
 
Análise geoespacial dos casos de câncer para o estado de SC, 
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RESUMO 

 
O projeto preliminar intitulado: Avaliação Espacial da Demanda do 

Sistema de Saúde do Hospital Universitário de Florianópolis/SC, foi mostrando-

se inviável no decorrer do processo de implementação. Não obteve-se 

cooperação por parte do Hospital Universitário/Florianópolis/SC, foi agendada 

uma audiência com o Diretor Geral do referido hospital, o mesmo relatou que o 

processo de permissão para o uso de informações de pacientes é lento e muito 

burocrático, o projeto precisaria passar por uma Comissão de Ética da 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, o que poderia levar alguns 

meses.  

Devido ao curto prazo para o desenvolvimento do projeto, resolveu-se 

procurar outras instituições. O Hospital de Caridade em Florianópolis/SC, foi 

bastante receptivo em relação ao uso de informações sobre seus pacientes, no 

entanto sugeriu que a enfermidade enfocada fosse o Câncer, em virtude dos 

inúmeros pacientes atendido pelo Hospital. Sendo assim, o projeto resultou 

num acordo de cooperação entre o Laboratório de Geoprocessamento - 

Geolab, vinculado ao Curso de Geografia, do Centro de Ciências da Educação 

- FAED da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, e o Hospital 

de Caridade em Florianópolis/SC, que atende pacientes de todo o Estado de 

Santa Catarina.  

O objetivo principal do projeto, agora intitulado: Análise geoespacial do 

câncer para o Estado de Santa Catarina, considerando os parâmetros 

ambientais relacionados, é a localização geográfica no Estado de Santa 

Catarina, da ocorrência dos vários tipos de câncer, utilizando mapas digitais 

associados a um banco de dados alfanuméricos, e a sua possível correlação 

com os potenciais problemas ambientais. É importante ressaltar que os 

objetivos e a metodologia do projeto não foram modificados, a única mudança 

é em relação a fonte de dados. 


