, e que estes 
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vieram a falecer quando hospitalizados. 

Pelo baixo padrio sócio-econ6mico do doente de han

seníase e pelas facilidades de alojamento, alimentação, etc. 

proporcionadas pela internação, poder-se-ia até suspeitar de 

uma tendência ao diagnóstico de casos virchowianos, como meio 

de conseguir a internação. 

A análise da distribuição dos óbitos por [orma clí

nica, ao longo do tempo, (Tabela 08 e Figura 04) é mais elu

cidativa. As proporções médias elevadas (superiores a 70%)de 

casos virchowianos e dimorfos no período entre 1931 e 1950 

tanto podem se explicar pelo fen6meno de hospita1ismo, sabi

damente intenso em nosso Estado especialmente no período an-

terior ao aparecimento dOa su1fonoterapia, como por imperfei-

çoes no critério de classificação clínica dos casos, que 

veio a ser uniformizado, da forma como até hoje se adota, 

.. 
so 

a 

partir de 1948. Um ligeiro aumento observado nos dois ú1ti-
" ti 

mos quinquênios poderia talvez se dever a um afrouxamento nos 

critérios de classificação, provocado pela descentralização 
. 

dos serviços e pela atribuição das atividades de diagnóstico 

i responsabilidade de médi~os não especialistas. 

Os casos tubercu1óides e tubercu1óides reacionais 

apresentam proporções continuamente crescentes em todo o ~e-
" tI 

ríodo, com ligeira queda nos últimos quinquênios. O reconhe-

" cimento mais frequente e a classificação ma'is segura da for-

ma clínica explicam o observado, inclusive a ligeira queda em 

anos recentes, atribuível ao fenômeno inverso ao anteriormen 

te descrito: as formas tuberculóides, de mais difícil diag

nóstico e mais sujeitas a receberem alta e serem descartadas 

do registro, tenderiam a decair proporcionalmente. 
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A proporçao global no período, 12t75% de tuberculói 

des t corresponde a aproximadamente me~a6e da encontrada nos 

estudos de morbidade, o que se poderia também explicar pelos 

fatores ji citados. 

Quan to à proporçao de casos indete.rminados ,man tém -

-se numa tendência ligeiramente crescente no período, o que 

revelaria uma melhora na qualidade do diagnóstico d_o.s casos 

" " recentes. Porém tanto os valores quinquenais, como o valor 

médio global encontrado estao sistematicamente abaixo das 

taxas observadas nos estudos de morbidade já ci tados 7,9,10,11, 

revelando, no grupo de doentes falecid.os, uma insuficiência 

evidente das atividades de diagnóstico precoce da hanseníase, 

bem como do evitar a pol~rização dos casos precocemente diaK 

nosticados, através da terapêutica específica. 

n interessante notar qu.e poucos sao os casos sem es 

pecificação de forma clínica ao longo de todo o período, o 

que pode aquilatar a qualidade das informações por nós 'utili 

zadas neste trabalho. 

fr tt 

Na distribuição quinquenal dos óbitos por local de 

ocorrência (Tabela 09 e Figura 05), observa-se uma queda a

centuada na proporçao de doentes de hanseníase falecidos em 

hospital especializado, particularmente a partir de 1950, a

pós a introdução do tratamento sulfônico e o progressivo a

brandamento da política de internação compulsória. Nos dois 

" " últimos quinquênios há ligeira reversão dessa tendência, tal 
, 

vez já com~ reflexo da nova estruturação dos hospitais espe-

cializados, agora como retaguarda para intercorrências gra

ves e fatais e para casos terminais. 

A proporçao de doentes de hanseníase que morreram 
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em hospitais gerais cresce contInua e lentamente em todo o 

período estudado, revelando possivelmente que, apesar de to 

das as barreiras, possa estar havendo uma aceitação progre~ 

sivamente maior do doente por parte das instituições médi

cas e da sociedade como um todo. Em contrapartida, a curva 

ascencional dos falecidos na residência, praticamente uma 

imagem em espelho da queda proporcional dos falecidos em 
.; . 

hospital especializado, preocupa muito porque faz suspeitar 

que o doente de hanseníase, uma vez desligado do hospital 

especializado, continua marginalizado e sem acesso ao siste 

ma de atenção médica geral. 

o aumento observado dos óbitos sem especificação do 

local de ocorrência, especialmente após 1950, parece se de

ver mais a um fenômeno ligado ao controle exercido pelo sis 

tema de informações sobre a doença, menos eficiente em anos 

"mais recentes. 

Nos dados da T~bela 05 notamos que cerca de dois 

terços dos doentes estudados foram matriculados 'após um tem 

po de doença superior a seis anos, ou seja, superior ao tem 

po,médio aproximado que um caso do grupo indeterminado leva 

para ~olarizar-se. Assim, podemos diz~r que os doentes ob

servados não foram diagnosticados precocemente. Já na Tabe

la 06 observamos que cerca de dois terços dos casos falece

'ram após um tempo de doença superior a quinze anos, o que 

confirma à cronicidade e a baixa letalidade da hanseníase , 

pois apesar de tardiamente diagnosticados os doentes sobre

vivem longos períodos. 

A análise das Tabelas 10 e 11 e da "Figura 06, rela 
ti " 

tivas i distribuição quinquenal das médias e medianas de i-
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dade e dos tempos de doença até a matrícula e até o óbito 

contribui para a aceitação destas afirmações. As médias e me 

dianas de idade na ocasião do óbito crescem de aproximadamen 

" " " " te 44 anos, no quinquênio 1931-1935, para 64 anos no quinquê 

nio 1976-1980. Esta significativa ascenção pode estar ligada 

a fatores gerais como a queda da mortalidade e o aumento da 

expectativa de vida experimentados pela população dd Eitado 

" de São Paulo nos úl timos cinquenta anos,. como também !l fato-

res especificamente ligados à hanseníase, por exemplo o ,apa

recimento e a aplicação em massa de uma terapêutica eficaz 

as su1fonas. 

