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Resumo: 
As doenças infecciosas são historicamente associadas à organização da vida no 
espaço urbano. Melhorias na infraestrutura urbana e avanços tecnológicos na saúde 
enfraqueceram essa associação no imaginário coletivo e, igualmente, na proposta 
de ações que integrem o planejamento urbano e a saúde coletiva. Novas doenças 
infecciosas, como as arboviroses e a reemergência de outras, como a sífilis, 
reavivam a necessidade da reaproximação desses dois campos. Essa dissertação 
busca analisar a associação entre a vulnerabilidade socioespacial e a incidência de 
eventos evitáveis de saúde, tendo como objeto o aumento da incidência de sífilis 
congênita (SC) no município de São José dos Campos. Estudos identificam como 
fatores de risco para essa afecção, além do aumento da incidência de sífilis em 
adultos, a condição socioeconômica das mães, o não tratamento dos parceiros e a 
idade jovem, evidenciando a vulnerabilidade das gestantes. Essa dissertação 
considera a SC como um evento sentinela para o estudo da relação território de 
vida/saúde e tem como objetivo analisar a distribuição socioespacial de SC no 
município de São José dos Campos, a fim de analisar a influência dos 
condicionantes socioespaciais da organização urbano-regional e da organização da 
rede de serviços sobre a ocorrência do evento. O estudo foi descritivo e ecológico, 
com base em dados secundários (sistema de notificação de agravos, do Ministério 
de Saúde – SINAN/MS –  e índice paulista de vulnerabilidade social – IPVS, 
calculado pela Fundação SEADE, SP) O estudo georreferenciado dos eventos foi 
realizada por local de moradia no momento do nascimento. Os estudos espaciais 
foram realizadas por área, pela estimativa de Kernel. Verificou-se associação entre a 
ocorrência dos eventos (casos suspeitos e/ou confirmados de sífilis congênita) e a 
vulnerabilidade socioespacial. Espera-se que o estudo contribua para a a avaliação 
e formulação de políticas de saúde e planejamento urbano da região, evidenciando 
sua proximidade e relação.  
 
Palavras chave: Saúde Pública; Sífilis Congênita; vulnerabilidade socioespacial; 
planejamento urbano. 
 
 



Living conditions and persistence of preventable diseases: the socio-spatial 
distribution of congenital syphilis in São José dos Campos- SP 

 
Abstract: Infectious diseases are historically associate to life organization in the 
urban space. Improvements in urban infrastructure and technological advances in 
health weakened this association both in the collective ideary and in the proposal of 
actions that could integrate urban planning and public health. Emergent infectious 
diseases, as arboviroses, and the reemergence of others, as siphylis, bring the need 
to re-approach both fields.  The present study aims to analyze the association 
between sociospacial vulnerability and the incidence of avoidable health events, 
having as its object the increase in the incidence of congenital syphilis (CS) in the 
municipity of São José dos Campos. Papers identify as risk factors to this condition 
the increase in adult syphilis, the mother’s socioeconomical condition, the partner’s 
non-treatment and young age of the mothers, highlightening the vulnerability of the 
pregnant women.  This analysis considers CS as a sentinel event to study the 
relation between life territories and health having the purpose to analyze the 
sociospacial distribution of CS in the municipality of São José dos Campos, in order 
to analyze the influence of the sociospacial conditionings of the urban-regional 
organization and the healthcare network organization on the occurrence of the event. 
The study is descriptive and ecological, based on secondary databases (System on 
event notification, of the Health Ministry – SINAN/MS – and São Paulo index of social 
vulnerability – IPVS, calculated by the Fundação SEADE, SP) Geographical area-
based analysis of the events was conducted by the mother’s home address at the 
moment of birth, by Kernel estimates. Results suggest association between events 
occurrence (suspected or confirmed cases of congenital syphilis) and sociospacial 
vulnerability. With this study we hope to contribute to the formulation and evaluation 
of regional health and urban planning policies, placing emphasis on their proximity 
and relation.  
 
Keywords: public health; congenital syphilis; sociospacial vulnerability; urban 
planning. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Graduada em Biomedicina e apaixonada pela saúde pública, desde a 

graduaçao me envolvi com a iniciação científica; projetos e congressos na área me 

impulsionaram e motivaram a pensar cada vez mais na questão saúde/cidade, que 

ultrapassa os limites biomédicos que nos são “impostos” de forma geral na grade 

curricular do curso de biomedicina. Com esse olhar, ingressei no mestrado em 

Planejamento Urbano e Regional com o apoio de minha orientadora, Professora Dra. 

Paula, tendo como foco a questão da sífilis congênita no ambiente urbano, que é, 

atualmente, um problema para a Vigilância Epidemiológica Municipal.  

Inserida na Linha "Planejamento, políticas públicas e estruturação do espaço 

urbano e regional”, do Programa de Mestrado de Planejamento Urbano e Regional 

da Universidade do Paraíba, esta pesquisa tem como objeto a ocorrência espacial 

da sífilis congênita (SC). Compreendida de uma perspectiva socioespacial, a 

ocorrência desse evento evitável relaciona-se tanto às políticas de planejamento 

urbano como às de saúde.  

Faz-se necessário compreender o processo histórico para pensar a relação 

cidade/saúde. O crescimento da sociedade moderna, simultâneo ao processo de 

industrialização, se concentrou na área urbana, especificamente nos centros 

urbanos, tendo a cidade se tornado o alicerce da produção capitalista e centro de 

difusão de cultura e conhecimento. Essa concentração espacial, social e econômica, 

modificou o padrão de saúde e adoecimento das pessoas e populações. 

Urbanistas e sanitaristas concordam que há inequívoca associação entre a 

organização do espaço urbano e a ocorrência de eventos sanitários. Essa 

associação é reconhecida em estudos históricos, desde as epidemias ocorridas na 

Europa Ocidental no período da Idade Média àquelas identificadas no início do 

processo de urbanização na Europa Ocidental, América Latina e Brasil. Na 

contemporaneidade, estudos na área das ciências sociais aplicadas e da saúde 

relacionam mortes por doenças crônicas e causas externas, em especial homicídios, 

a áreas de vulnerabilidade socioespacial. As doenças infecciosas são objetos 

privilegiados desses estudos, e variáveis socioespaciais foram relacionadas à 

incidência de dengue (MENDONÇA; SOUZA; DUTRA, 2009), hanseníase e 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (BASTOS; BARCELLOS, 1995) no 

Brasil. 
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Há que se considerar, nesses estudos, a heterogeneidade do tecido urbano, 

em especial nas cidades dos países colonizados, que se desenvolveram na periferia 

do capitalismo e mesclam áreas de inclusão e exclusão social, negando a 

significativos contingentes populacionais direitos básicos.  O risco, ou mais 

precisamente, a vulnerabilidade social, ambiental, econômica não é a mesma para 

toda a população e com frequência essas vulnerabilidades se somam, implicando 

diretamente no processo de saúde/adoecimento das pessoas e comunidades. O 

espaço de vida é também espaço de saúde e adoecimento.  

Este trabalho (SC) um evento sentinela não apenas de saúde mas evento 

evidenciador da vulnerabilidade socioespacial que marca as áreas segregadas das 

cidades brasileiras. Tem como objetivo conhecer a distribuição socioespacial de SC 

no município de São José dos Campos, a fim de compreender a influência dos 

condicionantes socioespaciais, relacionados ao planejamento e organização do 

território urbano, sobre a ocorrência do evento. Está organizado em sete capítulos: o 

primeiro introduz o leitor ao tema e apresenta os objetivos; o segundo apresenta a 

relação histórica entre saúde e planejamento urbano, questões contemporâneas que 

aproximam os dois campos e proposições acadêmicas (epidemiologia, geografia da 

saúde, saúde urbana) e organizacionais (promoção da saúde, desenvolvida pela 

Organização Mundial de Sáude, OMS) que fundamentam análises e proposições 

nessa interface. Trata da sífilis, apresentando seu histórico e dados atuais, bem 

como as abordagens acadêmicas que tratam do atual aumento de incidência. Este 

capítulo inclui item sobre o referencial teórico da dissertação, qual seja, o conceito 

de vulnerabilidade e a importância de considerá-lo de uma perspectiva espacial, 

proposta que fundamenta esta pesquisa. Apresentado esse cenário, os objetivos são 

retomados e detalhados no capítulo três. O quarto capítulo detalha a metodologia 

utilizada e o quinto capítulo apresenta o município em estudo, descrevendo o 

contexto socioespacial e a estrutura do sistema de saúde do município de São José 

dos Campos. O sexto capítulo apresenta e debate os resultados encontrados à luz 

do referencial teórico. Por fim, são tecidas considerações finais. 

Espera-se que o presente estudo contribua para a avaliação e formulação de 

políticas integradas de planejamento urbano e saúde do município em questão, com 

possível inferência para outros municípios de mesmo porte, contribuindo para a 

reaproximação desses campos de saber e prática e consequente melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que habitam as cidades. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Cidade, saúde e adoecimento: a persistência de condições de saúde 
pública nas cidades atuais 
 

 A Constituição de 1988 é um marco para as políticas sociais brasileiras. A 

declaração dos direitos sociais e o delineamento dos sistemas de proteção social 

que estabeleceu orientaram a reestruturação e organização de políticas públicas, 

entre elas, o planejamento urbano e a saúde. No Planejamento Urbano procurou-se 

estabelecer o acesso à terra urbana e à habitação digna com base na igualdade 

social, ideais abrigados na Constituição de 1988 e consolidados com a promulgação 

do Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) (BRASIL, 2010). A inclusão da saúde 

como direito constitucional fundamentou o início da estruturação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), estabelecido pelas leis 8080 e 8192, de 1990, com base nos 

princípios da universalidade, integralidade e equidade. No entanto, a despeito de 

avanços obtidos em ambos os campos, os desafios da garantia do direito à saúde e 

à cidade persistem. 

 O Brasil passou por um intenso processo de urbanização, principalmente na 

segunda metade do século XX. No ano de 1940, a população urbana era de 26,3% 

do total, em 2000 essa porcentagem passou para 81,2% (MARICATO, 2000) e, 

segundo o censo de 2010, 84% da população brasileira ocupa o espaço urbano 

(IBGE, 2017). Na ultima década do século XX, as cidades brasileiras apresentaram 

um incremento de 22.718.968 pessoas, uma evidência de que o processo de 

urbanização, iniciado no século passado, foi não apenas mantido como acentuado. 

Ressalta-se a necessidade de analisar se esse processo atendeu de modo 

satisfatório as necessidades da população, incluindo necessidade de trabalho, 

transporte, saúde (tema que debatemos no presente estudo), energia, água, etc. 

Maricato (2000) ressalta que o rumo tomado pelo crescimento urbano não 

respondeu satisfatoriamente às necessidades humanas; o território foi ocupado de 

diferentes maneiras, resultando em condições diversificadas para a vida nesse 

espaço, tanto boas como precárias. 

 Nesse complexo cenário, alguns indicadores evoluíram positivamente nos 

últimos 50 anos no Brasil, entre eles, a mortalidade infantil e a esperança de vida ao 

nascer. (MARICATO, 2000; PAIM et al, 2011) Houve uma notável melhora na 
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condição de vida do brasileiro, acompanhada da transição demográfica e 

epidemiológica, com controle das doenças infecciosas e maior prevalência das 

doenças crônicas (idem, ibidem). Ainda segundo esses autores, esse movimento, no 

entanto, não é homogêneo: os piores indicadores se encontram nas áreas e 

populações mais pobres, acompanhando o desenvolvimento desigual das cidades, 

que mantém áreas de precária infraestrutura e falta de acesso a serviços essenciais. 

 A urbanização e as práticas de saúde mudaram o perfil epidemiológico de 

adoecimecimento e morte das populações, levando à redução das doenças 

infecciosas e ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis, no Brasil e 

também no Estado de São Paulo e no município em estudo, São José dos Campos. 

A transição epidemiológica já citada, foi, no entanto, incompleta - os planos e 

investimentos do Ministério da Saúde (MS) não lograram erradicar as doenças, pois, 

como apontado, fatores relacionados às dinâmicas socioespacial, econômica, 

demográfica, cultural concorrem para sua persistência (PAIM et al., 2011). Nessa 

transição epidemiológica incompleta, doenças como a sífilis congênita permanecem 

desafios para a saúde pública e não podem ser tratadas em separado da dinâmica 

social urbana em que se inserem. 

 A transição epidemiológica e as mudanças no perfil de saúde e adoecimento 

da população estão relacionadas tanto a mudanças na dinâmica econômica, 

sóciodemográfica e de urbanização do país como à implantação do SUS. No que diz 

respeito à urbanização, é notável a mudança ocorrida durante todo o século XX, 

como já destacado anteriormente. Ermínia Maricato (2000) analisa o acelerado 

processo de urbanização brasileiro como uma “gigantesca construção de cidades, 

parte dela feita fora da lei, sem a participação dos governos, sem recursos técnicos 

e financeiros significativos.” (p. 30) 

  Quanto ao sistema de saúde, foi implementado seguindo as diretrizes 

constitucionais: descentralização, com comando único em cada esfera de governo, 

conferindo autonomia aos municípios para organização do sistema de saúde local; 

regionalização, congregando um grupo de municípios de semelhantes 

características culturais, autonomia para todas as demandas de saúde, incluindo 

serviços de maior complexidade; financiamento tripartite, com União, Estados e 

Municípios contribuindo de acordo com o mínimo estabelecido pela Emenda 

Constitucional 29; e participação social, sendo o sistema regulado e controlado pela 

população, que dele participa em espaços institucionais, os conselhos de saúde, nos 
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quais se aprova o plano de saúde dos anos vindouros e os relatórios de gestão do 

ano concluído, como prestação de contas à sociedade (PAIM et al., 2011). Trinta 

anos após a constituição, todo município no país possui ao menos uma unidade de 

atenção primária em saúde, preferencialmente operando no modelo de estratégia 

saúde da família. 

  A saúde da família foi adotada no SUS a partir de 1994, como estratégia para 

reorganizar a atenção primária, nível de cuidado realizado nas Unidades Básicas de 

Saúde. A Estratégia Saúde da Família (ESF) aproxima as políticas de saúde das 

políticas de planejamento urbano e habitação. As diretrizes da ESF preconizam que 

a atuação de equipes e profissionais seja orientada pelas condições dos territórios 

de vida das pessoas e das famílias, considerados elementos determinantes das 

condições de vida e saúde. (BRASIL, 2006a). 

 Na contramão dos indicadores de declínio de doenças infecciosas ocorrido na 

transição epidemiológica, observa-se um aumento da incidência de sífilis em adultos 

e, igualmente, da sífilis congênita. A Sífilis Congênita (SC), como já enfatizado, é 

uma doença infecciosa evitável, e sua incidência é crescente no Estado de São 

Paulo. Resulta da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da gestante 

infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via 

transplacentária (BRASIL, 2006b). Pela gravidade de seu desfecho, que pode levar 

o recém nascido a óbito ou a sequelas neurológicas que o acompanharão por toda a 

vida, em 1998 o Ministério da Saúde institui, pela portaria 542, a notificação 

compulsória da sífilis congênita para fins de vigilância epidemiológica. 
 A prevenção da SC está diretamente relacionada ao acesso ao cuidado pré-

natal. Práticas rotineiras da assistência pré-natal, com recursos disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS), são efetivas para a erradicação da doença. No 

entanto, apesar do aumento da rede de atenção primária, como já apresentado, e 

dos esforços mais específicos desenvolvidos para o controle da sífilis congênita 

desde o final da década de 1990, persiste quadro epidemiológico de elevada 

incidência de casos e formas graves da doença. Dados da vigilância de sífilis na 

gravidez de 1999 a 2004 mostram falhas na assistência pré-natal, como problemas 

na realização do exame de triagem VDRL (pesquisa laboratorial de doenças 

venéreas, do inglês Veneral Disease Research Laboratory) no tratamento adequado 

da gestante e, principalmente, no tratamento do parceiro (DOMINGUES et al., 2013). 
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 A SC constitui um evento-sentinela para monitoramento da Atenção Primária 

em Saúde (APS) por se tratar de doença de fácil prevenção, cuja ocorrência sugere 

falhas no funcionamento da rede de atenção básica e/ou da sua integração com o 

sistema de saúde. (DOMINGUES et al., 2013). Um terço das gestações em 

mulheres infectadas pelo Treponema pallidum, e não adequadamente tratadas, pode 

resultar em perda fetal e outro terço em casos de SC, dividida em dois estágios: a 

precoce, diagnosticada até dois anos de vida e a tardia, após esse período. A SC 

precoce caracteriza-se pelo baixo peso ao nascimento, hepatomegalia (aumento 

anormal do volume do figado) com ou sem esplenomegalia (aumento anormal do 

volume do baço), lesões cutâneas, pseudoparalisia dos membros, sofrimento 

respiratório com ou sem pneumonia, rinite, icterícia e anemia; já a SC tardia tem 

como característica a tíbia em “Lâmina de Sabre”, articulações de Clutton, fronte 

“olímpica”, nariz “em sela”, dentes incisivos medianos superiores deformados 

(dentes de Hutchinson), molares em “amora”, rágades periorais, mandíbula curta, 

arco palatino elevado, ceratite intersticial, surdez neurológica e dificuldade no 

aprendizado. (BRASIL, 2006b). A abordagem correta desse problema durante o pré-

natal tem o potencial de reduzir sua incidência a menos de 0,5 casos/1.000 nascidos 

vivos, meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde.  

 Observa-se uma tendência de aumento da incidência de sífilis e de SC em 

todo o mundo. Em 2008, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimava que 12 

milhões de pessoas, entre elas cerca de dois milhões de gestantes, estariam 

infectadas pelo Treponema pallidum. A incidência era maior nos países com menor 

grau de desenvolvimento socioeconômico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008). No mesmo ano, estimava-se que cerca de 50 mil brasileiras teriam sífilis 

gestacional (SG) e, considerando a elevada taxa de transmissão vertical (30% a 

100%), mais de 15 mil crianças poderiam ter a forma congênita (ARAÚJO et al., 

2012). 

 Domingues et al. (2015) relatam ainda que, apesar de a sífilis congênita ser 

um agravo de notificação compulsória, a subnotificação é elevada. Informam que a 

captação de casos melhorou no Estado, desde 2007, após o lançamento do Plano 

de Eliminação da Sífilis Congênita, em evento organizado pela Coordenação do 

Programa Estadual de DST/Aids de São Paulo. 

 Segundo os autores, o “pensar” e “falar” em sífilis têm contribuído na melhoria 

do diagnóstico e notificação dos casos (DOMINGUES et al., 2015). No entanto, os 
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autores ressaltam que o crescimento da sífilis adquirida tem contribuído para a 

elevação de casos em gestantes e, consequentemente, de sífilis congênita. No 

estado de São Paulo, entre 2007 e 2014, foram notificados 73.366 casos de sífilis 

adquirida, sendo 40% (29.166 casos) no sexo feminino (DOMINGUES et al., 2015). 

 Para a eliminação dessa doença, os sanitaristas recomendam a intensificação 

do acompanhamento pré-natal, ampliando-se tanto o acesso como a qualificação 

deste cuidado. No entanto, há questões que devem ser investigadas em relação ao 

acesso, uma vez que, no Brasil, mais de 70% das mães de bebês notificados como 

casos de SC frequentaram o pré-natal; por diferentes motivos, entretanto, foram 

perdidas as oportunidades do diagnóstico e tratamento adequado (PAZ et al., 2004). 

 A política de saúde brasileira para enfrentamento da SC foi delineada no 

Plano Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, 

publicado em 2007. O plano definiu ações e metas para melhoria do controle dessa 

doença e é regularmente revisto e atualizado. A Secretaria Estadual de Saúde de 

São Paulo promoveu, em abril de 2016, a Semana Paulista de Mobilização contra a 

Sífilis Congênita. Com o slogan “Um Problema de todos nós”, foram conduzidos 

encontros, divulgação de dados e debates com intuito de atualizar e alertar os 

gestores e demais profissionais da saúde para a importância e complexidade do 

tema. Nos últimos meses, o tema está em pauta também na imprensa leiga, 

ocupando as redes sociais e os mais variados meios midiáticos. 

 As análises concentram-se, assim, na estrutura do sistema de saúde, no 

acesso ao pré-natal, nas medidas de prevenção. Faltam, no entanto, estudos que 

analisem a relação entre a vulnerabilidade à doença e as demais vulnerabilidades 

sociais, a acessibilidade ao pré-natal, e a vulnerabilidade das mulheres, vinculada a 

seus territórios de vida. 

 Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, uma análise de 

dados obtidos do TabNet (Informações de Saúde), sistema de dados agregados da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, revela que, entre os anos de 2008 e 

2015, foram notificados 653 casos de sífilis congênita, com aumento na taxa de 

sífilis congênita de 1,15 para 5,66 casos/1.000 nascidos vivos. No mesmo período, 

observou-se aumento do percentual de população cadastrada pela estratégia de 

saúde da família (40,20% para 50,49%) e também da população beneficiária de 

planos de saúde (34,52% para 34,84% em 2012). No entanto, a despeito do maior 

acesso potencial ao sistema, o percentual de nascidos vivos com sete ou mais 
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consultas de pré-natal apresentou redução de 77,40 para 75,01%. Dos 39 

municípios da região, 22 notificaram casos no período, incluindo municípios de alta 

vulnerabilidade social (medida pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social), como 

também aqueles cuja população pertence majoritariamente à categoria de 

vulnerabilidade baixíssima, muito baixa ou baixa. (VIANNA; CHICA, 2015). 

 Uma pesquisa qualitativa realizada no município de São José dos Campos 

(VIANNA et al., 2017), sede da região Metropolita paulistana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, dá indícios da relação entre os modos de viver na cidade, a 

vulnerabilidade social e o acesso a serviços de saúde. 

 Essa pesquisa busca estudar os territórios que, numa cidade de adequados 

indicadores sociais e econômicos, abrigam a sífilis congênita. 

 

1.1.2 Saúde pública e planejamento urbano: uma origem comum 

 
 O processo de urbanização brasileiro, como o ocorrido na Europa Ocidental, 

foi acompanhado de epidemias que se disseminaram de forma devastadora no 

campo e nas cidades que, então, emergiam. O conhecimento técnico da época 

(séculos XVIII na Europa e XIX no Brasil), tanto na engenharia como na medicina, 

creditava ao ambiente todo o peso do adoecer; para obter saúde, era necessário 

garantir três elementos básicos: o ar, a água e o sol. A base desse saber era a teoria 

miasmática, gradativamente substituída pela teoria microbiana. Nas cidades que 

surgiam, mais densamente populadas, sem saneamento e ordenamento urbano, 

acreditava-se que a circulação de miasma era responsável pela disseminação das 

doenças no espaço urbano (ROSEN, 1980).  As teorias higienistas tiveram grande 

influência sobre o urbanismo, e planejamento urbano e saúde pública surgem 

simultaneamente, como tentativas de responder às demandas sociais impostas por 

essa nova organização do espaço.  

 O historiador da saúde George Rosen (1980) resgata a afirmação de Virchow, 

de 1848 para ressaltar que: “as condições de vida são tanto naturais quanto 

artificiais, dependendo da situação espacial e temporal do indivíduo. O 

desenvolvimento da cultura, multiplicando as relações entre os indivíduos, também 

complexifica as condições de vida...” (p. 84). 

 No caso do Brasil, essa associação se orientava para a melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores que chegavam em pleno processo de 
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construção das cidades, na maioria das vezes, despreparadas em termos de 

infraestrutura, para recebê-los. (IYDA, 1994)  

 Enquanto as cidades eram reguladas, muitas vezes por códigos sanitários, e 

a engenharia sanitária propiciava reformas para arejar e garantir acesso a água e 

ares saudáveis nas cidades portuárias e comerciais, a saúde pública tomava um 

rumo distinto. Lentamente a medicina, especificamente, e as ciências da saúde, de 

modo geral, afastaram-se do conceito da saúde compreendido a partir do homem 

inserido na cidade para compreender a saúde e a doença a partir do corpo e dos 

processos biológicos. (GUHN, 2002)  No final do século XVIII, no entanto, o 

sanitarismo agregava planejamento urbano e saúde.  

 Tendo sempre em vista o controle das epidemias, que ameaçavam a 

sociedade e a economia, foram legitimadas ações como construção de 

equipamentos sanitários, que incluíam desinfectórios, hospitais de isolamento, 

equipamentos especializados de saúde, como instituto bacteriológico, associados a 

obras de infraestrutura urbana, como redes de saneamento (GUHN, 2002). Todo um 

aparato legislativo foi também criado, com a promulgação de leis de ordenamento do 

solo, leis de salubridade nas habitações, criação de comissões e repartições 

públicas que debatiam o saneamento do meio. Um marco importante para o início da 

separação das ações médicas e de engenharia foi a obrigatoriedade da vacinação 

contra a varíola, estabelecida com o Código de Posturas Municipais, em São Paulo 

(1886) e viabilizada pela criação do Instituto Vacinogênico. No Estado de São Paulo 

foi estabelecida a “Confraria do Higienismo” que criou o Código Sanitário (GUHN, 

2002). A inspeção sanitária passa a ser um serviço e o sanitarismo uma profissão, 

sendo seu profissional reconhecido como sanitarista (médico e engenheiros da 

época).  

 Esse movimento higienista inicial, e sanitarista a seguir, abriga tanto a saúde 

pública como o planejamento urbano, e toma a saúde e urbano no mesmo campo de 

reflexão e prática. Com isso, médicos e engenheiros são considerados atores 

fundamentais para o adequado desenvolvimento do espaço urbano, aquele que 

propiciaria melhores condições de vida da população. Com o passar do tempo, a 

cidade passa a ser um campo de disputa desses profissinais, ambos, médicos e 

engenheiros sanitaristas (GUHN, 2002). O ambiente urbano é, nesse aspecto, o 

campo em disputa, onde esses profissionais começam a se perceber como rivais, na 

frequente tentativa de se firmarem como detentores do poder e do conhecimento.  
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 Para Guhn (2002), houve uma transição nos papéis desempenhados por 

essas categorias profissionais na linha do tempo. No início da Primeira República, 

são os engenheiros quem ocupam cargos políticos e de importância no país, 

apoiando os médicos na elaboração e aplicação de um código sanitário e chefiando 

as comissões de saneamento nas cidades grandes.  Enquanto os engenheiros 

atuam nas comissões de saneamento, os médicos atuam nas comissões sanitárias, 

numa divisão de cargos unidos pela doutrina do higienismo. Com o avanço do 

conhecimento nas duas áreas, o saneamento passa a ser tomado como resposta 

necessária ao processo acelerado de urbanização, acompanhado da profilaxia e das 

campanhas de saúde pública como componentes de tratamento dessas cidades 

crescentes e doentes. No campo da medicina, a revolução científica e, mais 

especificamente, as descobertas da microbiologia, reorientam o foco da 

saúde/medicina que passa a enfatizar o corpo e a doença do indivíduo, deixando de 

levar em consideração o espaço e o ambiente, que, por sua vez passam a ser 

objetos do urbanismo. 

 

1.1.3 As cidades crescem, as iniquidades se acentuam 

 

 O processo de urbanização brasileira, iniciado no século XIX, deixou marcas 

que persistem no tecido urbano. Entre essas marcas, estão a desigual distribuição 

de poder, riqueza e concentração de terras.  

 Nas primeiras décadas do século XX, o ideário que permeava a construção 

das cidades brasileiras estava vinculado à representação social de avanço e 

modernidade em comparação à vida no campo. Os processos de urbanização e 

industrialização nacional deram-se a princípio lentamente. A proclamação da 

República, em 1889, e a abolição da mão-de-obra escrava não superaram a 

hegemonia agrário-exportadora,  e foi somente após a Revolução de 1930, que 

culminou com o golpe de Estado e a ascenção de Getúlio Vargas ao poder, que o 

processo de urbanização e industrialização ganharam impulso, inseridos no projeto 

de modernização do país e integração à economia internacional. 

 O processo de urbanização brasileiro é marcado por conflitos e pelo desigual 

acesso à terra e aos serviços e equipamentos urbanos.  Imagens e problemas 

associados às cidades brasileiras contemporâneas são inúmeros e variados, e 

incluem questões sociais, como a violência; ambientais, como a poluição das águas 
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e do ar, enchentes e alagamentos; e de infraestrutura urbana como tráfego caótico e 

bolsões de habitações precárias, entre outros agravos. Segundo Maricato (2003), as 

oportunidades que de fato havia nas primeiras décadas do século XX para a 

população imigrante e depois para a população migrante, em busca de inserção 

econômica e melhora de vida, parecem hoje quase extintas.  

 A extensão das periferias urbanas (a partir dos anos de 1980 as periferias 

crescem mais do que os núcleos ou municípios centrais nas metrópoles) tem sua 

expressão mais concreta na segregação espacial e/ou ambiental, configurando 

imensas regiões nas quais a pobreza é homogeneamente disseminada 

(MARICATO, 2003). O acúmulo de riscos, ambiental e social, é frequente, o que 

aumenta a vulnerabilidade dessas populações, exiladas em periferias distantes dos 

equipamentos públicos e culturais (ROLNIK; KLINK, 2011) Com esse caótico e 

acelerado processo de urbanização, somado à recessão econômica da década de 

1970, pela primeira vez na história do país registram-se extensas áreas de 

concentração de pobreza, a qual se apresentava relativamente esparsa nas zonas 

rurais antes do processo de urbanização. (MARICATO, 2003)  

 A alta densidade de ocupação do solo e a exclusão social configuram-se 

como um desafio para o planejamento urbano nas cidades brasileiras 

conteporâneas. A acelerada urbanização e crescimento da mancha urbana afetaram 

negativamente o solo, e o fato de esse processo não ter sido acompanhado do 

provimento de adequada infraestrutura, acarreta agravos em diversas áreas, mas, 

em especial, à saúde das pessoas e populações. Como analisa Pasternack (2016): 

 
Em favelas e na periferia, em São Paulo, é comum observarem-se 
paredes úmidas devido à má impermeabilização da cobertura. O 
mofo aliado à falta de ventilação, causa repetidas bronquites, 
sobretudo nas crianças, podendo originar infecções mais graves. 
Quando se pergunta o medicamento mais vendido, é comum a 
farmácia próxima citar Aerolin. (PASTERNACK, 2016. p. 56) 

 
Pasternack (2016) encontrou piores indicadores de saúde em populações 

habitando áreas segregadas social e urbanisticamente.  De acordo com Maricato 

(2003), 

 

A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais 
importantes da desigualdade social e parte promotora da mesma. À 
dificuldade de acesso aos serviços e infra-estrutura urbanos 
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(transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, 
dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, 
educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e 
desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de 
emprego (particularmente do emprego formal), menos oportunidades 
de profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou 
policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e 
crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. 
(MARICATO, 2003. p.152)  
 

 A realidade, segundo Maricado (2003), é que a desigualdade desafia os 

pesquisadores e, para compreendê-la, novos conceitos foram criados e explorados, 

entre eles: exclusão social, inclusão precária, segregação territorial, informalidade, 

ilegalidade. A análise da produção do ambiente urbano construído nas metrópoles 

revela a persistência da histórica relação entre modernização e desenvolvimento do 

atraso no país. O cenário contrastante de padrões modernistas de construção e 

ocupação do solo, orientados por leis de zoneamento, mesclados à precariedade 

social e urbanística da “cidade ilegal”, em que direitos básicos são violados, marca 

as cidades brasileiras (MARICATO, 2003) 

 A cidade passa então a ser 

 
transformada em mercadoria, é posta em circulação e, mediante imagens 
que operam a serviço dessa visão mercadológica, são descortinados seus 
atrativos comerciais, turísticos e culturais, na busca de atração de 
investimentos. Para dentro da cidade, a mercadotecnia urbana gera uma 
visão de cidadania que assalta, principalmente, os próprios cidadãos. 
Seduzidos pelo catálogo de espaços “renovados” e pelo discurso da 
eficiência administrativa que estaria trabalhando a seu favor, eles 
encontram poderosas barreiras, culturais e políticas, à sua expressão em 
movimentos de resistência ou à participação em ações críticas, pois essas 
costumam ser esvaziadas, tomadas como manifestações de “desamor à 
cidade”. (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p.102) 

 

 Susana Bujalance (2013) conceitua essa segregação, que é material e 

simultaneamente simbólica, como ‘violência espacial’. Para a autora, as barreiras 

visíveis e invisíveis à circulação, a acessibilidade diferenciada a equipamentos 

sociais e culturais na cidade constitui-se como uma violação de direitos, e a plena 

inserção dos cidadãos na cidade deve ser acompanhada do conceito de justiça 

espacial.  Percebe-se que alguns pontos não entram na pauta do urbanismo e dos 

espaços distintos construídos, entre eles, o crescimento desordenado da “cidade 

ilegal”, a expansão da pobreza, a crescente violência urbana, a exclusão e 

segregação socioespacial, entre outros. Segundo Arantes, Vainer e Maricato (2000), 
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essa é “a cidade dissimulada, invisibilizada cultural e politicamente, cuja ausência 

faz parte das estratégias de dominação próprias do capitalismo periférico e do 

urbanismo de mercado”. (p. 102) 

 Revelar as realidades socioespaciais dessa cidade contrastante, a vida e a 

saúde das populações que lidam em seu cotidiando com as mais desafiadoras 

barreiras ao seu pleno desenvolvimento humano e social contribui para trazer para a 

pauta política as questões que Maricato denuncia em seus inúmeros trabalhos que 

abordam os desafios do planejamento urbano contemporâneo.  A saúde deve estar 

inserida na pauta do planejamento urbano.  
 

1.1.4 A Saúde pública: correntes que mantém a ênfase no ambiente de vida 

 
 Ainda que as ciências da saúde, de modo geral, enfatizem o corpo e a doença 

para compreender e modificar o estado de saúde das pessoas e populações, o 

campo da saúde pública possui disciplinas e faz interfaces com diversas outras que 

enfatizam e procuram compreender a influência do ambiente e dos modos de vida 

(ou de andar a vida, como define o filósofo Georges Canguilham) sobre a saúde dos 

indivíduos e populações. Uma das principais fundamentações teóricas desses 

estudos é a epidemiologia.  

 Definida como a “ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos 

problemas de saúde (fenômenos e processos associados) em populações 

humanas”, por Almeida e Rouquayrol (2006), a epidemiologia tem por objetivo 

compreender e explicar o processo saúde-doença nos indivíduos e em populações. 

Epidemiologistas costumam considerar como primeiro estudo epidemiológico a 

análise de John Snow, divulgadas em 1849, que relacionou a ocorrência de cólera 

ao consumo de água antes mesmo das descobertas da microbiologia, no século 

XVIII em Londres. (SNOW, 1991) 

 Na constituição da epidemiologia como disciplina, os fundamentos teóricos e 

bases metodológicas têm como eixo a trilogia explicativa pessoa (quem), tempo 

(quando) e lugar (onde). Essa simplificação teórica revela o que ainda hoje é 

colocado como o escopo da disciplina – o estudo da distribuição de ocorrências, 

conferindo ao espaço um papel relevante na percepção dos fenômenos observados 

(AYRES, 1997). 
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 Além de reconhecida ferramenta para o estudo de doenças de uma 

perspectiva mais ampliada, por sua capacidade de esclarecer a relação entre 

ambientes e modos de vida e saúde, a epidemiologia é ciência com potencial para 

apoiar o planejamento urbano de cidades mais justas e promotoras do bem estar 

coletivo. (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2006)  

 Assim, no campo da saúde, o espaço se constituiu como um conceito básico 

da tríade epidemiológica explicativa do processo saúde/doença, porém, percebido 

não como elemento ativo, mas, como “recipiente que facilita ou não o contato entre 

pessoas, ou hospedeiros e agentes etiológicos.” (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000. 

p.596) Em seu estudo, Czeresnia e Ribeiro (2000) enfatiza que o vínculo entre 

espaço e corpo não se apresenta claramente, pois a ciência em seu processo de 

evolução passou a pensar o homem e suas relações também de forma fragmentada: 

 
A doença é pensada tendo como referência não o corpo e o espaço 
concretos, mas as distintas representações do corpo e espaço que, 
através de linguagens estranhas, entre si fragmentaram o homem e 
suas relações. (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000, p.596)  

 

 Ainda assim, na epidemiologia, o uso do conceito “espaço” acompanhou o 

processo de desenvolvimento teórico da geografia. Com intuito de compreender o 

espaço como uma “totalidade integrada”, buscou-se incluir na compreensão do 

processo saúde-doença as dimensões sociais, culturais, simbólicas e econômicas, 

de modo a pensar a categoria espaço de forma complexa e integrada, e não  de 

forma fragmentada. Czeresnia e Ribeiro (2000) afirma que “as doenças têm 

diferentes distribuições nos distintos territórios, e a atividade das populações 

transformam as condições de desenvolvimento das doenças” (CZERESNIA; 

RIBEIRO, 2000, p. 598) A autora ressalta a importância de se pensar o espaço na 

construção e desconstrução da doença, pois segundo ela, “as transformações do 

espaço podem remover as pré-condições para uma doença e, ao mesmo tempo, 

criar condições para o surgimento de outras.” (p.598) Essa constatação pode ser 

observada nas novas condições sociais e ecológicas decorrentes da concentração 

de pessoas nas cidades, que propiciam a disseminação de doenças vinculadas ao 

processo de urbanização, como ocorre por exemplo, com as infecções sexualmente 

transmissíveis, incluindo a AIDS e a sífilis. 
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 Outra disciplina que analisa a saúde a partir da perspectiva espacial é a 

geografia da saúde, cujo enfoque e métodos igualmente se desenvolveram em 

resposta às demandas da sociedade, no contexto do ideário do período e com o 

alcance possível pelas tecnologias disponíveis. A contribuição da geografia para os 

estudos de saúde é antiga, remontando ao perído colonial em que a geografia 

médica foi usada como instrumento de apoio às teorias de hegemonia da raça 

branca sobre as populações dos países conquistados. Segundo o geógrafo da 

saúde Raul Guimarães (2015) a geografia médica foi oficialmente constituída em 

1949, na cidade de Lisboa, no Congresso da União Geográfica Internacional.  No 

ano de 1976, em congresso da mesma entidade, foi renomeada para “geografia da 

saúde”. Segundo Guimarães (2015), a ampliação do conceito resultou do novo 

cenário de saúde observado nos países desenvolvidos com o processo de 

urbanização e industrialização, que apresentava novos objetos de estudo e exigia 

novos métodos. 

 Na América Latina, a geografia da saúde foi retomada no período pós-guerra 

e intensificada a partir a década de 1970, significativamente influenciada pelas 

análises do geógrafo Milton Santos. Segundo Guimarães (2015), Milton Santos 

apontava a relação entre o processo de descolonização e a “emergência de uma 

consciência sanitária” como elementos que punham em evidência a “desigualdade 

de condições de vida entre os países do centro e da periferia do sistema mundial 

que se organizava ao redor das nações unidas” (Milton Santos, apud Guimarães, 

2015, p. 33). Nesse cenário, o enfoque da geografia da saúde recairá sobre os 

denominados  “determinantes sociais da saúde”.  O espaço geográfico considerado 

nessa acepção não é apenas cenário, como na tríade epidemiológica, mas, como 

explorado por Milton Santos, é espaço social relacional, ativo, composto de um 

conjunto de formas (objetos geográficos) e de relações realizadas através das 

funções de produção, circulação e consumo (SANTOS, 2002). Guimarães (2015) 

enfatiza que, com base nessa concepção, foram desenvolvidos estudos para 

compreender a ocorrência de  diferentes padrões espaciais de adoecimento, 

estudos sobre o processo de urbanização e análises da relação entre as condições 

sociais de vida e a saúde e o adoecimento da população. A geografia da saúde 

procura identificar associações entre os processos de adoecimento e morte da 

população a partir da estrutura espacial e de relações sociais (BRASIL, 2006c). Para 
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Guimarães (2015), há ainda muito a ser desenvolvido na interface geografia da 

saúde/epidemiologia, devendo-se:  

 
[...] avançar no debate teórico e no desenvolvimento de instrumentais de 
análise dos novos e complexos padrões de distribuição espaço-temporal 
das doenças, assim como da capacidade de resposta da sociedade aos 
problemas de saúde da população. (GUIMARÃES, p.34) 
 

 Um terceiro enfoque, a saúde urbana, desenvolvido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), agrega os dois conceitos (epidemiologia/geografia da 

saúde) e incorpora a magnitude e influência da urbanização sobre o processo 

saúde/doença. Para a OMS, a urbanização é simultaneamente oportunidade e 

desafio para a melhoria da saúde populacional. Doenças infecciosas, crônicas e 

causas externas são prioridades nesse cenário (WHO, 2012). 

