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Resumo - O Sistema de Informações Geográficas (GIS) é atualmente uma ferramenta útil à 
tomada de decisões associadas aos programas de vigilância epidemiológica. O 
desenvolvimento do sistema, neste projeto, inclui a geração e implementação de um banco de 
dados das ocorrências de cânceres no Estado de Santa Catarina, documentadas no Hospital de 
Caridade em Florianópolis/SC, cujas causas possam estar relacionados a  fatores ambientais. 
O objetivo principal do projeto é a localização geográfica no Estado de Santa Catarina, da 
ocorrência dos vários tipos de câncer, utilizando SIG através de mapas digitais, associados a 
um banco de dados alfanuméricos, e a sua possível correlação com os potenciais problemas 
ambientais. O desenvolvimento do projeto possibilitará um apoio fundamental à tomada de 
decisões na área da vigilância epidemiológica, no sentido de propiciar melhores intervenções 
tanto para controle como para prevenção. 

Palavras-chave: Câncer, Sistema de Informações Geográficas, Análise Espacial, Saúde 
Pública e Ambiental. 
 

Abstract – Geographic Information System (GIS) is currently a useful tool to take decisions 
in epidemiologic monitoring programs. The development of the system, in this project, 
includes generation and implementation of a database for cancers occurrences in Santa 
Catarina State. Data are been getting from Caridade Hospital at Florianópolis/SC, in which the 
occurrences can be related from environmental factors. The main purpose of the project is to 
generate an overview of cancers occurrences (geographic localization) in Santa Catarina State; 
spatial localization of differents cancer - using digital maps linked to alphanumeric database; 
and its possible correlation with the potential enviromental problems. Through the 
development of the project will be possible for polices take decisions in monitoring 
epidemiologic area, leading them to better interventions for control and prevention.  
 
Keywords: Cancer, Geographic Information System, Space Analysis, Public and 
Enviromental Health.  

1. Introdução 

A história da aplicação dos Sistemas de 
Informações Geográficas remonta desde 
1854, quando em Londres houve uma 
epidemia de cólera e através dos recursos 

de geoprocessamento foi possível 
espacialmente identificar os focos de 
ocorrência da doença e sua causa. Com o 
desenvolvimento deste projeto pretende-se 
diagnosticar e analisar espacialmente na 
forma de mapas temáticos a situação na 



qual se encontra o Hospital de Caridade de 
Florianópolis/SC, no que tange ao 
atendimento das ocorrências de câncer no 
Estado de Santa Catarina, cujas causas 
possam estar relacionados a  fatores 
ambientais. Como a análise espacial será 
feita através da utilização de técnicas de 
Sistemas de Informações Geográficas 
(SIG), é importante fazer uma revisão 
bibliográfica no que tange aos Sistemas de 
Geoprocessamento e a Saúde Pública. 
 

a) Geoprocessamento: 

“Um sistema automatizado capaz de 
coletar dados das mais diversas fontes, 
gerenciar tais informações, analisar com o 
objetivo de gerar novas informações a 
partir dos dados existentes e apresentar 
resultados em um formato passível de ser 
compreendido pelo usuário” RODRIGUES 
(1991). 

Rodrigues (1988) apresenta uma 
classificação dos Sistemas de 
Geoprocessamento em aplicativos, de 
informação e especialistas. 
• sistemas aplicativos: conjuntos de 

programas que realizam operações 
associadas a atividades de projeto, 
análise, avaliação, planejamento, etc... 
Em áreas tais como Transportes, 
Mineração, Hidrologia, Urbanismo; 
são sistemas voltados à representação 
de entes de expressão espacial e a 
realização de operações sobre estas 
representações; visam à realização de 
um largo espectro de tarefas e podem 
ser agrupados segundo classes de 
sistemas voltados à entrada de dados, à 
saída de dados e a realização de tarefas 
específicas; como por exemplo: projeto 
assistido por computador, mapeamento 
automatizado; 

