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RESUMO 

A fim de se identificar áreas prioritárias para 

ações de saÚde, apresenta-se uma adaptação do modelo de análise de qualidade 

urbana- Projeto URBS- desenvolvido no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Desta forma, estudaram-se dezoito parâmetros, os quais foram agrupados em duas 

categorias - Qual idade Urbana e Saneamento do Meio - permitindo a v izual iza 

ção espacial das zonas urbanas mais carentes do ponto de vista médico-sanitário. 

A análise comparativa com a metodologia sanJ. 

tÓrio tradicional - os indicadores de saÚde por mortal idade - demonstrou a viabi 

lidade do modelo proposto. São Jos~ dos Campos foi escolhida como area teste, 

apresentando-se os resultados na forma de grÓficos e mapas. 



S UMMA RY 

In order to identify priority areas for Public 

Health Core improvements, an adaptation of the urban qual ity analysis model 

(Project URBS) developed at I NPE was performed. Eighteen parameters were 

studied, and grouped in two categories - Urban Ouality and Enviromental 

Sanitation - permiting a spatial visual ization of urban zones where sanitary 

medicai measures are most needed. The comparative analysis with the tra 

ditional health metodology - health indicators for mortal ity has demonstrated 

the viabi I ity of the proposed model. São Jose dos Campos was chosen as a 

test area, and the results are shown trough maps and graphs. 
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1. INTRODUÇAO 

1. 1 CONCEITO DE SISTEMA 

H i stori comente, a origem da abordagem de sistemas remo.!:!. 

ta à antigüidade. Este tipo de enfoque tem sido discutido desde a ~poca dos fi_ 

l~sofos pr~-socr~ticos e, passando por Platão, Arist~teles, São Tom~s de Aqu_i 

no, Descartes, Leibnitz, Kant, chega at~ Hegel, Nietzsche e os atuais. 

Evidentemente, existiram diferenças entre as maneiras de 

encarar o tema ao longo dos s~culos. Tais diferenças residiram principalmente 

na ênfase dada a uma determinada id~ia. Assim, nos primeiros tempos, a ênfa 

se maior era dada em explicar a realidade ou imaginar uma realidade 

atrav~s da filosofia ou da rei igião. 

ideal, 

Mais tarde, a ~tica principal foi a experimentação e,fin~ 

mente, em nossos dias, a ênfase maior tem sido dada ao uso de t~cnícas mate 

m~ticas, corroborada com o advento da era do computador el etr;nico. 

Consoante com o maior conhecimento humano, a especi~ 

lização surge como uma solução para que o ser humano se mantenha a par dos 

desenvolvimentos e descobertas de cada ramo da ciência. 

Apesar das desvantagens e vantagens da especialização, n~ 

ta-se que ela~ na realidade um fruto de nosso espÍrito. A mente humana, como 

refere MENDONÇA (1972), 11 com a finalidade de compreender a realidade, 

que~ complexa, lança mão do recurso da classificação segundo as chamadas ~ 

pecialidades. Assim, os problemas que existem no mundo são antes de mais n~ 

da problemas humanos, porque existem na medida que o homem os sentem. E o 

homem, ao se defrontar com uma situação problem~tica, desejando melhor com 

preendê-la, para poder solucion~-la, classifica-a, isto~' encara-a sob 
, 

v a 

rios aspectos: educacional, social, econÔmico, militar, m~dico, legal, etc. 11
• 

Percebe-se portanto, a tendência à decomposição de um t~ 

do em partes, a an~l i se fac i I itando os passos necess~rios para sua solução. Co.!:!. 

tudo, faz-se necess~ria a sÍntese, a integração das soluções parciais em umas~ 

lução global do problema em foco. 

Atual mente, sente-se como essencial a busca da otimizo 

ção do todo, e não somente das partes consideradas isoladamente. 

Esta ~ uma das id~ias centrais da abordagem de sistemas. 

Resumidamente, as outras caracterÍsticas importantes da 

abordagem de sistemas poderiam ser: 
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- a ~nfase no uso de equipes interdisciplinares, na tentatJ. 

va de minimizar as dificuldades oriundas da especializ~ 

-çao; 

- a busca do estabelecimento de uma linguagem comum 

entre as diversas disciplinas que constituem o conheci 

mento humano e, finalmente, 

- o car~ter iterativo e de avaliação permanente, a fim de 

se proceder à real determinação do sistema e suas inter 

relaçÕes com o meio ambiente. (Chandor, 1973). 

Concluindo, a abordagem de sistemas dentro desta Ótica 

foi conceituada por MENDONÇA (1972) como sendo a tentativa de 11 discip'J. 

nar o bom senso e a intuição atrav~s de um processo lÓgico e de uma an~lise for 

mal do problema. Caracteriza-se por procurar estud~-lo como um todo, preoc~ 

pondo-se com as interfaces entre suas diversas partes, pela reunião de equipes 

interdisciplinares, pelo estabelecimento de uma linguagem entre os diversos e_: 

pecial istas, enfatizando a necessidade de iteração e aval i ação permanente 8
• 

A definição de SISTEMA~ objeto de uma mirfade de est~ 

diosos, mas a mais aceita conceituo sistema como um conjunto de partes que se 

interagem de modo a atingir um determinado fim, de acordo com um plano ou 

princfpio (Mendonça, 1972; Bravo, 1972; Flagle, 1972; Chandor, 1973). 

Um vasto nCmero de entidades fami I i ares pode ser qual i fi_ 

cado sob esta definição: uma c~lula, um ser humano, um grupo de trabalho, 

uma organização, um complexo serviço de saCde. Uma hierarquia natural dos 

sistemas fica evidenciado, uma vez que cada um dos exemplos pode ser imag_i 

nado como um sub-sistema do prÓximo a ser citado. 

É oportuno distinguir-se entre 11 abordagem ou teoria de sis 

temas" e "an~lise de sistemas". Se~ certo que ambos abordam os problemas e 

suas alternativas de solução de forma geral, levando em conta as interrelações 

de vari~veis e os resultados prováveis, a "semelhança" entre ambos os termos 

termina af. 

"A an~l i se de sistemas busca alternativas Ótimas ou desej~ 

veis, as explora e compara resultados em termos de metas, jogos, simulações, 

caminho crftico, etc ... 11 (Escobedo, 1972). 

A teoria de sistemas no sentido amplo, abrangendo toda 
~ ~ , 

uma gama de disciplinas, tem o carater de ciencia basica, possuindo, entreta~ 

to, disciplinas an~logas que poderiam ser classificadas como ci~ncia aplicada, 
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entre elas: 

- engenharia de sistemas 

- análise de sistemas 

- pesquisa operacional 

Operacionalmente falando, a análise de sistemas ~ uma 

ferramenta de trabalho, um processo lÓgico que lança mão da construção de 

modelos para ajudar a tomada de decisão na fase de planejamento do processo 

sistêmico, com o objetivo de escolher a alternativa Ótima a seguir (Mendonça, 

1972; Flagle, 1972). 

1.2 O ENFOQUE SISTtMICO EM ADMINISTRAÇAO SANITÁRIA 

Faz-se oportuno I embrar que presentemente está em moda 

referir-se à teoria de sistemas e à análise de sistemas como instrumentos de com 

preensão e administração de serviços de saÚde. 

Há alguns anos se fala de "Sistemas de SaÚde" e o termo 

se aplica indistintamente às mais variadas situações. Em alguns casos, designa

se com ele a pequenas estruturas administrativas destinadas a certos objetivos 

especfficos de saÚde e, em outras oportunidades, pretende-se institucionalizar 

o sistema dando-lhe um conteÚdo estrutural r(gido que não corresponde ao ver 

dadeiro significado da palavra. 

O Grupo de Estudos sobre Coordenação da Atenção M~di 

co na América Latina, convocado em 1968 pela Organização dos Estados Ame 

ricanos (OEA) e a Organização Panamericana da SaÚde (OPS), (PAHO, 1969), 

define a coordenação como "a ordenação metÓdica no uso de todos os recursos 

humanos e materiais dispon(veis nas distintas instituiçÕes pÚbl ices ou privadas 

para o cuidado da saÚde". 

A OPS (PAHO, 1972) tem recomendado o sistema nacio 

nal de saÚde como "um dos meios para alcançar coordenação dos recursos", cu 

ja definição se estabelece como sendo "um conjunto de mecanismos atrav~s dos 

quais os recursos se organizam por meio de um processo administrativo e de uma 

tecnologia médica para oferecer serviços integrais de saÚde, em quantidade s~ 

ficiente e de qualidade adequada para cobrir a demanda de serviços da comuni 

dade a um custo compatfvel com os fundos disponfveis". 

t já uma concepção plenamente aceita a de sistemas seto 

ri ais (Escobedo, 1972; Terris, 1973), "nos quais todos os organismos pÚblicos 
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e privados de um pafs que tem interesse ou estão dedicados a alguma atividade 

vinculada com a saÚde pÚblico, sem perder sua autonomia, unem seus esforços 

atrov~s de certa uniformidade de processos administrativos, métodos e técnicas 

para alcançar objetivos progrom~ticos fixados nos programas de governo e rec~ 

nhecendo como I (der aos ministérios de saÚde, que por sua vez estão encarreg~ 

dos de coordenar-se com outros setores dentro de um sistema nacional e inte 

gral de planejamento e coordenação econÔmico-soe ia I" (Escobedo, 1972). 

O sistema nacional de saÚde deve aspirar uma melhorcoo~ 

denação dos recursos disponfveis, elevando sua produtividade e evitando dup!J_ 

-caçoes. 

"' " " Em nosso meio, o Ministerio da Previdencia e Assistencia 

Social (Brasil, MPSAS, 1975) assim conceituo o Sistema Nacional de SaÚde 

11 
••• implico na formulação de planos nacionais e na fixação de objetivos so 

ciais, que se sobreporão a muitos objetivos setoriais ou de instituiçÕes e de gr!:: 

pos, ou ainda, a tradiçÕes superadas pelas conquistas sociais como a dos Di 

reitos do Homem". 

Outros autores, como PUROLA (1973), aceitam com rese~ 

vos uma conceituação puramente sistemática da polftica nacional de saÚde. 

Até o presente momento estivemos trotando do enfoque do 

mocrosistema, mas h~ ainda toda uma goma de abordagem nos infinitos subsist~ 

mas de saÚde. Assim, a teoría de sistemas e seus instrumentos, análise de sist~ 

mas e a pesquisa operacional tem se evidenciado como promissores nas aborda 

gens realizadas em programas de exames bioclfnicos de massa em saÚde pÚb~ 

co, em modelos estoc~sticos paro planejamento de serviços de saÚde, em ope~ 

çÕes de serviços t~cnicos de administração hospitalar, em modelos otimizados 

paro planejamento de serviços comunit~rios de saÚde e em pesquisas de adminis 

tração sanit~ria, entre os mais recentes (PAHO, 1972; OPS, 1972). 

1.3 A ANÁLISE DE SISTEMAS COMO 11 TRANSFERtNCIA DE TECNOLOGIA" 

A Coordenadoria de Projetos e Pesquisas em AnÓI ise de 

Sistemas e Computações do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) tem como 

uma de suas principais atividades a de servir como consultora e coordenadora 

dos projetos do INPE na ~reo espacial e de tronsfer~ncia de tecnologia aplic~ 

da - uma metodologia usada pela NASA no planejamento e desenvolvimento 

de seus projetos (Berry & Smith, 1972; Nasa, 1973). 

A exist~ncia de um grupo de Engenhoría de Sistemas fazen 
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do pesquisa e consultoria em planejamento e organização, dentro de um ins~ 

tuto voltado a atividades espaciais, pode, todavia, acarretar estranheza. A 

complexidade e o desafio da era espacial desencadearam uma revolução tecn~ 

lÓgica e provocaram o aparecimento de novos métodos otimizados de planej~ 

mento e controle, j~ que os m~todos convencionais seriam impeditivos do su 

cesso alcançado por um empreendimento de tal monta. 

Os frutos desta aventura permitiram investimentos e sub 

aplicações em um sem nGmero de ~reas do conhecimento humano. Seus subpr~ 

dutos originaram toda uma gama de inovações, cujo processo de estudo e a.p!_i 

cações se consagrou com o cognome de transferência de tecnologia. ( NASA, 

1973; U.S. DEPART. HEALTH, EDUC., WELFARE, 1972 ). 

A Teoria de Sistemas e o Sensoriamento Remoto sao exem 

pios de novas tecnologias que podem ser consideradas como subprodutos da era 

espacial e objeto de estudos em transferência de tecnologia; prestam-se à co~ 

trução de modelos estruturais de meio-ambiente e à monitoração quase con!f 

nua dos processos existentes no mesmo. Como conseqüência, pode-se afetar o 

processo de planejamento a nfvel decisÓrio, tornando assim obsoletos alguns 

m~todos convencionais de se obter informações para monitorar e para elaborar 

pol fticas de intervenção do meio ambiente (Costacurta, 1975). Abre-se, desta 

forma, novos horizontes para a pesquisa em planejamento diferentes dos j~ ex~ 

tentes, tornando assim mais rica a utilização das tecnologias espaciais no co~ 

texto do desenvolvimento nacional, isto ~' com vistas à nossa real idade e ne 

cessidades. 

1.4 ESTUDOS URBANOS E AMBIENTAIS- UMA APLICAÇAO PRÁTICA 

A ecologia humana historicamente tem sido alvo de exaus 

tivos estudos, graças ao artificialismo do seu novo habitat - o ambiente urba 

no. Os frutos desta transformação histÓrica tiveram repercussões diretas no nf 

vel de vida efetivamente atingido pelos diferentes grupos sociais. 

Modernamente, com o aparecimento do planejamento ad 

ministrativo e das novas teorias da organização espacial e do meio ambiente, 

surgem as tentativas de corrigir as deformações advindas da urbanização cres 

c ente de nossa soe i edade. 

Com o objetivo de organizar experimentalmente um grupo 

interdisciplinar especializado em Modelos de Planejamento Urbano com enfo 



6 

que sist;mico, em atenção à filosofia da transfer~cia de tecnologia, o N~ 

cleo de Análise de Sistemas do INPE formou o assim denominado Projeto URBS. 

A estratégia originalmente estabelecida foi a de elaborar 

um modelo para o diagnÓstico de uma determinada área urbana e, dentro de 

um espirfto realfstico, adotar uma metodologia geral de análise aplicável a 

qualquer estrutura urbana. 

Esta nova metodologia necessitou da concorr;ncia de uma 

equipe multiprofissional para a adequação das inovações processadas às teorias 

padronizadas da ci;ncia urbanfstica. 

Na primeira etapa do estudos dos modelos de Planejame.!:!. 

to Urbano pé;de-se notar que, para não se cair em análise e resultados acad; 

micos, haveria a necessidade de uma complexa adequação dos dados necess~ 

rios aos modelos e às real idades locais urbanas. Esta adequação sÓ poderia ser 

conseguida através de pesquisas de campo dirigidas e de levantamento dedados 

estatfsticos especfficos e confiáveis. Para tanto, pode-se contar com técnicas 

e equipamentos que, por sua utilização, puderam fornecer resultados de razoá 

vel rigor cientffico (tv\anso e Barros, 1975). 

Conta o I NPE com fotos aéreas convencionais e por satéiJ.. 

te, em escala adequada ao estudo de uma malha urbana ou de regiÕes de int~ 

resse. Nos diversos programas de Mestrado existem cursos de interpretação de 

fotos, de metodologia de pesquisa, técnicas avançadas de computação e de 

planejamento, todos eles de grande vai ia ao planejado r e ~teis à transmissão 

de uma I inguagem comum necessária aos profissionais dos vários campos a loca 

dos no projeto. 

A abordagem, com caráter experimental, efetuou-se ba 

seando-se em conclusÕes diferenciadas, através de um sistema de atribuição 

de pesos fornecidos por urbanistas, engenheiros de obras, administradores e 

usuários. A extensão lÓgica deste estudo previa o parecer de outros especial~ 

tas I i gados direta ou indiretamente ao urbanismo que, por pertencerem a sub

sistemas especfficos,contribuiriam para o enriquecimento do diagnÓstico geral, 

através de uma análise do particular para o geral. 

Em obediência a tais preceitos, vislumbrou-se a possibil_!_ 

dade de uma nova aval i ação conforme o modelo proposto. O concurso de um e~ 

pecial ista da área da saCde pCbl ica ofereceria novos subsfdios para a aval ia 

ção do sistema estudado. 
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1. 5 OBJETIVOS E FI NAU DADES 

O objetivo máximo deste trabalho reside na proposição de 

uma nova metodologia para a diagnose de áreas urbanas, geograficamente bem 

de I imitadas, que seriam prioritárias a quaisquer açÕes sanitárias, possível mente 

propostas para a comunidade estudada. 

Achamos oportuno esclarecer dois pontos: 

- as açÕes sanitárias acima referidas pautam-se numa filo 

sofia de SaGde PGbl ica, isto ~' significam aquelas medi 

das que visam a proteção e o fomento da saGde de uma 

cal etividade; 

- denominamos de áreas prioritárias para açÕes de saGde 

as áreas urbanas rotuladas como precárias sob o ponto 

de vista da qual idade urbana, propiciando baixos nfveis 

de saGde apresentados efetivamente por sua população. 

Hodiernamente, a 11 patologia urbana 11 ou a 11 enfermidade 

do urbanismo 11 são termos cada vez mais empregados, à medida que o fomento 

urbano ~ compreendido como um processo humano e civilizado, portanto cara.:_ 

terizado por suas mGitiplas maneiras de apresentar-se, pela interminável quan!i_ 

dade de elementos que interv;m na sua composição, assim como pela diversid~ 

de de comportamentos que tais el ementas porventura venham a assumir. O cres 

cimento quase incontrolável das cidades representa o sinal caracterfstico, domi 

nante, de nossa era. 

À medida que a metrÓpole cresce, que seus espaços são re 

duzidos, que seus equipamentos urbanos se incrementam, à medida que todo o 

fen;meno urbano se faz mais urbano, a experi;ncia diz, segundo as palavras 

de FERRARA (1976), "que as perspectivas de estourar, sucumbir, de aumentar 

as enfermidades, alienações, morte, em outras palavras, a somatÓrio dos fen; 

menos negativos que hoje se agrupam dentro de uma qualificação compreensiva 

de sociopatias ou de urbanopatias, se faz mais presente e tamb~m maís peng~ 

sa 11
• 

Uma caracterfstica marcante das urbes de uma maneira g~ 

rol, e especificamente em nosso meio, ~sua heterogeneidade, seu poli mor

fismo, sua alternância aleatÓria no aspecto qualitativo apresentado pelos diver 

sos nGcleos da trama urbana. 