Ressalte-se que os dados por nós obtidos coincidem 

com os encontrados em outros países nos períodos correspon-
32 dentes. Assim, DOULL e co1s ,1952, nos Estados Unidos, re1a 

tam idades médias de 48,6 e 53,3 anos, respectivamente para 

os períodos de 1933-1940 e de 1942-1948, esta última um pou-

co superior ã por nós observada. Isto possivelmente se exp1i 

caria pela maior esperança de vida dil população americana e 

pela introdução da su1fonoterapia um pouco mais cedo nos Es

tados Unidos do que no Brasil. KEAN e' CHILDRESS62 em 1942 no 

Panamá, no pe~íodo pré-sulfônico, encontraram idade média na 

ocasião do 'óbito, de 47,1 anos. POWELL e SWAN 106 em 1955,nos 

Estados Unidos, encontraram idade média na ocasião do óbito, 

d 141 - ~ d e 59 anos. TOKUDOME 1951, no Japao, no per lodo e 1956 a 

1975, observou idade mediana de 63 anos. Ressalte-se ainda 

que segundo MONTELL091 , 1981, a esperança de vida da popu1a-' 

çao do Estado de São Paulo no ano de 1977 era de 64,51 anos, 

muito próxima das idades média e mediana dos doentes de han-

" " seníase falecidos no Estado no quinquênio 1976-1980. 

No que diz respeito aos tempos médio e mediano de 
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doença at6 a matrícula, observamos queda continua ao longo 

do perÍodo. Embora este dado traduza a feitura de um diagnó~ 

tico menos tardio, os tempos m6dío (8,65 anos) e mediano ( 8 

anos) obtidos para o perÍodo como um todo, bem como os valo-

" " res do ültimo quinquênío (1976-1980), de 6,94 e 6 anos, res-

pectivamente, ainda estão longe de ser satisfatórios em ter

mos de controle, quanto ao diagnóstico precoce da ~oença. 

Os tempos m6dio e mediano de doença at6 o óbito cres 

cem tamb6m de modo contlnuo e significante, em particular a 

partir de 1950, chegando quase a duplicar ao longo do perio

do. Os valores obtidos, de 21,18 anos para o tempo m6dio e 

de 19 anos para o tempo mediano, caracterizam a hanseníase 

como doença crônica e pouco letal. A acentuação da "inflexão 

ascendente da curva após 1950 deve representar a ação especi 

fica da sulfonoterapia, alêm do conjunto de fatores gerais 

que melhoraram a expectativa de vida da população. 

As referências da literatura, POWELL e SWAN l06 ,1955, 

nos Estados Unidos, obtendo um tempo m6dio de doença até 

óbi to de 20 anos e YBARRA PEREZ e GONZALEZ PRENDES147 ', 

em Cuba, relatando que a s~lfonoterapia elevara ri tempo 

dio de doença at6 o óbito de 15 para 21 anos, corroboram 

dados por nós obtidos. 

o 

1958 

-me-

os 

A razão de mortalidade proporcional (fndice de 

Swaroop e Uemura), indicador de saúde simples e útil para a-

1 · d"'· 139 f· 1 I d 1 - d d va lar ten enclas • 01 ca cu a a para a popu açao os oen 

tes de hanseniase falecidos (Tabela 12 e Figura 07). Verifi-

camos valores nitidamente crescentes. principalmente a par-

" " tir de 1950. De um valor de 36.16% no quinquênio 1931-1935 , 

atingimos 84,37\ no periodo 1976-1980, com a proporção m6dia 

de 62,22\. 
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Uma parte ponderavel desta elevação provavelmente 

se deva ã melhoria das condições gerais de'vida e saúde e 

ao aumento da esperança de vida da população como um todo . 
53 

GUEDES ,1972, assim o demonstrou ao revelar valores médios 

para o Estado de São Paulo de 30,0% em 1950, 38,9% em 1960e 

45,3% em 1967. Obviamente interessa-nos apenas a tendência 

temporal do fenômeno, já que 'os valores absolutos nao sao 

comparáveis devido às composições etárias totalment'e ·dife-

rentes apresentadas pela população geral e pela 

de doentes de hanseníase. 

popula~ão 

5.3. Coeficientes; mortalidade geral, prevalência da hanse

níase, mortalidade especí~ica por hanseníase e letali

dade por hanseníase, indicador de mortalidade propor

cional por hanseníase e indicador de mortalidade na po 

pulação de doentes de hanseníase. 

A curva da tendência temporal do coeficiente de 

mortalidade geral por nós obtida (Tabelas 13, 14 e 15 e Fi-

guras 08 e 09) revela uma queda permanente das taxas ao 10n 

" go do período de cinquenta anos. Praticamente se superpõe ã 

de YUNES e RONCHEZEL 149, 1.974, que lembram ser o's valores 

obtidos para o Estado de São Paulo sistematicamente inferio 

res aos do Brasil como um todo. Isto de~onstra a tendência 

de uma região altamente urbanizada e industrializada como o 

Estado de São Paulo a apresentar, em anos mais recentes, p~ 

10 menos alguns segmentos populacionais ou regiões geográfi 

cas onde se pode notar um padrão de mortalidade semelhante 

ao de países desenvolvidos, ao lado de outros onde ainda 

perduram condições típicas de países subdesenvolvidos. ~ 

que relata o trabalho de GUEDES 53 , 1972, que encontrou 

o 

uma 

redução no coeficiente de mortalidade geral da ordem de 
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32,2%, entre os anos de 1950 e 1970, muito próxima ã observa 

da em nossa série, 61,81%, em todo o período, com 'valor máxi 

mo em 1936 (18,67 0/00) e mínimo em 1980 (7,13 0/00). 

o coeficiente de prevalência da hanseníase (Tabelas 

13, 14 e 15 e Figuras 08 elO). apresenta uma curva ascenden 

te, que atinge seu máximo no início da década de 1960 e pas

sa depois a declinar. Este fenômeno também se observa na sé-

rie dos números absolutos de doentes (Tabela 13). 