 Seguindo pelo pensamento de saúde urbana, o conceito de saúde deveria 

então incorporar o cotidiano dos indivíduos vivendo nas cidades, tendo em mente 

que o estudo individualizado dos fatores determinantes em saúde não pode deixar 

de considerar as relações de interdependência que existem entre o indivíduo e o 

meio social, físico e político onde ele está inserido. (CAIAFFA et al., 2008) 

 De acordo com Caiaffa et al. (2008) três pontos se destacam nas análises na 

área da saúde urbana. O primeiro deles é que a urbanização, antes vista apenas 

como benéfica, pode causar danos sociais, econômicos e ambientais; o segundo é 

que o contexto físico e social das cidades, podem afetar a saúde da população, e 

por fim, que a ocorrência dos eventos relacionados à saúde estariam relacionados a 

atributos dos indivíduos agrupados no “lugar urbano”, indo além dos atributos 

individuais. Pode-se relacionar o desenvolvimento da saúde urbana como um campo 

específico de conhecimento ao movimento de promoção da saúde.   

 Instituído pela Organização Mundial da Saúde na década de 1980 e orientado 

pela Carta de Ottawa (1986), a promoção da saúde trata do espaço na perspectiva 

relacional enfatizada por Milton Santos e destaca a importância do lugar de vida 

para o processo saúde/doença. O movimento se originou no Canadá, a partir de 

estudos que constataram a insuficiência das ações de saúde então vigentes para 

responder às necessidades de saúde de uma população urbanizada, cuja 

expectativa de vida se ampliava cada vez mais.  Motivada pela busca de 

abordagens de saúde pública que ampliassem o efeito das políticas de saúde, a 
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Carta de Ottawa fundamentou as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para 

a promoção da saúde das populações. (CARTA DE OTTAWA, 1986) 

 Considerando que o foco das políticas de saúde e dos sistemas de proteção 

social universal não poderiam ser a doença e seu tratamento, a carta propõe que os 

esforços deveriam ser dirigidos à promoção da saúde da população por meio de 

cinco campos centrais de ação: elaboração e implementação de políticas públicas 

saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; reforço da ação comunitária; 

desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde; 

conjunto de ações que perpassa, direta e indiretamente, pelo contexto do urbano e 

pelos processos de urbanização (BUSS, 2000). Desse modo, ao invés de tomar a 

doença como resultado de inadequadas condições de vida, o movimento propõe 

tornar a saúde da população o objetivo das políticas públicas, incluindo a política de 

planejamento urbano. Nesse sentido, as políticas sociais de base territorial seriam 

denominadas “políticas saudáveis” e teriam como propósito estruturar ambientes 

favoráveis, que permitissem às pessoas ter e realizar planos de vida. (BUSS, 2000) 

 A construção de ambientes favoráveis à saúde implica o reconhecimento da 

complexidade das sociedades, e também das cidades, compreendidas por Milton 

Santos (2002) como um conjunto composto por construção humana, natureza e 

atividades humanas. A interação do homem com a natureza pode gerar tanto 

ambientes com condições favoráveis para o desenvolvimento da vida, como 

ambientes deletérios à saúde. (SABROZA, 2001) Grande parcela da população 

urbana vive nesses ambientes de estrutura precária, que aumentam a 

vulnerabilidade de quem neles habita.  Assim, o acompanhamento do impacto que 

as mudanças no ambiente produzem sobre a saúde, assim como a conquista de 

ambientes que facilitem e favoreçam a saúde – entre eles o direito ao trabalho, ao 

lazer, ao lar, à escola e à própria cidade – tornam-se elementos prioritários da 

agenda da saúde da população (BUSS, 2000). 

 Milton Santos, na conferência magna proferida no I Seminário Nacional Saúde 

e Ambiente no Processo de Desenvolvimento, em 2000, enfatizou que a ideia de 

produção do espaço urbano foi inicialmente elaborada para os espaços constituídos 

como polos economicamente produtivos de seus respectivos Estados (e/ou países), 

muitos ainda focos de imigração intensa e alvo de ações pontuais de planejamento, 

prescindindo o planejamento do todo. Essa prática resultou nas inúmeras 

contradições e dicotomias visíveis e analisadas no cenário urbano, onde convivem a 
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"cidade planejada e a cidade não planejada", a "cidade real e a cidade formal", a 

"cidade legal e a cidade ilegal" ou as "áreas nobres e as áreas pobres", nos termos 

cunhados em análises urbanísticas, desenhando uma morfologia em mosaico, 

constituída por áreas centrais com adequada infraestrutura permeadas por vastas 

periferias destituídas, ocupações irregulares em áreas ambientalmente vulneráveis, 

favelas e cortiços. 

 Esse cenário multifacetado complexifica as análises de saúde realizadas de 

uma perspectiva espacial.  Pois, tomados de forma geral, os indicadores de saúde 

das populações urbanas são melhores em comparação aos indicadores de 

populações que vivem em situação rural. (CAIAFFA et al., 2008) No entanto, é 

preciso olhar para o tecido urbano na perspectiva da heterogeneidade que o 

constitui. O fato é que o dano da urbanização atinge de modo seletivo, mas não 

exclusivo, pessoas, classes e povos desprovidos de riqueza, instrução e poder, 

reforçando e por vezes ampliando a desigualdade social e são essas as diferenças a 

serem exploradas na análise de cenários de saúde.  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem incentivado estudos que 

correlacionem a saúde às condições estruturais socioeconômicas de vida. No Brasil, 

a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde (CNDSS, 2008), em 

seus relatórios, tem demonstrado a relação entre baixa instrução, baixa renda e 

agravos à saúde. A saúde reprodutiva, no país, é influenciada por condições sociais: 

mulheres menos instruídas e de menor renda tem maior risco de aborto e 

complicações decorrentes da gestação (CNDSS, 2008); mulheres com menos de 

oito anos de escolaridade têm maior chance de adquirir sífilis em comparação a 

mulheres com mais instrução (LIMA et al, 2013), fato que pode ser comprovado no 

boletim epidemiológico publicado em 2015 (BRASIL, 2015b).  

 Em 2013, no país, o maior número de casos de sífilis congênita ocorreu em 

crianças cujas mães tinham entre 20 e 29 anos de idade (50,2%) e possuíam 

escolaridade entre a 5ª e a 8ª série incompleta (24,7%) (BRASIL, 2015a). Estudos 

na área da saúde da mulher mostram que a distância da habitação a centros de 

diagnóstico e tratamento é também um fator comprovadamente adicional de 

vulnerabilidade social, reduzindo a probabilidade da realização de exames 

preventivos (CNDSS, 2008).  

Assim, a despeito dos inúmeros avanços tecnológicos da medicina e das ciências da 

saúde e da expansão da rede de serviços, o espaço urbano permanece significativa 
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variável a influenciar o processo saúde/doença/cuidado das pessoas e populações. 

Não se trata apenas da distância física aos equipamentos (acesso), mas de como 

outros fatores, como o grau de instrução, a renda, as redes sociais facilitam ou 

dificultam esse acesso. Para Travassos e Martins (2004) trata-se não de acesso, 

mas de acessibilidade:  

 
acessibilidade, neste caso, é mais abrangente do que a mera 
disponibilidade de recursos em um determinado momento e lugar. 
Refere-se às características dos serviços e dos recursos de saúde 
que facilitam ou limitam seu uso por potenciais usuários. A 
acessibilidade corresponde a características dos serviços que 
assumem significado quando analisadas à luz do impacto que 
exercem na capacidade da população de usá-los. A acessibilidade é, 
assim fator da oferta importante para explicar as variações no uso de 
serviços de saúde de grupos populacionais, e representa uma 
dimensão relevante nos estudos sobre a eqüidade nos sistemas de 
saúde. (TRAVASSOS; MARTINS, 2004. p. 191) . 
 

A saúde é, certamente, produto social, resultado das relações entre os 

processos biológicos, ecológicos, culturais e econômicos que acontecem na 

sociedade e conformam as condições de vida das populações, como reforça 

Mendes (1996).  Assim, as diferentes atividades econômicas, organização social, 

características culturais, ordenamento espacial, configuração da rede de serviços e  

acessibilidade a essa rede que constituem uma sociedade em um determinado 

período conformam um certo cenário de saúde e adoecimento, que deve ser sempre 

compreendido nessa perspectiva ampliada.  

 

1.2 A sífilis e os modos de viver a cidade: abordagem histórica e cenário 
contemporâneo no Brasil 
 

A sífilis é uma doença urbana, infecciosa e evitável. É causada pelo parasita 

Treponema pallidum e transmitida por via sexual, agrupada, junto a outras condições 

de mesma forma de transmissão, à classificação de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST).  Reconhecida como morbidade desde a antiguidade, é 

prevenível pelo uso de preservativo nas relações sexuais e curável com tratamento 

medicamentoso de baixo custo. A afecção tem recrudescido em todo o mundo e, 

apesar das medidas preventivas e do tratamento serem disponibilizadas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), também no Brasil a sífilis persiste como problema 
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de saúde pública. A sífilis congênita tem características particulares, é transmitida da 

gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, 

por via transplacentária e é evitável por adequado cuidado à gestante no pré-natal. 

 Devemos considerar a sífilis como uma doença que está associada às 

questões da vida urbana desde o início da criação das cidades, embora sua origem 

seja desconhecida. De acordo com Ujvari (2008), “sua origem permanece um 

mistério, pois não se sabe se foi trazida e ou se estava aqui quando chegamos.” 

(p.85) 

 A descoberta da América pelos europeus trouxe uma elevada quantidade de 

microrganismos aos índios americanos, que não haviam entrado em contato, até 

então, com essas doenças. Ujvari (2008) ironiza: “essa troca de "presentes" 

invisíveis entre descobridores e descobertos foi injusta, pois os índios americanos 

nada ofereceram em termos de doença aos europeus” (p.85) 

 Se há dúvida sobre a origem, não há dúvida sobre a contribuição do urbano e 

da circulação de bens e pessoas para a disseminação da doença. O contágio da 

sífilis teria passado por cidades portuárias, entre marinheiros e prostitutas, 

disseminando-se por meio dos viajantes. Em muitas das cidades europeias a 

doença se alastrava com o intermédio das práticas sexuais, rotuladas de 

promíscuas, de militares revolucionários e prostitutas. (GRIEBELER, 2009) 

 A discriminação e o repúdio da sociedade aos sifilíticos marcaram 

historicamente as pessoas acometidas,  seja pelas marcas físicas e sequelas 

neurológicas provocadas pela doença, seja pela associação a comportamentos tido 

como imorais. Tal representação social da doença persiste nos dias de hoje, o que 

pode estar vinculado à carga moral que a associava ao pecado e à libertinagem: 

 
O aspecto monstruoso delatava atitudes pecaminosas. A doença foi 
associada às relações sexuais e era vista com preconceito. Os 
prostíbulos eram fonte potencial da doença. A doença recebia 
denominação diferente em áreas distintas. Os napolitanos a 
chamavam de "doença francesa", estes passavam a bola para a 
Espanha como a "doença espanhola", que, por sua vez, a devolvia 
como "doença napolitana". Uma doença oriunda do pecado estava 
sempre associada ao vizinho. Os doentes se escondiam, recolhiam-
se nas suas casas com vergonha do aspecto repugnante. (UJVARI, 
2008, p.90) 
 
A doença pairou na vida dos boêmios europeus nos séculos 
seguintes. Famílias temiam o seu surgimento entre entes queridos. A 
sífilis perseguiu os europeus. Diversas famílias tratavam de seus 
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filhos nas cidades industriais do século XIX. Nessas grandes cidades 
europeias, jovens perambulavam pelo interior da residência. 
Recebiam o afago de seus pais e aguardavam a resolução 
espontânea daquelas feridas vergonhosas. Transitavam pelos 
cômodos de seus lares em busca de uma esperança. 
Provavelmente, muitos desses europeus dos anos 1800 sentiam-se 
impotentes olhando para as paredes. Pois era exatamente lá - nas 
tais paredes que sifilíticos fitavam com melancolia - que estava a 
cura da doença. (UJVARI, 2008, p.91) 

 

 No Brasil, a doença é reconhecida com problema de saúde pública no século 

XIX, permeada pelas questões morais de uma doença relacionada à sexualidade e à 

reprodução e cujo controle, dentro dos preceitos da eugenia, combinavam profilaxia 

e repressão, tendo como alvo de controle as prostitutas, consideradas o foco de 

contaminação, discurso conveniente para a moralidade da época (CARRARA, 

1996). Com as práticas que sugeria e revelava e os devastadores sintomas 

dermatológicos e neurológicos que provocavam, a percepção social, segundo 

Carrara (1996), era a de uma doença que punha em risco a espécie, a raça e a 

nação. Carrara (1996) afirma que é a partir desse status de uma condição que põe 

em risco a raça e o destino da civilização que a prática médica pode intervir em 

ações até então do âmbito privado, como a sexualidade e relações sexuais e a 

privacidade da relação médico/paciente. O Brasil se alinhava ao movimento 

americano e europeu de combate às doenças venéreas.  

 O cenário se modifica a partir do século XX, com as descobertas médicas que 

amenizam o mito criminoso da prática sexual e a rejeição aos sifilíticos. Os médicos 

passaram a “entender” que essa culpa moral da doença dificultava o tratamento e a 

procura por atendimento por parte dos contaminados, mas essa é um desconstrução 

lenta. Segundo Carrara (1996): 

 
A vergonha da doença dificultava também a procura do médico ou, o 
que parecia ser a mesma coisa, impedia que o doente adotasse uma 
atitude “racional” ante a doença. Por volta de 1908, por exemplo, o 
regulamento para o Serviço Interno dos Corpos do Exército previa a 
realização de preleções sobre as doenças venéreas, através das 
quais os praças deveriam ser informadas de que, “sendo conhecido o 
tratamento da sífilis e, portanto, sendo reputada uma doença curável, 
não devem os seus portadores excusar-se de procurar o médico, sob 
o pretexto injustificável de vergonha. (CARRARA, 1996. p.135). 

 

Culpar o doente por sua condição impedia que a doença se tornasse objeto 

de ação pública e problema de saúde pública como as demais epidemias. 
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Se a sífilis era um mal necessário, um merecido castigo ou um 
elemento importante de dissuasão sexual, como queriam muitos, por 
que erradicá-la? Por que o Estado deveria se ocupar, com dinheiro 
dos cidadãos “honestos”, em sanar gratuitamente os males daqueles 
que bem os haviam procurado?. (CARRARA, 1996. p.134) 

 

 A descoberta da penicilina, na década de 1940, modifica mais uma vez essas 

percepções, que são substituídas pela consideração da doença em seu aspecto 

biológico e do tratamento medicamentoso como solução para seu controle, 

representação reforçada com os avanços da tecnologia médica. Este modelo 

explicativo da doença se manteve até a atualidade, de tempos em tempos 

confrontado pelo aparecimento de novas condições (como a AIDS, na década de 

1980) ou pelo inesperado aumento de índices, como vem ocorrendo com a sífilis na 

atualidade. 

 A OMS classifica a sífilis como “infecção sexualmente transmissível curável”, 

junto a outras condições. Em relatório publicado em 2012, apresentou a estimativa 

mundial de 5,6 milhões de novos casos anuais de sífilis contraídos por adultos entre 

15 e 49 anos; 900 mil gestantes infectadas com sífilis e 350 mil eventos adversos 

negativos em recém-nascidos decorrentes da doença (WHO, 2012). A estimativa 

tem base urbana.  

 Sabroza (2001), em artigo que analisa e relaciona as doenças infecciosas aos 

sistemas de saúde e as insere na perspectiva da globalização da economia, aponta 

que, nos anos noventa, as doenças transmissíveis voltaram a despontar como 

prioridade de saúde em nível mundial, contrariando a expectativa que prevaleceu 

durante a maior parte do século XX, de que tais doenças seriam efetivamente 

controladas. O modelo da transição epidemiológica (ou seja, mudança de um padrão 

de adoecimento com predomínio de doenças infecciosas para predomínio de 

doenças crônicas, como câncer) considerava a alta prevalência de doenças 

endêmicas causadas por agentes infecciosos e o risco de morte delas decorrente, 

como atributos exclusivos do “subdesenvolvimento” socioeconômico. Doenças 

infecciosas eram sinais de atraso, doenças crônicas seriam o resultado de melhores 

condições de vida, maior expectativa de vida decorrente do avanço tecnológico e 

social. 

 A pandemia da AIDS foi o ponto crítico para a revisão dessa perspectiva, 

associada a outros sinais da falência explicativa do modelo, como a disseminação 
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da hepatite C, o aumento da resistência de muitos agentes infecciosos aos 

antibióticos e o reaparecimento de diversas doenças endêmicas em áreas onde 

haviam sido controladas. Particularmente alarmante era a incapacidade dos 

sistemas de vigilância epidemiológica para a detecção precoce e contenção do vírus 

da imunodefici6encia humana (HIV), revelando a vulnerabilidade das populações 

urbanas mesmo nos países desenvolvidos. Sabroza (2001) ressalta que o modelo 

epidemiológico tradicionalmente hegemônico, baseado na análise de fatores de risco 

individuais, tornara-se inadequado para explicar ou prever a dinâmica dos processos 

infecciosos na contemporaneidade.  

 Para Sabroza (2001), a consolidação de uma nova ordem mundial, na qual a 

integração das economias de diferentes países é acompanhada de rápido e intenso 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, resultou não só na degradação 

ambiental, mas, igualmente, na desagregação de modos de vida tradicionais e na 

modificação de relações sociais. Mudanças na densidade das relações, na 

mobilidade das pessoas e populações e das condições estruturais de vida 

modificaram a dinâmica das doenças infecciosas, como por exemplo a sífilis. 

 No Brasil, entre 1998 e 2014, mais de 100 mil casos de sífilis congênita em 

menores de um ano de idade foram registrados no Sistema de Informação de 

Agravo de Notificação (SINAN); 45,8% na região sudeste. No ano de 2013, foram 

13.705 casos notificados, 43,1% na região sudeste, o que correspondeu a uma 

incidência de 4,7 casos por 1.000NV no Brasil e 5,1 casos/1.000NV na região 

sudeste, taxas igualmente ascendentes de 2004 a 2013. (BRASIL, 2015) Neste 

mesmo ano, 161 óbitos por sífilis foram declarados no Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) em crianças menores de um ano, correspondendo a um 

coeficiente de 5,5 por 100 mil NV. Nos últimos dez anos a mortalidade infantil por 

sífilis elevou-se de 2,2/100.000NV para 5,5/100.000 NV. 

 As maiores proporções de SC são encontradas em mulheres mais jovens, 

entre 20 e 29 anos de idade (50,2%) e menos instruídas (fundamental incompleto, 

24,7%) em comparação ao total de gestantes; e em sua maioria, são pardas 

(BRASIL, 2015). A maior parte delas (74,8%) realizou ao menos uma consulta de 

pré-natal; 58,7% das que realizaram o pré-natal receberam o diagnóstico de sífilis; 

27,8% foram informadas do diagnóstico no momento do parto/curetagem. (BRASIL, 

2015). 
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As notificações de sífilis congênita no estado de São Paulo aumentaram de 

495 casos no ano de 2008, para 2.989 casos confirmados no ano de 2014 no 

DATASUS, departamento de informática do SUS. Na Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba Paulista e Litoral Norte (RMVale), durante os anos de 2008 a 2015, 

foram notificados 653 casos de sífilis congênita, um aumento de 1,15 para 5,66 

casos/1.000 nascidos vivos (NV)-ano (DATASUS). No município de São José dos 

Campos, entre 2008 e 2016 foram notificados 277 casos, com elevação da taxa de 

1,96 para 7,34 casos por mil nascidos vivos.  Estudos epidemiológicos identificam 

como fatores de risco para essa afecção, além do aumento da incidência de sífilis 

em adultos, a condição socioeconômica das mães, o não tratamento dos parceiros e 

a idade jovem das parturientes, evidenciando a vulnerabilidade das gestantes. 