11 A revolução urbana requer o conhecimento descritivo de 
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seus componentes, o atendimento analftico de sua anatomia e funcionalismo, 

isto é, a sistematização para a compreensão dos mecanismos de integração, d~ 

sintegração, marginalidade, harmonia, anomalia, contradição,alienação que, 

como integrantes de sua corporização, o processo urbano gera dentro de si 11 

(Ferrara, 1976). 

Possivelmente, dentro desta linha de raciocfnio tenha se 

criado e desenvolvido um Projeto para a obtenção de da_dos de uma realidade 

e modelos para sua análise, com enfoque na qualidade urbana. O pioneirismo 

em nosso meio, a inovação obtida pela teoria analftica e as possibilidades ili 

mitadas de sua aplicação dentro de nossa realidade permitiram a intenção de 

se aproveitar esses estudos para uma aplicação prática desta metodologia com 

vistas à SaCde PCbl ica. 

Ao se evidenciar as regiÕes metropolitanas mais carentes, 

pelo que temos descrito, almeja-se atingir a toda uma série de finalidades, 

há muito desejada pelos administradores de saCde: 

- permitindo-se conhecer os locais onde as açÕes de sou 

de se tornariam mais eficientes, obtendo-se resultados 

quiçá mais objetivos; 

- propiciando uma racionalização e melhor utilização dos 

recursos humanos e de capacidade instalada, através da 

otimização de sua distribuição; 

- atingindo-se as populaçÕes mais necessitadas, evitando

se seu deslocamento para a demanda de serviços de sa~ 

de centralizados, com repercussões diretas em sud econ~ 

mia e na polftica de oferta de transportes coletivos; 

- permitindo uma Ótica racional no planejamento de ex 

pensão dos serviços de infraestrutura em saneamento 

do meio ambiente, dando condições de diagnÓstico im~ 

diato para a estratégia de ampliações destes equipame~ 

tos urbanos; 

por fim, permitindo a implantação de um sistema organ_!_ 

zado e coordenado na polftica de decisão de atenção à 

saCde. 

Este Cltimo ponto é de vital e de indiscutfvel importância, 

sendo desnecessário enfatizar a pol ftica de expansão dos serviços de atenção 

médica obedecendo, em nosso meio, aos critérios de interesse pol ftico e par!i_ 
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culares loco-regionais - sem qualquer vinculação com um sistema ~nico e 

coordenado - com a conseqÜente duplicação de esforços, a correspondente 

elevação de custos, desperd(c i o de recursos, dec r~sc imo de produtividade e 

diminuição da efetividade. (Mascarenhas, 1972; Ramos, 1972). 

Sintetizando-se as id~ias ora apresentadas, queremos fixar 

os objetivos centrais deste trabalho: 

Obter um modelo para diagnÓstico de áreas urbanos pri~ 

ritárias para açÕes de saGde - atrav~s da metodologia 

anal(tica do estudo da qualidade urbana. 

- Comprovar a viabilidade desse modelo, superpondo-lhe 

comparativamente os resultados obtidos pela metodologia 

tradicional, isto ~~ a análise do comportamento dos indi 

cadores do n(vel de saGde em cada área estudada. 



CAPfTULO 11 
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2. PROJETO URBS - APRESENTAÇAO SUMÁRIA 

2.1 O MODELO DE ANÁLISE DE QUALIDADE URBANA 

Seria por demais enfadonha e sem propÓsito a mera repe~ 

ção detalhada do projeto URBS. Por isso, baseada em MANSO E BARROS(1975) 

faz-se tão somente uma exposição resumida do presente trabalho. 

Por ser a ci~ncia urbanfstica muito recente, ela não possui 

ainda uma teoria clássica. Por essa razão, nos numerosos estudos existentes no 

tam-se definiçÕes, conceitos e classificações heterog~neas, o que dificulta a 

determinação de fatores unanimente reconhecidos. 

Deste modo, apÓs análise de vasta bibliografia, o Projeto 

URBS decidiu assumir como refer~cia os valores básicos ditados pela Carta do 

Urbanismo Moderno CARTA DE ATENAS - 49 CIAM, e classificar os subsiste 

mas urbanos dentro de tr~s grandes grupos de equipamentos urbanos: 

GRUPO -Conjunto de fatores que influem na qualidade dos ediffcios. 

GRUPO 11 -Conjunto de fatores que explicam a qualidade da infraestrutura 

ffsica da área urbana. 

GRUPO 111 -Conjunto de fatores que explicam a qualidade da infraestrutura 

social da área urbana. 

Definiram-se as seguintes equações do valor de qualidade 

para os grupos mencionados: 

- Qual idade dos ediffcios: 

R·· = q 

m1 
L: 

k= 1 
E •• 

q 

- Infraestrutura Ffsica: 

m2 

(k) X p (k) 

IFF.. - L: E.. (k) X p (k) 
11 k= 1 11 

- Infraestrutura Social 

IFS .. 
'I 

= E.. (k) X p (k) 
k= 1 11 

(li, 1) 

(li, 3) 



onde: 

11 

E.. (k) - valor utilidade do m~dulo-mfnimo (m.m) de 
'I 

p ( k) 

R .. 
'I 

IFF .. 
'I 

I F S .. 
'I 

coordenadas (i,j), considerando o k-~simo 

fator. 

- peso atribufdo ao fator k. 

- valor-utilidade dom. m de coordenadas (i, j) 

com relação aos parâmetros que compõem o 

Grupo I. 

- valor-utilidade dom. m de coordenadas (i, i) 

relativa aos parâmetros que compÕem o Gru 

po 11. 

- valor-utilidade do m. m de coordenadas (i, i) 

I - 1\ com re açao aos parametros que compoem o 

Grupo 111. 

m
1 

- nCmero de fatores que compÕem o Grupo I. 

m
2 

- nCmero de fatores que compõem o Grupo li. 

m
3 

- nCmero de fatores que compõem o Grupo 111. 

.. 
Definidos os valores-uti I idade por grupos, chega-se a ex 

pressão da uti I idade total, ou seja: 

onde: 

R •• + IFF .. + IFS .. 
'I 'I 'I (li, 4) 

u .. = 
'I m 

L: p (k) 
k=1 

m = m1 + m2 + m3 ( 11, 5) 

U.. - valor-utilidade total do m~dulo-mfnimo (m. m) de coorde 
'I 

nadas (i , i). 

m - nCmero total de fatores considerados na análise. 

n!B~ !( l'"Fl'A 
FACULr '. r- ;~ " .· i\!J'-ICA 
UNJVbc::iiUt\~t: .... t ~AU PAULO 
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Conhecidos os valores-utilidade de cada um dos L mÓdu 

los mÍnimos, determinam-se zonas homog;neas (agrupamentO) de m. m) que po~ 

suem iguais valores-uti I idade. Desta forma pode-se escrever: 

Z == { U m.m (i,i) I E .. (k)==cte(9,),9-~ L,k=1,2, ... m} (11,6) 
n 11 

z ::: 
n 

n-ésima zona homog;nea, ou seja, o conjunto de mÓdulos mf 

nimos que possuem iguais valores-uti I idade para todos os k 

fatores considerados na análise. 

Um outro aspecto a ser considerado é o valor-uti I idade 

para cada um dos k fatores em estudo: 

onde: 

n 
l: Ez 

n=1 
n 

uk = 
N 

(k) 
( 11 f 7) 

~ ~ k Uk = ..... valor-utilidade media do para metro sobre todas as zonas 

homog;neas. 

Ez (k)- valor-utilidade da n-ésima zona homog;nea com relação ao 
n 

parâmetro k . 

N - nCmero total de zonas homog;neas. 

2.2 A MECÂNICA DO TRABALHO 

Uma vez definida a área teste (São José dos Campos), si 

mulou-se a aplicação de alguns padrões de qual idade a uma Órea urbana sim 

plificada, para ser testada a viabilidade da aplicação de princÍpios teÓricos 

sugeridos pela teoria do Urbanismo CientÍfico e a uti I idade prÓtica para a ci 

dade em estudo e/ou outras áreas, de resultados fornecidos pelo modelo exp~ 

rimentado. 

Optou-se pela utilização do filme DOUBLEX AEROG~ 

PHIC, ESTA BASE 2405, SP 952 91/2" x 250' /PANCROMATIC, em v~ 

feito em 12/03/73 com a câmera RC-1 O, a uma altitude média aproximad~ 

mente de 1.200m (escala aproximada da foto de 1:8000 a 1 :8400), cobrindo 
~ - _, " , todo o penmetro urbano de Sao Jose dos Campos. Este voo ja havia gerado um 
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mosaico não controlado na escala 1:8000 e permitia fácil acesso a c~pias p~ 

ra estudo, dadas as caracterÍsticas do filme e do laborat~rio então disponÍvel. 

2.2. 1 A DETERMINAÇAO DAS ZONAS HOMOGtNEAS 

A foto-interpretação, baseada nas fotos a~reas individuo 

lizadas, no mosaico não controlado (escala 1 :8000) e num mosaico reduzido, 

(escala 1 :32000), foi utilizada para a seleção das áreas que seriam analisa 

das. Há duas categorias de áreas: as urbanizadas e as não urbanizadas. 

Para as áreas urbanizadas, utilizando tamb~m a foto-in 

terpretação, determinam-se as zonas homog;neas. 

Foram isoladas as áreas que mostravam alterações no teci 

do urbano, diferenciando-as das áreas vizinhas. Dada a escala das fotos - um 

pouco pequena para um estudo preciso- a análise foi completada com pesqu_l_ 

sas de campo nas zonas que apresentavam dificuldade de melhor 

ção pelas fotos a~reas. 

interpret~ 

A teoria informa que a textura urbana ~ um bom elemen 

to de análise de qualidade de vida urbana, pois a um tecido urbano especÍfico 

corresponde uma classe social bem definida e, conseqüentemente, funções so 

ciais compatfveis com este grupo social. 

2.2.2 O M6DULO M(NIMO DE ÀREA DE ESTUDO 

Para se determinar o m~dulo mÍnimo da área de estudo 

mais adequada, houve necessidade de integração de necessidade simultâneas 

e diversas. 

Assim, o m~dulo deveria estar em uma escala geográfica 

" " _, de facil assimilação, ter dimensÕes tais que seus multiplos estivessem proximos 

a áreas-padrão ditadas pela teoria do Urbanismo e levar em conta as relações 

linha/coluna do Computador BURROUGHS B-6700 do INPE, em que se imp~ 

menta ria o modelo. 

Na associação destes m~dulos ter-se-ia uma aproximação 

bem razoável das áreas determinadas pelo Urbanismo para Conjunto Habitaci~ 

nal e Unidade Vicinal ou de Vizinhança. 

Assim, oito m~dulos mÍnimos (m. m) na área em estudo 

corresponderiam a 16ha (conjunto habitacional) que, com uma densidade 
_, 

me 
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dia de 250 hab/ha, contariam com 4000 habitantes. Quatro conjuntos habita 

cionais formam uma Unidade de Vizinhança padrão de 16000 habitantes (com 

densidade igual a 250 hab/ha). 

Desta forma: 

8 m.m = 16 h a = 4000 hab = Conjunto Habitacional 

32 m.m = 64 h a = 16000 hab = Unidade de Vizinhança, com densi 

dade m~dia aproximada de 250 hab/ha. 

A partir dai a região foi representada por uma matriz de 

88 linhas e 116 colunas, onde cada elemento corresponde a um mÓdulo 

mo de área em estudo. 

(' . 
mm1 

2.2 .3 DETERMINAÇAO DOS PARÂMETROS PARA ANÁLISE QUANTITATI 

VA DA QUAL! DADE DE VI DA URBANA. 

" Obedecendo à classificação proposta no modelo, 

grandes grupos de equipamentos urbanos foram assim definidos: 

os tres 

GRUPO - Caracterfsticas Construtivas 

GRUPO li - Equipamentos de Infraestrutura Rsica 

GRUPO 111 - Equipamentos de Infraestrutura Social 

O primeiro grupo - Caracterfsticas Construtivas proc~ 

rou analisar, atrav~s de suas subdivisões, os aspectos caracterfsticos das edifi 

caçÕes das várias zonas de estudo. 

Estas subdivisões são: 

1. Densidade Demográfica 

2. T~cnicas construtivas e materiais de acabamento 

3. Estado de conservação 

4. Taxa de ocupação do lote ou densidade fundiária em 

m2 de área construido por habitante do ediffcio 

5. Infraestrutura tecnolÓgica da unidade habitacional 

6. Oferta de vagas para estacionamento privativo 

O segundo grupo - Equipamentos de Infraestrutura Ffsica 

- procura analisar a relação demanda e oferta destes serviços para as varias 

áreas em estudo. Está assim subdividido: 

1. Rede coletora de esgotos 

2. Drenagem urbana - galeria de águas pluviais 
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3. Coleta de I ixo 

4. Serviços de limpeza pCbli~a 

5. Sistema viário- caracterfsticas das faixas de rodagem 

6. Estacionamento pCbl i co coletivo 

7. Passeio pGblico 

8. Rede el ~trica 

9. Rede de iluminação pCblica 

1 O. Rede de abastecimento de água 

11. Rede te I efÔnica 

12. Transporte pCblico coletivo 

13. Postos de Correios e Telégrafos 

O terceiro grupo- Equipamentos de Infraestrutura Social -

procura analisar os serviços que incentivam o convfvio social da população e 

a integração das várias zonas da cidade. Ele está assim subdividido: 

1. Rede de escolas de atendimento local e vicinal 

2. Rede hospitalar de atendimento local e vicinal 

3. Rede de comércio local e vicinal 

4. Segurança pCblica de atendimento vicinal 

5. Recreação pCblica e equipamentos comunitários 

6. Poluição ambiental das áreas residenciais (sonora e 

visual ) 

7. Poluição ffsica (atmosfera, água e solo) 

8. Serviços de organização comunitária local 

9. Segurança de tráfego e movimento de vefculos 

Tem-se portanto, 28 parâmetros para análise de qual id~ 

de urbana. A cada um destes parâmetros associam-se cinco nfveis de qualid~ 

de representativa do grau de desenvolvimento do parâmetro no sistema urbano 

geral. Cada um destes nfveis foi previamente conceituado e seu valor varia 

do estágio pior 1 (um) ao melhor 5 (cinco). Tal critério poderá ser melhor ava 

I iodo na análise do Anexo A. 

2.3 DETERMINAÇAO DOS VALORES-UTILIDADE DOS PARÂMETROS URBA 

NOS 

Definidos os padrões de qualidade de cada parâmetro, r~ 

presentados pelos algarismos 1,2,3,4 ou 5, buscou-se um relacionamento quo~ 
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titativo entre esses padrões e valores-uti I idade correspondente ao grau de con 

tribuição de cada equipamento especffico ao sistema urbano. 

Para a definição destes valores foram utilizados m~todos 

sugeridos pela teoria da decisão~ 

Primeiro, o M~todo de converg~ncia de Opinião (Barros, 

1971), em que diversos especialistas são selecionados, os quais, apÓs a exp'i 

cação do que se deseja e qual a t~cnica a ser empregada, preenchem questi~ 

nários para atribuir valores aos parâmetros considerados. Esta t~cnica permite 

fazer convergir para um determinado ponto os valores-utilidade de temassubj~ 

tivos, considerando opiniões abalizadas, por~m diversificadas. 

Segundo, o M~todo Delphi (Manso e Barros, 1975), que ~ 

o mais empregado, utiliza várias opiniÕes independentes de especialistas no a~ 

sunto, fazendo a converg~ncia atrav~s de entrevistas individuais mÚiti pias e 

informaçÕes complementares necessárias. 

Com a utilização deste Último chegou-se à curva (figura 

11. 1) de utilidade repre~entativa dos padrões de qualidade de cada parâmetro. 

Desta forma, passou-se dos padrões de qual idade, represe.!:!. 

todos pelos algarismos 1,2,3,4 ou 5, para os respectivos valores-utilidade -

5, 5; - 1 , O; 3, O; 6, 5 e 9, O . 

Ao definir-se cada parâmetro, houve necessidade de atri 

buição de pesos, de acordo com a import;ncia do mesmo parâmetro no dese~ 

penho do sistema urbano geral. Realizando-se várias experi~ncias empregando 

a metodologia da teoria da Decisão, decidiu-se: 

1. Uti I izar tr~ dimensões de valor em pesos diferentes, 

agrupando-as nos correspondentes grupos já menciona 

do. 

2. Analisar o sistema não em função de pesos m~dios for 

necidos por especialistas de diferentes formações, mas, 

analisá-lo de diversas formas com valores de pesos fo...!: 

necidos por vários grupos homog~neos de especialistas. 

Assim, pode-se em caráter experimental tirar conclusões 

diferenciadas atrav~s de pesos fornecidos por urbanistas, engenheiros de obras, 

administradores e usuários. 

Esta abordagem possibi I i ta tamb~m uma extensão do estudo 

considerando o parecer de outros tantos especialistas I i gados ao urbanismo. 
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2.4 RESULTADOS E CONCLUSOES 

Ap~s a redução dos dados, foram eles processados atrav~s 

do computador BURROUGHS B-6700, do INPE. A utilização do tratamento 

automático dos dados reduziu o tempo de obtenção de resultados da análisede 

modo significativo. Foram analisadas várias alternativas ou opçÕes de valo 

res, al~m de ser eliminado todo o trabalho gráfico artesanal utilizado nos es 

tudos urbanfsticos convencionais. O citado programa de computador necessi 

tou 37 segundos de processamento (C.P. U.) para executar os 28 mapas repr~ 

sentativos dos padrÕes de qual idade dos parâmetros urbanos. Estes mapas 

de escala 1:50 000, sendo bastante claros e de fácil compreensão (vide 

pio na Figura 11. 2). 

-sao 

ex em 

Para este trabalho foram interpretados dados de 53 zonas 

homog~neas compostas de aproximadamente 1 400 m~dulos mfnimos (vide Fig~ 

ra 11.3). 

Com cerca de 15 segundos de processamento (C.P. U. ), 

com o programa "Utilidade Urbana••, foram calculados os valores- utilidade 

das zonas homog~neas segundo vários enfoques conceituais, sendo apresent~ 

dos os resultados em forma de tabelas e gráficos (vide exemplo na Figura 11. 4). 

No programa 11 Parc:;'metro/Utilidade 11
, com 1,2 segundos 

de processamento (C.P. U. ), foi calculado o valor-uti I idade total de cada um 

dos 28 par<imetros urbanos, com apresentação gráfica dos resultados em ordem 

decrescente (vide exemplo na Figura 11.5). 