A alça ascendente da curva poderia ser explicada p~ 
ti 

la organização de um serviço especializado, com a consequen

te melhoria das condições de diagnóstico e de registro de 

informações, nas duas primeiras décadas estudadas. Na década 

de 1950, o surgimento de uma droga eficaz para tratamento e 

o abrandamento das medidas de isolamento teriam facilitado a 

apresentação espontânea dos doentes, elevando a prevalência. 

A partir da década de 1960. a queda das taxas de 

prevalência poder-se-ia explicar. paradoxalmente, por, dois 

fatores antagônicos: por um lado as melhores condições para 

tratamento e interrupção da cadeia de transmissão dos casos 

conhecidos, e por outro lado ~ma queda da capacidade de diag 

nóstico dos casos por parte do sistema de atenção médica, le 

vando ã evasão de registro de um grande número de casos. 

Devemos notar que uma tendência semelhante na curva 

secular da prevalência da hanseníase foi observada por BELDA9, 

1972, numa série histórica compreendida entre 1924 e 1970 

Neste mesmo trabalho o autor observou ainda a distribuição 

irregular dos casos pelas diversas regiões do Estado de São 

Paulo. 

Calculamos a redução percentual do coeficiente de 
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prevalência em nossa série, a partir de 1940, e obtivemos a 

proporçao de 37,8 O %, com o valor máximo de 2,46 0/00 em 1961 e, O 

mínimo de 1,53 0/00 em 1979. 

Considerando os doentes de hanseníase registrados 

no Estado de São Paulo como um segmento populacional distin-

to, dado o atributo de serem todos po!tadores de uma doen 

ça de grande cronicidade e de grande impacto no condiciona-
." 

mento e ajustamento psicológico e social do indivíduo,geran

do padrões marcantes de comportamento familiar, profissional 

e social em geral; considerando os valores desta população 

ano a ano (dados de prevalBncia) e o nGmero de óbitos por t~ 

das as causas ocorrido entre os seus integrantes, também ano 

" a ano, calculamos a tendência temporal em cinquenta anos do 

que denominamos "indicador de mortalidade na população de 

doentes de hanseníase". 

Julgamos interessante conhecer a tendência temporal 

deste indicador devido aos contornos sócio-econômicos e psi

cológicos especiais que caracterizam nossa população, em 

grande parte provocados pelo estigma associado ã condição"do 

ente de hansenÍase", o que poderia resultar em fenômenos ti 

pD "excesso de mortalidade", j á observados 'tanto, na hansenía 

t I . 48 se como em outras pa o oglas e que servem para caracteri-

za-Ias, entre outros parâmetros, como problemas médico - so-

ciais. 

Analisando a tendência da curva deste indicador ob-

servamos que seus valores chegam, no período pré-sulfônico e 

de internação compulsória, ao triplo dos valores correspon-

dentes da mortalidade geral no Estado de São Paulo. Com a te 

rapêutica sulfônica e a adoção do tratamento ambulatorial 

integrado , até os dias de hoje seu valor e de aproximaàarnen 
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te o dobro da mortalidade geral? ano a ano CJabelas 13, 14 e 

15 e Figuras 08 e 11). 

o pico observado nos valores deste indicador na d~

cada de 1940 não tem correspondente na curva de mortalidade 

geral (Figura 09). As proporçôes de queda nele observadas si 

tuam-se num nível intermediário entre as exibidas pela morta 

lidade geral, mais suaves, e pelos coeficientes e jndices es 

pecíficos, como a mortalidade específica, a mortalidade,pro

porcional e especialmente a letalidade, que apresentam que

das mais abruptas, como veremos a seguir. 

A interpr~tação deste fato se poderia fazer dizendo 

que as condições da população de doentes de hanseníase, em 

termos de mortalidade, devem ter melhorado proporcionalmente 

mais que as da população geral no período estudado, por for-

,ça de fatores específicos como ~ sulfonoterapia, por exemplo, 

o que se ref1ete'com mais nitidez nos indicadores de 

poder de discriminação. 

maior 

A redução percentual. observada no período para este 

indicadór foi de 81,22 %, com o valor máximo de 59,34 0/00 em1936 

e o valor mínimo de 11,14" 6/00 ~~ 1980. 

o coeficiente de 1etalidade da hanseníase C Tabelas 

13, 14 e 15 e Figuras 12 e 13), ê indicador específico. Sua 

tend~rtcia temporal ê das mais interessantes, não s6 pela ca

racterística geral de,a1ta especificidade, como tamb~m, no 

caso de doença reconhecidamente de baixa letal idade como a 

hanse~íase, para observar a influSncia de fatores diretos 

como por exemplo a introdução de novas armas terap~uticas. 

A curva deste coeficiente apresenta uma redução im-
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portantÍssima, especialmente após a segunda metade da década 

de 1940, fpoca da tntroduçio das sulfonas para tratamento es 

pecífico. 

A ascençao seguida de queda e, novamente, ascençao 

na dêcada de 1930 e primeira metade da dfcada de 1940,devem

-se possivelmente a fatores administrativos ligados i estru

turação do serviço especializado de controle da do~nça, a um 

sistema de informações mais eficiente e tendência a superes

timar a hanseníase como causa de óbito, neste período de ho~ 

pitalização intensiva. Os possíveis efeitos da introdução de 

novos recursos de tratamento, como a rifamicina sv em 1963 , 

e seus derivados posteriormente ,são 'poucos evidentes na cur

va da tendência temporal da letalidade. 

A redução percentual exibida pelo coeficiente de le 

tal idade no período foi de 98,55%, com valores máximos obser 

vados em 1945 (3,47%) e mínimos em 1980 (0,05%). 

O coeficiente .de mortalidade específica por hanse-' 

níase (Figura 14) e o indicador de mortalidade proporcional 

por hanseníase (Figura 15), podem ser analisados em conjunto 

(Tabelas 13, 14 e 15 e'Fi~ura 12), pois apresentam tendên~ 

cias temporais em tudo comparáveis e possivelmente 

aos mesmos fatores, como veremos a seguir. 

devidas 

A ascençao na dfcada de 1930 e primeira metade da 

dfcada de 1940, é explicável por um problema de registro e 

controle mais eficaz dos doentes, levando a uma superestima

ção da hanseníase como causa de óbito, e o impacto da tera

pêutica sulfônica provocando a queda 'a partir de 1945 • 

. Os percentuais de redução observados no período fo

ram de 98,84% para a mortalidade específica (valor máximo 
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6,91 0/0000 em 1945 e valor mín~mo; 0,08 0/0000 em 1980) e 

de 97,91% para a mortalidade proporcional (valor ... . maXlmo 

0,48% 'em 1945 e valor mínimo 0,01% nos anos de 1972 e 1980). 