Portanto, embora a sífilis seja uma doença para a qual existem recursos 

diagnósticos e terapêuticos simples e de baixo custo disponíveis, seu controle na 

gestação persiste um desafio para profissionais de saúde e gestores. Para 

Domingues et al. (2013), os principais fatores envolvidos nesse cenário de 

persistência de uma doença curável são decorrentes do curto intervalo da gestação 

para a realização do diagnóstico e tratamento; da dificuldade de o profissional 

abordar o tema das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente durante a 

gestação, com a mulher e suas parcerias; e provavelmente pelo desconhecimento, 

pela população e pelos profissionais de saúde, da magnitude desse agravo e dos 

danos que ele pode causar à saúde da mulher e do bebê. Observa-se que a análise 

persiste como uma análise de risco, levantando poucas questões relativas à 

vulnerabilidade dessas gestantes seja na aquisição da doença, seja na 

acessibilidade à consulta e exames diagnósticos ou ao tratamento. 

 Compreendendo a sífilis materna como um importante problema de saúde 

pública, o Ministério da Saúde do Brasil lançou, em 1993, o projeto de eliminação da 

sífilis congênita, de acordo com a proposta de controle do agravo nas Américas 

formulado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A meta definida foi  

de incidência menor ou igual a um caso para cada 1.000 nascidos vivos 

(RODRIGUES, 2004). Em 1995, pela resolução CE 116. R3 da Organização Pan-

Americana de Saúde, o Brasil, juntamente com outros países da América Latina e 

Caribe, assumiu o compromisso de elaborar um  Plano de Ação que deveria ter 

eliminado a sífilis congênita nas Américas até o ano 2000. Em 1997, o Ministério da 
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Saúde adotou a meta indicada pela OMS em 1993, até um caso de sífilis congênita 

por 1.000 NV/ano. (BRASIL, 2006b). 

 Em 2010, o país reafirmou seu compromisso de eliminação da sífilis 

congênita, com a assinatura da “Estratégia e Plano de Ação para a Eliminação da 

Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis Congênita” (BRASIL, 2015). Em 2014, para 

a consecução desse objetivo, a OPAS estabeleceu o “Comitê Regional para 

Validação da Eliminação da Transmissão Materno-Infantil de HIV e Sífilis”, a fim de 

avaliar e validar os países que alcançassem as metas de dupla eliminação vertical 

(HIV e Sífilis). Esta diretriz levou à reorganização das ações no Brasil, estruturadas 

pelas vigilâncias e pelos “Comitês de Mortalidade Materno Infantil” para o alcance da 

meta. Desde 2006, o controle da sífilis congênita está priorizado no Pacto pela 

Saúde e metas de redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis foram incluídas 

no Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. (BRASIL, 2015). 

As metas recomendadas pela OMS (2013) são classificadas em metas de 

impacto e processo. Como meta de impacto, espera-se uma redução da transmissão 

vertical para 2% e a incidência da doença de mãe para filho para 0,3 casos para 

1.000 nascidos vivos. O alcance dessas metas envolve diretrizes relativas a 

processos, que incluem: cobertura de pré-natal (ao menos um consulta) superior a 

95%; testagem de HIV e sífilis em mais de 95% das gestantes; tratamentos com 

antiretroviral em mais de 95% das gestantes HIV positivas e tratamento de ao 

menos 95% das gestantes com sífilis com penicilina (BRASIl, 2013). 

Essas metas constituem um desafio para o país. De 2005 a 2014, mais de 100 

mil casos foram notificados em gestantes, sendo o maior percentual dessas 

mulheres (42,1% do total) residentes na região sudeste (Brasil, 2015). A taxa de 

detecção, no país, em 2013, foi de 7,4 casos de sífilis em gestantes para cada 1.000 

nascidos vivos, e novamente a região sudeste superou a média nacional (8,5 por 

1.000NV). Os índices são ascendentes desde 2005 no país e regiões, embora o 

aumento da incidência possa estar relacionado ao aumento da notificação (BRASIL, 

2015). 

Estudos realizados, analisam os prontuários clínicos ou a história da gestante 

com ênfase no acesso a cuidados de saúde durante a gestação, sem considerar o 

seu espaço de vida, os bairros e a cidade em que habitam, a vulnerabilidade 

socioespacial, que se constitui parte dessas histórias. Seriam o espaço urbano, os 

territórios de vida, fatores adicionais explicativos para o aumento dessa incidência? 
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Esta hipótese, da associação entre a organização do ambiente de vida e a 

vulnerabilidade ao adoecimento, é evidente para o caso de doenças transmitidas por 

vetores, como a dengue, em que a incidência de casos é explicada pela combinação 

de adensamento populacional e acúmulo de lixo e de água empoçada nas periferias 

de precária infraestrutura urbana das cidades brasileiras (MEDRONHO, 2006; 

JOHANSEN et al, 2014). Seria válida também para essa reemergente infecção 

sexualmente transmitida? É necessário pensar nas características dos territórios de 

vida e de organização do espaço urbano e como os mesmo podem influenciar a 

vulnerabilidade à sífilis congênita. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: TERRITÓRIOS DE VIDA, TERRITÓRIOS DE SAÚDE: 
DE QUE FALAMOS? 
 
 A saúde pública se relaciona diretamente ao planejamento urbano, pois se 

constitui como saber e prática inserida no espaço e voltada ao ambiente de vida, na 

intenção de antecipar a ocorrência de agravos e evitar danos à saúde da população. 

 E como se definem os territórios em que se dão essas ações? Segundo o 

geógrafo Raul Guimarães (2005), os territórios onde se desenvolvem as práticas de 

saúde (curativas, preventivas e promocionais), em geral são fragmentados, ainda 

que circunscritos a um mesmo município ou região. Ainda segundo o mesmo autor, 

há uma diversidade de interpretações e múltiplos sentidos ao que se denomina 

“território” no campo da saúde e as pesquisas enfatizam a importância de definir o 

“espaço geográfico” para a estruturação e organização dos serviços de saúde de 

forma compatível com as necessidades e os problemas demandados pela 

população. Isto contribuiria tanto para uma efetiva atuação dos profissionais, 

aproximando-os do cotidiano da vida das pessoas sob seus cuidados, como para o 

desenvolvimento de práticas sanitárias efetivas - integrais e humanizadas, que 

auxiliem na melhoria das condições de vida da população e na produção de saúde 

(GUIMARÃES, 2005). 

 As transformações do ambiente de vida trouxeram, portanto, novos elementos 

para se pensar o espaço e, assim, a relação estabelecida entre espaço e doença. 

Milton Santos (1996) afirma que, com a dimensão do meio tecno-científico-

informacional, o espaço deve ser pensado enquanto sistema de objetos e de ações, 

um conjunto de fixos e fluxos, tendo os elementos simbólicos grande significado 

para a configuração territorial e, consequentemente, acrescentamos, para o 

processo de adoecer. 

 No Brasil, as análises e obra do geógrafo Milton Santos, nos anos 80, 

apontaram elementos para a discussão do espaço no campo da saúde coletiva, em 

especial na Saúde Pública e na Epidemiologia. Seus questionamentos sobre as 

múltiplas dimensões contidas no espaço – social, política, biológica, cultural – bem 

como a consideração do papel ativo que desempenha na construção da sociedade 

foram relacionadas ao campo da saúde por sanitaristas (PAIM, 1997) e geógrafos 

(GUIMARÃES, 2005; GONDIM et al, 2008: GUIMARÃES, 2015), que passaram a 
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compreender a relação entre o espaço e o processo saúde e doença de uma outra 

perspectiva. 

 A aproximação entre os campos das Ciências Naturais e das Ciências Sociais 

(em especial no que se refere aos conceitos espaço, saúde, território, doença, lugar, 

tempo) possibilitou a ampliação de uma reflexão epistemológica sobre o que Ayres 

(1997) indica como o foco da epidemiologia: “revelar o desfavorável no lugar”. Para 

Ayres (1997), se qualquer ocorrência tem a possibilidade de estar associada, 

favorável ou desfavoravelmente, a outra, esse fato, junto com sua extensão (o 

espaço), produz a “epidemiologia do risco”. 

 Esse conjunto de teorias que envolvem o espaço possibilita aos 

pesquisadores da saúde coletiva e das ciências sociais em saúde outro olhar para a 

compreensão da distribuição espacial de agravos. Em abordagens realizadas no 

campo da epidemiologia a partir da perspectiva espacial (AYRES, 1997; 

CZERESNIA; RIBEIRO, 2000; BARCELLOS, 2000), o processo 

saúde/doença/cuidado seria resultante da organização social das populações em 

territórios e de sua interação com o sistema de saúde, sistema este, em teoria, 

organizado e estruturado para oferecer respostas adequadas à complexidade dos 

problemas sociais, em sentido mais geral, e de saúde, no campo mais específico, 

decorrentes da expansão da economia e das cidades no modo de produção 

capitalista. 

 O território passa então a ser percebido como um espaço geográfico e social 

delimitado, que comporta relações identificação, denominação e apropriação pela 

sociedade, desdobrando-se, como descreve Haesbaert (2004, p.95-96) “ao longo de 

um continum que vai da dominação político-econômica mais “concreta” e “funcional” 

à apropriação mais subjetiva e/ou “cultural-simbólica’”. 

 Essa riqueza de significados subjetivos e materialidades pode ser apreendida, 

segundo Monken et al. (2008) e Gondim et al. (2008), na análise de situações a 

partir de determinados recortes espaciais no espaço das cidades, em pesquisas que 

revelam a diversidade de situações de saúde e condições de vida, resultantes da 

lógica urbana que produz e reproduz, em velocidade acelerada, diferenciações 

sócio-espaciais. 

  Essas análises, por sua vez, possibilitam intervenções de saúde 

territorializadas, que tenham por pressuposto a compreensão de que os indivíduos e 

os grupos sociais buscam os serviços de saúde de acordo com a percepção que têm 
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acerca de suas necessidades e dos problemas de saúde, em sua interação diária 

com o território. De acordo com Travassos et al (2000) tanto os indivíduos quanto 

coletivos específicos (crianças, mulheres, idosos, homens, diabéticos, etc.) procuram 

a rede de atenção à saúde no espaço mais próximo de seu cotidiano, de modo a 

suprir suas necessidades singulares de atenção e cuidado. No entanto, nem sempre 

os serviços de saúde estão atentos e organizados para a singularidade dos 

territórios ou o incorporam em suas análises de demanda e orientações de cuidado. 

 Bastos e Barcellos (1995) demonstraram, em estudos realizados no início da 

epidemia de AIDS no Brasil, a importância dos fatores socioespaciais para a 

conformação de um contexto favorável à transmissão do HIV. Ford e Koetsawang 

(1991), ainda antes, na Tailândia, mostraram que a cultura de consumo do ópio e a 

exploração sexual dos jovens que saíam do interior em busca de emprego nos 

centros urbanos e municípios turísticos resultaram na explosão da epidemia entre 

mulheres e usuários de drogas injetáveis. Segundo os autores, embora a AIDS fosse 

uma epidemia global, sua propagação se relacionava a determinados fatores 

sociais, o que também podemos levar em consideração para as demais infecções 

sexualmente transmitidas, que incluem a sífilis. O reconhecimento e análise do 

contexto social são fundamentais para compreender a transmissão dessas doenças 

e planejar estratégias de prevenção e controle.  

 Como, porém, mapear esses territórios, reconhecê-los, incorporá-los à análise 

de saúde? Uma das formas instrumentais de superar o olhar fragmentado, e 

fornecer aos indicadores outra forma e sentido, são as análises georeferenciadas. 

Segundo Czeresnia e Ribeiro (2000), “as análises espaciais que, por meio de 

técnicas de geoprocessamento, visualizam o deslocamento da difusão dos agentes 

e dos eventos epidêmicos evidenciam também a mudança no perfil socioeconômico 

da epidemia” (603). Guimarães (2015) assinala a importância dos sistemas 

georeferenciados, asociados a pesquisas qualitativas, para os estudos geográficos 

na área da saúde. Segundo Bastos e Barcellos (1995), na abordagem geográfica de 

eventos de saúde, um dos principais problemas metodológicos que devem ser 

considerados é a escolha da escala de análise, uma vez que diferentes escalas 

revelam diferentes realidades geográficas.  

Um desafio adicional, de acordo com Monken e Barcellos (2005), é o de 

incorporar o que denominam “uso pleno do território” às análises da ocorrência de 

eventos de saúde. Esse uso pleno envolve a dinâmica social, os usos e costumes e 
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deveria nortear tanto os estudos de condições de saúde como as intervenções 

propostas a partir deles. Para tanto, outra mudança precisa ser operada na 

epidemiologia e nas políticas públicas: a transição do conceito de risco à saúde para 

o de vulnerabilidade. 

 

2.1 O cotidiano nos territórios: entre riscos e vulnerabilidades 
 

O conceito de vulnerabilidade, em contraposição ao de risco, emerge nas 

publicações acadêmicas em diferentes áreas (saúde, ambiente, ciências sociais) nos 

anos 1990 (DAGNINO; CARPI JUNIOR, 2007; HOGAN, 2005).  No Brasil, no campo 

da saúde, Ayres et al. (2003) trazem o conceito para debate no cenário dos desafios 

impostos pela epidemia de AIDS, sendo essa mudança conceitual considerada tanto 

resultado quanto resposta às complexas questões expressas pela doença.  

Expandido, o conceito é, atualmente, usado para compreender os mais diversos 

agravos e problemas de saúde. Segundo Ayres et al. (2003), a vulnerabilidade pode 

ser definida como o: 

 
[...] movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao 
adoecimento como a resultante de um conjunto de aspectos não 
apenas individuais, mas coletivos, contextuais, que acarretam maior 
suscetibilidade à infecção e ao adoecimento e, de modo inseparável, 
maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para 
se proteger de ambos. (AYRES et al., 2003, p. 123). 

 

E complementam:  

o conceito de vulnerabilidade é, simultaneamente, construto e 
contrutor dessa percepção ampliada e reflexiva, que identifica as 
razões últimas da epidemia e seus impactos em totalidades 
dinâmicas formadas por aspectos que vão de suscetibilidades 
orgânicas à forma de estruturação de programas de saúde, 
passando por aspectos comportamentais, culturais, econômicos e 
políticos. Por isso a proposta da vulnerabilidade é interessante; por 
isso ela é aplicável, rigorosamente, a qualquer dano ou condição de 
interesse para a saúde pública. (AYRES et al., 2003, p. 123). 

 

 Os fundamentos teóricos e bases metodológicas da epidemiologia têm como 

eixo a trilogia explicativa pessoa (quem), tempo (quando) e lugar (onde) (AYRES, 

1997). A epidemiologia contribui significativamente para a compreensão e análise da 
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saúde das populações nas cidades, mas foi enriquecida pela contribuição de outras 

disciplinas. 

 Essa aproximação entre categorias dos campos das ciências naturais e das 

ciências sociais (espaço, saúde, território, doença, lugar, tempo) evidenciaram a 

necessidade de uma reflexão epistemológica mais ampliada sobre aquilo que 

AYRES (1997) indica como o foco da epidemiologia, “revelar o desfavorável no 

lugar”.  

 O conjunto de teorias que envolvem o espaço demanda dos pesquisadores 

da saúde coletiva e das ciências sociais em saúde maior discussão e estudo para 

compreender a distribuição espacial de certas doenças (como, por exemplo, a sífilis 

congênita, o objeto de estudo deste trabalho).  

 A revisão do conceito de risco e a adoção da noção de vulnerabilidade,  

demandada pelos novos cenários urbanos, não ocorreu apenas no campo da saúde 

mas, igualmente, nas ciências ambientais (HOGAN, 2005) e sociais aplicadas. O 

sociólogo Ruben Katzmann (2000) define a vulnerabilidade social como: 

 
a incapacidade de uma pessoa ou de um domicílio de aproveitar as 
oportunidades, disponíveis em distintos âmbitos sócio-econômicos, 
para melhorar sua situação de bem-estar ou impedir sua 
deterioração. (KAZTMAN, 2000, p.7)  

 

Kaztman considera que esta condição é resultado da  

 
defasagem ou falta de sincronia entre os requerimentos de acesso às 
estruturas de oportunidades oferecidas pelo mercado, pelo Estado e 
pela sociedade e os ativos dos domicílios que permitiriam aproveitar 
estas oportunidades. (KAZTMAN, 2000, p.2). 

 

 Para Chambers (1989), a vulnerabilidade é bidimensional. A exposição a 

eventos adversos e stress seria a dimensão externa. No entanto, pessoas são 

diferentes e reagem de modos diferentes a esses riscos, o que constitui a dimensão 

interna da vulnerabilidade, relativa à dificuldade de lidar com esses eventos, de 

mobilizar recursos para supera-los. Com essa definição, o risco deixa de ser 

matematicamente calculado como probabilidade de ocorrência de um evento, pois, à 

exposição ao risco se combinam a potencialidade implicada de consequências 

importantes que acarretam para as pessoas e populações afetadas e a capacidade 

das pessoas e populações de enfrentá-lo.  
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 O espaço é, assim, variável diretamente implicada na condição de 

vulnerabilidade. Tal implicação, progressivamente analisada em estudos 

acadêmicas, é usualmente cunhada como vulnerabilidade socioespacial. Na 

definição de Ferreira, Vasconcelos e Penna (2008) a vulnerabilidade socioespacial é 

assim compreendida:  

 
Desigualdades sociais e territoriais são faces da mesma moeda e se 
mesclam no espaço, se sintetizam e se expressão como 
desigualdades socioespaciais, retroalimentando-se. E na medida que 
as condições de infraestrutura e de vida são melhoradas nesses 
lugares, a valorização expulsa os mais pobres para locais ainda com 
piores condições. É a lógica da produção injusta do espaço. 
(FERREIRA; VASCONCELOS; PENNA, 2008, p.9) 
 

Supondo que a reemergência da sífilis congênita esteja relacionada à 

dinâmica social urbana e à segregação socioespacial que marca as cidades 

brasileiras, ampliar o olhar sobre a incidência da sífilis congênita, complementando 

as análises dos tradicionais fatores de risco com análises de vulnerabilidade, poderá 

revelar novos mecanismos envolvidos em sua reemergência e, consequentemente, 

novas formas de lidar com esse agravo.  É necessário transitar por esse campo de 

fronteira entre a saúde e o urbano, o risco e a vulnerabilidade, tratando da 

ocorrência de doenças como um marcador das condições de vida de uma população 

em um dado espaço geográfico, considerado tal espaço não como cenário passivo 

que abriga eventos, mas como elemento ativo que os condiciona.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 
 

Identificar a relação entre a distribuição espacial de sífilis congênita no 

município de São José dos Campos, SP, nos anos de 2015 e 2016, e a 

vulnerabilidade socioespacial dos territórios intramunicipais. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

Para alcançar o objetivo principal estabelecido por esta pesquisa, propõem-se 

como objetivos específicos: 

1. Levantar os casos de sífilis congênita ocorridos em São José dos Campos 

no período de 2015 a 2016; 

2. Descrever os casos de SC segundo características sociais e demográficas 

maternas e realização do pré-natal; 

3. Mapear a distribuição dos casos no município; 

4. Correlacionar a distribuição espacial dos casos de SC no município ao 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social e ao contexto sociohistórico das áreas de 

maior concentração de casos. 
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4 METODOLOGIA 
 
 Trata-se de estudo ecológico, baseado em fontes secundárias, que investiga 

fatores socioespaciais associados à incidência de sífilis congênita no município de 

São José dos Campos, nos anos de 2015 e 2016. É um estudo realizado por 

triangulaçãoo de métodos, combinando abordangem quantitativa, de investigação de 

dados, e qualitativa, de abordagem documental.   

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 

1.400.768) (ANEXO A).  Os dados foram obtidos na Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos, e o nome das mães foram 

omitido para preservar o sigilo. Os endereços foram obtidos no SINAN, Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação.  

 Os dados foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), cuja fonte de alimentação é a Ficha de Notificação de Sífilis Congênita, 

preenchida por profissionais de saúde para todo recém-nascido de mãe com 

sorologia positiva para sífilis no terceiro trimestre da gestação ou no momento do 

parto. 

 O estudo ecológico é um tipo de estudo epidemiológico “em que a unidade de 

análise é uma população ou um grupo de pessoas, que geralmente pertence a uma 

área definida, como por exemplo um país, um estado, uma cidade, um município ou 

um setor censitário” (MEDRONHO et al., 2009. p. 265) 

 Os estudos ecológicos possibilitam avaliar como os contextos sociais e 

ambientais interferem e podem afetar a saúde de grupos populacionais. Nesse tipo 

de estudo, as informações sobre a doença e exposição não se relacionam ao 

indivíduo, mas ao grupo populacional como um todo. A unidade de análise, 

combinada ao fato de as variáveis relacionais serem observadas simultaneamente, 

torna os estudos ecológicos indicados para examinar associações entre exposição e 

doença/condição relacionada na coletividade, sem, no entanto, ser possível fazer 

inferências quanto à causalidade dessa associação.  