• sistemas de informações: SIG, stricto 

sensu, denota software que 
desempenha as funções de coleta, 
tratamento e apresentação de 

informações sobre entes de expressão 
espacial e sobre o contínuo espacial. 
SIG, lato sensu, denota o software; o 
hardware; os procedimentos de entrada 
e saída dos dados; fluxos de dados de 
supridores para o sistema e deste para 
os consumidores; normas de 
codificação de dados; normas de 
operação; pessoal técnico; etc., que 
desempenham as funções de coleta, 
tratamento e apresentação de 
informações; 

• sistemas especialistas: sistemas 
computacionais que empregam o 
conhecimento na solução de problemas 
que normalmente demandariam a 
inteligência humana; emulam o 
desempenho de um especialista 
atuando em uma dada área do 
conhecimento.  

 

b) Saúde Pública: 

A expressão Saúde segundo Sabroza 
(1994) pode dar margem a muitas 
discussões quanto sua definição, campo de 
aplicação e eventual correspondência com 
noções veiculadas, muitas vezes, de modo 
equivalente, tais como "Saúde Coletiva", 
"Medicina Social/Preventiva/Comunitária, 
"Higienismo", Sanitarismo". Em geral, a 
conotação veiculada pela instância da 
"Saúde Pública" costuma se referir a 
formas de agenciamento 
político/governamental (programas, 
serviços, instituições) no sentido de dirigir 
intervenções voltadas às denominadas 
"necessidades sociais de saúde".  

Já "Saúde Coletiva", em síntese, implica 
em levar em conta a diversidade e 
especificidade dos grupos populacionais e 
das individualidades com seus modos 
próprios de adoecer e/ou representarem tal 
processo. E, que, não necessariamente, 
passam pelas instâncias governamentais 
ditas responsáveis diretas pela saúde 
pública.  



 
Alguns consideram "Saúde Coletiva" como 
categoria que abrange a corrente crítica 
constituída pela Medicina Social, pelo 
movimento preventivista, representado 
pelos Departamentos de Medicina 
Preventiva e Social de diversas Faculdades 
Médicas e por alguns componentes 
instucionalizados em nível estatal da 
própria área da "Saúde Pública". 
 
Pode-se identificar pelo menos cinco 
conotações diferentes em que a expressão 
"saúde pública" é empregada (sem incluir 
hibridismos): 1) o termo "pública" equivale 
ao setor público, governamental; 2) pode 
incluir a participação da comunidade 
organizada, o "público"; 3) identifica-se 
aos serviços dirigidos à dimensão coletiva 
(por ex.: saneamento); 4) acrescenta ao 
anterior serviços pessoais dirigidos a 
grupos vulneráveis (por ex. Programas de 
Saúde Materno Infantil); 5) refere-se a 
problemas de elevada ocorrência e/ou 
ameaçadores (SABROZA,1994).  
 
De qualquer modo, parece haver consenso 
com a caracterização do campo da Saúde 
Pública mediante dois amplos critérios: a) 
a vinculação ao aparelho de Estado; e b) a 
dimensão coletiva como objeto de 
intervenção. 
 
Claro está que tal categorização é por 
demais abrangente. Conforme as 
circunstâncias, os campos se interpenetram 
e nem sempre é possível fazer distinções 
bem delimitadas quanto aos respectivos 
domínios e fronteiras. Pode-se conjeturar, 
enfim, que a compreensão do que seja 
"Saúde Pública" resulte, em última análise, 
de pontos de vista dos indivíduos/grupos 
sócio-econômicos-culturais, condicionados 
pelas suas idéias acerca do mundo que nos 
rodeia, conforme os respectivos interesses, 
crenças, concepções. Mas, sobretudo, sob 

as determinações da correspondente 
formação sócio-econômica. 
 
Aqui, não há preocupação estrita em aderir 
incondicionalmente a qualquer das 
referidas tentativas de definição. Mesmo 
admitindo-se a importância das propostas 
definidoras citadas. Será considerado 
Saúde Pública conforme Pires (1987), um 
domínio genérico de práticas e 
conhecimentos organizados 
institucionalmente em uma dada sociedade 
dirigidos a um ideal de bem-estar das 
populações - em termos de ações e 
medidas que evitem, reduzam e/ou 
minimizem agravos à saúde, assegurando 
condições para a manutenção e sustentação 
da vida humana.  