A descrição do Modelo de Análise da Qual idade Urbana, 

bem como a interpretação de seus resultados, pretendeu mostrar que ~ 
( 

pos~ 

vel chegar-se à obtenção de valores objetivos e coerentemente homog~neos.~ 

to possibilitaria a elaboração de propostas de intervenção integradas, tanto p~ 

ra o sistema urbano maior ou para cada um dos seus sub-sistemas, sem incorrer 

em vfcios de opiniões pessoais e de falta de planejamento. 

Deve-se destacar que o modelo ~aplicável a qualquer re~ 

!idade urbana que atenda às seguintes restrições: 

a) Ocupação extensiva ou em baixa densidade. 

b) População urbana variável no intervalo de 30 000 a 

500 000 habitantes. 

c) Autonomia polftico -administrativa a nfvel de muni 
( . 

C1p10. 
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d) Estrutura s~cio-econó'mica bem definida, com uma eco 

nomia diversificada e não especffica. Excetuam-se, po_: 

tanto, cidades turfsticas, hist~ricas ou cidades dormit~ 

rio. 

Como se pode notar, as caracterfsticas mencionadas são as 

apresentadas pela grande maioria das cidades brasileiras. Os municfpiosdo V~ 

le do Parafba, de modo particular, satisfazem a estas condiçÕes. 

A foto-interpretação, conv~m reafirmar, mostrou-se um e?: 

celente instrumento para an~l ise de qual idade de vida nas ~reas urbanas, forn~ 

cendo elementos que não seriam obtenfveis pela utilização de m~todos conve~ 

cionais, tais como mapas urbanfsticos, geogr~ficos, geol~gicos etopogrÓficos. 

Este instrumento de anÓI i se, ora em desenvolvimento para o campo urbanfstico, 

poderá ser explorado com a mesma riqueza de detalhes no planejamento regi~ 

nal e na an~lise de interação entre municfpios, com emprego tamb~m de inte_: 

pretação visual ou automática das imagens por sat~lite, já utilizadas em ou 

tros ramos da ciência. 
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PADRJS.O DE 

O 1----~---~L----4----1,----....4...--+ QUALIDADE 
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-2 

-4 
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-8 

Fig. 11.1 - Curva do Valor-Utilidade por Pontos. 

Fonte: Barros e Manso, 1975. 
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3. O ENFOQUE DO PONTO DE VISTA DA SAÚDE PÚBLICA 

De posse do modelo e dos resultados obtidos pelo Programo 

URBS, anteviu-se a possibilidade de sua aplicação sob o ponto de vista sanitÓ 

rio. 

Os dados oferecidos demonstravam-se perfeitamente satisf~ 

tÓrios na análise da qualidade urbana, o que, aliado ao pioneirismo de sua 

metodologia, propiciaria consideráveis vantagens paro um levantamento sani 

tÓrio da comunidade estudada. Desta formo, prop~-se organizar um modelo 

que, paralelo ao Projeto URBS, pudesse de pronto avaliar as condiçÕes sanitá 

rios locais, para qualquer área urbana aferida pelo m~todo em apreço. 

O objetivo colimou-se na tentativa de obtenção dequelas 

áreas l!rbonas pronunciadamente mais carentes, isto ~' precários do ponto de 

vista da saGde pGblica. Para tanto, foram selecionados os parâmetros que se 

demonstraram mais condizentes com o diagnÓstico de saCde almejado. 

Atrav~s de um programa de computação especial mente ela 

borado obteve-se, desde que obedecesse aos requisitos previamente fixados, 

um determinado nGmero de áreas - as quais foram denominadas de prioritárias 

para ações de saGde. 

Tais alterações do programa original e sua subsequente an~ 

lise serão expostas oportunamente no decorrer deste trabalho. 

3.1 MODIFICAÇOES INTRODUZIDAS NO MODELO DO PROJETO URBS. 

Como já se teve oportunidade de expor houve o necessida 

de de promover certas alteraçÕes na metodologia original, a fim de se atingir 

o objetivo proposto. Tais modificaçÕes podem ser resumidamente apresentadas 

como sendo: 

a) uma seleção de parâmetros que se demonstraram mais 

condizentes com as finalidades almejados e, conseqúe~ 

temente, a organização de dois grupos principais - 5:!_ 

neamento do Meio - Qual idade de Habitaçõo-desvínc~ 

lando-se assim dos tr~s grupos originalmente preconiz:!_ 

dos pe I o Projeto URBS; 

b) todos os parâmetros são considerados como de igual 1m 

" - ,. h " portancia no avaliaçao das areas omogeneas. 
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3. 1. 1 SELEÇ~O DOS PARÂMETROS 

Dos parâmetros estudados pelo Projeto U RBS, somente 18 

foram eleitos para a elaboração do diagnÓstico de saÚde proposto; sua descri 

ção sumária encontra-se no Ap;ndice A. 

Esta seleção foi cuidadosamente organizada com o prop~ 

sito de se obter um conjunto tal de parâmetros, que se apresentasse como o 

mais prÓximo da real idade para cada área urbana pesquisado. 

" parametros: 

Desta forma, constituiu-se dois grupos bem distintos de 

- o primeiro, diretamente afeito ~s caracterfsticas ffsicas 

da construção habitacional e da infraestrutura social 

apresentada por cada área estudada, ao qual se resol 

veu denominar- Oual idade da Habitação; 

- o segundo, intimamente relacionado com as condiçÕes 

sanitárias da área e do saneamento urbano, o qual se 

cognominou de - Saneamento do Meio. 

3. 1.2 ORGANIZAÇ~O DOS PARÂMETROS 

O grupo da Qualidade de Habitação foi estruturado com 

pondo-se de 12 parâmetros: 

- Densidade demográfica 

- Estado de conservação 

- Técnicas construtivas e materiais de acabamento 

- Taxa de ocupação de lote (densidade fundiária) 

- Infraestrutura tecnolÓgica da unidade habitacional 

- Oferta de vagas para estacionamento privado 

- Passeio pÚblico 

- Rede elétrica 

- Rede de iluminação pÚblica 

- Rede telefb'nica 

- Transporte pÚblico coletivo 

- Recreação pÚblica e equipamentos comunitários. 

Ouanto ao grupo do Saneamento do Meio, identificaram

se os parâmetros a seguir enumerados: 



- Rede co I etora de esgotos 

Drenagem urbana 

- Coleta de I ixo 

- Serviços de limpeza pÚblica 

- Rede de abastecimento de ~gua 

- Poluição fÍsica (atmosfera, solo e ~guas) 

3. 1.3 O PESO UNIFORME DOS PARÂMETROS 
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Durante o transcurso dos estudos que col imarom neste tra 

balho foi tentada a elaboração de um sistema de atribuição de pesos aos gr~ 

pos de parâmetros, pelo m~todo da convergência de opiniÕes, a exemplo do 

que ocorreu no Projeto URBS. 

Todavia, na pr~tica este m~todo demonstrou-se insatisfat~ 

rio, dado que não se obteve a desejada convergência. Em primeira instá'ncia, 

tal fato ocorreu provavelmente pelo nÚmero reduzido de especialistas entrev~ 

todos. Apesar disto, resultados aparentemente mais coerentes foram obtidos 

considerando-se todos os parâmetros como detentores do mesmo grau de rele 

vância para identificação proposta. 

3. 1.4 O ACR~SCIMO DE DUAS NOVAS ZONAS HOMOGtNEAS 

Duas novas zonas homogêneas foram acrescentadas ao est~ 

do devido à importância m~dico-social das mesmas. Tratam-se das ~reas de 

baixfssimo nfvel s~cio-econé;'mico, constituindo-se, em sua maioria, de fave 

las e de agrupamentos urbanos de baixa qual idade habitacional, que foram 

denominadas: 

- Linha Velha 

- Banhado 

As áreas em apreço não haviam sido estudadas pelo Proj~ 

to URBS, por apresentarem uma população muito pequena. Entretanto, a met~ 

dologia utilizada para atribuir os valores dos padrões de qualidade destas no 

vos zonas homogêneas foi a do Projeto URBS, a fim de se evitarem distorçÕes 

ou 11 bias 11 de qualquer natureza. 

Desta forma, neste trabalho pÔde-se contar com 55 zonas 

homogêneas para a elaboração do diagn~stico visado (Vide Figura 111. 1 ). 
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3.2 PROGRAtv\A ELABORADO 

Os dados foram processados através do Comp.utador BUR 

ROUGHS B-6700 do INPE. A linguagem cientffica empregada foi o FOR 

TRAN, tendo sido gastos cerca de 6, 3 segundos de processamento (C.P. U. )p~ 

ra executar o programa. 

As 55 zonas homogêneas (das quais cinco foram considera 

das 11 em expansão") tiveram seus dados interpretados e dispostos segundo a 

"Qualidade Urbana" ou o "Saneamento Básico". 

Os resultados dos cálculos efetuados para os valores-utili 

dade das zonas homogêneas de cada grupo dispostos em ordem decrescente são 

apresentados em forma de tabelas e em gráficos, como pode ser visualizado no 

Apêndice B. 

Obteve-se também a 11 Média Final do Enfoque do Sanita 

rista 11
, que é resultado da fusão do conjunto de valores-utilidade dos dois 

grupos de parâmetros estudados. 

O gráfico final obtido ilustra as vinte zonas homogêneas 

com valores-utilidade negativos que, como se verá no Capftulo IV, foram co~ 

sideradas zonas prioritárias para ações de saCde na comunidade em questão. 
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4. AS ÁREAS PRIORITÁRIAS OBTIDAS 

Como se pode notar, o Projeto URBS, permitiu, através do 

enfoque sist~mico, uma visualização global da cidade, na qual se poderiam 

identificar qualitativamente as zonas homog~neas segundo o ponto de vista do 

Urbanista, do Engenheiro de Construção e do Usuário. 

Pretendeu-se aqui, sob o enfoque do médico sanitarista, o~ 

ter as zonas homog~neas de qualidade inferior, cujo conjunto evidenciaria as 

áreas mais carentes para toda e qual quer ação de saCde pGbl i ca. 

Considerou-se, a priori, que áreas de baixa qual idade ur 

bana possível mente albergariam as maiores car~ncias do ponto de vista assiste~ 

cial. Portanto, estas áreas seriam prioritárias para futuros planejamentos urba 

n(sticos ou sanitários. 

4.1 CRITtRIOS PARA A SELEÇAO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 

O programa elaborado foi capaz de oferecer uma I istagem 

em ordem decrescente, segundo os valores-utilidade atribufdos a cada zona 

homog~nea estudada. 

Optou-se por considerar como áreas prioritárias a 
; 

soma to 

ria das zonas homog~neas que ostentassem valores-utilidade negativos, isto é, 

imediatamente inferiores ao valor zero. Isto porque, como pode ser observado 

na análise da "curva do valor-utilidade por pontos 11 (Figura 11. 1); os valores 

negativos são correspondentes aos padrões de qual idade 1,2 (e uma pequena 

margem atribufda entre os padrões 2 e 3). Desta forma ter-se-iam os padrões 

de qualidade atribufdos ao grau 11 péssimo", e a zona limftrofe entre o umau 11 

e o 11 regular 11
• 

Assim, as zonas homog~neas que obtiveram uma nota neg~ 

tiva no cc:;'mputo total dos valores-utilidade de seus parâmetros, realmente re 

presentam aquelas áreas urbanas que detiveram uma qual idade inferior atribui 

da às sua caracterfsticas urbanas e de saneamento do meio. 

4.2 OS RESULTADOS 

Através dos critérios estabelecidos, e aproveitando-se da 

I istagem em ordem decrescente oferecida pelo programa elaborado, foram ti 
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das como áreas prioritárias as zonas homog;neas enumeradas na Tabela IV. 1. 

A visualização geográfica esquematizada das vinte zonas 

homog;neas, consideradas como áreas prioritárias, pode ser obtida pela anál i 

se da Figura IV. 1. Como era de se esperar, algumas destas zonas homogêneas 

tendem a se aglutinar, quer pela proximidade, quer pelas facilidades de ace~ 

soe de serviços comunitários. A grosso modo, constata-se a existência de seis 

grandes áreas, resultantes do agrupamento de zonas homogêneas afins. 
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TABELA IV. 1 - Áreas prioritárias. 

ZONA HOMOG~NEA NCJMERO VALOR-UTILIDADE 

Peg-Pag 40 -of 10 

Tatetuba 50 -of 10 

Vila Nova São Jos~ 15 -0, 10 

Vila Cesar 6 -01 13 

Vila Cristina 5 -01 13 

Vila Industrial 49 -0165 

Vila São Bento 41 -0f69 

Jardim Topázio 25 -0f81 

Vila São Pedro 27 -1 f 02 

Sat~l i te Velho 43 -1 1 15 

Vila Nair 42 -1 121 

Alto da Ponte -1 f23 

Vila T erezinha 12 -1 f 35 

Vila Tupi 16 -1135 

Vila Sinhá 2 -1158 

T el espark 3 -1158 

Vila Cor f nth ians 23 -2125 

Jardim Diamante 51 -2f73 

Linha Velha 54 -5f31 

Banhado 55 -5150 
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5. A METODOLOGIA TRADICIONAL NA AVALIAÇAO DO NfVEL DE SAÚDE. 

Uma vez obtidas as áreas urbanas consideradas prioritárias 

para açÕes de saGde, resta-nos tentar comprovar a praticabi I idade e a fi de 

!idade desta nova metodologia. Para tanto, lançamos mão de um instrumento 

de uso consagrado pelos administradores sanitários - os indicadores de nfvel 

de saGde. 

Diversos autores, como SWAROOP (1960), MASCARENHAS 

(1961 e 1972), MORAES (1959), RAMOS (1962), GUEDES (1972), YUNES 

( 197 4), têm verificado a eficácia dos indicadores do nfvel de saGde como meio 

diagnÓstico do estado de saGde de uma coletividade. Todavia, entre os cita 

dos indicadores, demonstram-se os dados de mortalidade como os de maior ex 

pressão e fidedignidade. Assim, no Informe T~cnico n<? 137 da Organização 

Mundial da SaGde, citado por MORAES (1959), encontramos o seguinte: 

"Nas discussões sobre saGde e nas tentativas para medÍ-Ia, 

os dados de mortalidade são quase inevitavelmente usados. 

No sentido estrito, a mortalidade não ~uma indicação 

de saCde, mas a experiência tem mostrado que, onde ex~ 

tem certos valores de uma, em geral, certos valores da ou 

tra podem ser postulados .• ". 

Outro fator que nos compeliu ao emprego dos dados de mor 

tal idade refere-se à sua imediata manipulação, graças aos atestados de Óbito, 

permitindo uma avaliação realfstica do universo estudado. Al~m disso, atrav~s 

das informaçÕes constantes em cada atestado, foi-nos possfvel alocar exatamen 

te o Óbito em cada área urbana em apreço. 

Pode-se compreender perfeitamente que o nosso objetivo 

principal residiu na a nÓ I i se do comportamento dos indicadores do nfvel de sa~ 

de nas áreas urbanas identificadas pelo sistema estudado. Pareceu-nos bastante 

satisfatÓria a possibilidade de evidenciar que os indicadores mencionados este~ 

tossem uma maior expressividade nas áreas por nÓs denominadas de prioritárias. 

5.1 MATERIAL E M~TODOS 

Posto que os objetivos do trabalho se resumiam na identifi 

cação dos indicadores de saGde para as áreas previamente obtidas, baseamos o 

nosso I evantamento de obituário no perfodo compreendido em 1 <? de janeiro a 

bll'' ~ )·.-·;,~ :\ 
FACULl r '- '" '' ~!JCA 
IU .. U\1"-~' -...'•'} !JI\111 n 
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31 de dezembro de 1974. O ano em questão foi eleito em correspondé'ncia aos 

estudos do Projeto URBS, e o limite estabelecido de um ano demonstrou-se pl~ 

namente satisfat~rio para as nossas finalidades. 

5. 1.1 O LEVANTAMENTO DOS ATESTADOS DE ÓBITO 

A cidade de São Jos~ dos Campos conta com dois cart~rios 

de registro; todos os atestados de ~bito compreendidos no perfodo citado foram 

levantados e fichados. 

Cada ficha albergava algumas informações extrafdas do 

atestado de ~bito correspondente, com especial atenção ao domicfl io e à ida 

de citada. 

Em resumo, os seguintes dados foram pesquisados: 

- identificação 

- cart~rio de registro 

- data do ~bito 

- sexo 

- idade 

- procedé'nc ia 

- diagnÓstico da causa de morte 

- hospital ou local do ~bito 

- domicfl i o 

Quando o evento era de um natimorto, incluímos a idade 

da mãe e legitimidade da gravidez. 

Como se pode observar, algumas informações não foram di_ 

retamente utilizadas para as metas e objetivos deste trabalho, por~m, poderão 

servir como fonte de pesquisa para estudos posteriores. 

De posse destes dados, organizamos os diversos grupos con~ 

tituintes, sob a ~gide dos quais foram assentados os cálculos dos indicadores do 

nfvel de saCde. 

5. 1.2 OS GRUPOS CONSTITUINTES 

Segundo o domicfl i o identificado, pudemos organizar qu~ 

tro grupos bem distintos de ~bitos: 

- ~bitos da zona urbana 
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- 6bitos da zona rural 

- 6bitos de domicfl i o não identificados 

- 6bitos importados 

O crit~rio para selecionar os 6bitos importados obedeceu 

ao simples principio de separar aqueles cujos domicflios não pertencem ao M!:!_ 

nicfpio. Há de se esclarecer um ponto muito importante neste momento, já que, 

oficialmente, o Municfpio de São Jos~ dos Campos alberga quatro distritos, e~ 

tre os quais - São Francisco Xavier e Eugênio de Melo, que não pertencem a 

zona urbana de São Jos~ dos Campos. Para fins deste trabalho, os Óbitos cujos 

domicflios pertencessem a estes dois distritos foram considerados como import~ 

dos. 

~ evidente que os atestados de Óbito de residentes no MunJ. 

cfpio, com a exceção já recomendada, e que não diziam respeito à zona urb~ 

na, integraram os 6bitos da zona rural. Por outro lado, alguns não tiveram 

seus domicflios identificados a contento ou não possuiam por descaso de pree~ 

chimento, obrigando-nos a formar o grupo dos 6bitos de domicflio não identi~ 

cados. A estes, acrescentamos ainda os 6bitos de indigentes e de residentes 

em asilos de velhos, em função das dificuldades encontradas para sua legftima 

distribuição dentro da zona urbana. 

5. 1.3 OS ÓBITOS URBANOS 

Os atestados de 6bito com domicfl i o na zona urbana de São 

Jos~ dos Campos foram distribufdos nas três áreas previamente estabelecidas: 

- áreas prioritárias 
" -. • • ,11 • 

- areas nao pnorrtanas 

-' -- areas em expansao 

As áreas em questão possuiam limites geográficos bem de!i_ 

nidos, fixados em um mapa da zona urbana da cidade. A delimitação das áreas 

foi tarefa relativamente fácil, devido à imediata identificação de cada zona 

homogênea pelas fotos a~reas do tecido urbano. Em suma, tratava-se de um re 

torno às primeiras fases do Projeto URBS. 