 A amostra se compôs de casos cujo nascimento ocorreu nos anos de 2015 e 

2016, no município de São José dos Campos, SP. O universo dos casos foi 

analisado em relação a município de nascimento; dados gerais da mãe 

(escolaridade, ocupação, idade, cor, bairro de residência); realização de pré-natal. O 

período de dois anos de estudo foi escolhido pela possibilidade de revisão dos 
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dados da ficha de notificação pela pesquisadora, em especial o endereço de 

residência da mãe, uma vez que, segundo as diretrizes do Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas para as infecções sexualmente transmissíveis do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2015a) essas crianças, uma vez notificadas, devem ser 

acompanhados pela Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária por dois anos, 

mesmo que tenham negativada a sorologia. 

 O parâmetro da vulnerabilidade do território foi aferido pelo Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS), calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) para os municípios paulistas (FUNDAÇÃO SEADE, 2013). O IPVS é 

um indicador agregado, composto por indicadores que auferem o desempenho 

econômico e social dos municípios, regiões e Estado, bem como sua desigualdade e 

inequidade interna (FUNDAÇÃO SEADE, 2013). Propõe examinar as condições de 

vida da população, a partir de informações mensuráveis sobre a renda, 

escolaridade, saúde, características do responsável pelo domicílio (idade e 

percentual de mulheres) e composição demográfica da família, obtidos de dados 

censitários. (FUNDAÇÃO SEADE, 2013, p.2) (Figura 1). A escala de estudo utilizada 

foi o setor censitário.  

 
Figura 1. Quadro-resumo das variáveis componentes do índice paulista de vulnerabilidade 
social, IPVS, segundo dimensões socioeconômica e demográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Obtido de Fundação Seade (2013, p.10). 
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 A combinação desses dados gera uma classificação de cada setor em relação 

à vulnerabilidade, diferenciada para os ambientes rural e urbano, que varia de 1 

(baixíssima vulnerabilidade) a 6 (vulnerabilidade muito alta) acrescida de 7 (alta 

vulnerabilidade para grupos rurais). (FUNDAÇÃO SEADE, 2013) 

 A vulnerabilidade do território, medida em graus 1 a 7 foi correlacionada à 

notificação de casos de sífilis no setor censitário pelo teste de Pearson. 
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5 O CAMPO: ESTUDO ESPACIAL 
 
 Além da abordagem estatística descritiva do universo de casos com relação 

às variáveis dos campos socioeconômico e de cuidado pré-natal, foi realizado um 

estudo espacial.  

 O uso de sistemas de informação geográfica (SIG) tem se mostrado 

promissor na compreensão do papel do espaço na saúde, auxiliando no 

desenvolvimento de um olhar para a organização interna da cidade, em que 

diferentes espaços e funções interagem de forma dinâmica e, portanto, comportam-

se diferentemente em relação aos processos saúde-doença (BRASIL, 2006a).  

 A abordagem estatística espacial foi utilizada para o estudo da distribuição 

geográfica dos casos de SC no município de São José dos Campos e sua relação 

com a vulnerabilidade social, medida pelo IPVS. Os casos foram geocodificados, 

respeitando-se os preceitos éticos do sigilo, gerando pontos. Após a geocodificação, 

a camada de setores censitários foi superposta e a partir dos pontos (casos) foram 

identificados os respectivos polígonos referentes ao bairro e à área de ponderação. 

Os dados são apresentados por bairro e por área de ponderação, como detalhado 

no item a seguir, ou seja, por setor, na forma de taxa, a partir de base cartográfica 

do município de São José dos Campos operada no programa Arcgis. 

 Os registros foram inseridos no programa de análises geográficas Arcgis para 

obtenção de Mapas de Densidade de Kernel, que estima a densidade espacial dos 

eventos e a representa em mapas cartográficos (BRASIL, 2006a). O Mapa de Kernel 

permite analisar o comportamento de padrões de pontos, basicamente, fornece, por 

meio de interpolação, a intensidade pontual do processo em toda a região do 

estudo. A interpolação é uma técnica para generalizar posições de incidentes a toda 

uma área baseando-se nos incidentes observados. Enquanto a distribuição espacial 

e as estatísticas descritivas fornecem os resumos estatísticos somente para os 

incidentes observados, as técnicas de interpolação generalizam aqueles incidentes à 

região inteira. Enfim, fornecem estimativas da densidade para todas as partes de 

uma região. A figura 2 exemplifica o estimador de Kernel aplicado ao arcgis: 
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Figura 2. Exemplo do método de estimador de densidade Kernel. 

 

 

 

 

 

Fonte: Arcgis, 2017. 

 

5.1 Geocodificação das unidades básicas de saúde no município de São José 
dos Campos 
 
 A goecodificação (geocoding) pode ser explicada como um algoritmo utilizado 

em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a identificação dos 

endereços. Este necessita de uma base de dados de endereços como o Google 

Maps ou OpenStreetMap, gerando assim informações espaciais no formato de 

pontos.  

 Neste estudo, foi realizada a técnica de geocodificação utilizando o software 

ArcGIS e o algoritmo MMQGIS que permitiu a adição em lote dos endereços de 

unidades básicas de saúde (UBS).  

 O procedimento inicial após a posse do cadastro ou lista das UBS consistiu 

da tabulação dos dados em ambiente Excell. O Quadro 1 mostra a formatação 

utilizada para os endereços de UBS no município de São José dos Campos. 
 

Quadro 1. Tabulação dos dados de endereços das UBS de São José dos Campos. 

Tipo de 
Equipamento 

Nome do 
Equipamento 

Tipo de 
Logradouro 

Nome do 
Logradou
ro 

Número 
do Imóvel Bairro Cidade Estado País Endereço 

Completo 

Unidade Básica 
de Saúde UBS Centro I Rua Espaço 

Público 407 Centro 

São 
José 
dos 
Campos 

São 
Paulo 

Brasi
l 

Rua 
Coronel 
José 
Monteiro, 
407 - 
Centro 

Unidade Básica 
de Saúde UBS Centro II Ave Espaço 

Público 195 Vila 
Betânia 

São 
José 
dos 
Campos 

São 
Paulo 

Brasi
l 

Avenida 
Tívoli,195 - 
Vila Betânia 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Já no ambiente SIG do software ArcGIS, foram adicionados a tabela tabulada 

ao algoritmo MMQGIS, e o processamento dos endereços à base de dados do 

Google Maps, criando uma camada espacial de pontos dos respectivos locais 

indicados de acordo com seu endereço. A figura 3 apresenta o exemplo da 

espacialização das UBS no município de São José dos Campos: 

 
Figura 3. Geocodificação das UBS no município de São José dos Campos. PMSJC, 2012 
(base cartográfica). VE, SMSSJC, 2015 e  2016 (casos de sífilis). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Mapeamento dos casos de sífilis congênita no municípo de São José dos 
Campos 
 
 A aquisição dos dados da Vigilância Epidemiológica municipal dos casos 

notificados de sífilis congênita no município de São José dos Campos foi obtida com 

o sigilo na identificação do nome da mãe e RN (231 casos). Foram excluídos do 

estudo os RN não nascidos em São José dos Campos (nove) e os registros 

duplicados (15), resultado em 207 casos passíveis de abordagem descritiva. 

 Em 21 casos, a localização e criação automática do ponto de caso da doença 

pelo procedimento técnico geocoding não foi possível devido a informações 

incompletas de endereço, e se adotou um procedimento manual de localização e 

demarcação dos pontos. O procedimento para a realização deste processo contou 
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com a consulta individual do endereço do caso no Google Maps, localizando 

visualmente a rua no município de São José dos Campos. Para esses 21 casos, 

adotou-se o critério de aproximação da localização do caso definindo a metade do 

comprimento da rua e ou avenida para a marcação do ponto. Esse procedimento foi 

uma opção adotada para estes casos onde o número do imóvel não pode ser 

localizado automaticamente pelo geocoding. 

 Do total de 21 casos, 19 deles, o endereço pode ser estimado pela utilização 

de outro algoritmo do QGIS o GEOCODE. O GEOCODE neste estudo foi utilizado 

como um localizador de ruas ou avenidas, para facilitar a espacialização dos casos 

da doença. Para o pleno funcionamento, este algoritmo necessita somente da 

digitalização do nome da rua ou avenida dos casos de sífilis congênita, e após isso é 

gerado um ponto de localização do endereço digitado. Para uma interpretação da 

localização, é adicionado uma base de dados Google Street, no formato de um 

mapa, que auxilia na confirmação do local posterior identificação do caso (Figura 4). 

Assim, esse procedimento é um processo técnico mais artesanal, em relação ao 

MMQGIS. Assim, utilizando o método de geocoding (automático) e o geocode 

(manual) foram vetorizados 205 casos (Figura 4). 
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Figura 4. . Casos de Sífilis Congênita especializados no município de São José dos 
Campos. 

Fonte: PMSJC, 2014, VE-SMSSJC, 2015 e 2016. Elaborado por Daniel José de Andrade. 

 

5.3 Buffer das Unidades Básicas de Saúde no municípo de São José dos 
Campos 
 

 A ferramenta de geoprocessamento de distâncias (buffer1

                                                            
1 A ferramenta buffer gera áreas poligonais ao redor da geometria de ponto (UBS), com distâncias 
pré-estabelecidas pelo usuário. 

)foi utilizada neste 

estudo para a espacialização das UBS e dos casos de doenças de sífilis congênita. 

Tal mapeamento é a representação gráfica, circular, de um perímetro de distância 

entre o caso notificado e a unidade básica de saúde da área de abrangência do 

domicílio de notificação. O diâmetro dos raios foi estabelecido para uma distância 

percorrível a pé, estipulada em 1.500 metros, 3.000 metros, 4.500 metros e 6.000 

metros. A aplicação do buffer gerou polígonos em formato de circunferências com os 



55 
 

 

quatro valores definidos (figura 5).  No exemplo ilustrado (Figura 5), nenhum caso foi 

notificado em um raio de 1.500m de distância da UBS; em seis casos o domicílio de 

notificação estava entre 1.500 e 3.000 metros da unidade, e a maior parte 

encontrava-se a uma distância entre 3.000 e 6.000 metros da unidade de saúde. 

Essa análise é uma medida indireta do acesso. 

 
Figura 5. Exemplo de buffer de UBS e dos casos de Sífilis Congênita 

 
5.4 Relacionando os estudos 
 
 À camada de identificação dos casos foram superpostas três camadas de 

estudo, em momentos distintos: a. áreas de ponderação para o ano de 2010 

(disponibilizada pelo IBGE); b. camada de bairros, disponibilizada no CD Cidade 

Viva 2014 da Prefeitura de São José dos Campos; e c. Classificação de áreas de 

vulnerabilidade social (IPVS) para o ano de 2010, disponível no endereço eletrônico 

da Fundação SEADE. As camadas possuem escalas diferentes, e se 

complementam. 

       Fonte: VE-SMSSJC, 2016. VE/SMSSJC, 2015 E 2016.  Elaborado por Daniel José de Andrade 
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 A divisão urbana do município estabelecida no plano diretor de 2006 consistia 

de seis macrozonas urbanas e 35 setores socioeconômicos. Nas propostas de 

discussão do Plano Diretor de 2018, as macrozonas foram divididas em onze áreas, 

correspondentes às áreas de ponderação (AP) definidas pelo IBGE (Centro 1 e 2; 

Sudeste; Sul, 1, 2 e 3; Oeste; Leste 1 e 2 Norte, 1 e 2) (Figura 8). As áreas de 

ponderação correspondem a setores censitários contíguos que guardam certa 

origem comum e características sociais, demográficas e econômicas que as 

distinguem das demais.  

 Apesar de os limites físicos dos bairros não coincidirem com os setores 

censitários, base geográfica do índice selecionado para avaliação da vulnerabilidade 

(IPVS), considerou-se que os bairros são escalas importantes de estudo. Além de se 

constituírem a base geográfica de referência das UBS, a denominação dos bairros 

carrega uma representação simbólica a eles socialmente associada, o que contribui 

para a investigação da vulnerabilidade que, como discutido, não é apenas material 

mas é também subjetiva e cultural (HAESBAERT, 2004). 

 Em suma, foram identificadas as ruas ou avenidas em que residem pessoas 

portadoras da doença; as ocorrências no interior de cada setor censitário foram 

contabilizadas e somadas e a seguir correlacionadas à característica das áreas de 

ponderação, dos bairros, classificação de vulnerabilidade social e distância das 

UBS.  

 

5.5 O municipio de São José dos Campos: território e vulnerabilidades 
 
 São José dos Campos situa-se na região do Vale do Paraíba, no Estado de 

São Paulo, entre os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. É o município mais 

habitado e de maior índice de riqueza da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVale), instituída em 2012. A região é caracterizada e marcada pela 

Rodovia BR 101, Presidente Dutra, eixo em torno do qual se estabeleu significativa 

estrutura urbana e industrial, ligando os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e 

cruzando as cidades da região (Figura 6).  

 A maior parte dos 629.921 habitantes do município (98,0%) vive na área 

urbana, que teve seus limites reconfigurados no ano de 2010 por Lei Complementar 

(Figura 7).  De modo geral, em comparação ao país e mesmo ao Estado de São 

Paulo, o município exibe IDHM alto (0,764 em 2010) nos três componentes 
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(educação, renda e longevidade) e os valores vem aumentando progressivamente 

entre as medidas censitárias (Tabela 1).   

 
Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - São José 
dos Campos- SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fundação Seade. Informações sobre os municípios paulistas. 
 
Figura 6. Localização do município de São José dos Campos, em relação ao país, ao 
Estado de São Paulo, à região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e à 
microrregião de saúde do Alto Vale do Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM 0,607 0,739 0,807 

IDHM Educação 0,409 0,655 0,764 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 43,71 58,06 70,28 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 42,26 73,87 93,09 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 62,72 85,00 89,77 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 35,88 71,12 78,58 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 17,32 47,92 56,79 

IDHM Longevidade 0,754 0,807 0,855 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 70,23 73,39 76,27 

IDHM Renda 0,727 0,765 0,804 

Renda per capita (em R$) 739,6
 

936,6
 

1.190,
 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por: Daniel José de Andrade 
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Figura 7. Setores censitários urbanos e rurais do município de São José dos Campos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SEADE, 2010. Elaborado por Daniel José de Andrade. 
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Figura 8. Áreas de ponderação do município de São José dos Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Obtido de IPPLAN (2017). 

 
5.5.1 Crescimento urbano espraiado e heterogêneo: as diferentes regiões de São 

José dos Campos 

 
 Em relação ao desenho urbano, a cidade de São José dos Campos é 

espraiada, e as plantas industriais instituídas na década de 1970 e ampliadas na 

década de 1980, que consolidaram São José dos Campos como pólo econômico 

regional, impulsionado pelo setor aeroespacial, são considerados tanto em 

documentos institucionais (IPPLAN, 2017) como acadêmicos (COSTA; MARIA, 
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2010) elementos que contribuíram para o desenho urbano atual. Esses elementos 

industriais que marcam a paisagem estão distribuídos ao logo da Rodovia 

Presidente Dutra (que separa as regiões Oeste, Centro e Leste 1 das regiões Sul, 

Sudeste e Leste 2) e na região sudeste do município, onde se localizam o aeroporto, 

o Instituto Técnico Aeroespacial (ITA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). 

 O núcleo urbano se originou na região atualmente definida como centro. Na 

década de 1970, acompanhando o movimento do Estado e se beneficiando de 

políticas que promoveram e intensificaram a instalação de indústrias, a cidade 

experimentou significativo crescimento econômico e demográfico, o que se refletiu, 

no desenho urbano, na verticalização das habitações observada, inicialmente, na 

regiao Central (COSTA; MARIA, 2010)  

 A região Sul se expandiu também nesse período, recebendo operários e 

populações realocadas pelas primeiras políticas habitacionais, instituídas no final da 

década de 1970, que removeram populações de áreas de risco ambiental para a 

realização de projetos viários de integração urbana. O bairro Campo dos Alemães, 

formado nesse processo, abrigou o primeiro conjunto habitacional, constituído de 

pequenos terrenos com “embriões habitacionais” de 17m2 , distante do centro e sem 

equipamentos de infraestrutura urbana (PAPALI, 2017).  Com o passar dos anos, 

essa, que é a região mais habitada do município, cresceu e se transformou em uma 

grande zona mista, recebendo investimentos em edificações verticais residenciais, 

especialmente após mudança de uso das plantas industriais, como a implantação do 

Vale Sul Shopping, em 1994, que atraiu investimentos para a classe média. 

 A região Leste se expandiu após a sul e foi formada por trabalhadores 

atraídos para o mercado de trabalho que adquiriram lotes para moradia. Tal origem 

é mantida, simbolicamente, pelo nome das ruas que compõem o bairro mais antigo, 

Novo Horizonte, que guarda diversas referências a ocupações (como rua dos 

vidraceiros, dos pintores, Praça Primeiro de Maio), bem como pela tradicional festa 

anual realizada no bairro para celebrar o dia do trabalho. No entanto, como 

ressaltam Costa e Maria (2010), a partir de 1980, destacam-se nessa área os 

loteamentos irregulares e os conjuntos habitacionais, cuja construção fez com que 

essa região concentrasse a maior densidade populacional no período e indicadores 

preocupantes de renda e ocupação, como se detalhará adiante. 
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 A década de 1990 a 2000 é marcada pela intensificação da verticalização 

(IPPLAN, 2017; COSTA; MARIA, 2010). A regiao Oeste recebeu significativo 

investimento privado e passou a ser delineada por condomínios horizontais de alto 

padrão, delimitados por muros, isolada do entorno e concentrando população 

detentora de boa parte da renda urbana do município.  

 No período de 2006 a 2015, na vigência do atual Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, editado em 2006, houve o ordenamento da expansão 

horizontal no município, com a aprovaçao de 26 loteamentos e a adição de 9.601 

lotes no mercado (IPPLAN, 2017). Esses loteamentos incluem os com lotes 

“padrão”, localizados na zona oeste da cidade; e os loteamentos com áreas 

inferiores a 250 metros quadrados, localizados predominantemente na região Leste.  

 Assim, atualmente, há três principais vetores de expansão em São José dos 

Campos: o vetor oeste, caracterizado por empreendimentos de alta renda; o vetor 

leste em que sobressaem empreendimentos voltados à habitação social; e o vetor 

sudeste, que possui tanto empreendimentos de alta renda, como de classe média 

(IPPLAN, 2017; Figura 9). Observa-se, assim, uma expansão urbana de diferentes 

características espaciais: enquanto na região oeste os lotes maiores abrigam 

população de renda mais alta, os empreendimentos com pequenos lotes e 

habitações sociais concentram-se nas periferias do tecido urbano, em especial nas 

regiões sul, sudeste, leste e norte. 
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Figura 9. Principais vetores de expansão urbana entre 2006 e 2016, identificados pelo 
IPPLAN (2017). 

 

 O processo histórico de desenvolvimento urbano que resultou na atual 

configuração socioespacial auxilia a compreender essa trama urbana heterogênea, 

que apresenta áreas que ora justapõem territórios de diferentes índices de 

inclusão/exclusão social (como as regiões centro e sul), ora áreas claramente 

demarcadas (como a região oeste, que exibe os melhores indicadores da cidade, e a 

região norte, de interface urbano/rural, com piores indicadores sociais).  
 Em 2017, o Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento, associação 

civil sem fins lucrativos criada em 2009 e que presta serviços à prefeitura, 

desenvolveu diversas ações prepatratórias para a elaboração do Novo Plano Diretor 

para o município. As informações que se seguem detalham as principais 

Fonte: Obtido de IPPLAN, 2017. 
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características demográficas, econômicas e a atual estrutura de serviços de cada 

região, com base nos documentos produzidos pelo IPPLAN (2017, 2017a, 20017b) e 

resumidas no Quadro 2. 

 De modo geral, a população se concentra no eixo centro-sul; a região leste 

contrasta áreas muito densas com vazios populacionais e a região oeste tem baixa 

densidade demográfica (IPPLAN, 2017). Em termos de vulnerabilidade, as áreas 

mais poupadas são as do entorno do eixo rodoviário da Dutra e a área central, 

enquanto que são consideradas áreas de alta vulnerabilidade: “áreas da várzea do 

Rio Paraíba do Sul; a região leste, especialmente as bordas próximas à rodovia 

Carvalho Pinto; a borda sul da região sul e a região norte, em especial nos limites da 

zona urbana com a rural” (IPPLAN, 2017, p.7), além dos assentamentos irregulares. 