Em tempos de Internet, é importante dispor 
de um sistema abrangente de informações 
de saúde, interligado eletronicamente. Os 
dados serão coletados a partir de diversas 
fontes para constituírem bases 
informatizadas confiáveis que permitam 
pronto manuseio pelos usuários, tanto 
profissional da área como a população 
interessada. Para isto é necessário, além de 
recursos financeiros, técnicos e 
tecnológicos, o empenho dos indivíduos 
para atuarem como cidadãos com o fim de 
obter o comprometimento dos responsáveis 
pela dita Saúde Pública no sentido de 
viabilizar tal sistema. 

2. Objeto 

Uma das maiores preocupações dos 
administradores públicos é o controle e 
prevenção das enfermidades que atingem a 
população. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde – OMS, o câncer, um 
dos males que mais afetam o planeta, 
atingiu dez milhões de pessoas em 2000, 
sendo que as vítimas fatais somaram 6,2 
milhões. A mesma entidade alerta que até 
2020 o número de atingidos pela 



enfermidade aumentará 50% (INCA, 
2000). 

Mas o que se verifica é a falta de 
informações, principalmente pela falta de 
georreferenciamento ou conhecimento 
espacial da distribuição e ocorrência das 
enfermidades. A tarefa de combater o 
câncer como um problema de saúde 
pública exige, de início, o conhecimento 
cartografado da incidência da doença, com 
suas variações nas diferentes regiões. 

3. Hipótese 

Mediante a situação caótica de não 
conhecimento espacial sobre a saúde 
pública, é primordial que as autoridades 
tenham a disposição mapas temáticos que 
caracterizem e discriminem o perfil das 
doenças e dos pacientes. 

Tendo esta referência física espacial, 
através dos mapas, o gestor público pode 
tomar ações distintas para conter e planejar 
a possível epidemia, assim como tomar 
ações preventivas que coíbam a ocorrência 
de determinadas enfermidades. 
 
As diferenças regionais de freqüência do 
câncer nas localizações tais como pele, 
esôfago, pulmão, estômago, mama, entre 
outros, irão originar, sem dúvida, hipóteses 
etiológicas para teste posterior, uma vez 
que sem o conhecimento da causa, a 
prevenção e o monitoramento tornam-se 
difícil. 

Segundo alguns estudos epidemiológicos, 
o ambiente - incluindo-se aí o meio 
ambiente (água, terra e ar), o ambiente 
ocupacional (indústrias químicas e afins), o 
ambiente de consumo (alimentos e 
medicamentos) e o ambiente social e 
cultural (estilos e hábitos de vida) - exerce 
influência no surgimento de cânceres. No 
entanto, ninguém pode determinar 
exatamente o quanto. Daí, surge a proposta 
de fazer uma correlação entre as 

ocorrências de cânceres, documentadas no 
Hospital de Caridade em Florianópolis/SC 
com os potenciais problemas ambientais do 
Estado de Santa Catarina. 

4. Objetivos 

O objetivo principal do projeto é a 
localização geográfica no Estado de Santa 
Catarina, da ocorrência dos vários tipos de 
câncer, utilizando SIG através de mapas 
digitais, associados a um banco de dados 
alfanuméricos, e a sua possível correlação 
com agentes cancerígenos ambientais. 
Aplicando um novo método de análise em 
saúde utilizando ferramentas inovadores 
para o gerenciamento e o monitoramento 
de doenças. 