Os I imites, rigidamente firmados, variavam desde ruas ou 

avenidas importantes at~ barreiras ffsicas naturais ou artificiais, como o Rio 

Parafba, a Rodovia Dutra e a Estrada de Ferro Central do Brasil. 

De posse do mapa, destacamos as áreas prioritárias e as em 
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expansão, tendo se observado crit~rios pr~- estabelecidos para a alocação dos 

Óbitos por domicflio: 

a) Quando o I imite se oferecia como uma rua ou avenida, 

os Óbitos ocorridos nesse local eram considerados como 

pertencentes às ~reas priorit~rias, e caso o I imite fosse 

" -como uma area em expansao, era computado como pe2:_ 

tencente a esta Gltima. 

b) Ruas ou avenidas que cruzassem de uma ~rea a outra, 

pertencendo a ambas ao mesmo tempo, tiveram seus nu 

meros de residências identificados na zona limite, de 

modo a se saber exatamente a qual zona alocar o Óbito. 

Devemos salientar o bom nfvel de preenchimento dos ate2 

todos de Óbito, no que diz respeito às informaçÕes não m~dicas mesmo porque 

os endereços mal ou parcial mente apresentados em sua maioria puderam post~ 

riormente ser identificados com o auxflio do pessoal dos Correios e Tel~grafo 

local. 

5. 1.4 AS ESTIMATIVAS POPULACIONAIS 

A fim de permitir o cálculo de alguns indicadores do 
I' 

nl 

vel de saGde, houve a necessidade de se obter as estimativas de população 

da zona urbana para o meio do ano de 1974. No entanto, deparamo-nos com 

dados oferecidos por tr~s fontes, as quais se demonstravam discordantes, como 

pode ser observado na Tabela V.1. 

TABELA V. 1 - Estimativas populacionais para a ~rea urbana de SãoJosédos 

Campos em 1974, segundo as fontes de origem. 

FONTE POPULAÇAO DATA 

Censo de 1970 187.348 julho 1974 (*) 

Prefeitura ( 1) 231.518 dezembro 197 4 

Projeto URBS (2) 273.019 nov. dez. 1974 

(1) Assessoria de Planejamento da Prefeitura de São Jos~ dos Campos. 

(2) Dados modificados. 

(*) Estimativa oferecida pela DRS-111. 
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As estimativas oferecidas pelo Censo de 1970 apresent~ 

ram-se absolutamente insatisfatÓrias. Este fato peculiar aceito pelos Órgãos de 

planejamento oficiais e particulares, tem sido atribufdo às altas taxas de cres 

cimento social que a cidade de São Jos~ dos Campos vem experimentando gr:!_ 

ças a seu acentuado desenvolvimento econ;mico social. 

Por outro lado, as estimativas baseados na metodologia 

empregada pelo Projeto URBS pareceu-nos superdimensionada, al~m do agr~ 

vante de ser referente ao Cltimo bimestre do ano em questão. 

Desta forma, resolvemos tomar como ponto de apoio os d~ 

dos demográficos da Assessoria de Planejamento da Prefeitura de São Jos~ dos 

Campos. Apesar das possfveis distorções existentes pelos problemas inerentes à 

situação polftico-administrativa, as estimativas populacionais são efetuadas 

apÓs os inqu~ritos domiciliares patrocinados, anualmente, no m~ de dezem 

bro. 

Na Tabela V .2 observa-se a evolução da população de 

São Jos~ dos Campos, segundo os dados da citada Assessoria de Planejamento. 

TABELA V.2 - População da Estância de São Jos~ dos Campos de 1971 a 

1974, referente ao Cltimo m~ do ano. 

ANO POP. URBANA POP.RURAL TOTAL 

1971 145.938 16.062 162.000 

1972 176.000 16.255 192.255 

1973 205.570 16.450 222.020 

1974 231.518 16.647 248. 165 

FONTE: Assessoria de Planejamento da Prefeitura. 

( ~~) Em relação ao ano anterior. 

(NDICE DE 
C r esc i menta % 

8,33 (~~) 

15,73 

13,41 

10,54 

Posto o problema analisado, p;de-se cal cu lar a popul~ 

ção para o meio do ano de 1974, referente tanto à zona urbana como ao Muni 

" . C I piO. 

- zona urbana: 218.544 habitantes 

. " . - mumc1p1o: 235.093 habitantes 

Para finalizar, houve ainda a necessidade de se reavaliar 

os valores estimados para as ~reas urbanas de interesse. Uti I izando-nos das p~ 

pulações atribufdas pelo Projeto URBS a cada ~rea, com uma simples propo~ 
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ção nos foi possfvel obter uma estimativa da população correspondente e ava 

liada para o meio do ano de 1974 (Tabela V.3). 

TABELA V .3 - População corrigida para o meio do ano de 1974, atribufveis 

a cada área de interesse. 

ÁREAS DE INTERESSE 
POP. ORIGINAL POP. CORRIGIDA 
(PROJETO URBS) JULHO 1974 

A.P. 90.563 72.493 

A. N.P. 173.256 138.686 

A. E. 9.200 7.365 

TOTAL 273.019 218.544 

Como poderá ser visto mais adiante, para os computas de 

alguns indicadores de saCde lançamos mão dos valores obtidos segundo a Tabe 

la V.3. 

5.2 OS RESULTADOS OBTIDOS 

Puderam ser constatados 1714 ~bitos registrados na cidade 

de São José dos Campos em 1974, os quais se agruparam da seguinte maneira: 

- urbanos -de áreas prioritárias 

- de áreas não prioritárias 

- de áreas em expansão 

- rurais 

- importados - incluindo os distritos de São Francisco Xa 

vier e Eug~nio de Melo. 

-desconhecidos 

A Tabela V. 4 mostra resumidamente os ~bitos dispostos por 

sua área de interesse, subdivididas nos diversos grupos etários recomendados 

por Nelson de Moraes. (Moraes, 1959). 

Já tivemos a oportunidade de ressaltar os objetivos deste 

levantamento como sendo o esteio para o estudo do comportamento dos indica 

dores do nfvel de saCde nas áreas urbanas anteriormente selecionadas. 

~ not~rio observar-se que esta cidade tem se comportado 
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como fator de atração em diversas áreas, principalmente no que tange à assis 

t~ncia m~dico-hospitalar, proporcionando uma considerável invasão de Ób_!_ 

tos. Outro aspecto a ser assinalado~ a import;ncia ainda viva da cidadesan~ 

tÓrio de outrora, sendo a tuberculose um fator provável na oneração da força 

da morta I idade geral . 

Os Óbitos cujos domicfl ios não pertenciam ao Municfpio 

de São Jos~ dos Campos, incluindo os residentes dos dois distritos já coment~ 

dos, foram considerados como importados e atingiram 16,8% do total de mor 

talidade registrada em 1974. 

TABELA V .4 - 6bitos segundo a idade e a origem, registrados na cidade 

de São Jos~ dos Campos, 1974. 

GRUPO AP~~ ANP~ AE ~~ Desconhe Zona 
lmport. Total 

ETÁRIO 
-

Rural c idos 

-1 210 106 38 4 65 81 504 

1 f- 5 29 20 10 1 21 8 89 

51- 20 29 16 8 - 11 21 85 

20 t- 50 132 91 14 15 24 107 383 

50 e + 225 235 29 14 58 92 653 

TOTAL 625 468 99 34 179 309 1. 714 

* AP área prioritária = 
* ANP = área não prioritária 

* AE " -= area em expansao 

FONTE: CartÓrios locais" 

Aproximadamente 2% dos Óbitos registrados em São Jos~ 

dos Campos durante o ano em estudo não puderam ter seus domici'l i os identifi 

cados. 

Estes Óbitos foram isolados e, propositadamente, não fize 

ram parte da análise, tendo sido considerados como perdidos. 

Os Óbitos identificados como pertencentes à zona urbana 

de São Jos~ dos Campos computaram um total de 1. 192, isto ~' 69,5% dos 

Óbitos registrados nos cartÓrios da cidade. 

Este Gltimo grupo constituiu o objeto das análises efetua 

das no presente trabalho. 
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~oportuno que se relate o total de 189 perdas fetais tar 

dias (natimorta I idade) identificadas na área urbana em apreço, e que perm_!, 

tiu a exemplo dos ~bitos, sua distribuição pelas zonas em estudo. 



CAP(TULO VI 
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6. OS INDICADORES DO N(VEL DE SAÚDE NA ÁREA URBANA DE SAO 

JOSÉ DOS CAMPOS. 

Já tivemos oportunidade de ressaltar a importéi'ncia dos in 

dicadores de saCde baseados nos dados de mortal idade. Nossa atenção vai es 

tar voltada para o comportamento destes indicadores nas diversas áreas de inte 

resse da zona urbana. 

Como é do conhecimento geral, para o computo dos indi 

cadores de saCde necessita-se de uma série de dados, principal mente demogr~ 

ficos, que mereçam fidedignidade e crédito. Em geral, tais informações são r~ 

zoavelmente simples de se obter, quando se trabalha com uma população COr:!:!_ 

pleta; mas dificuldades por vezes ·intransponÍveis, surgem na análise de partes 

desta população. 

Este fato nos obrigou a restringir o nCmero de indicadores 

utilizados. O critério de seleção dos mesmos teve por base as informaçÕes COr:!:!_ 

plementares disponÍveis. As maiores dificuldades encontradas versaram sobre a 

distribuição de população por grupo etário e do nÚmero de recém-nascidos vi 

vos para cada área urbana estudada. 

Tais limitações forçaram-nos a desenvolver o trabalho obe 

decendo à seleção de alguns indicadores, que foram assim distribuÍdos: 

a) indicadores globais: 

- razão de mortalidade proporcional 

- curva de mortalidade proporcional 

- coeficiente de mortalidade geral 

b) indicadores especÍficos: 

- coeficientes de natimorta I idade 

- coeficiente de mortalidade infantil 

As restrições assinaladas permitem verificar que os indica 

dores especÍficos s~ puderam ser obtidos através de métodos indiretos de cálcu 

lo, como veremos oportunamente. 

Dentre os indicadores de saCde baseados em dados de morta 

lidade, que não tiveram sua inclusão no estudo pelos motivos expostos, salien 

tom-se a Esperança de Vida ao Nascer e o Coeficiente de Mortalidade por Mo 

I és tias TransmissÍveis. 

Ressaltamos a presença da Curva de Mortal idade proporei~ 

na I, a qual , segundo RAMOS ( 1962), 11 
••• representa uma vai iosa contribuição 
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brasileira ao estudo dos indicadores do nfvel de saGde 11
• 

H~ um outro aspecto desta an~lise que gostarÍamos de abor 

dar, qual seja a introdução esporádica dos indicadores da cidade ou municfpio. 

A apresentação destes dados tem um cunho simplesmente ilustrativo, porque o 

estudo dos indicadores de saGde para uma mesma cidades~ tem valor quando 

realizadas numa s~rie hist~rica. 

Muito temos falado a respeito da importação de ~bitos con_: 

tatada em 1974 na cidade de São Jos~ dos Campos, todavia, ~ prov~vel que 

uma certa faixa da população, mormente a de maior status ~ . " . soe ro-economr co, 

procure centros assistenciais de grande porte como os de São Paulo ou Rio de 

Janeiro. Esta taxa de evasão de Óbitos não p~e ser averiguada e para as nos 

sas final idades considera-mo-la desprezfvel. 

Passaremos, a seguir, ao c~lculo dos indicadores do nfvel 

de saGde nas ~reas identificadas pela análise da qualidade urbano-sanitária. 

6.1 INDICADORES GLOBAIS 

6. 1.1 RAZAO DE MORTALIDADE PROPORCIONAL 

Trata-se de um indicador global, proposto por SWAROOP 

e UEMURA ( 19 51), sendo expresso· pelo percentual de ~bitos de pessoas 

de 50 anos e mais em relação ao total de ~bitos: 

~bitos de 50 anos e mais 
RMP = 

total de obitos 
X 100 

Quanto mais elevado se mostrar este percentual, tanto me 

lhor ser~ o nÍvel de saGde da população. 

Para uma melhor apreciação dos valores deste indicador nas 

~reas estudadas e na cidade, organizamos a Tabela VI. 1. Sua leitura pe~ 

mite verificar que somente a ~rea não priorit~ria (ANP) se apresenta co~ 

preendida no segundo grupo indicado por Swaroop-Uemura, isto ~, acima 

de 50. As demais ~reas consideradas, assim como a cidade de São José 

dos Campos, classificam-se no terceiro grupo. 

? ~b " ~ to vio, portanto, que o nrvel de saude demonstrado por~ 

te indicador se encontra visivelmente diferente entre as ~reas estuda 

das e acentuadamente inferior naquelas consideradas prioritárias. 
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TABELA VI. 1 - Razão de mortal idade proporcional nas áreas urbanas de m 

teresse e na cidade de São José dos Campos, 1974. 

Áreas N<? de obitos Total de Razão de mortalida 
Urbanas Óbitos proporcional 

-· 
50 anos e + de 

AP 225 625 36,00 

AE 29 99 29,30 

ANP 235 468 50,21 

CIDADE 489 1. 192 41102 

6. 1.2 CURVA DE MORTALIDADE PROPORCIONAL 

Partindo da sugestão do Informe Técnico n9 137 da OMS, 

MORAES (1959) decidiu calcular o que denominou de "curva de mort:!_ 

I idade proporcional", obtida pela determinação do percentual, sobre o 

total de Óbitos, dos Óbitos verificados nos seguintes grupos etários: 

- menos de 1 ano 

-de a 4 anos 

-de 5 a 19 anos 

-de 20 a 49 anos 

-de 50 e mais 

Esta curva assim constitufda, além de fornecer o indicador 

de Swaroop-Uemura, tem a vantagem de indicar a contribuição de cada 

um dos grupos etários escolhidos para o total de mortes. 

Segundo o autor, distinguem-se quatro tipos esquemáticos 

de curvas, traduzindo nfveis de saGde diversos. ( Figura VI. 1 ). 

A fim de obtermos as curvas de mortalidade proporcional 

para as áreas estudadas organizamos a Tabela Vl.2, na qual se pode v_!. 

suei izar as razões de mortal idade proporcional segundo os grupos etários 

descritos. 
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TABELA Vl.2 - Razão de mortalidade proporcional, segundo o grupo 

rio para as áreas urbanas de interesse e na cidade de 

J os~ dos Campos, 197 4. 

~ 

e ta 

São 

GRUPO AP ANP AE CIDADE 

ETÁRIO 
Óbitos I RMP Óbitos I RMP Óbitos J RMP Óbitos J RMP 

-1 210 33,60 106 22,65 38 38,38 354 29,70 

1 1- 5 29 4,64 20 4,27 10 1 o, 1 o 59 4,95 

5 t-- 20 29 4,64 16 3,42 8 8,08 53 4,45 

20 I- 50 132 21 f 12 91 19,44 14 14, 14 237 19,88 

50 e + 225 36,00 235 50,21 29 29,30 489 41102 

TOTAL 625 - 468 - 99 - 1192 -

Pela análise das curvas obtidas (Figura Vl.2) pode-se n~ 

tar que aquela mais prÓxima do ideal ~ a da área não prioritária, 

classificação estaria entre o tipo 111 e o tipo IV, portanto, um bom 

vel de saÚde. 

cuja 
.. 

n1 

A cidade de São Jos~ dos Campos possue uma curva apr~ 

ximada do tipo 111, enquadrando-se no nfvel de saÚde regular. Os piores 

nfveis de saÚde foram esboçados pelas áreas prioritárias e em expansao, 

já que suas curvas se situaram mais prÓximas do nfvel 11 . 

. Para permitir uma melhor avaliação do comportamento da 

curva de mortal idade proporcional, GUEDES ( 1973) atribuiu pesos aos v~ 

lares de cada grupo etário, de modo a obter uma 11 quantificaçÕo 11 do in 

dicador. 
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FIGURA Vl.l 

I::\"OLlJÇ.ÃO ESQt'L!L.A..TIZADA DO Nf\'EL DE SAL'DE, A\'.ALIADO PI:.LAS 

C"CR\'AS DE ~lORTALIDADE PROPORCI0!\AL. (llORAES, 1959). 
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50 50 

40 
40 

30 30 

20 20 

10 10 

'------t----+------4------+------+------

<-:::: 1 1-4 5-19 20-49 50+ A!\ OS <:::.1 1-4 5-19 20-49 50+ A~OS 
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FIGURA Vl.2 

Ct:i:\'AS DE HClRTALIDADE PROPORCin~~AL ~~AS ÁREAS t:RF ... \~AS DE Il'TI::'\ESSE - 1974 

ÁREA PRI0RITÁRIA 

......: 1 1-4 5-19 20-49 50 + 

< 1 1-4 5-19 20-49 50 + 

% 

50 

40 

30 

20 

10 

< 1 1-4 5-19 2C-49 50 + 

Cif' ·.'~E 

< 1 1-4 5-19 20-~9 50 + 
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Obedecendo às recomendaçÕes do autor, elaboramos a Ta 

bela VI. 3, onde procuramos analisar os dados quantificados para cada área em 

estudo. 

TABELA VI. 3 - Distribuição da razão de mortal idade proporcional e seus v~ 

lores quantificados por grupo etários, nas áreas de interesse, 

1974. 

Grupo 
~~ AP ANP AE CIDADE 

Etário Peso 
RMP louantif RMP louantif. RMP louantif. RMP louantif. 

-1 -4 33 1 60 - 1341 40 22 1 65 -90,60 38,38 -153,50 29,70 -118,80 

1~5 -2 4,64 -9,30 4,27 -8,50 10,10 -20, 1 o 4,95 -9,90 

5 f-20 -1 4,64 -4,60 3,42 -3,42 8,08 -8,08 4,45 -4,50 

20 f-50 -3 21, 12 -63,40 19,44 -58,32 14, 14 -42,40 19,88 -59,60 

50 e + +5 36,00+180,00 50,21 +251,00 20,30 +146,50 41,02 +20,50 

* Segundo GUEDES (1973). 

Atrav~s deste processo, e seguindo a metodologia precon_j_ 

zada, pudemos obter os dados de quantificação observados na Tabela Vl.4. 

TABELA VI. 4 - Valores quantificados para as áreas urbanas de interesse, 

1974. 

ÁREAS QUANTI FI CAÇAO TIPO DE CURVA * 

AP -3,42 nÍvel baixo 

ANP +9, o nÍvel regular 

AE -7,8 nfvel baixo 

CIDADE o, 1 nfvel regular 

* Segundo GUEDES ( 1973). 