 A região Centro ocupa aproximadamente 18,68 km quadrados da área 

urbana e, considerando os dois últimos censos demográficos, apresentou a menor 

taxa de crescimento populacional (0,20% ao ano) dentre as demais regiões. É 

subdividida nas áreas de ponderação Centro 1 e Centro 2 (Figura 8). A AP Centro 1 

apresenta características de desenvolvimento antigo e alguns bolsões de pobreza, 

como a Favela Nova Esperança, no Banhado, e outras comunidades com alta 

vulnerabilidade social como as Vilas Santa Cruz I, II e II. É composta por uma 

população idosa, sendo que os setores econômicos com maior percentual de mais 

idosos (idosos acima de 80 anos), estão nessa região. A região Centro 2 apresenta 

a maior renda média domicilar do município, a concentração da renda se situa nos 

setores próximos a avenidas de grande circulação, as Avenidas Nove de Julho, São 

João, Madre Paula e Rua Prudente de Morais; apresenta a menor média de 

moradores por domicílio (2,65), em sua maioria não nascidos na cidade (58%), mas 

que aqui estão há mais de vinte anos. Os indicadoes de escolaridade são altos e 

bem providos de serviço público e estrutura urbana. 

 A região Sul é a mais populosa, se fosse um município, seria o terceiro 

município em quantitade de habitantes da Região Metropolitana, atrás apenas de 

São José dos Campos e Taubaté. Ocupa 56,51 km2 da área urbana e possui três 

áreas de ponderação, Sul 1, Sul 2 e Sul 3. 

 A área de ponderação Sul 1 é abriga os setores mais distantes da área 

central, próximos à divisa com o município de Jacareí; com mais de 77 mil 

habitantes, é a segunda maior área em extensão populacional. Nesta região estão 

localizados os bairros denominados no documento do IPPLAN (2017a) “fundão da 
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zona sul” (p.142), no fim da Avenida Cidade Jardim e Estrada do Imperador, e que 

incluem bairros de alta densidade populacional, com população jovem e indicadores 

sociais desfavoráveis como Campo dos Alemães, Dom Pedro, Colonial, Jardim 

República e também o bairro Interlagos, de baixa densidade populacional e outros 

bairros adjacentes à Rodovia Tamoios. As condições nessa região são 

preocupantes: a renda domiciliar média é a metade da renda média municipal e a 

taxa de analfabestimo (6,8%) é uma das maiores do município, raros atingiram o 

ensino superior e 57% dos habitantes não tem instrução ou possuem o ensino 

fundamental incompleto. As piores condições estão nos bairros Dom Pedro e Campo 

dos Alemães, que possuem grande quantidade de domicílios de posse incerta, em 

processo de pagamento ou com construções inacabadas, o que contribui para a 

caracterização de um polo de pobreza, que a destaca das demais áreas de 

ponderação da região Sul. Como o documento de leitura técnica do IPPLAN (2017) 

destaca-se, a denominação “fundão da zona sul” “carrega um sentido espacial e 

também pejorativo, pois de fato as condições são expressivamente mais 

problemáticas” (p.142). Essa representação social negativa é reforçada por 

reportagens na mídia divulgando a violência e prevalência do consumo e comércio 

de drogas ilícitas na região (PAPALLI; ZANNETTI; VIANNA, 2017). 

 A Área de Ponderação Sul 2 é considerada uma das regiões com a melhor 

infraestrutura urbana de serviços e equipamentos sociais, incluindo de saúde, e 

apresenta os melhores indicadores da Região Sul, a renda média domiciliar é a 

terceira maior das áreas de ponderação, ficando atrás apenas da AP Centro 2 e da 

Região Oeste. Circunda as Avenidas Andrômeda e Cidade Jardim, possui como 

principais bairros o Jardim Satélite e Bosque dos Eucaliptos. Possui taxa de 

analfabestismo (2,01%) inferior à média do município, aproximadamente 19% da 

população possui ensino superior. 

 A Área de Ponderação Sul 3 é a de maior extensão da Região Sul, possui os 

bairros mais antigos, entre eles o Parque Industrial, e alguns loteamentos novos no 

Parque Residencial União, Bosque dos Ipês e Jardim Sul. Possui renda média de 

aproximadamente três mil reais, a quinta maior renda do município, atrás apenas 

das APs Centro 1 e 2, Oeste e Sul 2. Grande parte da população não possui ensino 

superior, somente 9,9 % concluíram o ensino superior, o que aproxima a região a 

condições da AP Leste 1 e AP Norte 1. A população em geral possui nível técnico e 

está empregada no setor da indústria.  
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 A Região Leste ocupa 134,69 km2 da área urbana e apresentou crescimento 

populacional de 1,68% ao ano (acima da média da cidade, 1,57%) no período entre 

2000 e 2010. É a mais extensa das regiões municipais e, como as demais, sua 

heterogeneidade interna é acentuada. Abriga área de proteção ambiental e mescla 

áreas de adensados bairros com infraestrutura de serviços e comércio a áreas de 

assentamentos precários, alguns regularizados, e vazios urbanos. Como assinalado, 

recebeu, desde 2006, contingente significativo de habitações de interesse social e 

ações de regularização fundiária, no entanto ainda possui uma das mais altas 

demandas habitacionais do município, inferior apenas à Região Sul. É marcada por 

equipamentos sociais (como o Hospital Municipal), de ciência e tecnologia (Parque 

Tecnológico), plantas empresariais (Refinaria Henrique Lage, REVAP) e ambientais 

(APA Leste), além da rodovia presidente Dutra, que corta a Região ao meio.  

 A região Leste possui três áreas de ponderação. A Leste 1, ao Norte da Via 

Dutra, possui bairros antigos e mais consolidados, rede de equipamentos sociais e 

se constitui como centralidade. Foi a única da região a registrar média de 

crescimento abaixo da municipal, e seus indicadores de escolaridade se equiparam 

ao da região como um todo. A Leste 2 se organiza em torno do bairro Novo 

Horizonte, que possui ampla rede de serviços, um parque, porém equipamentos 

sociais insuficientes para a demanda e a Leste 3 é a mais vulnerável, concentrando 

loteamentos irregulares e deficiente infraestrutura urbana básica. No Censo de 2010, 

40% da população dessa região declarou não ter instrução, ou apenas o ensino 

fundamental incompleto; apenas 2,3 % possui ensino superior completo. Esta é uma 

das regiões mais pobres e com condições precárias de São José dos Campos. A 

população tem como ocupação o comércio e trabalhos braçais e, em 2010, 

apresentou a maior taxa de desemprego de todas as áreas. 

 A região Sudeste ocupa cerca de 35 km2 da área urbana e foi dividida em 

três setores socioeconômicos para estudo, Jardim da Granja, CTA e Putim, que incui 

São Judas Tadeu e Pernambucana. É marcada pela presença física do CTA e se 

destaca também o estabelecimento prisional estadual. O setor Putim apresentou o 

maior crescimento populacional, principalmente em áreas de loteamento popular. No 

ano de 2016, mais de 5.000 habitantes se somaram à região, no conjunto 

habitacional Pinheirinho dos Palmares. Há acentuada inadequação na relação 

oferta/demanda de serviços sociais. A renda média domiciliar, aproximadamente R$ 

2.700, é a sexta mais baixa das áreas de ponderação. Quanto à educação, apenas 
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4,85% dos habitantes possuem nível superior; a metade possui ensino fundamental 

incompleto. Estão empregados no comércio e indústria; 3,78% são militares; a 

maioria está em ocupação de baixa complexidade. 

A região Oeste ocupa aproximadamente 44 km2 da área urbana e, embora 

não possua subregiões, a análise econômica a divide em quatro setores (Urbanova, 

Limoeiro, Jardim das Indústrias e Colinas/Aquarius). Como as demais, é 

heterogênea, abrigando áreas economicamente dinâmicas, empreendimentos para 

classes de média e alta renda, lotes empresariais e recente instalação de conjuntos 

habitacionais. Esta foi a área do município que apresentou a maior taxa de 

crescimento (5% ao ano), no período de 2000 a 2010, sendo ocrescimento 

populacional foi concentrado nos bairros Urbanova e Jardim Aquárius. Possui a 

segunda maior renda média domiciliar do município; é a única região do município 

que aparece como polo de desenvolvimento econômico. 

A Região Norte ocupa aproximadamente 63 km2 da área urbana e apresentou 

baixa taxa de crescimento populacional (0,81% ao ano) no período entre 2000 e 

2010. Divide-se em três Áreas de Ponderaçao, AP Norte1, AP Norte 2 e AP Norte 3. 

É região de transição para a área rural, marcada por áreas de proteção e terrenos 

com declividade, possuindo um pequeno, porém, tradicional centro de serviço, dada 

sua origem histórica que remonta à década de 1930, no bairro de Santana. 

A AP Norte 1 possui renda domiciliar abaixo da média do município, porém a 

maior da região Norte (R$ 2.544). Quanto à educação, 95% dos habitantes são 

alfabetizados, porém apenas 7% possuem ensino superior completo. As ocupações 

são de baixa qualificação, os moradores declararam profissões de comércio e 

serviço. 

A AP Norte 2 possui a mais precária situação quanto à infraestrutura e 

desenvolvimento, com a menor renda média domiciliar e características destoantes 

das demais áreas. Apenas 25% dos domicílios possuem rede de esgoto; mais da 

metade elimina dejetos por fossa; 40% dos domicílios são abastecidos por água de 

poços ou nascentes. Possui elevada taxa de analfabetismo (10%) e 

aproximadamento 60% da população não concluiu o ensino fundamental. 

A AP Norte 3 está localizada no Distrito de São Francisco Xavier, possui 

características semelhantes à AP Norte 2, com melhores condições habitacionais. 

Cerca de 12% da população se declarou como analfabeta e 64% não tem instrução 

ou não possuem ensino fundamental completo. 
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O que se observa dessa caracterização das regiões e áreas de ponderação é 

que, a despeito dos bons indicadores econômicos e sociais do município, a cidade 

seguiu o padrão de desenvolvimento das grandes cidades brasileiras, com 

heterogeneidades internas e um desenho que mescla o tradicional padrão 

centro/periferia (centros mais inclusivos, periferias de maior exclusão social) com o 

padrão em mosaico que vem sendo descrito pelos estudos que defendem o uso de 

escalas espaciais menores (NAJAR; PERES, 2007). Observam-se alguns atores 

envolvidos nesse desenho urbano, como apontado por Arantes, Vainer e Maricato 

(2000): o mercado imobiliário, apostando no desenvolvimento da região oeste e 

áreas do centro; o poder público, instituindo conjuntos habitacionais que se 

transformam em vetores de crescimento, sem, no entanto serem acompanhados de 

equipamentos públicos e investimentos sociais; a importância das políticas 

ambientais, com tensões entre as áreas de proteção ambiental e as ocupações e 

assentamentos humanos mesclando vulnerabilidade social e ambiental, como 

apontado por Rolnik e Klink (2011). Sob a imagem da cidade tecnológica, se 

espraiam territórios de vulnerabilidade social.  

 
Quadro 2.  Regiões administrativas do município de São José dos Campos, características 
territorias, sociodemográficas, rede de serviços e divisões territoriais definidas pela 
Secretaria de urbanismo e Sustentabilidade do Município de São José dos Campos, SP. 

Região Area População Densida
de 

Rede 
comér-

cio/servi
ços 

Áreas de 
Ponderação 

Carcateristicas urbanas Divisões territoriais ("bairros") 

Centro Região mais antiga e melhores indicadores econômicos. Boa oferta de equipamentos educacionais, pouca oferta equipamentos de saúde; 
unidades de especialidade e hospitais que atendem o município; maior número de equipamentos cultuarais do município; parques/praças 

18,6
8km

2 

72.115 3,86 rede 
diversiica

da, 
pública e 
privada 

Centro I Mais vulnerável, com 
loteamentos irregulares 

Banhado, Bela Vista, Vila Maria, Monte 
Castelo, Jardim Paulista, Jardim Augusta, 

Centro 

Centro II Melhores indicadores de 
renda e instrução. 

Esplanada, Vila Ema, Vila Adyana, São 
Dimas, Vila Betania, Jardim Maringá 

          

Sul Grande heterogeneidade: urbanização adensada e consolidada; áreas ambientalmente frágeis; urbanização esparsa com carência 
urbanística e de serviço 

56,5
1 

233536 4,13 ausente SUL 1 "Fundo da região sul", 
bairros densos e  piores 

indicadores 
socioeconomicos, 

equipamentos sociais 
insuficientes para a 

Campo dos Alemães, Dom Pedro, 
Colonial, Jardim República, Interlagos 
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demanda 

   diversific
ada - 
polo 

Sul 2 Boa rede de equipamentos 
sociais, incluindo saúde. 

Bons indicadores 
econômicos e sociais 

(educação) 

Jardim Satélite, Bosque dos Eucaliptos, 
São bento 

   diversific
ada 

Sul 3 Heterogênea, renda média, 
nível técnico de formaçào, 

emprego no setor industrial 

Morumbi, Oriente, Jardim America, 
Parque Industrial, Chácaras Reunidas 

          

Leste           

 

Região cuja expansão recente se caracteriza pelo vetor público orientado por políticas habitacionais 

134,
69 

160990 1,20 centralid
ade 

tradicion
al 

Leste 1 Centralidade, população 
adulta 

APA Leste; Vila Indsutrial; Tesouro; 
Eugenio de melo;  

Area População Densida
de 

Rede 
comércio
/serviços 

Áreas de 
Ponderação 

Carcateristicas urbanas Divisões territoriais ("bairros") 

   ausente Leste 2 Mescla bairro  antigo e 
adensado e diferentes 

rendas. 

Petrobrás, Vista Verde, Santa Inês, Novo 
Horizonte 

   ausente Leste 3 População jovem, ausência 
dee quipamentos sociais; 
loteamentos clandestinos 

irregulares e 
vulnerabildiade social 

Capão Grosso, Bom Retiro, Mato Dentro, 
Cajuru, Campos de São José, Pousada do 

Vale 

                

Sudeste Região territorialmente fragmentada,  pelas barreiras físicas impostas pelo DCTA, INPE, Embraer, aeroporto, Revap, rodovias. Expande-se, 
igualmente, por loteamentos populares 

35 45800 1,31 precária  Ausência de rede de 
serviços e equipamentos 
sociais; inexistência de 

equipamentos de cultura, 
ciclovias e áreas verdes 

públcias leva a 
deslocamentos. Recebeu 
conjunto habitacional em 

2016 de mais de 1200 
residências 

CTA, Jardim da Granja, Putim, São Judas, 
Pernambucana 

          

Oeste Área de maior expansão demográfica. Abriga indústrias e residenciais e é referido como um centro de desenvolvimento econômico 

44 41163 0,94 insuficie
nte, 

pública e 
privada 

 Expande-se por 
condomínios horizontais e 
verticais para classe média 

e alta 

Urbanova; Colinas/Aquarius; Jardim das 
Industrias e Limoeiro 
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Norte Área de antigo desenvolvimento urbano, hoje estagnada. Marcada por elementos naturais, transição para zona rural. 

63 59800 0,95 insuficie
nte 

Norte 1 Centro comercial pequeno 
e tradicional. Equipamentos 

sociais 

Santana, Altos de Santana, Alto da Ponte, 
Vila Paiva e trecho Vargem Grande 

    Norte 2 Precária situação 
econômica e de 

infraestrutura urbana 

Norte de Vila Paiva, Vargem Grande, 
Buquirinha 

        Norte 3   São Francisco Xavier 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.5.2 Saúde pública: uma rede desigualmente distribuída no território 

 
 A estruturação da rede de saude acompanhou a transformaçao da cidade 

sanatorial em industrial, especialmente no que diz respeito à questão espacial. 

Espraiamento e acessibilidade, dada a vulnerabilidade social das populações que 

chegavam para trabalhar na indústria, foram elementos que marcaram a ordenação 

física da rede. 

 O município de São José dos Campos se expandiu no mesmo passo da 

urbanização do pais, entremeando ”áreas vastas e expandidas” a vazios” (SANTOS, 

1996, p.96); e sofreu o fenômeno da ”periferizaçao” como definida por Kowarik 

(1993, p.35), um espraiamento do tecido social sem equipamento urbanos que 

garantissem condições sociais mínimas à população que o ocupava. As regiões 

periféricas de expansão urbana do município foram identificadas, na década de 

1970, como áreas de risco para a saúde, por seu isolamento social e elevado de 

custo de transportes (SILVA, 1978). Com o passar do tempo, os índices de 

saneamento, diferente para as regiões do município, expunham um centro populoso 

e bem equipado, em contrapartida das regiões Sul, Norte e Leste, que 

apresentavam infraestrutura deficiente. 

 A rede de saúde pública foi organizada no final da década de 1970, 

composta, inicialmente, por dois serviços: assistência médica para os servidores 

municipais e um serviço de assistência social, que, por meio de filantropia, 

fortalecida pelo passado sanatorial da cidade, prestava serviços de saúde à 

comunidade em geral. A assistência médica era provida a trabalhadores registrados, 

por meio de convênios com empresa do posto assistencial do INAMPS (Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) localizado na região Central. 
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No ano de 1976, foram inauguradas as primeiras Unidades de Saúde, que, 

juntamente com um Pronto Socorro Municipal e uma Unidade de Pronto 

Atendimento, formavam a rede de saúde pública do município (VIANNA, 2007). 

 O diagnóstico de vulnerabilidade social fundamentou, ao final da década de 

1970, o planejamento e implementação de serviços de saúde de atenção primária, 

como unidades avançadas de saúde, com o intuito de atingir as áreas mais carentes 

e de difícil acesso. Foram priorizadas, nesse momento, as áreas da região sul, como 

resposta às demandas identificadas pelo setor de planejamento urbano. Segundo 

Vianna (2007), a saúde pública se instituiu tanto como serviço como equipamento 

social e, sob a orientação do sanitarista Gilson Carvalho, as unidades eram 

orientadas a reconhecer e atuar no território, instalando-se preferencialmente na 

periferia. As unidades avançadas transformaram-se em Unidades Básicas de Saúde, 

sendo as primeiras construídas a partir de 1976 e alocadas em áreas precárias, na 

área rural (Bonsucesso, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier), na região Norte e 

na região Sul, que se expandia e abrigava a recente população migrante atraída 

pela indústria (VIANNA, 2007). 

 Pode-se dizer que os equipamentos sociais – de saúde, e também educação, 

assistência social, cultura – foram implementados nos territórios como resposta a 

demandas específicas ou situações identificadas como de carência, não, porém, 

como fruto de uma estratégia territorial de planejamento integrado, que 

disponibilizaria o acesso à habitação e, igualmente, à educação, ao trabalho e ao 

lazer, favorecendo a vida e saúde das pessoas. Dessa maneira, os indicadores 

sociais do município, embora favoráveis em comparação ao país e ao Estado de 

São Paulo, distribuem-se desigualmente pelo território e revelam áreas de 

precariedade, que vem sendo priorizadas para a localização de unidades básicas de 

saúde, muitas vezes ainda insuficientes diante da demanda ou de difícil 

acessibilidade.  

 Em termos físicos, de equipamentos, a rede de saúde do município é ampla e 

bem equipada e  é constituída de unidades próprias e unidades conveniadas.  A 

maior parte das unidades próprias tem gestão municipal, porém, dois pronto 

atendimentos e o hospital municipal, além de alguns serviços de especialidades, são 

geridos por organizações sociais.  

 A rede de atenção primária é constituída por 44 unidades, sendo quatro 

classificadas como “unidades avançadas”, em territórios rurais ou de expansão 
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urbana recente, sem infraesturura, e treze do total (29,5%) são organizadas no 

modelo de Estratégia Saúde da Família, totalizando 43 equipes de saúde da família 

(ESF) (Figura 10).  A razão de unidades por habitante é de uma unidade para cada 

15 mil habitantes, dentro do padrão preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde. No entanto, as diferenças em adensamento populacional podem tornar essa 

razão bastante inadequada, demandando maior número de unidades e equipes. 