Note-se que ambos estes altos percentuais de redução sao 

praticamente idênticos aos oDservados para o coeficiente de 

leta1idade. 

Interessante também é notar a semelhança da curva 

de mortalidade específica por nós obtida com o mesmo perío

do da série histórica sobre mortalidade específica por tu

berculose no Município de são Paulo, (VRANJAC143 , 1980),que 

apresentam um paralelismo evidente. 

5.4. Perfil de causas básicas de óbito 

Pela observação da Tabela 16 e da Figura 16, pode

mos facilmente notar a preponderância nítida das Doenças In 

fecciosas e Parasitárias como causa de óbito entre doentes 

de hanseníase no período de 1931 a 1980, com uma proporçao 

de 38,99% do total de óbitos. 

Em segundo lugar aparecem as Doenças do Aparelho 

Circulatório, com 26,46% dos óbitos. Em terceiro as Doenças . . 
do Aparelho Genitourinário, com 8,46%. Em quarto os Sinto

~as, Sinais e Estados Mal Definidos, com'7,09% do total de 

óbitos e em quinto os Neoplasmas, com 5,94%. 

" Ao longo de um período de cinquenta anos, que se 

inicia cerca de quinze anos antes do aparecimento da quimi~ 

terapia específica e trabalhando-se com uma doença em que 

existe uma distorção provocada pelo período de isolamento 

compulsório, pela estigmatização social, do doente e pelaten 

dência errônea â uniformização dos registros especializados, 
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com superestimação da hanseníase como causa do óbito, pode

-se explicar o intenso predomínio das Doenças Infecciosas 

e Parasitarias como causa de óbito. 

" O perfil obtido para as causas subsequentes ja se 

apresenta mais compatível com o perfil geral atual de morta 

l ·d d d 1 - d E t d 'd S~ P 1 53,55,107,109,125,126,148,150 1 a e a popu açao o s a o e ao au o 

exceto o aspecto específico e sabidamente importante do pa 
-" 

pel das nefropatias na evoluçâo tardia dos casos de hanse

níase. ~ interessante notar aqui que um perfil geral de cau 

sas basicas de óbito em doentes de hanseníase, em certa me-

dida semelhante a este por nós observado, já fora delineado, 

em trabalho relativos" e era pré-sulfônica no Estado de são 

Paulo, por SOUZA CAMPOS 135 , 1936 e por PATEO Jr l03 , 1946. 

Na Tabela' 20 e na Figura 17 selecionamos, baseados 

no conhecimento existente sobre o padrão anatomo-patológico 

de acometimento da hansentase, a distribuição proporcional 

de algumas Categorias e Subcategorias da Classificação In

ternacional de Doenças: Lesões e Causas de abi to em relação 

ao total da respectiva Seção. Observamos distribuições dis

crepantes em relação is habitualmente encontradas na popul~ 

ção, o que se poderia explicar por fatores diversos, alguhs 

intrínsecos ã patologia da doença e outros ligados a aspec-

tos administrativos e ~políticas específicas de controle 

utilizadas. 

Assim, o fato de 85,66% dos óbitos da Seção I (In

fecciosas e Parasitarias) serem devidos i hanseníase fazem 

suspeitar fortemente de super-estimação; já 5,85% de óbitos 

por tuberculose, representam uma" proporção abaixo da espera 

da, levàndo-se em conta os relatos relativos ã 
geral. S3 ,S5,l07,109,143,148,lSO 

população 
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Na Seção III (End6crinas, Nutricionais, Metabólicas 

e Imunitirias,a amiloidose, com 20,04%dos casos de um grupo 

muito amplo, configura um quadro patológico de contornos mui 

to específicos, excluindo para segundo plano doenças endócri 

nas importantes. como o diabetes mellitus e as tireoidopatias, 

e também metabólicas, como a gota, por exemplo. 

N S ... X (D d A Ih G' .....) 103 a eçao oenças o pare o enltourlnarlO 

o grupo constituido por Nefrite, Síndrome Nefrótica e Nefro

se contribuiu com a'quase totalidade dos casos (98,14%), 'ex-

cluindo as doenças renais infecciosas e as doenças do apare-

lho genital masculino e feminino. 

Na Seção XVI (Sintomas, Sinais e Estados Mal Defini 

dos), a caquexia contribuiu com 10,40\ dos casos, mesmo em 

confronto com um grande nÚmero de sintomas gerais, achados 

laboratoriais anormais, ~ outros estados citados com alguma 

" frequência e'm atestados de óbito, como senilidade, morte sú-

bita, falência respiratória, etc. 

Na Classificação Suplementar de Causas Externas (C~ 

digo E) o Suicídio se apresenta na proporção de 22,87%. mes

mo competindo com acidentes de todos os tipos e com homicí

dios. Este percentual nos parece elevado, mas compatível com 

as alterações psíquicas e desajustes sociais provocados pelo 

fenômeno da estigmatizaçao. 

A anilise da tendência temporal da mortalidade pro

porcional por alguns grupos de causas (Tabela 19 e Figura 18) , 

nos mostra ascenção evidente das Doenças do Aparelho Circula 

tório como causa de morte a partir de 1950, atingindo atual

mente proporçoes (43.03%) muito superiores às do Estado de 

são Paulo como um todo. Na mesma tabela 19 e na Figura 28 
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observamos o fen8meno exatamente inverso, ocorrido com o 

grupo das Doenças Infecciosas e Parasitárias no mesmo perí~ 

do, que atualmente mostram proporções semelhantes (12,30\ ) 

I
SS 107,109,125,126,148,150 

às encontradas na população gera • 

As duas curvas citadas são exatamente opostas,inc1usivequag 

to à tendência ocorrida no período entre 1931 e 1950. 