A simples leitura desta Gltima tabela demonstra, atrav~s da 

11 quantificação 11
, que a análise anteriormente realizada pela observação do -

traçado da curva estava correta. Os nfveis de saGde mais baixos foram reserv~ 

dos para as áreas em expansão e prioritárias, enquanto que um regular nÍvel de 

saCdefoiatribufdoà cidadeeà área nãoprioritária.Esta Gltima obteveum grau 
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de quantificação em que se denota uma significativa proximidade de um nÍvel 

elevado de saCde. 

6. 1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL 

O coeficiente de mortalidade geral ~ representado pelo nu 

mero de bbitos por mil habitantes numa determinada região e num dado perÍodo. 

Trata-se, portanto, de um outro indicador global de saCde, que exprime a 1n 

tensidade da mortalidade por todas as causas na população (Ramos, 1962). 

SWAROOP (1960) enfatizo: 11 A taxa bruta da mortalidade 

~ v~lida para se fazer comparações para a mesma ~rea de ano a ano, j~ que as 

mudanças na população se sucedem mais lentamente". 

Dentro de I imites bem amplos, e para fins de an~l i se, va 

mos considerar a estrutura da população observada nas ~reas em estudo como 

tendo uma variação mÍnima, por se tratar de uma mesma cidade. 

Com esta restrição, acrescida dos problemas assinalados 

quando do estabelecimento das estimativas populacionais, n~s nos permitimos o 

c~mputo deste indicador para cada ~rea urbana de interesse. 

Em se tratando do cálculo deste indicador, h~ sempre int~ 

resse de se conhecer o grau de distorção conseq·uente à importação de ~bitos. 

Para isso elaboramos a Tabela VI. 5, dispondo os valores das taxas bruta e cor'i_ 

gida da mortalidade geral para o municÍpio e cidade de São Jos~ dos Campos. 

Como era de se esperar, os resultados apresentados sem a 

devida correção da invasão de ~bitos imprimem uma qual i fi cação menos vanta 

josa do ponto de vista do nÍvel de saGde. 

TABELA VI. 5 - Mortal idade geral no municÍpio de São Jos~ dos Campos, 

1974. 

ÁREA 
NÚMERO DE POP.PARA O MORT. GERAL 

ÓBITOS MEIO DO ANO P /1. 000 HAB. 

Urbana ( 1 ) 1. 192 218.544 5,46 

M . ". * Un1C1p10 1.405 235.093 5,93 
(corrigido) 

MunicÍpio (2) 1 .714 235.093 7,29 
(bruto) 

(1) dadoscorrigidos 
(2) dados em bruto, incluindo os ~bitos, importados 
* excluindo os distritos de São Francisco Xavier e Eug~nio de Melo. 
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O comportamento da taxa de mortalidade geral, em rela 

ção às áreas urbanas de interesse, pode ser visual izado na Tabela VI. 6. 

No que pese às restrições assinaladas quanto à estrutura da 

população e às estimativas populacionais, as diferenças percebidas entre as 

áreas são facilmente distingüiveis. 

A exemplo do ocorrido com os demais indicadores globais, 

a área não prioritária demonstrou-se satisfatoriamente superior no nÍvel de sa~ 

de atribuÍvel. Aqui também ambas as áreas, prioritárias e em expansão, com 

portaram-se com valores obtidos que exprimem o baixo nÍvel de sa~de detecta 

do. 

TABELA V1.6 - Mortalidade geral nas áreas urbanas de interesse, 1974. 

ÁREAS 
NÚMERO DE POP. PARA o MORT. GERAL 

ÓBITOS MEIO DO ANO POR 1000 HAB. 

AP 625 79.493 8,62 

ANP 468 138.686 3,37 

AE 99 7.365 13,44 

AE + AP 724 79.858 9,07 

6.2 INDICADORES ESPECrFICOS 

6.2.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL 

Define-se este indicador como sendo expresso pelo nÚmero 

de ~bitos de menores de um ano por mi I nascidos vivos de uma determinada 

área e ano. ~ considerado como um dos indicadores mais sensÍveis das condi 

çÕes de saÚde de uma população (Swaroop, 1960). 

Dificuldades como o subregistro de nascimento, a invasão 

ou evasão de ~bitos de infantes, as defici~ncias na conceituação de natimor 

tal idade, corroboram na desvirtuação do valor deste indicador. Este aspecto 

foi muito bem salientado por MORAES, citado por RAMOS (1962): "é muito d_i 

fÍc i I obter dados sobre a magnitude destes erros, de vez que s~ poderemos con 

seguÍ-Ios em estudos especiais e demorados". 

Apesar das dificuldades, enfrentamos ainda uma problem~ 
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tica cuja amplitude pretendemos cuidadosamente descrever. Em verdade, ach~ 

mos par demais oportuno procurar uma aferição aproximada do valor da força 

da mortalidade infantil em nossas áreas de interesse. 

O primeiro obstáculo residiu na obtenção do nCmero de re 

cém-nascidos para cada área dentro da zona urbana. Como tal levantamento 

implicaria em um esforço semelhante ao uti I izado na obtenção dos Óbitos, esta 

averiguação desde cedo demonstrou-se ser impraticável para fins deste traba 

lho. 

Entretanto, através da taxa de natal idade do Municfpio, 

dispusemo-nos a calcular indiretamente os indicadores da mortalidade infantil 

para cada área em apreço, baseados no nCmero total de nascimentos registr~ 

dos nos cartÓrios de São José dos Campos em 1974. 

Uma série de restrições deve ser observada na aplicação 

desta metodologia de cÔmputo indireto, a começar com a prÓpria fidedignid~ 

de da taxa de natalidade obtida. Erros das mais diversas naturezas, tais como 

a invasão ou evasão de Óbitos e de nascimentos, podem influir decisivamente 

na taxa citada. 

Numa tentativa de minorar alguns fatores adversos, proc~ 

ramos tomar as seguintes precauções: 

a) Consideramos a taxa de natal idade para todo o Muni c f 

pio, pois a zona rural com muita probabilidade deve 

elevar o nÚmero total de nascimentos registrados. 

b) A população utilizada foi a do Municfpio estimada para 

o meio do ano. 

c) Exclufmos os distritos de São Francisco Xavier e Eug~ 

nio de Melo, desde que ambos possuam seus prÓprios 

cartÓrios de registros. 

A taxa de natal idade para o Munici'pio de São José dos 

Campos, excluindo os distritos acima descritos, durante 1974 poderá ser ob 

servada na Tabela VI. 7. 

TABELA Vl.7 - Taxa de natalidade no municfpio de São José dos Campos, 

1974. 

NASCIMENTOS 

6.578 

POPULAÇÃO PARA 

O MEIO DO ANO 

235.093 

TAXA DE NATALIDADE 

POR 1. 000 

27,98 
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Graças ao grau de desenvolvimento atingido na região 

em apreço, acreditamos ser o problema do subregistro de nascimento um fator 

praticamente desprezfvel de incorreção da taxa obtida. Porém, o mesmo não 

se poderia dizer com relação à provável invasão de nascimentos, conseqüente 

às fac i I idades assistenciais disponfveis. 

Diante da impossibilidade de obtenção da taxa de natali 

dade corrigida, e a despeito das reservas assinaladas para o uso da taxa obti 

da, servimo-nos deste valor para as etapas posteriores do estudo da mortalida 

de infantil. 

A leitura na Tabela Vl.8 permite observar o comportame~ 

to do obituário infantil nas áreas urbanas de interesse e no municfpio de São 

José dos Campos, durante o ano de 1974. Neste caso os Óbitos importados e 

desconhecidos não foram computados para permitir uma aval i ação precisa. 

TABELA VI. 8 - Óbitos de menores de um ano nas áreas urbanas de interesse 

e no municfpio de São José dos Campos, 1974. 

GRUPO ETÁRIO 

Até 28 dias 

de 28 dias a 

um ano 

TOTAL 

AP l ANP 

99 52 

111 54 

210 106 

I AE I A. RURAL l MUNIC(PIO 

18 26 193 

20 39 224 

38 65 419 

TABELA VI. 9 - Coeficiente de mortalidade infantil, neonato!, infanti I tar 

REGIAO 

Cidade ( 1) 

Municfpio 
(2) 

dia e natimortalidade, na cidade e no municfpio de São 

José dos Campos, 1974 

COEFICIENTE POR 1.000 NASCIDOS 

MORT. NEO~ INF. TARD. jMORT. INF. l NATIMOR. 

27,31 

29,34 

30,25 

34,05 

57,56 

63,39 

30,91 

32,84 

( 1 ) O nCmero de nascidos vivos foi calculado baseado na natal idade dos muni 
cfpioem 1974. 

(2) Não inclue os distritos de São Francisco Xavier e Eug;nio de Melo. 
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Para permitir a análise da mortal idade infanti I e da nati 

mortal idade na zona urbana, utilizamos para esta área o mesmo valor da nata 

lidade obtida no municfpio. Desta forma, pode-se atribuir o n~mero de 6.115 

nascidos vivos para a cidade de São Jos~ dos Campos em 197 4. 

Este fato facilitou-nos o c;mputo dos indicadores da mor 

talidade infantil, e suas subdivisões- a neonatal e infantil tardia- acrescida 

dos valores da natimortalidade, observados na cidade e municÍpio de São Jo 

s~ dos Campos. (Ver Tabela VI. 9). 

A leitura destes resultados demonstra que os valores obti 

dos para natimortalidade e mortalidade infantil na cidade e municÍpio são 1n 

dicativos de um estado razoável do nÍvel de sa~de, quando os comparamos 

com dados disponÍveis em outras áreas do Estado ou do Pais, apesar de graves 

em relação a áreas desenvolvidas. 

Note-se que os coeficientes citados foram calculados com 

dados corrigidos, fato este que deve ter corroborado na melhoria do nÍvel de 

sa~de obtido, já que GUEDES ( 1972) refere um valor da ordem de 90 por mi I 

nascidos vivos para a mortalidade infantil no municÍpio, em 1969. 

Um outro fator que também colaboraria com a queda do 

valor dos coeficientes analisados reside na já citada impossibilidade de corr~ 

ção dos registros de nascimentos, o qual dilatou falsamente a natalidadeobser 

vada. 

Quanto à natimorta I idade, os dados que logramos obter 

parecem confirmar a fidedignidade de diagnÓstico dos natimortos, pois, segu~ 

do GUEDES (1972) n ••• as taxas de mortalidade para menores de 24 horas e~ 

centradas para todas as nossas Regiões Administrativas sugerem ser boa, entre 

nos, a classificação de natimortos e nativos". 

Isto porque os Índices alcançados na cidade (30, 91) e mu 

nicfpio (32, 84) de São José dos Campos (GUEDES, 1972) são compatfveis com 

os dados colhidos por LAURENTI (1971) na Investigação lnteramericana de 

Mortalidade na lnfá'ncia: "Outro indicador usado para avaliar o grau de int~ 

gridade dos dados é o de uma taxa de mortalidade neonato! deaproximadame~ 

te 30 por mil nascidos vivos para as áreas nas quais a mortalidade infantil e 

pelo menos 50. Tal cifra de 30 concorda com a relação que existiu nos Esta 

dos Unidos entre as duas taxas (neonatal e infantil) quando a mortalidade in 

fant i I era da ordem de 50" . 

A análise das duas subdivisões da mortalidade infantil (a 
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neonatal e a tardia) apresenta-se dentro do esperado, isto é, um i';,dice maior 

do coeficiente de mortal idade infanti I tardia (de 28 dias a l ano), em ambas 

as áreas cidade e municfpio. 

A apresentação destes coeficientes, a exemplo do quefoi 

exposto nas considerações geraís, teve por final idade o aspecto ilustrativo do 

problema, desde que uma análise do comportamento destes indicadores especl 

ficos na cidade ou no municfpio carece de uma série hist~rica para estudo de 

tend~nc icJs. 

6.2.2 COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL, MORTALIDADE IN 

FANTIL TARDIA E DE NATIMORTALI DADE. 

Se no estudo da área urbana como um todo tivemos que e~ 

tabelecer critérios que permitissem uma avaliação aproximada cujos valores 

s~ puderam ser aceitos com as devidas reservas, na análise de facções da mes 

ma área urbana estes cuidados deverão ser redobrados. 

Para podermos obter o nGmero de nascidos vivos impre~ 

cindfvel ao cálculo dos indicadores em apreço, baseamo-nos no uso da taxa 

de natalidade do municfpio. 

Na hip~tese de que as diferentes áreas em estudo tives 

sem os mesmo valor da taxa de natal idade, isto é, aquele encontrado para o 

municfpio (27, 98), te riamos os correspondentes resultados atribufveis aos coe 

ficientes de mortalidade infantil, segundo se observa na Tabela VI. 10. 

TABELA VI. lO- Coeficientes~~ de mortalidade infantil (neonatal e tardia) e 

natimorta! idade por l. 000 nascidos vivos, nas áreas urbanas 

de interesse em 197 4. 

Coef. Mortal. Coef. Morta I . Coef. Mortal. Coeficiente de 

ÁREAS Infantil neonatal lnf. Tardia Natimorta I idade 

Obit~s I CoeL - Ób~Coef. Óbitos I Coef. 6 b i tos 1 c~ci.-

AP 210 l 03,53 99 48,81 lll 54,72 113 55,71 

ANP 106 27,32 52 13,40 54 13,92 58 14,95 

AE 38 184,40 18 87,35 20 97,05 18 87,35 

* Natal idade aceita como constante e igual a 27,98 (valor do municfpio). 

A simples leitura desta Tabela VI. lO já indica a drástica 

situação do nfvel de saGde para as áreas em expansão e príoritárias, contras 
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tando com os resultados da área não prioritária. t evidente que os computes 

estabelecidos dentro de uma hip~tese tão rÍgida contribuíram para piorar ace~ 

tuadamente as condiçÕes do nÍvel de saGde das áreas mais precárias. 

Na tentativa de ampliar a visualização do provável com 

portamento da mortal idade infantil, resolvemos atribuir valores diversos à na 

tal idade em cada área de interesse. Em outras palavras, na I iteratura de há 

muito pode-se observar que os valores da natal idade se apresentam mais ele 

vados em áreas de condiçÕes insatisfatÓrias do nÍvel de saGde. 

Esta informaçê'o levou-nos, à guizo de estudos, a fixar 

alguns valores prováveis para a natalidade nas áreas prioritárias, procurando 

estabelecer uma faixa de estimação dentro da qual a natalidade verdadeira 

se encontraria. ConstruÍmos, então, uma escala cujo valor mÍnimo seria 

ximo daquele encontrado para o municÍpio, e admitimos o valor máximo 

I 

pr~ 

de 

40 por mil, considerado como uma alta taxa de natalidade e freqüentemente 

observado nas regiÕes mais carentes de açÕes de saGde.lsto feito, restava-nos 

o cálculo do correspondente valor atribuÍvel à área prioritária. 

Procedemos a esta operação baseados no fato de que um 

coeficiente geral ~ uma m~dia ponderada dos coeficientes especÍficos das 

classes constituintes, seus pesos sendo dados pelas populações especÍficas (B~ 

quo, 1972). 

A f~rmula geral obsetVada: 

+ 

N =-----------
p 

onde, 

N = natal idade geral do municÍpio (aceíta como a 

área urbana). 

p = população da área urbana. 

Nl natalidade da área prioritária (valor atribuÍdo). 

pl população da área prioritária. 

N2 = natalidade da área prioritária (valor a ser cal cu 

lado). 

p2 = população do área prioritária, 

Na Tabela VI. 11 pode-se obsetVar os valores atribuÍdos 

para a natal idade da área prioritária e os resultados correspondentes dos cÓI 
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cu los da taxa nas áreas não prioritárias. Através destes valores permitimo-

nos efetuar a análise dos coeficientes de mortalidade infantil. 

Pela leitura desta ~ltima tabela pudemos observar que a 

mortalidade infantil na área prioritária provavelmente se encontra situada 

entre o valor mfnimo de 72,41 e o máximo de 95,56 por mil nascidos vivos 

na pior das hipÓteses, e na área considerada não prioritária estes valores d~ 

tribuem-se na faixa de 26,90 a 32,97, o que vale dizer, um excelentenfvel 

de saÚde, confirmando os demais indicadores estudados. 

TABELA VI. 11 - Natalidade e mortal idade infanti I nas áreas urbanas de in 

teresse, segundo os valores fixados à natal idade da 

prioritária, 1974. 

ÂREA PRIO RITÂRIA ÂREA NAO PRIORITÁRIA 

, 
area 

Natalidade 

Atribufda 

Coef. Mortalid. Natalidade 

Calculada 

Coef. Mortalid. 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Infantil * 

95,96 

93,43 

90,51 

87,78 

85,20 

82,76 

80,45 

78,29 

76,23 

74,28 

72,41 

* por 1.000 nascidos vivos. 

28,41 

27,89 

27,36 

26,84 

26,32 

25,80 

25,27 

24,75 

24,23 

23,71 

23, 18 

Infantil * 

26,90 

27,40 

27,93 

28,47 

29,03 

29,62 

30,24 

30,88 

31' 55 

32,23 

32,97 

Praticamente, o nfvel de saÚde nas áreas prioritárias es 

tá aquém daqueles evidenciados na área não prioritária. Deve-se levar em 

conta que esta conclusão implica em distorçÕes devido às atribuiçÕes de n~ 

tureza heurfstica na estimação de valores de um modo geral e na metodolo 

gia de cálculo utilizado. 

Para analisar o estudo dos indicadores especfficos lanç~ 

mos mão da mesma metodologia para avaliar os valores da mortal idade neon~ 

tal, infantil tardia e natimortalidade. Neste caso, utilizamo-nos dos dois 
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valores extremos da escala pr~-fixada da natalidade da ~rea priorit~ria. 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 

VI. 12, onde se evidencia a diferença patente entre os nÍveis de saCde das 

~reas estudadas. Todos os valores achados para os três indicadores(neonatal, 

infantil tardia e natimortalidade) mostram-se qualitativamente mais relevan 
, " 

tes nas areas prioritarias. 

TABELA VI. 12 - Mortalidade neonato!, infantil tardia e natimortalidade 

(por mil nascidos vivos) nas ~reas urbanas de interesse, 

segundo os valores atribuÍdos à natalidade da ~rea prio~ 

t~ria, 1964. 

ÁREA PRIORITÁRIA ÁREA NAO PRIORITÁRIA 

Natal ida Coef. p/1 000 nasc. vivos Natal ida Coef. p/1 000 nasc. vivo - - s --- ___ , ____ 
de atri 

neonato I 
Infantil natimor de calcu 

neonato I 
lnfanti I natimor - -

buÍda tardia tal idade lado tardia talidad e 

30 45,52 51,04 51,96 28,41 13,20 13,70 14,72 

40 34, 14 38,27 38,96 23, 18 16, 17 16,79 18,04 

6.3 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO NÍVEL DE 

SAÚDE NAS ÁREAS URBANAS DE INTERESSE. 