Como exemplo, há cenários que concentram setores densamente povoados, como 

nas regiões Sul e Leste; outros constituídos por áreas de habitações esparsas, como 

as AP do extremo norte ou o extremo sul e leste; e áreas em dinâmica 

transformação, como, por exemplo, aquelas que abrigam os novos conjuntos 

habitacionais. Esses últimos levam a determinados territórios grande contingente 

populacional, como o Pinheirinho dos Palmares, na região leste, com suas 1.461 

unidades residenciais, à margem da rodovia Carvalho Pinto, distantes da trama 

urbana.  

 Além da rede básica, a rede especializada do município é robusta. Dispõe de 

rede regionalizada de saúde mental e reabilitação, e diversas unidades 

especializadas localizadas na região central: uma unidade de referência para 

gestação de risco e gestação na adolescência; uma unidade de especialidades em 

saúde; laboratório próprio; centro de referência em saúde do trabalhador; farmácia 

de alto cuso; centros de referência em doenças infecciosas e tratamento e 

prevenção de tuberculose, lesões e dermatologia sanitária. A rede de urgência e 

emergência é constituída por sete unidades de pronto atendimento distribuídas 

regionalmente e dois hospitais, um na região sul e um, referência para trauma, na 

região leste.  Esta rede altamente especializada produz razão adequada de 

consultas por habitante (2,80 por mil habitantes por ano, em 2014) mas baixo índice 

de consultas de atenção básica (0,78 por mil habitantes por ano) e a necessidade de 

“inverter o modelo” da rede de cuidados é pauta frequente nas reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde e prioridade nos planos municipais (PMSJC, 2013). 
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Figura 10. Distribuição das Unidades Básicas de Saúde no Município de São José dos 
Campos por área de ponderação. 

 

  A atenção materno infantil, área que abriga as ações de controle da sífilis 

congênita, é composta pelas unidades básicas de saúde, que realizam ações de 

saúde reprodutiva, incluindo o pré natal; pelos serviços especializados (Hospital Pró 

Visão, na região sul, ultrassom; Hospital Antoninho Rocha Marmo, no centro, 

exames diagnósticos; Ambulatório Médico de Especialdiades, no centro, exames 

especializados e gestação de risco; Hospital Municipal, região leste, exames 

especializados e gestação de risco). Os partos são realizados no Hospital Infantil 

Antoninho Rocha Marmo e Hospital Municipal. Esta pesquisa se ateve à distribuição 

espacial das unidades de atenção primária (UBS), dada sua importância 

fundamental para o controle da sífilis congênita e sua atuação territorializada. 

 Todas as UBS possuem uma referência técnica para as ações de vigilância 

epidemiológica. O protocolo de cuidado pré-natal está implementado há vários anos 

e, em 2015, o protocolo para o diagnóstico e acompanhamento de gestante com 

testes reagentes para sífilis e seguimento dos recém-nascidos foi revisto e 
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implementado, seguindo as orientações do Centro de Vigilância Epidemiológica do 

Estado. As ações na rede são orientadas por esse  documento norteador.  O 

protocolo orienta as ações de prevenção e tratamento, incluindo o relacionamento 

entre os serviços de atenção primária, secundária e terciária.  A despeito dessa 

rede, o percentual de gestantes com sete ou mais consultas de pré natal está em 

declínio (83,7% das gestantes em 2008 para 77,0% em 2014) e o percentual de 

nascidos com baixo peso e sífilis congênita, aumentando. (IPPLAN, 2017b; PMSJC, 

2017). Estudos da secretaria municipal de saúde apontam problemas na rede 

pública e privada, com pouca diferença de indicadores entre as regiões, com a 

exceção de maior índice de cesarianas na região oeste (PMSJC, 2017). (Quadro 3) 

 Na rede de atenção básica, a estratégia saúde da família foi implementada no 

município tardiamente, seguindo o padrão dos grandes municípios paulistas, em que 

a estrutura da rede e questões financeiras e políticas retardaram a implantação 

desse modelo assistencial com base nos territórios de vida. Quarenta das 43 

equipes de saúde da família foram implementadas no ano de 2014, incluídas no 

Programa Mais Médicos para o Brasil. Análise realizada pela Secretaria de Saúde e 

apresentada no Conselho Municipal de Saúde em 2017 evidenciou que as unidades 

com o modelo implementado tinham melhor desempenho em indicadores de 

processo (consulta por habitante, percentual de consultas de pré natal) e resultado 

(internação por causas evitáveis). (PMSJC, 2017) 

 Em relação ao perfil epidemiológico, São José dos Campos apresenta como 

principais causas de morte, as mesmas do Estado de São Paulo e do Brasil, 

doenças do aparelho circulatório seguidas de neoplasias (Quadro 3). Este perfil é 

característico da transição epidemiológica, em que as doenças e agravos não 

transmissíveis passam a responder pela maioria dos óbitos, em função do processo 

de envelhecimento da população e da melhoria de acesso aos serviços de saúde.  

 Por fim, há diferenças regionais significativas na estrutura da rede de saúde, 

melhor equipada na região central e com equipamentos de saúde em número 

significativo para a região sul, porém insuficientes para a demanda dessa populosa 

região. Os indicadores de saúde, no entanto, na escala regional, não parecem ser 

influenciados por essas diferenças estruturais (Quadro 3). Entre as principais causas 

de internação, chama a atenção a importância das complicações da gravidez e do 

parto, na região norte e a tendência, embora menos acentuada nos últimos dois 

anos, de maior mortalidade infantil nas regiões leste e norte. (Quadro 3) Dada a 
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heterogeneidade das regiões, escalas menores são mais indicadas para identificar 

essas diferenças – como apontam Najar e Peres (2007), a cidade pode ser lida com 

um mapa, reunindo, de forma segmentada, grupos e atividades, conformando um 

“mosaico de mundos sociais distintos” (p. 677) que, de forma heterogênea, desigual 

e conflituosa disputam e desenham territórios nos espaços. 

Novamente se ressalta que, como descrito para o país (PAIM et al, 2011), no 

município de São José dos Campos, a transição epidemiológica foi incompleta, a 

urbanização, desigual e a estruturação do sistema de saúde ainda precisa se 

consolidar, pois doenças infecciosas novas e re-emergentes estão na pauta 

prioritária da saúde, algumas com caráter epidêmico, como ocorre com a condição 

em estudo nesse trabalho, a sífilis congênita. 
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Quadro 3. Características regionais significativas para a saúde, principais causas de óbito e 
internação hospitalar pelo SUS e indicadores. 

Região Pontos de Carcaterísticas regionais significativas para a saúde, principais causas de óbito e tendência de mortalidade infantil 

Centro 

Principal característica para a saúde: população idosa e rede de serviços intrasetorial não articulada para a proteção dessa 
população. Diversos serviços especializados, porém, em imóveis de estrutura inadequada. 

Principais causas de óbito: pneumonias, doenças cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração.                                                                                               

Internação hospitalar pelo SUS: traumatismos acidentais, pneumonia e doenças isquêmicas do coração. 

Indicadores de saúde: Mortalidade infantil e baixo peso ao nascer inferiores à média municipal, estabilizados. 

Sul 

Principal característica para a saúde: população jovem e rede de serviços subdimensionada para a demanda, tanto na atenção 
básica, que requer a implantação da ESF, como na especializada, com demanda para serviços de saúde mental, reabilitação e 
adequação de recursos humanos no Hospital de Clínicas Sul 

Principais causas de óbito: pneumonias, doenças cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração.                                                                                              

Principais causas de internação hospitalar pelo SUS: pneumonia, os traumatismos acidentais, doenças isquêmicas do coração e 
doenças do aparelho urinário. 

Indicadores de saúde: Mortalidade infantil e baixo peso ao nascer inferiores à média municipal, estabilizados. 

Leste 

Principal característica para a saúde: população jovem. Rede de urgência deeficitária (mas em expansão), modelo de atenção 
primária ainda em transição para ESF. 

Principais causas de óbito: doenças cerebrovasculares, pneumonias e doenças isquêmicas do coração.                                                                                                

Principais causas de internação hospitalar pelo SUS: pneumonia, traumatismos acidentais, colelitíase/colecistite e doenças 
isquêmicas do coração. 

Indicadores de saúde: Mortalidade infantil e baixo peso ao nascer em declínio, mas ainda superiores à média do município 

Sudeste 

Principal característica para a saúde: população jovem. Rede de urgência deficitária. Uma unidade (Jardim da Granja) 
subdimensionada e e necessidade de unidade para atender ao conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares 

Principais causas de óbito: pneumonias, doenças cerebrovasculares, demais neoplasias malignas e outras doenças cardíacas                                                       

Principais causas de internação hospitalar pelo SUS: pneumonia, traumatismos acidentais, doenças isquêmicas do coração e 
doenças do aparelho urinário. 

Indicadores de saúde: Mortalidade infantil oscila (população pequena) e baixo peso ao nascer vem aumentando 
progressivamente, atingindo a média do município. 

Oeste 

Principal característica para a saúde: população adulta. Ressalta apenas uma unidade inadequada para a demanda (Jd das 
Indústrias) 

Principais causas de óbito: doenças cerebrovasculares, pneumonias e doenças isquêmicas do coração.                                                                         

 Principais causas de internação hospitalar pelo SUS: pneumonia, os traumatismos acidentais, doenças isquêmicas do coração e 
acidentes de transporte 

Indicadores de saúde: Mortalidade infantil oscila e baixo peso ao nascer ligeiramente superior à média do município 

Norte 

População menos envelhecida do que na região centro, mas mais adulta do que nas regiões Sul e Leste. A extensão geográfica e 
baixa densidade populacional demanda melhor estrutura de atendimento de emergência. Sugere fortalecimento da ESF, com 
adquação das equipes e estruturar a rede com serviços de saúde mental e reabilitação. 

Principais causas de óbito: doenças cerebrovasculares, pneumonias e doenças isquêmicas do coração.                                                                            

Principais causas de internação hospitalar pelo SUS: traumatismos acidentais, pneumonia, complicações da gravidez e do parto, 
e doenças isquêmicas do coração 

Indicadores de saúde: Mortalidade infantil e baixo peso ao nascer em declínio, mas ainda superiores à média do município 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6 RESULTADOS: SÍFILIS CONGÊNITA NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 
 A cada ano nascem, na região, cerca de 34.000 crianças. Em 2015, 191 

crianças nascidas com sífilis foram notificadas para os três grupos de Vigilância 

Epidemiológica da região (os núcleos de São José dos Campos, Caraguatatuba e 

Taubaté, que conformam o Departamento Regional de Saúde 17). Do  total de 191 

notificações, 68 (35,6%) ocorreram em São José dos Campos, correspondendo à 

incidência de sífilis congênita de 5,7/1.000NV, para a RMVale e 3,4/1.000NV, para o 

município de São José dos Campos, valores elevados para as metas nacionais e 

estaduais estabelecidas.  Na relação enviada pela Secretaria Municipal de Saúde de 

São José dos Campos, 39 UBS (das 42 que o município possui) foram indicadas 

como tendo casos de sífilis congênita em acompanhamento.  

 As orientações do Ministério da Saúde foram adotadas pela RMVale e 

municípios. Em 2016, o Comitê Regional de investigação de óbitos infantis e 

maternos passou a incorporar o controle da sífilis como uma meta prioritária, 

coletando dados e reforçando a implantação de medidas de prevenção e controle, 

por meio de seminários de educação. No entanto, os índices se mantém em 

ascensão.  

 

6.1 Descrição dos casos 
 
 Entre 2015 e 2016 nasceram em São José dos Campos 19.329 crianças 

(9.788 e 9.541, respectivamente). Deste total, 207 foram notificadas como 

portadoras de sífilis congênita. 

 O Banco de dados de Sífilis Congênita foi obtido no mês de setembro de 2017 

com a equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de São 

José dos Campos, que permitiu acesso ao SINAN. Dos 231 casos registrados no 

banco, foram excluídos do estudo nove RN não nascidos em São José dos Campos 

(nove) e 15 registros duplicados, resultado em 207 casos passíveis de investigação. 

Dos 207 casos, 108 foram notificados no ano de 2015, com redução para 99 casos 

notificados no ano de 2016. O número de casos notificados por mês variou de 3 a 14 

em 2015 (media de nove casos por mês) e 4 a 14 em 2016 (média de oito casos 
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notificados por mês). Em todos os meses houve notificação não se observa curva de 

tendência ou padrão na distribuição por mês. (Figura 11). 

 
Figura 11. Casos de sífilis congênita nascidos de mães residentes de São José dos Campos 
notificados, por mês de notificação, anos 2015 e 2016. 

Fonte: Produzido pela autora a partir de dados do Tabnet da SMS-SP. 

 

De modo geral, os recém-nascidos notificados para sífilis congênita 

apresentaram características semelhantes ao relatado na produção acadêmica 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características demográficas e sociais de recém-nascidos com síflis congênita e 
suas mães, São José dos Campos, 2015-2016. 

Variável n % 

Sexo da criança   

  Feminino 110 53,1% 

  Masculino 78 37,7% 

  Ignorado 19 9,2% 

Localização*   

  Rural 8 3,90% 

  Urbano 197 96,10% 

Instrução da mãe   

1a a 4a serie incompleta EF 
 

6 2,9% 

Até 4a serie completa EF 
 

11 5,3% 

5a a 8a serie incompleta EF 
 

32 15,5% 

  Ensino fundamental completo 19 9,2% 

  Ensino médio incompleto 20 9,7% 
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Ensino médio completo 
 

55 26,6% 

Educação superior incompleta 
 

2 1,0% 

Educação superior completa 
 

2 1,0% 

  Ignorada 60 29,0% 

Raça da mãe   

Branca 
 

100 48,3% 

  Preta 20 9,7% 

  Parda 64 30,9% 

  Ignorado/em branco 23 11,1% 

Idade da mãe   

  Variação (mínimo – máximo) 15 a 43 anos  

  Média e DP 26 + 7 anos  

Ocupação da mãe   

  Ignorada 22 10,6% 

  Dona de casa 25 12,1% 

  Demais 13 6,3% 

  Em branco 147 71,0% 

Pré natal (mãe)   

  Sim 196 94,7% 

  Não 11 5,3% 

Diagnóstico de Sifilis materna   

  No pré-natal 170 82,1% 

  No parto/curetagem 20 9,7% 

  outros 5 2,4% 

  Ignorado 12 5,8% 

Tratamento da parceria   

  Sim 81 39,1% 

  Não 114 55,1% 

  Ignorado 12 5,8% 

Diagnóstico definitivo   

  Sífilis congênita 126 60,9% 

  Aborto/natimorto 12 5,8% 

  Sífilis descartada 66 31,9% 

  Outros   

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com dados do SINAN. 
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Os dados obtidos do SINAN mostram que a grande maioria dos casos foram 

notificados em área urbana (96,10%), nascidos de mães relativamente jovens 

(média de idade, 26 anos, variando de 15 a 43 anos), de média escolaridade (32,9% 

com ensino fundamental incompleto/completo), em concordância com os dados 

nacionais (BRASIL, 2013, 2015b). Dos campos informados, há discreto predomínio 

de mães brancas, em comparação a pretas e pardas. A maior parte do campo 

ocupação não foi preenchida, mas há alto percentual de donas de casa (12,1%). A 

maior parte das mães (94,7%) realizou pré-natal e, como identificado por Domingues 

et al. (2013; 2015) e Pinto (2016), entre outros autores, o diagnóstico de sífilis 

adquirida foi realizado nas consultas de pré natal (82,1%), mas oportunidades de 

tratamento foram perdidas.  

 Do total de casos, 126 (60,9%) receberam diagnóstico definitivo de sífilis 

congênita, 12 (5,8%) foram abortos/natimortos e em 66 (31,9%) o diagnóstico de 

sífilis congênita foi descartado. A titulação materna antes do parto foi baixa em 65 

mães (31,4%) e igual ou superior a 1:16 em 16,9%.  Esta informação é importante 

pois mostra significativa sensibilidade nas orientações do Ministério da Saúde: em 

muitos casos pode-se estar diante apenas de uma cicatriz sorológica e não de mães 

portadoras de sífilis. 

 Outro resultado em consonância com as publicações acadêmicas é o não 

tratamento das parcerias (MIRANDA et al., 2012; CAMPOS et al., 2012; 

MAGALHÃES et al., 2013; PINTO, 2016).  A maior parte dos parceiros (55,1%) não 

recebeu tratamento, e em 5,8% dos casos essa informação não estava disponível. 

Houve ainda a afirmação da re-contaminação após relação com o parceiro não 

tratado. Miranda et al. (2012) ressaltam a dificuldade das mulheres em discutir com 

as parcerias questões relativas ao uso de preservativo e necessidade de tratamento. 

 Assim, as informações disponíveis indicam uma caracterização das mulheres 

em consonância com a produção acadêmica, apontanto certa vulnerabilidade pela 

relativa baixa instrução e deficiências no cuidado, dado as diferenças entre o índice 

de realização de pré-natal, alto, e o índice de tratamento dos parceiros, inferior a 

50%.  

 O campo aberto do sistema (outras observações) auxilia a compreender o 

funcionamento da rede e a dificuldade de tratamento das parcerias. Foi preenchido 

em 104 dos 207 casos notificados, complementando 50,2% das respostas fechadas 

da ficha de notificação. Foram encontrados dois núcleos de respostas nas 
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observações consideradas relevantes pelos profissionais que realizaram o 

atendimento: as dirigidas à “clínica e rede de cuidado” e às “vulnerabilidades das 

mães”. 

 Em relação à clínica, há diversas anotações sobre orientações recebidas dos 

profissionais da vigilância quanto à interpretação dos resultados laboratoriais. Em 

um caso o profissional que registrou a informação questionou se o não tratamento 

do parceiro se deveria à falta de penicilina benzatina (de fato, houve 

desabastecimento do medicamento, cujo sal é importado da China) (SÃO PAULO, 

2016). São frequentes, também, preocupações com a continuidade do cuidado, 

como o registro do tratamento iniciado no hospital e sua continuidade com 

atendimento domiciliar; orientações e contatos realizados com as UBS de origem 

das pacientes para elucidar dúvidas e garantir o seguimento. A rede parece 

funcionar de modo cooperativo. 

 No núcleo temático vulnerabilidades, destacam-se as particularidades que 

apontam as vulnerabilidades socioespaciais das mães: há mães dependentes 

químicas (oito casos anotados como usuárias de drogas ilícitas, como cocaína, e 

lícitas, como álcool), em regime de restrição de liberdade, em clínicas de 

reabilitação, moradoras de rua e de abrigos familiares. Essa caracterização foi 

também encontrada em uma pesquisa qualitativa realizada no município de São 

José dos Campos com mães de crianças nascidas com sífilis: a alta mobilidade de 

endereço e a fragilidade dos laços familiares, combinada à combinação de uso de 

substâncias pelas mulheres ou suas parcerias foi achado comum (VIANNA et al., 

2017) 

 A relação com os parceiros é relatada em seis registros, sempre em 

referência ao tratamento. Há mães que após o diagnóstico deixaram o parceiro ou 

afirmam não ter relacionamento sexual, outras que referem ter tido relacionamento 

sem preservativo após o diagnóstico por falta de informação; há aquelas que estão 

com outro parceiro, com quem se relacionam sem preservativo e casos em que as 

mães não sabem informar tratamento ou paradeiro do parceiro, ou que o contato é 

dificultado, em especial nos casos de parceiro em regime de privação de liberdade. 

A associação a outras IST, como AIDS e uretrite, é mencionada. Em todos esses 

casos o tratamento foi considerado incompleto e repetido e a criança avaliada e 

acompanhada.  
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 Observa-se, assim, na prática, a adoção das normativas da Vigilância 

Epidemiológica. Há referência à busca de informações (resultado de exame, 

comprovação do tratamento da mãe e da parceria) no cartão de pré-natal e aos 

riscos estabelecidos (não tratamento do parceiro, situação de rua), condições que 

levam ao maior cuidado nas orientações terapêuticas.  A menção ao protocolo 

clínico é frequente e, como afirmado acima, há a preocupação com a continuidade 

do cuidado, em especial por meio do atendimento domiciliar.  Registra-se, 

igualmente, a vulnerabilidade social das mulheres, as frágeis parcerias, a alta 

frequência de não tratamento das parcerias. Faz-se a reflexão, de acordo com Najar 

e Peres (2007) de se analisar essas estruturas que levam a diferentes socializações 

e se as mesmas teriam um componente espacial envolvido. 