Objetivos Específicos: 
 

a) Fazer o refenciamento espacial da 
proveniência dos pacientes do Hospital 
de Caridade de Florianópolis/SC, 
segundo a caracterização espacial; 

b) Elaborar o perfil dos pacientes (faixa 
etária, sexo, profissão, moradia, 
tratamentos, situação atual da 
enfermidade, entre outros); 

c) Identificar os tipos de câncer existentes 
e a sua ocorrência nos municípios do 
Estado de Santa Catarina, ressaltando o 
caráter espacial; 

d) Auxiliar os decisores sobre gestão da 
saúde, tendo como base a visão 
espacial da demanda no atendimento as 
doenças oncológicas; 

e) Gerar mapas temáticos interativos das 
enfermidades, fornecendo ao tomador 
de decisão subsídios para a 
implantação de programas de combate 
ao câncer. 



5. Metodologia 

a) Concepção do trabalho - os dados serão 
coletados no Hospital de Caridade de 
Florianópolis/SC (prontuários dos 
pacientes), no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, bem 
como no Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde – 
DATASUS. Os dados a serem 
utilizados são de 2000 e os tipos de 
análise serão definidos no 
desenvolvimento das atividades e de 
acordo com os dados disponíveis; 

b) Coleta de dados gráficos –  para a 
avaliação espacial e a análise de dados 
de atendimento ao câncer no Hospital 
de Caridade de Florianópolis/SC, 
através da ferramenta 
geoprocessamento, será utilizado o 
Software Geomedia Professional; 

c) Será utilizada a base cartográfica do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE do ano de 1997. 
Com relação a escala de representação, 
a principal preocupação será o 
detalhamento espacial das ocorrências 
de cânceres, considerando a origem dos 
pacientes. Não é função do projeto 
identificar o paciente, mas sim a 
ocorrência da enfermidade, portanto 
nenhuma pessoa será nomeada;  

d) Edição de dados gráficos – Neste item 
deverá ser realizada a avaliação da 
informação gráfica, sua edição, 
atualização e adequação ao projeto. 
Assim, o trabalho de limpeza 
topológica e adequação da base 
cartográfica partirão do pressuposto das 
informações mínimas necessárias em 
um mapa no sistema 
geoprocessamento, ou seja: ponto, 
linha e polígono; 

e) Coleta de dados alfanuméricos - Será 
feita uma coleta a campo no Hospital 
de Caridade de Florianópolis/SC, 

quanto à proveniência de todos os 
pacientes com câncer, bem como o 
preenchimento de formulários próprios 
de interesse à pesquisa. Além disso, 
deverão ser coletados dados junto a 
outros órgãos afins; 

f) Seleção, hierarquização e filtragem dos 
dados alfanuméricos – Depois de todas 
as planilhas levantadas, considerando 
um período de tempo de um ano, 
deverá ser hierarquizado, tabulado e 
detalhado os dados alfanuméricos 
conforme o interesse do projeto. Ou 
seja, conforme as suas características 
associadas ao recurso do software 
Geomedia Professional para a geração 
de mapas temáticos adequados a 
representação dos dados temáticos; 

g) Geração do banco de dados – O 
processo de geração do banco de dados 
é automático, entretanto a verificação 
dos possíveis equívocos é demorada e 
trabalhosa. Além disso, deve ser 
realizada com extremo cuidado a 
verificação da interrelação entre a 
feição gráfica e a sua “tupla” no banco 
de dados. Depois, deve-se cuidar para o 
preenchimento dos dados descritivos 
sobre cada objeto gráfico existente no 
mapa de interesse ao projeto; 

h) Geração dos mapas temáticos – Depois 
de cada procedimento anteriormente 
executado e tendo o banco de dados 
preenchido com todas as informações 
de interesse ao projeto, parte-se para a 
geração dos mapas temáticos. Cada um 
deles deverá ser gerado de acordo com 
a melhor utilização dos recursos do 
sistema Geomedia Professional; 

i) Análise dos mapas temáticos – Depois 
de gerados os mapas temáticos, tendo 
sido idealizado uma prévia análise, será 
de fato verificada a sua utilidade para o 
usuário, bem como deverá ser 
verificada a abrangência espacial de 



domínio das informações digitadas no 
banco de dados, a avaliação da 
ocorrência das doenças, faixa etária dos 
doentes atingidos por determinado tipo 
de câncer, etc... 

j) Conclusão – Nesta etapa do projeto 
deverá ser realizada as conclusões do 
trabalho bem como sua aplicação pela 
comunidade sob o enfoque do controle 
e prevenção; 

k) Relatórios – Serão apresentados dois 
relatórios, um parcial e o último sendo 
o relatório final. No primeiro relatório 
será apresentado os resultados prévios 
determinados pela pesquisa e através 
do último relatório será apresentado os 
resultados, ou seja, os mapas temáticos, 
a avaliação espacial das ocorrências de 
câncer em Santa Catarina e sua 
possível correlação  com os fatores 
ambientais. 