A Tabela VI. 13 apresenta resumidamente os indicadores 

de saCde cal cu lados para as ~reas em estudo. 

Evidencia-se assim, o baixo nÍvel de saCde auferido p~ 

las ~reas priorit~rias (AP) em expansão (AE), em relação a ~rea urbana de 

maior qualidade (ANP). Procuramos tamb~m, analisar os mesmos indicado 

res na reunião das duas ~reas mais carentes (AP+AE), pois, em nossa op_i. 

nião, ambas constituem-se uma s6. Já tivemos oportunidade de ressaltar 

que esta divisão ~ puramente metodol6gica, desde que, a área em expansao 

~a mais perif~rica da zona urbana, desta forma, pertence a área prioritária 

"sensu I ato". 
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TABELA VI. 13 - Apresentação resumida dos indicadores do nfvel de saGde 

nas áreas urbanas de interesse, São Jos~ dos Campos, 1974. 

INDICADORES AP IANP I AE I AP + AE I CIDADE 

RMP 36 50,20 29,03 34 41 

Nrvel Curva 
Neison de Morais baixo 11 bom IV baixo li baixo li regular 111 

Quantificação -3,2 +9 -7,8 X o, 1 

c. M. G. 8,6 3,4 13,4 9,0 5,4 

C.M. neonatal * 48,8 13,4 87,3 52,4 27,3 

C.M.Infantil tardia ~~ 
54,7 13,9 97,0 58,6 30,2 

C.M. Infantil ~~ 103,5 27,3 184,4 111, o 57,9 

C. Natimortalidade * I 55,7 14,9 87,3 58,6 30,9 

* Natalidade considerada constante e igual a 27,98 (valor do municfpio). 

Comparando-se o nfvel de saGde apresentado pelas áreas 

urbanas de qualidade inferior (AE+AP) em relação à de maior qualidade, no 

ta-se perfeitamente a nftida desvantagem auferidas pelas primeiras. 
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7. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Neste penÚltimo capitulo deseja-se reiterar algumas me 

tas secundárias deste trabalho, principalmente as relativas aos aspectos admi 

nistrativos e de planejamento de saÚde, que merecem uma abordagem detalha 

da ou simplesmente seu relato como proposiçÕes de estudos futuros. 

Assim sendo, resumidamente apresentamos os aspectos que 

julgamos ser mais relevantes: 

a) O bin;mio urbanização saÚde 

Em nossas considerações iniciais tivemos a oportunid~ 

de de relatar um dos fen;menos mais angustiantes de nos 

sa era: a urbanização, e suas conseqüências diretas ou 

indiretas sobre a saÚde do homem. Nestas Últimas déca 

das a pr~pria OMS tem se preocupado com o bin;mio u-.!: 

banização - saÚde, notoriamente no que tange os crit~ 

rios de higiene do meio, ordenação urbana e urbaniza 
~ 

çao. 

Algumas citações são capazes de justificar com mais 

propriedade esta linha de raciocfnio: 

" ... a cidade não~ somente um meio ambiente em 

que se vive, mas tamb~m um sistema ffsico e social 

que exerce uma influência direta e indireta sobre 

a saÚde. Do ponto de vista do meio ambiente, a cJ. 

dade pode dividir-se em duas partes: o meio natu 

rol (as caracterfsticas geolÓgicas, o clima, etc ... ) 

e o meio artificial (isto é, o conjunto de ediffcios, 

ruas e demais elementos da morfologia urbana). Es 

ses componentes do meio ffsico das z'onas urbanas 

estão relacionados com fatores e condições de nat~ 

reza demográfica, social, econ;mica, cultural e 

pol ftica; e ainda que a trama desses vfnculos seja 

diferente em cada cidade, muitas de suas caracte 

rfsticas são comuns a todas. Na organização urba 

na, tanto nas novas aglomerações como nas já ex~ 

tentes, há de se ter em conta o significado ecoiÓg_i 

co da interação entre o homem e seu meio, não s~ 

mente ffsico mas também econ;mico-soc i ai, cultu 
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ral e polftico 11 (OMS, serie Informes T~cnicos N<? 

511 I 1972). 

11 
••• o deslocamento da população rural para as zo 

nas urbanas segue aproximadamente o rftmo da me 

canização da agricultura.A pressão que exerce o 

excedente de população rural, as maiores possibi~ 

dades de emprego na i ndCstria e o melhoramento 

dos serviços escolares, m~dicos e culturais das ci 

dades tem provocado, tanto nos pafses em vias de 

desenvolvimento como nos mais adiantados, movi 

mentes migratÓrios cada vez mais intensos at~ as zo 

nas urbanas e industriais. Esse fen~meno tem coinci 

dido com um aumento sem precedentes da popul~ 

ção mundial; oferece-se, assim, como um problema 

quase insoiCvel nas zonas metropolitanas. Essa rÓp_i. 

da evolução prejudica por sua vez, zonas rurais e 

urbanas, mas resulta particularmente grave nas cid:'_ 

des. Os sintomas ffsicos e sociais sâoabundantemen 

te conhecidos: congestionamento e deteriorização 

dos ediffcios; confinamento humano; mÓs condições 

de habitação e insuficiência dos serviços coletivos; 

proliferação dos bairros pobres e de zonas de fave 

las; escasses e má qualidade de água; falta quase 

total de serviços de recolhimento e eliminação de 

dejetos; agrupamentos defeituosos, carentes de pr~ 

teção contra inundações e sem canalização das 

águas de superffcie; desorganização social e ap:!_ 

recimento de diversas formas de inadaptação, del i~ 

qüência juvenil e criminalidade; e, por Cltimo, mas 

não menos grave enfermidades e acidentes 11 (OMS, 

s~rie Informes T~cnicos n<? 297, 1965). 

Os aspectos notÓrios da patologia urbana e todas as suas 

conseqüências e repercussões~ saCde da coletividade 

são de uma maneira geral, uma justificativa global para 

a elaboração deste trabalho, cujo enfoque sanitário se 

pretendeu evidenciar no estudourbanfstico elaborado 
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previamente. 

b) Aspectos relativos ao planejamento e administração de 

saCde 

Sob este tÓpico podemos analisar mGitiplos fatores como 

a abordagem multidisciplinar, a transfer~ncia de novas 

tecnologias, o uso da an~lise de sistemas, os modelos 

matemáticos já utilizados, entre outros. 

" ... do ponto de vista de saÚde esses problemas ai 

bergam questões de urbanismo e de planificação ru 

rol, de projetos e disposições dos locais habitáveis, 

de materiais e métodos de construção, de aproveit_:: 

menta de espaço, de conservação dos ediffcios e z~ 

nas residenciais, e de serviços pÚblicos, por ex em 

pio, de circulação e transportes locais. Estes aspe~ 

tos do problema envolvem não somente os médicos, 

os engenheiros sanit~rios e os demais especialistas 

em saÚde pÚblico, como também, outros profissi~ 

nais, por exemplo, os encarregados do planejame~ 

to (municipal, distrital ou regional), os arquitetos, 

os engenheiros, os contrutores, os fisiolÓgicos, os 

sociÓlogos e outras muitas pessoas cujos conhecime~ 

tos e serviços são necess~rios para a grande empresa 

do melhoramento da habitação. A participação de 

muitas disciplinas profissionais na avaliação da ha 

bitação e do meio urbano é, portanto, indispens~ 

vel ... " (OMS, série Informes Técnicos n'? 353 , 

1967). 

"0 Grupo Cientffico, sem dÚvida, apoio em princj 

pio qualquer método docente e suscetfvel de aplic_:: 

ção pr~tica que permita aos urbanistas ampliar seus 

conhecimentos de higiene do meio e os especial~ 

tas de higiene do meio compreender melhor os pr~ 

blemas de organização urbana" (OMS, seríe lnfor 

mes Técnicos n'? 511, 1972). 

Tais considerações v~m de encontro à prÓpria filosofia 

de trabalho interdisciplinar do Projeto URBS, e enriqu~ 
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ce a tese ora proposta, qual seja, a do aproveitamento 
, 

de complexos estudos urbanísticos na "diagnose 

ria da comunidade". 

sanita 

Outro aspecto que permitira uma maior fundamentação 

está afeto ao estabelecimento de metodologia não tradJ. 

cional de estudo do meio urbano; tendo como lastro o 

uso de tecnicas oriundas do processo de "Transferência 

de Tecnologia 11
• Observa-se em alguns trabalhos de Co 

mitês de Expertos da OMS em Higiene do Meio uma ten 

dência a que se formulem novos critérios para impleme:!. 

ta r e ai i menta r os centros de investigações sobre ordena 

ção urbana: 

••• 
11 assim por exemplo, certos dados recolhidos du 

rante a execução de programas de investigações e~ 

paciais em alguns dos pafses mais avançados pod~ 

riam ser proveitosos para a ordenação urbana, posto 

que alguns desses estudos versam sobre as respostas 

humanas frente a fatores controlados do meio ou 

ante a falta de certos estÍmulos ambientais"(OMS, 

s~rie Informes Técnicos, n9 511, 1972). 

Mais adiante, este Comitê acima citado, em suas princJ. 

pais recomendações, afirmava: 

11 Exame da documentação cientffica existentes (em 

particular os resultados das investigações realiza 

das no marco de programas de exploração especial 

e de estudos sobre a vida submarina), com objetivo 

de recolher os dados pertinentes que possam servir 

para formular novos critérios ou revisar os critérios 

vigentes da higiene do meio aplicáveis à ordena 

ção urbana 11
• 

Observa-se uma crescente preocupação com a uti I iza 

ção de novas técnicas, inclusive os subprodutos da era 

espacial, em problemas de higiene do meio. O modelo 

proposto baseia-se em metodologias anal fticas e nas 

técnicas de sensoriamento remoto, dois subprodutos do 
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avanço proporcionado pela tecnologia espacial. 

No que se refere à análise de sistemas, já tivemos opo_.!: 

tunidade de pormenorizar certos aspectos, pois, sob sua 

égide, solidifica-se todo o esquema elaborado. Há, t~ 

devia, alguns destaques da literatura, que merecem ser 

citados, a fim de se conciliar os problemas de higiene 

do meio com a teoria analftica e suas aplicações. 

noutra orientação da investigação sobre análise 

de sistemas é a realizada nas zonas urbanas, isto é, 

nas cidades e seus subÚrbios, consideradas como sis 

temas para fins de planificação racional do empr~ 

go do terreno, os transportes, do desenvolvimento 

industrial e residencial, do recreio, do saneamen 

to e outros serviços pÚblicos 11 (Schafer, 1975). 

"As novas técnicas de investigação de valores oti 

mizados apresentam o emprego de métodos matem~ 

ticos para este fim. Todavia, não se tem empreg~ 

do a fundo tais técnicas, mas seriam, sem dÚvida 

alguma, de grande utilidade na planificação dos 

serviços pÚblicos de novas zonas urbanas. Em um 

sentido geral, o estudo de sistemas parece oferecer 

extraordinárias possibilidades para a organização 

Ótima das instalaçÕes urbanas, pois permite ter em 

conta um grande nÚmero de variáveis sumamente 

complexas. A base necessária paro aplicara análi

se de sistemas no planejamento da higiene do meio 

deverá estabelecer-se respeitando os elementos es 

senciais desse método, a saber: retroação, intera 

ção e reprodutibilidade" (OMS, série Informes Téc 

nicos, n<? 297, 1965). 

11 
••• Os peritos em higiene do meio compartem sem 

reservas a opinião de que os distintos aspectos do 

meio urbano mantém entre si uma claro relação de 

mÚtua depend~ncia. Também se tem admitido, ai~ 

da que não se tenha chegado a um esclarecimento 

total do problema, a noção de 11 ameaças ambien 
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~ . 
tais m~ltiplas" e a de sinergismo. Será necessano 

pois, para aplicar à ordenação urbana as fÓrmulas 

de análise de sistemas, estudar a combinação das 

distintas forças presentes; porisso, os trabalhos pr~ 

vistos terão de projetar-se a longo prazo e exig_!_ 

rão a participação de peritos em numerosas discipl_i 

nas 11 (OMS, s~rie Informes Técnicos, n'? 297, 1965). 

Este trabalho é fundamentalmente um modelo organiz~ 

do a partir de procedimentos e técnicas da análise de 

sistemas, cujo objetivo reside na identificação de áreas 

urbanas que propiciem subs(dios ao diagnÓstico sanitário 

de uma comunidade urbana. 

Nestas duas ~ltimas décadas tem-se observado uma 

pensão ao uso de modelos matemáticos para a área 

pr~ 

de 

sa~de, principalmente no planejamento e administração 

de açÕes médicas e hospitalares (Gross, 1973; Schafer 

1975; lttig, 1974; PAHO, 1972; U.S.DEPARTAMENT 

OF HEALTH, EDUCATION, ANO WELFARE, 1972). E~ 

tretanto, a análise destas metodologias contemporâneas 

de planejamento de atenção médica em coletividade U..!: 

banas, tanto as que estão em uso como as que se enco~ 

tram ainda em fase de desenvolvimento, revelam uma sé 

rie de limitaçÕes (Gross, 1973). 

Um fato importante que merece ser ponderado em pl~ 

nejamentos de sa~de de coletividades urbanas, reside na 

identificaçõo da 11desordem de saÚde urbana". Há uma 

preocupação reconhecida quanto aos aspectos de plan~ 

jamento de leitos hospitalares, tamanho e localização 

de centros de assistência médica, face aos problemas de 

demanda e custo - eficiência dos serviços; acrescem 

se ainda, os novos modelos de estudo de transporte e 

acessibilidade, evidenciados pela introdução de conce_i 

tos sociolÓgicos e de economia de sa~de nos modelos 

tradicionais de planejamento e avaliação de serviços de 

saÚde. 

Segundo Gross, (1973), há uma tend~ncia a homogeniLDÇão 
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da população urbana nos modelos atuais mas, graças à 

complexidade de interação dos mGitiplos fatores a se 

rem aval iodos, é desejável que o enfoque seja multid~ 

ciplinar. A justificativa desta proposição residiria no 

fato de que, em grandes áreas urbanas, há conglomer~ 

dos heterogêneos de grupos de população que vivem em 

condiçÕes ambientais diversas e diferentemente expo~ 

tos aos distintos riscos de saGde. 

Nota-se uma aspiração atual no desenvolvimento de 

tecnologia de computação para adquirir, armazenar e 

processar os dados de saGde disponfveis, com o cone~ 

mitante progresso das ferramentas analfticas com que r~ 

sumir, examinar e analisar os dados processados (Sch~ 

fer, 1975; Gross, 1973). 

Acreditamos que o modelo apresentado, estruturado nu 

ma avaliação multidisciplinar, cujo enfoque analftico 

evidenciou um novo par~metro - a análise da textura 

urbana - transforma-se em um novo importante subsfdio 

para as tecnologias modernas de atenção à saCde nas 

coletividades urbanas. Em primeira inst~ncia, trata-se 

de um modelo matemático, compatibilizável e capaz 

de ser reproduzido em qualquer urbes de médio porte, 

quer nos seus aspectos gerais, quer no 11 pacote de ser 

viços 11 oferecido pela programação de computador esp~ 
( ' ~ 

c1fica para a area de saude ora proposta. 

As 11 áreas homogêneas 11 do tecido urbano assim eviden 

ciadas, levam em consideração a heterogeneidade dos 

conglomerados urbanos, sendo este, segundo nosso ver, 

um dos maiores méritos do modelo proposto. As vanta 

gens que possível mente seriam usufrufdas pelos planej~ 

dores urbanos e sanitários podem ser facilmente imagJ_ 

nadas, e já foram discutidas anteriormente. Por outro 

lado, esta metodologia demonstrou ser capaz de propJ_ 

ciar uma perfeita interação entre as áreas do planej~ 

mento urbano e de saGde, fato há muito desejado e r~ 

comendado pelos estudos recentes em Ecologia Urbana 
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da Organização Mundial da Sa~de (Schafer, 1975). 

c) A mensuração do nfvel de sa~de em coletividade urba 

na. 

"Não existe problema mais fundamental para o a~ 

ministrador sanitário do que o referente à mensu 

ração do nfvel de sa~de da coletividade pelo qual 

~responsável, e nada lhe poderia ser mais preci~ 

so do que dispor de um ou diversos padrÕes de me 

didas, não apenas para auxiliá-lo a se desencum 

bir dessa tarefa, mas também para permitir-lhe 

avaliar os problemas especfficos que deve enfren 

tar no domfnio da sa~de p~blica, em escolher as 

soluçÕes necessárias, orientar sua ação e julgar os 

resultados dos planos que pÕem em execução ... " 

(Moraes, 1959). 

Reconhece-se facilmente a importância e a necessid~ 

de de se medir o nfvel de sa~de de uma coletividade, 

mas admite-se por outro lado, serem muitas as dificu_!_ 

dades de fazê-lo. O uso corrente dos dados de mortal i 

dade e morbidade tem sido uma prática aceita por a~ 

ministradores de sa~de, face à fragilidade apresentada 

por outros métodos • 

tv\ais recentemente outros indicadores tem sido propo~ 

tos, observando-se uma tend;ncia em subdividf-los n~ 

queles relativos aos recursos disponfveis e os relacion~ 

dos com os serviços de sa~de que se oferecem à com~ 

nidade. Em relação a estes ~ltimos, destacam-se aqu~ 

I es que medem a proporção de habitantes de um territ~ 

rio que dispÕe de abastecimento de água ou de sistema 

de esgoto ou de ambos os serviços (Berquo, 1972). 

Nota-se perfeitamente uma predominância crescente 

de dados relativos ao saneamento do meio ambiente 

nas proposiçÕes de novos indicadores sanitários. 

Por outro lado, "calcular um indicador desta natureza 

~ tarefa que pertence aos especialistas em saneamento 
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do meio e nenhuma recomendação definitiva a respeito 

chegou a ser formulada" (Berquo, 1972). 

Em atenção a esta Gltima assertiva achamos que a me 

todologia aqui apresentada poderá vir a se constituir 

numa sÓlida contribuição ao estabelecimento de novos 

c rit~rios para a implantação de um indicador de saGde 

urbano. Os dados quantificados expressos pelas "~reos 

homog;;neas de tecido urbano" são oriundos da an~lise 

combinada de par~metros do saneamento do meio e da 

qual idade da habitação. Há, portanto, um enriquecJ. 

mento dos elementos internacionalmente propostos,com 

a adição de an~l ise qualitativa da habitação. 