 

6.2 A notificação de sífilis congênita e o índice paulista de vulnerabilidade 
social 
 
 Observa-se que o município, em concordância com os indicadores 

econômicos e sociais apresentados e com sua classificação pelo IDHM, apresenta a 

maior parte de sua população (75,3%) em situação de baixa vulnerabilidade social. 

É uma medida superior à média do Estado de São Paulo, que apresenta 70,3% da 

população nessas categorias (FUNDAÇÃO SEADE, 2010).  Dada essa alta 

ocorrência de setores censitários de baixa vulnerabilidade, somada ao grande 

número de categorias (sete) que compõem o índice, o mapeamento do município 

por IPVS gerou mapa de difícil leitura (Anexo B). Deste modo, optou-se por analisar 

a relação entre a ocorrência de casos e a vulnerabilidade aferida pelo IPVS por meio 

de estatística descritiva e analítica.   

 A despeito de a maior parte de sua população (75,3%) se encontrar em 

situação de baixa vulnerabilidade social, a análise dos setores censitários por 

presença de caso notificado de SC evidencia um maior percentual relativo de casos 

em setores de maior vulnerabilidade social, especialmente na área rural, que se 

refletem nas taxas de casos por setor de vulnerabilidade. (Tabela 3). 
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Tabela 3. População, número de casos e taxa de sífilis congênita por 10 mil habintantes, por  
setor censitário clasificado pelo Índice Paulista de Vulnerabildiade Social (IPVS). Município 
de São José dos Campos, 2015-2016 

Classificação - IPVS n casos População residente Casos/10 mil habitantes 

Baixissima vulnerabilidade 3 58258  0,52  

Vulnerabilidade muito baixa 66 283403  2,33  

Vulnerabilidade baixa 53 132679  3,99  

Vulnerabilidade media 43 90024  4,78  

Vulnerabilidade alta (Urbanos) 30 48622  6,17  

Vulnerabilidade alta (Rurais) 7 4845  14,45  

Vulnerabilidade muito alta (agl. 
Subnormais) 3 7048  4,26  

Total 205 624879  3,28  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 Observa-se que a taxa de notificação de casos de sífilis congénita eleva-se 

com o grau de vulnerabilidade, e torna-se extremamente elevado na áera de maior 

vulnerabilidade rural. Embora o gradiente seja crescente, a análise pelo teste de 

Pearson não revelou associação estatística (p=0,141). Observando a curva de 

correlação, pode-se notar que a curva tem tendencia de linearidade, porém as 

categorías de vulnerabilidade média e alta urbana apresentam valores menores do 

que o esperado, caso houvesse correlação. 

 
Figura 12.Correlação linear entre grau de vulnerabilidade e notificação de sífilis congénita. N 
= 202. Excluídos casos em aglomerados subnormais (três casos, no Jardim Nova 
Esperança, Banhado), pela inconsistência desse registro nos formulários. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Assim, parece haver uma tendência de associação entre a vulnerabilidade, 

conforme medida pelo indicador agregado IVS (que, como apresentado, tem como 

principais componentes a renda, o grau de instrução, a composição familiar) porém 

sem correlação estatística. A área rural se destaca como área de vulnerabilidade e 

há problemas no registro de casos notificados em áreas de aglomerados 

subnormais, com classificações distintas por setor censitário. 

 A etapa seguinte da pesquisa analisa se há correlação espacial na ocorrência 

dos eventos, procurando investigar a vulnerabilidade socioespacial e, considerando 

que um dos fatores que pode modular o risco, atuando positivamente sobre a 

condição de saúde das populações, é o acesso a serviços de saúde, é seguida do 

estudo da relação entre a localização espacial dos casos notificados e a proximidade 

das unidades responsáveis pelo cuidado na gestação, as Unidades Básicas de 

Saúde. 

 

6.3 Mapeamentos e estudos 
 
 Após fornecimento dos dados por parte da Vigilância Epidemiológica, foram 

realizados os procedimentos de limpeza do banco e georeferenciamento, conforme 

descrito na metodologia para o mapeamento dos casos e análise espacial. 

 Os primeiros mapas mostram a distribuição dos casos de sífilis congênita no 

município de São José dos Campos por área de ponderação – AP, classificação do 

IBGE que agrupa setores censitários e corresponde às subregiões classificadas pelo 

IPPLAN no documento técnico para a revisão do Plano Diretor (IPPLAN, 2017a) 

(Figura 13) e por bairro (Figura 14).  

 

6.3.1 Estudo por área de ponderação 

 
 O estudo por área de ponderação revelou maior concentração de casos na 

AP Sul 1, caracterizada pelo adensamento populacional, precariedade de 

indicadores socioeconômicos e insuficiência de equipamentos sociais para atender a 

demanda (6,26 casos por 10.000 hab); seguida da Centro 1 (5,52 casos por 10.000 

hab) e Leste 2 (4,79 casos por 10.000 hab), áreas de ponderação de características 

mistas, mesclando setores de inclusão e exclusão social e da AP Norte 2, de 

precárias infraestrutura urbana e condição socioeconômica e características rurais 
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(4,09 casos por 10.000 hab)  (Tabela 4; Quadro 2). Como se observa, os casos 

estão concentrados nas áreas de ponderação de menor poder socioecônomico, 

menos desenvolvimento e contendo bolsões de pobreza, com destaque para as 

áreas de ponderação Sul 1, Centro 1 e Leste 2. 

 
Tabela 4. Número e índice de casos de sífilis congênita notificados no municipio de São 
José dos Campos, 2015 e 2016, por área de ponderação. Fonte: Construído pela autora a 
partir de dados da VE/SMS-SJC e Censo 2010 (IBGE) 

Área de 
ponderação 

Casos de 
SC (n) Área População Dens. Hab. Densidade casos 

(*10.000 hba.) 

Centro 1 23 10.651.845 41.654 3,91 5,52 

Centro 2 7 8.028.718 30.461 3,79 2,30 

Leste 1 18 59.391.757 57.850 0,97 3,11 

Leste 2 22 24.557.304 45.963 1,87 4,79 

Leste 3 19 63.109.942 57.190 0,91 3,32 

Norte 1 16 46.926.355 52.820 1,13 3,03 

Norte 2 8 593.569.841 19.551 0,03 4,09 

Oeste 3 44.005.123 41.163 0,94 0,73 

Sudeste 20 55.767.810 46.194 0,83 4,33 

Sul 1 49 49.256.357 78.256 1,59 6,26 

Sul 2 2 8.209.749 63.877 7,78 0,31 

Sul 3 18 15.608.19 91.999 5,89 1,96 

Total Geral 205 979.082.992 626.978 0,64 3,27 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 13. Mapeamento de casos notificados de sífilis congênita por área de ponderação. 
Municipio de São José dos Campos, 2015 e 2016. 

 

 O estudo geoespacial permite visualizar a associação espacial dos casos.  

Dada a heterogeneidade das áreas de ponderação, optou-se por complementar o 

estudo espacial na escala “bairro”, camada disponibilizada pela prefeitura no CD 

São José em Dados (PMSJC, 2012). Do total de 409 bairrros do município, em 86 

houve notificação de casos suspeitos ou confirmados de SC. (Quadro 4, Figuras 13 

e 14) 

 No estudo espacial por bairros, pelo índice de Kernell, o espaço aparece 

como variável associada à incidência de casos nos bairros Campo dos Alemães, 

Conjunto Habitacional Dom Pedro, Parque Interlagos e Jardim Morumbi, Conjunto 

Habitacional Elmano Veloso e outros da AP Sul 1, ressaltando a região do “fundo da 

zona sul”, evidenciada em vermelho no mapa, como área de extrema vulnerabilidade 

à doença (Figuras 13 e 14). Outros focos de concentração identificados, porém, com 

Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade 
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menor força de associação espacial quando comparados à AP Sul 1, foram a Norte 

2, Leste 2, Centro 1 e Sudeste.  

 Um dos fatores que explicaria a maior importância atribuída ao fator de 

proximidade espacial nos bairros da região Sul 1 em comparação ao mapa anterior, 

por área de ponderação, seria a densidade populacional, menor na AP Norte 2 (0,03 

habitantes/km2) e Sudeste (0,83 habitantes/km2) em relação à Sul 1 (1,59 

habitantes/km2) (Tabela 3). No entantoessa explicação é insuficiente para explicar a 

concentração espacial de casos na AP Sul 1 em relação às AP Centro 1 e Leste 2, 

de maior densidade populacional. Para essas AP, como se ressaltou, há que se 

considerar a heterogeneidade interna e, também, a oferta de equipamentos públicos 

de saúde. 

 Observa-se, portanto, que os territórios de vulnerabilidade descritos nos 

documentos técnicos que fundamentam a discussão do novo plano diretor são, 

igualmente, território de maior incidência de sífilis congênita, evidenciando o efeito 

acumulativo das vulnerabilidades, como apontado por Katzman (2000). Uma das 

explicações para tal acúmulo poderia estar no acesso à educação. Garcia e Souza 

(2010), em pesquisa realizada em Recife que investigou o papel do conhecimento 

na proteção contra a infecção pelo HIV e outras IST evidenciou que a combinação 

baixa renda/baixa escolaridade aumenta a vulnerabilidade de mulheres à aquisição 

das infecções.  

 Embora o estudo por área de ponderação tenha evidenciado maior 

vulnerabilidade à sífilis congênita nas áreas periféricas, em especial nos extremos 

Sul e Norte, dada a configuração “em mosaico” (NAJAR; PERES, 2007) dos 

territórios urbanos de exclusão/inclusão social, observada no município de São José 

dos Campos, foi conduzido estudo georreferenciado e de associação na escala 

bairros, procurando-se melhor discriminar a influência do fator espacial sobre a 

ocorrência do agravo.  

 

6.3.2 Estudo por bairro 
 
 Dos 429 bairros do município, conforme cadastrado realizado em 2012 

(PMSJC, 2012), 89 (20,7%) notificaram casos suspeitos/confirmados de SC nos 

anos de 2015/2016 (Quadro 4, figura 14). Entre os bairros, 24 (5,6%) responderam 

por mais de 60% dos casos, e os quatro bairros identificados pelo índice de Kernell, 
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na região Sul 1 (0,9% do total de bairros), concentram 20% do total de notificações. 

(Quadro 4). 

 
Quadro 4. Total de casos de sífilis congênita notificados, por área de ponderação, 
percentual de casos e bairros com três ou mais casos notificados. São José dos Campos, 
2015-2016. 

Região (AP) Nº casos % casos Bairros com 3 ou mais casos 

Centro 1 23 11,22% Centro (4); Monte Castelo (4); Jardim Paulista (3); 
Vila Guarani (3); Vila Maria (3) 

Centro 2 7 3,41% Bosque dos Eucaliptos (4) 

Leste 1 18 8,78% Jardim Ismênia (6); Residencial Galo Branco (3); 
Vila Tesouro (3) 

Leste 2 22 10,73% Jardim Nova Detroit (8); Jardim Pararangaaba (5);  
Leste 3 19 9,27% Jardim Majestic (3);  
Norte 1 16 7,80%  -  
Norte 2 8 3,90% Bairro dos Freitas (3); Buquirinha 11 e 11 (3) 
Oeste 3 1,46% Jardim das Indústrias (3) 
Sudeste 20 9,76% Putim (4); Vila Iracema (4), Jardim da Granja (3) 

Sul 1 49 23,90% 
Campo dos Alemães (18); Conjunto habitacional D. 
Pedro II (13); Parque Interlagos (7); Conjunto 
habitacional Elmano Velloso (4) 

Sul 2 2 0,98%  -  

Sul 3 18 8,78% Conjunto Residencial Morumbi (6); Cidade Morumbi 
(3) 

Total 205 100,00%   
Fonte: Elaborado pela Autora. 

O índice de Kernell evidencia a tendência de concentração de casos em 

bairros vizinhos de uma dada região (Figura 14).  Chama a atenção, no estudo 

qualitativo dos bairros, tendo como referência os documentos de leitura técnica do 

plano diretor (IPPLAN, 2014), o alto percentual de conjuntos habitacionais e 

loteamentos populares entre o total dos bairros com notificação, bem como a 

proximidade espacial dos bairros com maior densidade de casos (por exemplo, na 

AP Sul 1, Campo dos Alemães, Conjunto Habitacional D. Pedro e Conjunto 

Habitacional Elmano Veloso; Conjunto Habitacional Tatetuba, Vila Dirce, Jardim 

Uirá, na AP Norte 2; Vila Maria, Vila Progresso, Vila Nova São José, no centro; 

Jardim Pararangaba, Jardim Nova Detroit e e Jardim Americano, na AP Leste 2; Vila 

Rica, Vila Iracema e Santo Onofre, na AP Sudeste).   Na AP Sudeste, o setor 

econômico do Putim foi o de maior crescimento populacional, concentrado em três 
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loteamentos: Jardim Santa Luiza, Jardim Santa Rosa e Jardim Santa Júlia (IPPLAN, 

2017a). Esse setor é também uma área de concentração de casos notificados. 

 Observa-se, assim, que bairros de expansão periférica, seja na forma de 

loteamentos irregulares ou conjuntos habitacionais, concentram casos, que se 

distribuem, adicionalmente, em loteamentos e conjuntos habitacionais das regiões 

mais próximas às centralidades urbanas. Essa situação de segregação espacial 

agrava a vulnerabilida social e ambiental configura a situação de vulnerabilidade 

socioespacial descrita por Ferreira, Vasconcelos e Penna (2008). Whitaker Ferreira 

(2012), em análise dos conjuntos habitacionais construídos por políticas 

habitacionais, crítica a segregação implicada na construção em periferias, sem a 

oferta de equipamentos urbanos, que acaba por “produzir casas” e não por “construir 

cidades”. 
 

Figura 14. Índice de Kernell para casos de sífilis congênita notificados, por bairro. Municipio 
de São José dos Campos, 2015 e 2016. 

Fonte: Elaborado Por Daniel José de Andrade. 
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6.3.3 Estudo pela distância das Unidades Básicas de Saúde 

 
 Como dito anteriormente, a rede de saúde do municipio é composta por 44 

Unidades Básicas de Saúde. Para uma melhor investigação, foram elaborados dois 

mapas; o primereiro refere-se à localização da UBS por IPVS (Figura 15), seguido 

da localização da UBS por AP (Figura 16). 

 As UBS estão distribuídas, em sua maioria, nas áreas de baixa 

vulnerabilidade, com exceção da Região Sul, que estão predominantemente em 

áreas de vulnerabilidade alta (Figura 15) 

 No que diz respeito à distância da Unidade ao caso notificado de sífilis 

congênita, em sua maioria, as UBS estão dentro de um raio de distância de 1.500 

metros do caso (Figura 15.1), com exceção da Região Norte, onde as UBS estão em 

um raio maior de distância (3.000 e 4.500 metros). Vale ressaltar que não foi 

notificado nenhum caso com um raio de distância maior do que 4.500 metros da 

Unidade Básica de Saúde.  

 Embora a Região Sul concentre grande quantidade de Unidades, o acesso 

por parte da mulher torna-se confuso. A própria proximidade da UBS, que é 

vantajosa, pode facilitar que a gestante frequente mais de uma unidade durante o 

pré-natal, o que dificulta o acompanhamento por parte dos profissionais da rede de 

saúde, como observado em pesquisa qualitativa realizada no municipio (VIANNA et 

al, 2017) e no estudo de Paz et al (2004), onde mais de 70% das mães de bebês 

notificados como casos de SC frequentaram o pré-natal; por diferentes motivos, 

entretanto, foram perdidas as oportunidades do diagnóstico e tratamento adequado.  

 No entanto, apesar da alta incidência de casos nessa subregião (área de 

ponderação), ressalte-se que a estimativa esperada de casos, caso houvesse 

correlação estatítisca com a vulnerabilidade social, conforme medida pelo IPVS, 

seria ainda maior. Nesse sentido, sugere-se que as UBS, na AP Sul 1, possam ter 

um papel moderador da vulnerabilidade socioespacial, oferecendo pequeno grau de 

proteção para a ocorrência de sífilis congênita, que, no entanto, não é suficiente 

para diminuir a concentração da ocorrência de casos nessa região que deve 

continuar sendo priorizada pelas políticas públicas.   

 As Regiões Leste e, em especial a Norte, possuem menor quantidade de 

Unidades Básicas de Saúde por habitante, além de mais distantes dos casos 

notificados.  A região Leste está em transformação dinámica, abrigando novos 
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conjuntos habitacionais, que trazem grande contingente populacional a essa área 

em expansão, sem equipamentos públicos, demandando maior atenção. A região 

norte, por sua vez, é área de extrema vulnerabilidade social (Quadro 2), alta 

incidencia de casos, ainda que esparsos, detém grande parte dos loteamentos 

irregulares do municipio e áreas de risco ambiental, com o agravamento da 

escassez de equipamentos públicos. Todos esses fatores contribuem para um 

acesso dificultado às UBS, o que justifica a manutenção e fortalecimento da 

Estratégia de Saúde da Família nessas áreas. 

 
Figura 15. Mapeamento da localização das Unidades Básicas de Saúde, por Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social. Município de São José dos Campos, 2016. 

Fonte: Elaborado por Daniel de Andrade. 
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Figura 16. Mapeamento de casos de sífilis congênita notificados, por UBS e área de 
ponderação. Municipio de São José dos Campos, 2015 e 2016. 

Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Foi possível verificar que o número de casos de sífilis congênita tende a ser 

maior nos setores de vulnerabilidade alta em comparação aos de vulnerabilidade 

baixa, embora não se tenha verificado correlação estatística. Os estudos espaciais 

realizados por meio do georeferenciamento dos casos notificados de sífilis congênita 

nas escalas área de ponderação e bairro, interpretadas com o apoio da abordagem 

qualitativa de material descritivo mostram a maior concentração espacial de casos 

nas áreas mais vulnerávies (Sul 1, Norte 2, Leste 1 e Centro1), o que confirma a 

hipótese do estudo. Em relação às UBS atuando como fatores de proteção para a 

infecção, foram encontradas diferentes interpretações entre as regiões. Na região 

Sul 1, de maior densidade populacional e bolsões de pobreza, pode haver um efeito 

protetor, a despeito da grande quantidade de casos.  Já nas regiões Leste 1 e Norte 

2, a escassez de equipamentos dificulta o acesso e pode ser um fator que contribui 

para a ocorrência de casos.  Ambas têm diferentes caraterísticas de vulnerabilidade, 

a primeira é área de expansão periférica, orientada por loteamentos públicos e a 

segunda apresenta os piores indicadores sociais do município, com estagnação 

econômica e demográfica e alta concentração de loteamentos irregulares. 

 A pesquisa mostra a importância de aproximação dos campos do urbanismo e 

da saúde pública, caminho que vem sendo trilhado em mão única, uma vez que na 

saúde, diversas disciplinas (epidemiologia, geografia da saúde, saúde urbana) 

apresentam esse enfoque de interligar os conhecimentos e as ações na fronteira 

saúde/cidade. No campo do planejamento urbano, porém, esse movimento é mais 

difícil de ser percebido. 

 Há que se considerar a ocorrência de alguns agravos de saúde, entre eles as 

condições transmissíveis, como a sífilis congênita, como marcadores da 

vulnerabilidade socioespacial e de certa forma mudar o olhar para o enfrentamento 

da sífilis congênita, que vai além do acesso ao serviço de saúde. Trata-se de olhar 

para as diferentes culturas que compõem a cidade, como indicam Najar e Peres 

(2007), sem perder a visão de sua heterogeneidade. Observamos, como aponta 

Caiaffa et al. (2008), que os indicadores de saúde das populações urbanas, mesmo 

aquelas em situação de periferia com alta vulnerabilidade socioespacial, são, ainda 

assim, melhores em comparação aos indicadores de populações que vivem em 

situação rural.  Assim, mesmo na cidade tecnológica, de bons indicadores sociais, 
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desenha-se um tecido com padrão em retalhos, mesclando rural e urbano, altas 

densidades e vazios populacionais, centro e periferia, estagnação e 

desenvolvimento econômico, condomínio horizontais de alto padrão e conjuntos 

habitacionais... Para se compreender a saúde e o adoecimento da população que 

habita essa complexa trama é preciso ampliar o olhar para esses territórios de vida. 

Entender de que modo quem planeja o território olha para a saúde e quais as 

abordagens para integrá-los, pois não existe território sem saúde e vice-versa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B - Mapeamento dos casos notificados no município de São José dos 
Campos, nos anos de 2015 e 2016, por Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social. 
 

Fonte: Elaborado por Daniel José de Andrade. 
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