Nas duas primeiras décadas o fenômeno pos~ivelmen

te se explique mais por distorções de registro e, nas três 

últimas, pela mudança no perfil de causas de óbito (mortali 

da de proporcional), não SÔ'do grupo de doentes da hansenía

se mas também da população do Estado de são Paulo. 

Ainda na Tabela 19 e na Figura 18 nota-se cresci

mento contínuo da mortalidade proporcional por Neoplasmas , 

" " atingindo, no quinquênio 1976-1980, valores ligeiramente su 

d - 102 periores aos a populaçao. 

As Doenças do Aparelho Genitourinârioapresentam 

uma curva ascendente~ porém irregular,'. a ~artir de 1950 , 

grosseiramente paralela à das Doenças do Aparelho Circu1at~ 

rio. Constituem certamente um aspecto importante do quadro 

patológico da hanseníase e sua ascenção pode estar ligada , 

entre outros fatores, ao aperfeiçoamento dos métodos "de dia& 

nóstico associado ao desenvolvimento da nefro1ogia como es-

pecia1idade médica, a partir da década de 1960. 

Os Sintomas, Sinais e Estados Mal Definidos decres 

cem como causa de morte entre 1931 e 1945, possivelmente por 

melhoria das condições de" controle dos doentes e, a seguir, 

ascendem levemente até 1960, caindo novamente em seguida 

até 1980. Este grupo, que retrata as condições de cobertura 

e eficiência do sistema de atenção médica sobre a população 
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estudada, mantem-se durante todo o período em níveis bastan 

te inferiores aos observados na popu1açao do Estado de São 

P 1" 53 SS 109 I 1 1 ~ au o t , ~ " sto nos eva a pensar que a popu açao de 

doentes de hanseniase fora controlada pelo sistema médico 

de forma mais rigorosa que a população geral. 

Nas Tabelas 17 e 21 e nas Figuras 19 e 20, estuda

mos a distribuição dos óbitos por Seções, Categorias e Sub-
/ 

categorias da Classificação Internacional de Doenças, Le

sões e Causas de Obito, segundo a forma clínica f i nal ' da 

hanseníase. Observamos então (Tabela 17 e Figura 19) que as 

formas virchowiana e dimorfa predominam nos indivíduos que 

faleceram de Doenças Infecciosas e Parasitirias e de Doen

ças do Aparelho Genitourinirio," o que é explicive1 se lem

brarmos que no primeiro grupo estão os óbitos por hansenía-

se onde, como já vimos,hi maior tendência ao aparecimento 

de formas contagiantes. No segundo grupo encontram-se os 

quadros de nefrites, síndromes nefróticas e nefroses, tam

bém intimamente ligados ~ patologia das formas baci1Íferas 

da hansenÍase . 

Os neoplasmas, as doenças do aparelho circulatório, 

as doenças endócrinas, metabólicas imunitirias e nutricio

nais e, também as mortes por causas externas, obedecem a um 

mesmo padrão, ou seja. apresentam proporções maiores de ca

sos das formas tuberculóides. o que ê coerente, já que pela 

menor repercussão sistêmica desses casos, eles sempre tend~ 

ram a ser menos controlados, " não só na época da internação 

compulsória como até os dias de hoje, acabando por apresen

tar um padrão de mortalidade proporcional mais próximo do 

padrão geral da população. 

Quanto aos Sintomas, Sinais e Estados Mal Defini-
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dos, chegam a preponderar levemente nos doentes indetermina 

dos, talvez pelo controle médico ainda menos rigoroso a 

que foram submetidos ao longo de todo o período estudado. 

A Tabela 21 e a Figura 20, mostrando a distribui

çao por forma clínica de algumas Categorias e Subcategorias 

da Classificação Internacional de Doenças, Lesões e Causas 

de Obi to, demonstra um predomínio evidente das for'mas vir

chowianase dimorfas entre os 6bitos que tiveram como causa 

básica a amiloidose, o mesmo ocorrendo, embora em grau mais 

discreto, em relação à hanseníase e às nefropatias como cau 

sa básica. 

Não deixam de surpreender as proporçoes praticamen 

te iguais de casos virchowianos e tuberculôides que tiveram 

como causa bãs~ca do óbito a caquexia ou o suicídio, condi

çoes que habitualmente se costu~a associar, respectivamente, 

à maior gravidade clínica e as mais intensas 

psicossociais da hanseníase virchowiana. 

repercussoes 

A tuberculose predomina como causa básica de 6bito 

entre os doentes de forma tubercul6ide. Associando este fa

to ao aspecto observado'na curva da tendência temporal ge

ral da mortalidade por tuberculose (Tabela 30 e Figura 28), 

podemos imaginar, como explicação, maior exposição dos in

divíduos não internados aos riscos de infecção. tuberculosa 

a que está exposta a população geral. 

Na Tabela 18 e na Figura 21 estuda-se a distribui

çao dos grupos de causas básicas segundo o local de ocorrên 

cia do óbito. Observamos que mais da metade (54,89%) dos d~ 

entes que faleceram em hospital especializado. tiveram co

mo causa básica do 6bito as doenças infecciosas e parasitá-
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rias. Note-se ainda um predominiO discreto do hbspital esp! 

cializado nos doentes falecidos por causas ligadas ao apa

relho genitourinário. Como seria de esperar, esta tendência 

se i nverte, com predomlnio nftido da residência como local 

de 5bito, naqueles individuos cuja causa básica de 6bito fo 

ram sintomas, sinais e afecçBes mal definidas. Persiste, já 

agora de modo preocupante, a tendência nos doentes que mor : 

reram por neoplasmas e por doenças do aparelho cirCulat6rio. 

Estes,ao que parece, nao conseguem acesso fácil quer aos ho~ 

pitais especializados quer à rede hospitalar geral, configu-

rando uma população de baixo n1vel de atenção médica para 

problemas gerais. Este fato muito provavelmente se deve -a 

marginalização econ8mica, psicol6gíca e. social a que até ho

je são submetidos os doentes de hansen!ase. 