Entre as mGitiplas vantagens, por nÓs vislumbradus,esta 

metodologia analftica ~capaz de oferecer uma diagn~ 

se expressiva das diversas ~reas de uma urbes em dados 

padronizados, que permitiriam tamb~m uma compor~ 

ção entre comunidades urbanas entre si, graças ao mo 

delo Gnico da análise. 

Há ainda um aspecto importante que merece ser citado, 

qual seja a capacidade do modelo em estudar e comp~ 

ror as diversas ~reas de uma cidade dentro da sua hete 

rogeneidade. Os indicadores ora em uso são utilizados 

na análise de populaçÕes maiores, sendo geralmente o 

municfpio sua unidade celular. 

No m~ximo, os indicadores de saGde por dados de mor 

tal idade e morbidade poderiam ser usados para aval ia r 

área urbana e rural; ou zona central e periférica; ou 

ainda, sem muita expressão, estudar entre si "bairros" 

ou "distritos". t evidente que tais subdivisões no muni 

I' • - d " rb .. c 1p1o nao atendem, nas gran es areas u anas 1 a qual_i 

dade dos heterog;;neos conglomerados de grupos de p~ 

pulação, que vivem em condições ambientais diversas e 

diferentemente expostos a diversos riscos de saGde, 

Neste ponto acreditamos estar a maior vantagem de um 

modelo, pois baseando-se no novo enfoque da" textura 

urbana" pode ser capaz de evidenciar diversasáreas de 

uma mesma urbes. Graças ao para lei ísmo dos param!:_ 
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tros usados com o nfvel de saÚde possivelmente auferi 

do pela população, acreditamos que a metodologia ora 

proposta se comporta como um prov~vel "indicador sa 

nit~rio urbano". 

Para completar esta linha de raciocfnio, faz-se neces 

s~rio relembrar um dos principais objetivos do presente 

trabalho: comprovar a viabilidade do modelo proposto 

através do confronto de seus resultados, com aqueles 

oferecidos pela an~l ise do comportamento dos indicad~. 

res de saÚde em cada ~rea estudada. 

O fato de que, tais indicadores demonstraram-se ex 

pressivos ao evidenciar um nfvel de saÚde significant~ 

mente inferior, para as ~reas selecionadas como priori_ 

t~rias, é por si sÓ, muito auspicioso. 

Em nossa opinião, pudemos comprovar, pelo desemp~ 

nho de um instrumento de uso consagrado em adminis 

tração de saÚde, em outras palavras, por uma metodo 

logia convencional; as reais possibilidades do modelo 

proposto na aval i ação e diagnose de saÚde de áreas ur 

banas. 

d) A proposição de novos estudos. 

Julgamos ser de grande importância a apresentação de 

algumas dificuldades encontradas na elaboração deste 

trabalho. As crfticas estão voltadas a dois aspectos 

principais: o nÚmero e a eleição dos parâmetros sei e 

cionados do Projeto; e a modificação introduzida pela 

não atribuição de peso aos grupos de parâmetros. 

Quanto à primeira objeção, a seleção dos 18 parâm~ 

tros e a constituição dos novos grupos foram objeto de 

critérios pessoais e frutos do que julgamos seras normas 

mais proveitosas para os fins e objetivos do modelo s:: 

nit~rio idealizado. É evidente que um grupo mais ec~ 

nÔmico e melhor selecionado de parâmetros poderia ser, 

provavelmente, mais prático e, quiç~, mais objetivo. 

Este aspecto seria merecedor de estudos mais aprofu~ 

dados, com testes simulados e de comparação simultâ 
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nea, com aval i ação subseqüente efetuada por t~cnicas 

da teoria de decisão. Como tal, haveria demanda de 

tempo e o necess~rio enfoque de um novo grupo mui~ 

disciplinar, constituindo-se, portanto, em nossa p~ 

meira proposição de novos estudos. 

A segunda critica ~ praticamente uma conseqü;ncia 

da anterior, e origina-se na elaboração dos grupos e 

nossa impossibilidade de atribuir pesos aos mesmos. t 
possfvel que, se houvesse sido consultado um " numero 

mais significante de sanitaristas e administradores de 

saÚde e de higiene do meio, o m~todo de 11 converg~ 

cia de opiniÕes 11 tivesse se demonstrado mais satisfat~ 

rio. Esta preocupação~ válida, pois, divergiu-se da 

t~cnica do modelo urbanfstico original. t diffcil pr:: 

ver-se em que grau tais modificações introduzidas p:: 

lo processo, alterariam os resultados obtidos. Resta

nos, pois, considerar este estudo como uma outra pr~ 

posição para análise futura. 

Finalmente, como já tivemos oportunidade de abordar, 

relembramos as dificuldades encontradas no cálculo 

dos indicadores do nÍvel de saÚde, fato este que pr~ 

vavelmente acarretou possfveis distorções nos dados 

apresentados. 
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1. O binÔmio urbanização-saÚde, como problema angu~ 

tiante de nossa era, merece por sua complexidade uma 

abordagem multidisciplinar. 

2. Dentro desta Ótica, o Projeto URBS do INPE ao enfocar 

os problemas da organização urbana, atrav~ de uma 

metodologia analftica pioneira, permitiu melhor avo 

liação dos conhecimentos de higiene do meio urbano. 

3. A utilização de novas técnicas, inclusive os suhprod~ 

tos da era espacial através do sistema de transfer~ncia 

tecnolÓgica, exemplificados pela interação da eng~ 

nharia de sistemas e sensoriamento remoto, podem ser 

canalizados para estudos de higiene do meio. 

4. O modelo proposto é fundamental mente um conjunto 

de procedimentos e técnicas de análise de sistemas el~ 

borados de forma a ser reproduzido para qualquer urbes 

de médio porte, que permite a identificação de áreas 

urbanas de import~ncia do ponto de vista sanitário. 

5. O novo par~metro de estudo- a análise da textura ur 

bana - demonstrou ser eficaz como subsfdiosubstantivo 

para a tecnologia moderna de atenção à saÚde nas co 

letividades urbanas. 

6. As 11áreas homog~neas 11 evidenciadas por esta técnica 

possue vantagens inumeráveis no planejamento urbano 

e sanitário, pois leva em consideração a profunda het~ 

rogeneidade dos conglomerados urbanos. 

7. Demonstrou-se ser factfvel uma interação concomitan 

te entre as áreas do planejamento urbanfstico e sanitá 

rio. 

8. A metodologia proposta poderá vir a se constituir numa 

sÓlida contribuição ao estabelecimento de novos crit~ 

rios para a implantação de um indicador de saÚde urba 

no. 
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9. Pelo que pÔde ser comprovado no estudo comparativo 

com a metodologia tradicional, o modelo proposto de 

monstrou ser capaz de evidenciar as áreas urbanas pri~ 

ritÓrias para ações de sa~de. 
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A N E X O A 

DESCRIÇAO DOS PARÀMETROS 

Apresenta-se neste Anexo uma descrição sumária das ca 

racteri'sticas dos dezoito parâmetros selecionados dentre os estudos efetuados pelo 

Projeto URBS, descritos em MANSO E BARROS (1975). 

QUALIDADE URBANA 

1. DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

.. 
Ao se analisar os aglomerados urbanos em relação a den 

sidade demográfica, pode-se considerar este fator do seguinte modo: 

a) A ocupação dando-se de modo INTENSIVO ou em AL 

TA DENSIDADE, variando no intervalo: 

1000 hab/ha ,<Ç. D d < 25000 hab/ha 

e representando, em média, ocupação através de edi 

ffcios de 19 a 30 pavimentos. 

b) A ocupação dando-se de modo SEMI-EXTENSIVO ou 

em MtDIA-DENSI DADE, variando no intervalo: 

350 hab/ha ~ D d < 1000 hab/ha 

e representando, em média, ocupação através de edi 

ffcios de 6 a 18 pavimentos. 

c) A ocupação dando-se de modo EXTENSIVO ou em 

BAIXA DENSIDADE, variando no intervalo: 

50 hab/ha ~ D d < 350 hab/ha 

e representando, em média, ocupação através de edi 

ffcios de 1 a 5 pavimentos. 

Aglomerados com densidade inferior a 50 hab/ha, nao fo 

ram considerados como aglomerados urbanos mas rurais ou urbanos em fase de 

expansão; por isso, sem condição para análise de qual idade de seus equip~ 
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mentos urbanos. (com exceção das zonas homog~neas posteriormente acrescen 

todas: Banhado e Linha Velha). 

A área teste escolhida (São José dos Campos) é caracteri 

zadamente uma área do terceiro tipo: EXTENSIVO ou de BAIXA DENSIDA 

DE, com algumas áreas em expansão com caracteristicas de ocupação em me 

dia densidade, mas com estruturação ainda pouco definida. Deste modo, os 

padrões de qualidade estabelecidos foram sugeridos pela teoria para áreas de 

ocupação a baixa densidade, extensiva ou horizontal, onde assumiu-se como 

qualidade ~tima as áreas de densidade pertencentes ao intervalo: 

200 hab;ha ~ D d < 300 hab/ha 

2. TÉCNICAS CONTRUTIVAS E tv\ATERIAIS DE ACABAMENTO 

Considerou-se a variação da qualidade como uma função 

das técnicas e dos materiais utilizados na construção de ediffcios, levando-se 

em conta os padrões médios sugeridos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (P-NB-140 da ABNT). 

Assim considerou-se: 

a} A tipologia do projeto de arquitetura 

b) Estrutura 

c) Revestimento e fachadas 

d) Acabamento 

3. ESTADO DE CONSERVAÇAO 

A análise de qual idade foi feita através de relações entre 

técnicas uti I izadas, espaço disponfvel para ocupação e o tratamento que é da 

do ao espaço ap~s a sua ocupação e durante sua utilização. 

4. DENSIDADE FUNDIÁRIA 

Neste parâmetro foram anal i sodas as relação entre a area 

disponfvel para a ocupação e a área ocupada, bem como o valor da área ocu 

poda por habitante do ediffcio (m2 por habitante). 

Na análise da área ocupada por habitante do ediffcio fo 

ram adotados padrões de qualidade para intervalos mfnimos e para cada inter 

valo mfnimo, um intervalo máximo correspondente com o mesmo padrão de qu~ 
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I idade. Assim, a pior qual idade foi dada a ediffcios residenciais com área/ha 

bitante compreendia no seguinte intervalo: 

De 6 a 7 m2/hab, por ser anti-social e, do mesmo modo, 

de 150 a 250 m2/hab, por ser anti -econ;mico para a co 

munidade, e dificultar o relacionamento da população. 

5. INFRAESTRUTURA F(SICA DA UNIDADE HABITACIONAL 

Não foram considerados neste par<imetro a qual idade das 

redes de serviços de infraestrutura, mas apenas como estes serviços chegam e 

atuam dentro da habitação. Assim, foram dados padrões de qual idade para in~ 

talações de esgotos das resid~ncias; instalações hidráulicas, instalações el~t~ 

cas, instalações de telefone e televisão, condições de permeabilidade de I~ 

tese sistemas de drenagem. Deve se observar que, para a realidade brasilei 

ra, as instalações de televisão e telefone não devem assumir o mesmo grau de 

import<incia que os demais sistemas anteriores da habitação. 

6. OFERTA DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 

A análise deste par<imetro foi feita em função da tipologia 

da garagem (coberta ou descoberta, fechada ou aberta, com ou sem fiscal iz:!_ 
- ~ , , " 

çao) e dos rndices de area de garagem por automovel e area de garagem por 

habitante. Deve-se destacar que para efeito de um novo planejamento nece~ 

sita-se relacionar este fndice (nÚmero de garagens por autom~vel ou por hab_!. 

tente) à tipologia e efici~ncia dos sistemas de transporte coletivo e/ou de ma~ 

sa. 

7. PASSEIO PÚBLICO 

Os padrões de qual idade deste parâmetro foram determina 

dos em função do dimensionamento e de sua adequação ao fluxo de pedestres 

de cada área estudada, do tratamento paisagfstico, sua preocupação est~tica 

e sua efici;ncia como proteção ao pedestre, tanto no tráfego de vefculos co 

mo dos fen;menos naturais como insolação, iluminação, ventos, etc. al~m 

destes fatores, a qualidade foi considerada tamb~m em função do estado de 

conservação e da tecnologia empregada para o desempenho do serviço. 

8. REDE ELETRICA 

Na análise de qualidade da rede elétrica os seguintes fat~ 
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res foram considerados: 

a) Coeficientes de atendimento - relação entre oferta e 

a demanda. 

b) Capacidade de carga e pot~ncia da rede - este fator 

está condicionado a outros menos técnicos tais como: 

uma eficiente legislação sobre funções urbanas e nor 

mas para o uso do solo. Tem-se visto que cidades pl~ 

nejadas que proíbem o conflito de funções urbanas 1n 

compatfveis (como área residencial com pequenas ofic_i 

nas, de pequenas indGstrias) possuem uma rede elétri 

ca muito mais econ;mica e de uma efici~ncia muito 

maior. Isto, graças à compatibilidade existente entre 

a pot~ncia da rede e as caracterfsticas de utilização. 

c) Estrutura tecnolÓgica da rede - caracterfstica das esta 

ções e sub-estações, rede distribuidora, aparente ou 

subterr~nea. A rede subterrânea, em que pese o seu 

atual custo de implantação, tem-se mostrado de gra~ 

de utilidade para o funcionamento geral do sistema ur 

bano. 

d) Infraestrutura tecnolÓgica e administrativa 

para a manutenção da rede. 

existente 

9. ILUMINAÇAO PÚBLICA 

Indiretamente relacionado com o par~metro anterior, po~ 

sui no entanto, caracterfsticas prÓprias de boa ou má utilização. A análiseda 

qual idade foi determinada em função de: 

a) Compatibilidade de uso, ou seja, a relação entre ilu 

minamento existente e as caracterfsticas de utilização 

urbana na área. 

b) Coeficiente de atendimento, relação entre o oferta e 

a demanda de iluminação das vias pGblicas. 

c) Infraestrutura tecnolÓgica e adminisrrativa utilizada 

na manutenção da rede. 

10. REDE TELEFe>NICA 

Para a determinação dos padrões de qualidade da rede te 
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lef~nica, consideram-se valores e critérios diversos para a rede de telefones 

pÚblicos e para a rede de telefones privados. 

Do equilfbrio maior ou menor dos dois sistemas, est~ a 

maior ou menor efici~ncia do sistema como um todo. 

Rede pÚblica de telefones- os padrões de qualidade fo 

ram considerados em função de: 

a) NÚmero de postos setoriais por habitante. 

b) NÚmero de centros telef~nicos por postos setoriais. 

c) NÚmero de aparelhos telef~nicos por habitante. 

d) Raio de atendimento dos postos setoriais e centrais e 

a localização que determina a facilidade de acesso a 

estes postos. 

e) Facilidade de comunicação urbana e interurbana ofe 

recida pelos postos telef~nicos assim como equipame~ 

tos e tecnologia utilizados. 

Rede privada de telefones - os padrões de qual idade fo 

ram considerados em função de: 

a) Fac i I idade de compra e instalação. 

b) Coeficiente de atendimento- nÚmero de aparelhosp'i_ 

vados por habitante da ~rea em estudo. Áreas com a 

rede superdimensionada e com o coeficiente de ate~ 

dimento superior aos padrões Ótimos foram considera 

das com qualidade negativas para o desempenho do 

sistema geral. Deve-se salientar que os padrões de 

qual idade deste parâmetro, dado o novo enfoque assu 

mido, foram particularmente mais qualitativos de que 

os demais parÔ metros. 

11. TRANSPORTE PÚBLICO E COLETIVO 

Os padrões de qualidade foram determinados em fun 

ção da proximidade dos pontos de parada (raio de atendimento), da freqü~~ 

cio do atendimento (~nibus/hora; vefculo/hora), da diversidade de linhas(m~ 

ior flexibilidade de locomoção) e da velocidade comercial do transporte em 

relação às suas caracterfsticas de utilização e demanda de uso. Quanto a es 

te Último fator (velocidade comercial), procurou-se analisar a compatibi~ 
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dade existente entre a velocidade comercial do meio de transporte e o obje!i_ 

voa que ele se destina no sistema urbano global. Assim, por exemplo, ~co~ 

patfvel a utilização de transporte rápido de massa para a vazão de fluxos 1n 

tensos de usuários e com objetivos de origem e destino semideterminados, ou 

seja aqueles para percursos casa x trabalho. Os ~nibus coletivos tradicionais, 

que possuem velocidade comercial inferior à do vefculo de transporte de ma~ 

sa (metr;s, trens urbanos, monotri lhos, etc.), devem atender à vazão do flu 

xo de caráter local, na I igação de áreas prÓximas entre si, ou atendendo a 

objetivos de origem, destino aleat~rios e de diffcil determinação (como pe....!: 

cursos de lazer ou passeio). 

12. RECREAÇAO PÚBLICA E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

Foram considerados equipamentos de recreação pGblica e 

comunitária: conjuntos de área verde de uso coletivo, áreas verdes de espo....!: 

te, parques e playgrounds, centros cfvicos e de cultura, centros religiosos, 

cinemas e teatros de bairros, salas de reuniões e auditÓrios, salões de bailes 

ou jogos, clubes recreativos, bibliotecas de bairros e circulantes, área de I_!_ 

vre mÚltiplo uso como parques, circos, rodeios, feiras especiais, exposições 

de arte. 

Na determinação dos padrões de qualidade deste parÔm~ 

tro foram estabelecidos os valores em função de: 

a) Área disponfvel por habitante de setor em estudo. 

b) Ramo de atendimento e localização (periférico e barj_ 

cêntrico) em relação as áreas sob sua influencia. 

c) Tratamento paisagfstico, garantindo a segurança do 

SANEAMENTO DO MEIO 

usuário compreendendo áreas verdes atuantes em fil 

tro de proteção, bem como circulação separada de 

vefculos e pedestres. 

13. REDE COLETORA DE ESGOTOS 

Determinaram-se padrões de qual idade da rede em função 

da tipologia, dimensionamento, tratamento e aproveitamento do material co 
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letado. 

Considerou-se como padrão de qual idade, desde a fossa 

negra e o esgoto a c~u aberto (pior qualidade), ; rede com tratamento terei~ 

rio (atual mente ainda pouco econ~mico) at~ co I etores diferenc iodos para os 

vários tipos de esgotos (melhor qual idade). 

14. DRENAGEM URBANA-GALERIAS E REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLU 

VIAIS. 

Estabeleceram-se padrÕes de qualidade considerando, não 

apenas as galerias isoladas construfdas nos pontos crfticos sujeitos a inunda 

çÕes, mas, principalmente, a exist~ncia de rede coletora planejada das 

águas pluviais diferenciadas da rede geral de esgotos dom~sticos. 