6. Considerações finais 

O propósito da utilização de técnicas de 
geoprocessamento aplicados à saúde é 
proporcionar o desenvolvimento de 
análises onde consideram as implicações 
da localização geográfica na determinação 
da situação de saúde. Possibilitando novos 
enfoques na investigação da relação entre 
saúde e espaço, seja nos diagnósticos 
situacionais, seja na investigação de 
aspectos ambientais, na discussão do 
acesso a serviços de saúde, na 
compreensão dos mecanismos de difusão 
endemo-epidêmica. 

O recente desenvolvimento de tecnologias 
de mapeamento digital e análise espacial, e 
particularmente dos ambientes 
genericamente denominados Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG) abriu novas 
possibilidades de compreensão do processo 
saúde-doença na população, gerando 
simultaneamente a necessidade de estudar, 

desenvolver e avaliar metodologias de 
análise espacial no contexto da saúde. 

7. Proposição 

O geoprocessamento apresenta-se como 
ferramenta de apoio aos planos de 
desenvolvimento de Estados e Municípios, 
envolvendo aspectos sociais, econômicos e 
culturais, fornecendo subsídios para 
agilidade e confiabilidade na execução, 
controle e avaliação de políticas 
administrativas, em especial políticas de 
saúde pública. 

As Prefeituras Municipais vêm 
despertando para as vantagens das 
geotecnologias, já que parte expressiva de 
seus recursos financeiros é proveniente de 
sua geografia. O investimento em 
geoprocessamento propicia aos órgãos 
públicos estaduais e municipais um 
planejamento de ações com maior precisão, 
prevendo estratégias urbanísticas a partir 
de dados sobre densidade demográfica, 
localização de rios, lençóis d’ água 
subterrâneos, malha viária existente, rede 
de água, de energia e de telefone, postos de 
saúde, estabelecimentos de ensino, entre 
outros. Todas estas informações fazem 
parte do cadastro imobiliário atualizado, o 
qual reflete uma melhoria da arrecadação 
tributária municipal e nas condições de 
vida da população, pois o planejamento e o 
gerenciamento do espaço físico parte do 
princípio básico do conhecimento, e para 
tanto os mapas inteligentes aliados a um 
cadastro eficiente atendem a essa demanda 
gerencial. 
 
As geotecnologias têm as melhores 
respostas para as demandas do 
desenvolvimento possibilitando o 
mapeamento digital, informações em 
bancos de dados, imagens de satélite, 
fotografias aéreas, software, instrumental 
de recursos físicos e humanos para 



aumentar o controle e melhorar o 
gerenciamento da cidade, estado e país. 
 
Mediante esta tecnologia disponível a área 
de saúde se sente à margem de uma 
aplicação efetiva na prevenção e combate 
as enfermidades. Partindo-se deste 
pressuposto os recursos do 
geoprocessamento apresentam-se como 
uma saída, no qual caracteriza a situação 
espacial da ocorrência de determinada 
enfermidade, perfil do paciente entre 
outros. 
 
Portanto, o desenvolvimento deste projeto 
possibilitará um apoio fundamental à 
tomada de decisões na área da vigilância 
epidemiológica, permitindo a 
caracterização espacial de áreas de riscos 
ou de risco potencial em um nível local de 
atenção, no sentido de propiciar melhores 
intervenções tanto para controle como para 
prevenção, que se revela útil para aqueles 
que desejam minimizar a exposição a 
agentes carcinógenos. 
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