Patologias mais sofisticadas como as da Seção 111 

da Classificação Internacional de Doenças, Lesões e Causas 

de Óbito (End6crinas, Nutricionais, Metab6licas e Imunitá

rias) e emergências médicas como as da Classificação Suple

mentar (C6digo E), atingem os hospitais gerais com mais fre-

" ~ . quencla. 

Na Tabela 22 e na Figura 22 distribuimos, também por 

local de ocorrência do 5bito, algumas Categorias e Subcateg~ 

rias da Classificação Internacional de Doenças, Lesões e Cau 

sas de Obito. Observamos que os óbitos por hanseníase e por 

algumas categorias selecionadas segundo sua importância na 

patologia da doença (amiloidose, nefropatias, caquexia e sui 

c!dio) predominam no hospital especializado.Nk tuberculose , 

" com frequência doença associada e considerada importante co-

mo causa de óbito entre doentes de hansen!ase, predomina a 

residência como local do óbito. 
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Além de ser o local mais comum dos óbitos por tuber 

culose,a residência emerge como segundo local preferencial 

em todas as categorias estudadas, exceto na caquexia, o que 

referenda a observaçio anteriormente ji comentada de que os 

doentes, uma vez desligados da instituição hospitalar espe

cializada, não conseguem (ou não tentam) acesso ã rede hospi 

talar geral. 

A seguir cotejaremos a tendência temporal, ao longo 

do período estudado, da mortalidade proporcional observada 

por algumas Seções da Classificação Internacional de Doenças, 

Lesões e Causas de Obito, com a proporção no interior da Se-

ção de a1guma(s)- .Categoria(s) ou Subcategoria(s) nela conti-

da(s). 

Na Figura 23, construida com dados da Tabela 29;ob-

servamos que as curvas de mortalidade proporcional por Doen

ças Infecciosas e Parasitirias em geral e por hanseníase em 

particular, praticamente se superpõe ao longo de todo o pe-
. 

ríodo estudado, com a hanseníase representando cerca de um 

terço (33,37%) dos óbitos da Seção I e esta por sua vez con

tribuindo com 38,96\ do total de óbitos. As inflexões obser

vadas em ambas as curvas se explicam por fatores específicos, 

tais como a centralização das atividades de regi~tro e con

trole a partir de 1935, o aparecimento .dos antibióticos e 

quimioteripicos em geral e das sulfonas em particular após a 

segunda metade da década de 1940, além dos fatores gerais de 

melhora das condições de vida da população, ji discutidos. A 

tendência ascendente, observada em ambas as curvas no último 
" fi 

quinquênio (1976~1980), tanto pode representar um agravamen-

to das condições endêmicas da hanseníase em particular e das 

doenças transmissíveis em geral, como também uma maior efi-
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ci~ncia das atividades de informação epidemiol5gica. De qual 

quer forma, é prematura qualquer consideração mais conclusi-

va a respeito. 

A distribuição temporal da mortalidade proporcional 

por tuberculose, em cotejo com a de Doenças Infecciosas e Pa 

rasitârias (Tabelas 29 e 30 e Figura 28), mostra um aspecto 

bastante diverso do apresentado pela hanseníase. As duas cur 

vas até certo ponto se contrap6e especularmente, a tuberculo 

se não acompanhando a curva geral das Infecciosas . e Paras'i tá 

rias. A relação complexa, antagônica ou sinérgica, entre tu

berculose e hanseníase, as tendências opostas de suas taxas 

de mortalidade e incidência, respectivamente, já observadas 

1 23 59 ~ por alguns autores' , e as Intimas afinidades imunobiolo 

gicas das duas micobacterioses humanas mais importantes, su-
, 

gerem nesse ponto a necessidade de estudos mais completos de 

morbi~mortalidade comparada. 

Apesar de estarmos manipulando números absolutos p~ 

quenos, as Tabelas 19 e -3D e a Figura 29 demonstram uma ten

dência de importância crescente das Doenças Endócrinas, . Nu- · 

tricionais, Metabólicas e Imunitãrias como causa de morté en 

tre doentes · de hanseníase, possivelmente devida ao ap,erfei

çoamento progressivo dos métodos de diagn5stico observado no 

período estudado. Quanto ã curva da amiloidose em particular, 

é bastante irregular, dando pouca margem a interpretações, a 

fora a existência nítida de um pico na década de 1960, que 

podemos igualmente atribuir ao incremento das atividades diaK 
11 

nósticas especIficas, c(ms~quente ao "boom" da nefrologia comO 

especialidade médica ocorrido nesse período. 

A distribuição temporal da mortalidade proporcional 

por Sintomas, Sinais e Estados Mal Definidos e por duas de 
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suas subcategorias a saber: Caquexia e "Outras Causas Desconh~ 

cidas e Não Especificadas", é apresentada nas Tabelas 19 e 

30 e nas Figuras 30 e 31. Quanto à distribuição geral do gru 

po, indicador habitualmente utilizado para avaliar a eficá

cia e a cobertura do sistema de atenção médica sobre a popu-

1ação, mantém-se em níveis que oscilam entre 5% e 10% do to-

tal de óbitos, próximos portanto aos do Estado de São Paulo 

como um todo~1,102erelativamente estáveis ao longo de todo o 

período 1931-1980. Esses níveis são inferiores aos encontra

dos por BELDA8 , 1972 em doentes de hansenÍase e por GUEDES S3, 

1972,no período entre 1950 e 1970 no Estado de São Paulo. 

A curva de distribuição temporal da mortalidade pro 

" porcional por caquexia, (~igura 30), evolução final frequen-

te dos casos de hansenÍase antes da terapêutica sulfônica e, 

possivelmente por isso mesmo, talvez o "estado mal definido" 

mais cômodo para rotular um óbito sem diagnóstico num doente 

de hansenÍase, se contrapõe perfeitamente à curva análoga oQ 

tida para "outras causa!? desconhecidas e não especificadas " 

do óbito (Figura 31). Esta subcategoria foi por nós escolhi-

da para discussão por designar mais estrita e rigorosamente 

o fato do indivíduo ter ido a óbito sem que se conseguisse 

qualquer esboço de diagnóstico, já que não tivemos durante 

todo o período 1931-1980, sequer um caso de "morte sem assis 

tência". O estudo das duas curvas leva a inferir que durante 

o período mais intenso de atividade hansenológica especiali-

zada, centralizada e de cunho hospitalar, tendeu-se a rotu

lar de caquexia uma proporçao maior de óbitos mal definidos. 