Seu estudo foi feito em função do grau de atendimento, !i_ 

pologia, dimensionamento, tratamento e lançamento final. 

15. COLETA DE LIXO 

Os padrÕes de qualidade foram determinados em função 

dos nfveis de atendimento, da freqü~ncia da coleta, de equipamento e da tec 

nologia empregada no serviço e no tratamento e/ou destino final do material 

coletado (aterros simples, aterros sanitários, estaçÕes de tratamento e industri~ 

I ização, etc.). 

16. LIMPEZA PÚBLICA 

Os padrÕes de qual idade de I impeza pÚblica ou urbana f~ 

ram equacionados como função da freqÜ~ncia dos serviços, da tecnologia em 

pregada, da caracterfstica dos serviços oferecidos, e pela compatibilidade en 

tre os serviços oferecidos e as caracterfsticas das áreas atendidas. 

17. REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Procurou-se estabelecer critérios para a análise da qual_!_ 

dade deste par;metro através da tecnologia empregada para o funcionamento 

dos seus vários sub-sistemas, e da maior ou menor integração existente entre 

eles. Assim, a qual idade do parâmetro em questão, foi determinada pela qu~ 

I idade dos seus sistemas de captação, tratamento, distribuição e manutenção. 

Procurou-se considerar também a vazão média existente 
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e sua relação com o nCmero de habitantes (consumo diário per capita), bem 

como o grau de flexibilidade oferecido pelo projeto (facilidade de ampliação, 

redução, desvios, etc.). 

A captação feita de modo não centralizacfo_, ou seja,atr~ 

vés da proliferação indiscriminada de poços artesianos isolados, foi consid.=, 

roda como qual idade negativa porque, além de dificultar o controle e a arr.=, 

cadação correspondente ao consumo de água, este método pode comprometer 

definitivamente os mananciais da região. 

A existência de uma rede autÔnoma de hidratantes para 

utilização de outros serviços pCblicos e de segurança coletiva (limpeza pGb~ 

ca e corpo de bombeiros), embora não seja uma prática comum nas cidades 

brasileiras, foi considerada elemento essencial para a boa qualidade de uma 

rede de abastecimento de água em particular, e de todo o sistema urbano 

maior. 

18. POLUIÇAO F(SICA (AR, SOLO E ÁGUAS) 

... 
Na determinação dos padrões de qual idade deste param.=, 

tro procurou-se considerar, não apenas os fndices de poluição permitidos por 

lei ou por entidades especializadas no assunto, mas, de modo especial, valo 

rizaram-se os nfveis de serviços e equipamentos utilizados na prevenção da 

poluição. 

Deste modo, os padrões de qualidade deste parâmetro f~ 

ram dimensionados em função da proximidade dos focos, da qualidade dos se!_ 

viços de prevenção, da localização da zona em função da orientação dosve~ 

tos dominantes e da localização das fontes poluentes e da intensidade de con 

tami nação destas mesmas fontes. 
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O PROGRAMA DO COMPUTADOR - srNTESE E RESULTADOS 



SUBROUTI NE ORDEM IP. AL T J I.J2) 
C SUBROTINA PARA ORDENAR DOIS VETORES 
C COLOCA P EM ORDEM CRESCENTE BEM COMO OS CORRESPONDENTES 
C VALORES DO VETOR ALT 
C J 1 - DIMENSAO DE P 
C Jl.J2- DIMENSAO DE ALT. 
c 

OI MENSION P( 1), AL T (50, 4) 
51 Jl = Jl + 11 

N1 = J 1 - 1 
DO 10 K=1, Nl 
11 = K+l 
DO 10 J=II.J 1 
IF (P(K) = P(J). GE.O.) GO TO 10 
A=P(J) 
P(J)=P(K) 
P(K) = A 
DO 8 L=1.J2 
A = AL T(J. L.) 
AL T(J. L.) = AL T(K. L.) 
ALT(K.L)=A 

8 CONTINUE 
10 CONTINUE 

RETURN 
END 

NO ERRORS DETECTED. NUMBER OF CAROS = 151. 
COMPILATION TIME= 52 SECONDS ELAPSED. 1.94 SECONDS PROCESSING. 

START OF SEGMENT 008 
c 003:0000:0 
c 008:0000:0 
C OO'.l:OCOO:O 
C OG2 :0000:0 
c 00:3:0000:0 
c 00i3 :0000:0 
C OOél:OOOO:O 
C OC8:00·00:0 
C 002:00•JO:O 
c 008:0001:3 
c 008:0002:3 
c 008:0004:0 
C OOB: 0005:2 
c 008:0006:0 
C 008:000A:2 
c OOfl:OOOC:J 
c 003:0010:0 
C OO:l:O:ll2: I 
C OOl:Oüi:.J:O 
C OG~l:ú016:2 

C 00ô:OO!C:1 
C OO:J:OOIF:3 
C OO';:OWI:•1 
c 008:0026:0 
c 008.0026:3 

SEGMENT 008 IS OOíE LONG 

START OF SEGMENT 009 
S EGM El>JT 00? I S 0026 LO t>JG 

02 STACK SIZE = 14 WORDS. FILESIZE = 140 WORDS. ESTIMATED CORE STOPAGE REOUIREMENT = 2494 WORDS 
TOTAL PROGRAM CODE = 589 WORDS. ARRAY STORAGE = 1724 worws. 
NUMBER OF PROGRAM SEGMENTS = 10. NUMBER OF DISK SEGM[NTS -= 47 
PROGRAM CODE FILE = PRIOR. COMPILER COMP!LED 01~ 03/0t.;74 

EOF1LINE 00010001000100 75182 75182 001000000175 86500 
EO F2 F000200002000 10000000000000000006420 00 

VOLI 652020601 
HDR1FILE6 00010001000100 75182 75182 0000000000000 86500 
H DR2F000220002200 1 0000000000000000006460 00 



. VISTA VERDE 
ADYANA 
NOVE DE JULHO 
ESPLANADA 
VILA BETANIA 
SANTA CLARA 
VILA ESMERALDA 
JARDIM RENATA 
BELA VISTA 
MONTE CASTELO 
VILA EMA 
CEMITtRIO CENTRAL 
SAO DIMAS 
CENTRO DE SANTANA 
VALE DOS PINHEIROS 
JARDIM AUGUSTA 
JARDIM PAULISTA 
TELEF6NICA 
VILA MARIA 
CEMITtRIO DE SANTANA 
JARDIM MARINGÁ 
SATtLITE NOVO 
BNH 
VILA ALEXANDRINA 
CENTRO NOBRE 
JARDIM DA GRANJA 
JARDIM SJI.O JOSt 
VILA ALEXANDRINA 2 
CENTRO COMERCIAL 
VILA ROSSI 
PEG-PAG 

TATETUBA 
VILA NOVA Sf!.O JOSt 
VILA CESAR 
VILA CRISTINA 
VILA INDUSTRIAL 
VILA SAO BENTO 
JARDIM TOPAZIO 
VILA SAO PEDRO 
SATtLITE VELHO 
VILA NAIR 
ALTO DA PONTE 
VILA TEREZINHA 
VILA TUPI 
VILA SINHA 
TELESPARK 
VILA CORITHIANS 
JARDIM DIAMANTE 
LINHA VELHA 
BANHADO 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4~ 

44 
4'i 
41> 
47 
48 
49 
50 
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3,88 
3,88 
3,42 
3,33 
3,29 
3,08 
2,90 
2,75 
2.73 
2.63 
2,54 
2,52 
2,52 
2,50 
2.50 
2,42 
2,40 
2,04 
1,90 
1.81 
1,56 
1.48 
0,90 
0,67 
0,54 
0,40 
0,38 
0,33 
o. 13 

-o. 10 
-o. 10 
-o. 10 
-o. 13 
-o. 13 
-0.65 
-0,69 
-0.81 
-1.02 
-1.15 
-1.21 
-1.23 
-1,35 
-1,35 
-1.58 
-1.58 
-2.25 
-2.73 
-5.31 
-5,50 
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M~DIA FINAL ENFOQUE DO SANITARISTA 

PESO 1 = 1 

ESPLANADA 
JARDIM RENATA 
NOVE DE JULHO 
VILA Elv'A 
JARDIM lv'ARINGÁ 
VILA BETÂNIA 
SANTA CLARA 
ADYM~A 

SJ!.O Dllv'AS 
VALE DOS PINHEIROS 
PEG-PAG 
VISTA VERDE 
VILA INDUSTRIAL 
TATETUBA 
JARDIM DIA!v'ANTE 
CENTRO DE SANTANA 
CEMIT~RIO DE SANTANA 
VILA ESMERALDA 
VILA CESAR 
VILA ROSSI 
VILA ALEXANDRINA 1 
VILA ALEXANDRINA 2 
VILA CRISTINA 
VILA SINHÀ 
TELESPARK 
ALTO DA PONTE 
SA T~LITE VELHO 
SAHLITE NOVO 
VILA SJ!.O BENTO 
VILA NAIR 
CENTRO NOBRE 
CENTRO COMERCIAL 
TELEFCNICA 
CEMIHRIO CENTRAL 
BELA VISTA 
VIlA lv'ARIA 
VILA TEREZINHA 
VILA NOVA S)I;O JOS~ 
VILA TUPI 
BNH 
MONTE CASTELO 
JARDIM PAUL! STA 
J/,;;ê>IM Tüf'ÀLIO 
JMDIM AUGL'ST/, 
JARDIM Si'\0 JOS~ 
VILA SAO PEDKO 
VILA CORITIW,NS 
JARDIM DA GPANJA 
BANHADO 
LINHA VELHA 

PESO 2= 1 

3.42 
2.90 
3.88 
2.63 
1. 81 
3.33 
3.29 
3.88 
2.52 
2.50 

-o. 10 
4.65 

-0.65 
-0.10 
-2.73 
2.52 
1.90 
3.08 

-o. 13 
o. 13 
0.9'.! 
0.38 

-o. 13 
-1.58 
-1.58 
-1.23 
-1. 15 

1. 56 
-o. 69 
-1.21 
0.67 
O.J3 
2.40 
2.:..: 
2. 7 5 
7.04 

-1.35 
-o. 1 o 
-1.35 
I. 4f· 
2. i:; 
: . . ':' 

-c·. f.' 
/.~0 

-(~. !,lj 

-I. 02 
-2.25 
O • .'J.', 

-S.Y! 
-5.31 w 



VALOR UTILIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO 

ZONA HOMOGrNEA N CiTJL 
...................................................................................................... 

VISTA VERDE 1 5.25 
NOVE DE JULHO 2 2.83 
ADYANA 3 2.83 
ESPLANADA 4 2.83 
VALE DOS PINHEIROS 5 2.25 
TELEFONICA 6 2.25 
CEMIT~RIO CENTRAL 7 2.25 
MONTE CASTELO 8 2.25 
JARDIM PAULISTA 9 2.25 
CENTRO DE SANTANA 

I 
10 2.17 

VILA ESMERALDA 11 2.17 
JARDIM RENATA 12 2,17 
SJI.O DIMAS 13 2.17 
VILA BETÂNIA 14 2.17 
SANTA CLARA 15 2.17 
SA T ~LI TE NOVO 16 1,58 
CENTRO NOBRE 17 1,58 
BELA VISTA 18 1,50 
JARDIM AUGUSTA 19 1,50 
PEG-PAG 20 1.42 
JARDIM MARINGÁ 21 1,42 
VILA EMA 22 1,42 
TATETUBA 23 0.92 
CENTRO COMERCIAL 24 0.92 
VILA MARIA 25 0.83 
VILA CRISTINA 26 0.25 
VILA ALEXANDRINA 2 27 o. 17 
VILA NOVA 9!.0 JOS~ 28 o. 17 
BNH 29 o. 17 
VILA INDUSTRIAL 30 o. 17 
VILA CESAR 31 o. 17 
VILA ALEXANDRINA 1 32 o. 17 
JARDIM DA GRANJA 33 0,17 
CEMIT~RIO DE SANTANA 34 o. 08 
VILA ROSSI 35 0.08 
JARDIM SAO JOS~ 36 -0,50 
VILA TEREZINHA 37 -0.50 
VILA SAO BENTO 38 -0.58 
VILA NAIR 39 -0.58 
JARDIM TOPÁZIO 40 -1.25 
VILA SJI.O PEDRO 41 -1.25 
VILA TUPI 42 -1.25 
SAT~LITE VELHO 43 -1.75 
VILA SINH/, 44 -1.83 
TELESPARK 45 -1,83 
ALTO DA PONTE 46 -1.83 
VILA CORITHIANS 47 -2.00 
JARDIM DIAMANTE 4B -4.00 

................................................................................................. 
····················.························································· ·············································································· .............................................................................. 
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······································································· ....................................................................... ....................................................................... 
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BANHADO 49 -5.50 
LINHA VELHA 50 -5.50 

...................................................................................................... ~ 



ESPLANADA 2.83 
JARDIM RENATA 2.17 
NOVE DE JULHO 2.83 
VILA EMA 1.42 
JARDIM MARINGÁ 1.42 
VILA BETÂNIA 2.17 
SANTA CLARA 2.17 
ADYANA 2.83 
SJ!.O DIMAS 2.17 
VALE DOS PINHEIROS 2.25 
PEG-PAG 1.42 
VISTA ALEGRE 5.25 
VILA INDUSTRIAL o. 17 
TATETUBA 0.92 
JARDIM DIAMANTE -4.00 
CENTRO DE SANTANA 2.17 
CEMITtRIO DE SANTANA 0.08 
VILA ESMERALDA 2.17 
VILA CESAR o. 17 
VILA ROSSI 0.08 
VILA ALEXANDRINA 1 o. 17 
VILA ALEXANDRINA 2 o. 17 
VILA CRISTINA 0.25 
VILA SINHÁ -1,83 
TELESPARK -1.83 
ALTO DA PONTE -1,83 
SAT~LITE VELHO -1.75 
SATtLITE NOVO 1.58 
VILA SJ!.O BENTO -0.58 
VILA NAIR -0.58 
CENTRO NOBRE 1.58 
CENTRO COMERCIAL 0.92 
TELEFtlNICA 2.25 
CEMITtRIO CENTRAL 2.25 
BELA VISTA 1.50 
VILA MARIA 0.83 
VILA TEREZINHA -0.50 
VILA NOVA SJ!.O JOSt o. 17 
VILA TUPI -1.25 
BNH o. 17 
MONTE CASTELO 2.25 
JARDIM PAULISTA 2.25 
JARDIM TOPÁZIO -1.25 
JARDIM AUGUSTA 1. 50 
JARDIM SAO JOSt -0.50 
VILA SJ!.O PEDRO -1.25 
VILA CORITHIANS -2.00 
JARDIM DA GRANJA o. 17 

. 
(.J1 

BANHADO -5.50 
LINHA VELHA -5.50 



VALOR UTILIDADE DA QUALIDADE URBANA 

ZONA HOMOGENEA N ÚTIL 

NOVE DEJU LHO 1 
ADYANA 2 
VILA BETÂNIA 3 
SANTA CLARA 4 
VISTA VERDE 5 
ESPLANADA 6 
VILA ESMERALDA 7 
BELA VISTA B 
VILA EMA 9 
CEMIT~RIO DE SANTANA 10 
JARDIM RENATA 11 
JARDIM AUGUSTA 12 
VILA MARIA 13 
MONTE CASTELO 14 
SAO DIMAS 15 
CENTRO DE SANTANA 16 
CEMIT ~RIO CENTRAL 17 
BNH 18 
VALE DOS PINHEIROS 19 
JARDIM PAULISTA 20 
TELEFONICA 21 
JARDIM MARINGÁ 22 
VILA ALEXANDRINA 1 23 
SAT~LITE NOVO 24 
JARDIM SAO JOS~ I 25 
JARDIM DA GRANJA 26 
VILA ALEXANDRINA 2 27 
VILA ROSSI 28 
CENTRO NOBRE 29 
CENTRO COMERCIAL 30 
JARDIM TOPÁZIO 31 
VILA NOVA SAO JOS~ 32 
VILA CESAR 33 
VILA CRISTINA 34 
SAHLITE VELHO 35 
ALTO DA PONTE 36 
VILA SAO PEDRO 37 
VILA SAO BENTO 38 
TATETUBA 39 
TELESPARK 40 
VILA SINHÁ 41 
VILA TUPI 42 
JARDIM DIAMANTE 43 
VILA INDUSTRIAL 44 
PEG-PAG 45 
VILA NAIR 46 
VILA TEREZINHA 47 
VILA CORITHIANS 48 
LINHA VELHA 49 
BANHADO 50 

········································································································ 4.92 
4.92 
4,50 
4.42 
4.04 
4.00 
4,00 
4,00 
3,83 
3,71 
3.63 
3,50 
3.25 
3.21 
2.88 
2,88 
2.83 
2.79 
2.75 
2.58 
2.54 
2,21 
1,63 
1.54 
1,29 
o. 92 
0.58 
o. 17 

-0.25 
-0.25 
-0.38 
-0.38 
-0.42 
-0.50 
-0.54 
-0.63 
-0.79 
-0.79 
-1. 13 
-1.33 
-1.33 
-1.46 
-1.46 
-1.46 
-1.63 
-1,83 
-2.21 
-2.50 
-5.13 
-5.50 
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ESPLANADA 
JARDIM RENATA 
NOVE DE JULHO 
VILA EMA 
JARDIM MARINGÂ 
VILA BETÂNIA 
SANTA CLARA 
ADYANA 
S11-0 DIMAS 
VALE DOS PINHEIROS 
PEG-PAG 
VISTA VERDE 
VILA INDUSTRIAL 
TATETUBA 
JARDIM DIAMANTE 
CENTRO DE SANTANA 
CEMIT~RIO DE SANTANA 
VILA ESMERALDA 
VILA CESAR 
VILA ROSSI 
VILA ALEXANDRINA 1 
VILA ALEXANDRINA 2 
VILA CRISTINA 
VILA SINHÂ 
TELESPARK 
ALTO DA PONTE 
SAT~LITE VELHO 
SAT~LITE NOVO 
VILA 511-0 BENTO 
VILA NAIR 
CENTRO NOBRE 
CENTRO COMERCIAL 
TELEF~NICA 
CEMITtRIO CENTRAL 
BELA VISTA 
VILA MARIA 
VILA TEREZINHA 
VILA NOVA S11-0 JOS~ 
VILA TUPI 
BNH 
MONTE CASTELO 
JARDIM PAULISTA 
JARDIM TOPÁZIO 
JARDIM AUGUSTA 
JARDIM SJ!.O JOSt 
VILA SJ!.O PEDRO 
VILA CORITHIANS 
JARDIM DA GRANJA 
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