O contrário ocorreu imed"iatamente antes e depois deste perío 

do, ou seja, na década de 1930 e após a década de 1960. 

A Figura 32, elaborada com dados das Tabelas 19 e 
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30, revela a distribuição te~pora1 da mortalidade proporci~ 

nal por Causas Externas (~lassificaçio Suplementar - Código 

E - da Classificação Internacional de Doenças, Lesões e Cau 

sas de Obito} em geral e, em particular, pela Categoria Sui 

cídio e Lesões Auto-Infligidas. A distribuição temporal das 

mortes por Causas Externas mantém-se estável durante o pe

ríodo estudado num nível significantemente inferior aos va

lores obtidos por· GOTLIEB 51 em 1977 (8%), e por PASTORELO e 

GOTLIEB102 em 1978 (7%), ambos no Estado de são Paulo, e 

também aos obtidos por SILVEIRA e GOTLIEB130 , 1976 (10%) pa 

ra o Município de São Paulo. Esta distribuição tampouco a

presenta a tendência ascencional descrita por JORGE 61 ,1979, 

no Município de São Paulo. Este comportamento é explicável 

se atentarmos para o fato de que a população de doentes de 

hanseníase, durante o período estudado, ou foi confinada fi 

sicamente em hospitais ou se manteve, como até hoje, em gran 

de medida socialmente ã margem de uma série de atividades da 

vida moderna responsáveis pelo aumento dos índices de algu

mas das mais importante? Causas Externas de Obito como por 

exemplo, os acidentes de veículos a motor. 

A curva da mortalidade proporcional por suicídio 

decresce fortemente após um pico na década de 1940. Admitin 

do-se que o suicídio está ligado a algum grau de transtorno 

mental, podemos inferir que no período de implantação e no 

auge da política de internação compulsória dos doentes, os 

fatores de desagregação da personalidade do paciente de han 

seníase teriam sido mais intensos que em períodos posterio-
31 res. 

A queda que se segue é compatível com o que foi o~ 

servado na população do Município de São Paulo por BARBOSAS 
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61 em 1974 e por JORGE em 1979.Isto de deveria em .parte a 

fatores gerais e, em parte a fatores específicos, comá 

os brilhantes resultados, inclusive est~ticos, das modernas 

terapeuticas anti-hansênicas e a liberação dos doentes para 

a vida social, sob tratamento ambulatorial. 

5.5 Alguns atributos pessoais dos óbitos cuja causa básica 

foi a hanseníase: idade, forma clínica final, tempo de 

doença até a matrícula e tempo de doença at~ o óbito. 

Complementando as considerações desenvolvidas nes-

sa discussão, julgamos de interesse apresentar alguns dos 

mais sugestivos caracteres epidemiológicos ligados aos atri 

butos pessoais do grupo de 9097 pacientes que apresentaram 

a hanseniase como causa básica do óbito. 

Nas Tabelas 26 e 27 e na Figura 24 podemos obser

var os valore~~~~dios e medianos da idade, do tempo de "doen 

ça até a ma~rícula e do tempo de doença até o óbito desses 

pacientes. 

As m~dias e medianas de idade crescem continuamente 

ao longo do período estudado,por~m em níveis sempre ligeir! 

wente inferiores a03 do grupo total de 27260 pacientes (Tab~ 

las 10 e 11 e Figura 06). Os valores globais encon~~arlos nos 

pacientes cuja causa básica do óhito foi a hanseníase (idade 

m~dia 49~4l anos e idade mediana 49 anos), tamb~m são infe

riores aos co universo pesquisado (idade m~dia 54,88 anos e 

idade mediana 55 anos). 

Os tempos m~dio e mediano de doença até a matrícula 

decaem neste grupo do mesm? modo que no universo pesquisado, 

-porem sempre exibindo valores ligeíramente superiores aos 
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do universo. Os valores globais encontrados para o período 

refletem essa tendência. Assim, nos pacientes cuja causa 

bisica de 6bito foi a hansenIase, encontramos: tempo de do

ença médio até a matrícula: 9,95 anos e tempo mediano: 10 

anos. No universo, esses valores sio respectivamente de:8,65 

e 8 anos. 

A mesma tendência pode ser observada na curva dos 

tempos médios e medianos de doença até o 6bito, com valores 

discretamente superiores no universo, em relaçio ao grupo 

de doentes cuja causa básica do 6bito foi a hanseníase: 

Os valores globais obtidos para o período foram os 

seguintes: média: 21,18 anos e mediana: 19 anos, para o u

niverso de doentes falecidos; média: 20, 67 anos e mediana: 

19 anos, para o grupo que teve a hansenIase como causa bá-

sica do 6bito. 

Id2des inferiores na ocasiio do 6bito, tempos de 

doença até a matrícula levemente superiores e, tempos de do 

ença até o óbito muito discretamente inferiores, poderiam 

levar a uma tentativa muito grosseira de caracterizaçio do 

grupo de doentes que faleceram de hanseníase, no período es 

tudado, como diagnostic~do mais tardiamente e apresentando 

sobrevida menor que o universo dos doentes de hanseníase fa 

lecidos no período. 

A análise comparativa da razao de mortalidade pro-

porciàna1, nos dois grupos referidos (Tabelas 12 e 28 e Fi-

gura 07), demontra um fen3meno semelhante ao anteriormente 

descrito, com os índices de SKaroop e Uemura sempre discre

tamente inferiores nos doentes falecidos da hanseníase em 

relaçio ~o universo. Isto se reflete nos valores globais de 



62,22~ para o universo e de 48 1 27% para o grupo em questão, 

corroborando a indicação de que este subgrupo apresenta con 

diçôes inferiores de saúde e de sobrevida. 

A distribuição das formas clinicas € tamb€m inte

ressante de ser observada comparativamente. Nas Tabelas 04 

e 08 e na Figura 25 relatamos a distribuição no universo pe~ 

quisado e, nas Tabelas 23 e 25 e Figura 26 a mesma distri

buição nos doentes que faleceram de causa básica hanseniase. 

Pode-se observar maior proporçao de casos virchowianos e di 

morfos no segundo grupo (82,29%) em relação ao primeiro(70,38%), 

ã custa da diminuição proporcional das formas tuberculóides 

e indeterminadas. 

Se observarmos a distribuição de formas clínicas 

constantes da causa básica dos óbitos segundo as Subcatego

rias da Classificação Internacional de Doenças, Lesões e 

Causas de abit~ (Tabela 24 e Figura 27) temos 85,08% dos ca 

sos sem especificação de forma clínica e, apenas 13,16% de 

casos especificados como "virchoWlanos ou dimorfos. As pro

porções irrisórias de formas clínicas não declaradas obser

vadas nas duas s€ries anteriores, relativas aos dados do 

prontuário do doente, são aqui substituidas por números i

gualmente irrisórios de casos declarados como tuberculóides 

ou indeterminados. 

A maior proporçao de doentes bacilíferos, entre os 

que faleceram de causa básica hanseníase, poder-se-ia expl! 

car em função do caráter sistêmico e da maior gravidade clí 

nica desses casos. 

Levando-se em conta ainda a forma clínica final 

constante'do prontuário, o grande acúmulo de virchoKianos e 
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dimorfos nao explica satisfatoriamente, a se acatar os tra

balhos realizados com a metodologia de tibuas de vida, como 

os de PARETA
99

, 1975 e de PARE TA e BELDA
100

, 1976, alguns 

valores encontrados para este grupo, como por exemplo,os de 

uma idade ligeiramente inferior na ocasião do óbito. 

A enorme proporçao de casos sem especificação de 

forma clínica, nos dados de atestado de óbito dos doentes em 

que a hanseníase figura como causa bisica, em que pese o 

fato de que até 1948 a hanseníase constasse na Classifica

çao Internacional de Doenças, Lesões e Causas de dbito como 

uma categoria sem subdivisões,~ inaceitivel porque revela o 

interesse ainda pequeno dos médicos em preencher minuciosa

mente os dados fundamentais do atestado de óbito, indispen

sáveis ao sanitarista e ao administrador de saúde para uma 

correta avaliação dos fenômenos epidemiológicos. 
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6. CONCLUSOES 



a) a distribuição por sexo dos doentes de hansenía 

se falecidos no Estado de São Paulo entre 1931 e 1980 -e a 

mesma observada nos dados de incidBncia e preval~ncia, para 

o mesmo período; 

b) a distribuição dos óbitos por forma clínica fi-

nal difere das proporções encontradas nos dados de morbida

de, possivelmente por uma tend~ncia a seleção de casos vir-

chowianos e dimorfos para controle e hospitalização; 

c) a baixa proporçao de casos do grupo indetermina 

do, ao longo de todo o período estudado, revela uma insufi

ciência das atividades de diagnóstico precoce da hanseníase; 

d) a distribuição dos óbitos estudados por local de 

ocorr~ncia faz supor que o doente de hanseníase, uma vez 

desligado do hospital especializado, permanece sem acesso 

ao sistema de atenção médica global; 

e) o tempo decorrido desde o início da doença até 

o diagnóstico, decai ao longo do período estudado, 

ainda permaneça distante do que seria desejável em 

de controle da endemia; 

emborq 

termos 

f) o tempo de~orrido desde o inlcio da doença até 

o óbito, configura a hansenÍase como doença de grance croni 

cidade e revela o efeito específico da sulfonoterapia no 

aumento era expectativa de vida dos doentes; 

g) a idade progressivamente mais alta na ocasião 

do óbito e os valores crescentes da razão de mortalidade 

proporcional, provavelmente se devem à ação de fatores esp~ 

cÍficos como a sulfonoterapia, e também de fatores gerais 

resultantes da melhoria do padrão de vida e saúde da popul~ 

130 



çao do Estado de são Paulo; 

h) todos os indicadores especIficos de mortalidade 

por hanseníase denotam duas etapas distintas na curva endê

mica da doença, no perIodo estudado: uma inicial, ascencio

nal, até a segunda metade da década de 1940, caracterizada 

por superestimação provável da hansenIase como causa de óbi 

to; outra a partir da década de 1950, com queda evidente 

das taxas, ligada provavelmente aos efeitos d~ sulfonotera

pia em massa; 

i) as aoenças :infecciosas e parasi tárias em geral, 

e,a hansenIase em particular representaram as principais 

causas de óbito no grupo estudado, possivelmente por fato

res ligados não apenas ao baixo padrão sócio-econômico dos 

doentes mas, também,às repercussões do fenômeno de estigma

ti zação, social que acompanha a doença; 

j) os demais grupos de causas de óbito observados, 

obedecem a um perfil compatível ~om o apresenrado pela pop~ 

laçio do Estado de São Paulo, no mesmo período; 

1) algumas causas específicas de óbito apresentam, 

no grupo estudado, um pacrão diferente do observado na popu 

laçio geral, o que se pode explicar tanto por fatores in-

trínsecos ligados à patologia da doença, como por 

extrínsecos, ligados às políticas de controle~ 

fatores 

-' m) a distribuição dos grupos de causas básicas de 

õbi to segundo o local de ocorrência, corrobora a indica-;ão 

da conclusão d), configurando uma população de baixo nível 

de atenção médica para problemas gerais. 
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n) o subgrupo de doentes cuja causa básica de óbi

to foi a hanseníase apresenta atributos pessoais levemente 

indicativos de condições inferiores de saGde e sobrevida,em 

relação ao universo estudado. 

o) a elevada proporçao de casos sem especificação 

de forma clínica nos atestados dos doentes cuja causa bási

ca de óbito foi a hanseníase, alerta para o pequeno intere~ 

se da classe médica em preencher adequadamente os dados fun 

damentais do. atestado. de óbito. 
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