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Resumo: O projeto teve como objetivo principal evidenciar o potencial da análise geográfica nos 

estudos epidemiológicos, considerando o espaço como um importante mediador dos processos 

saúde-enfermidade. Iniciou-se o estudo utilizando um SIG, através da geração de um banco de 

dados com as ocorrências de cânceres no Estado de Santa Catarina, documentadas no Hospital de 

Caridade em Florianópolis/SC no ano 2000. Foram inseridos 941 casos de câncer no banco de 

dados e através de  mapas temáticos foram organizados os diferentes tipos de câncer, bem como 

quantificado as suas ocorrências em cada município. Foram adquiridos outros banco de dados 

provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, estes foram manipulados de forma a caracterizar as 

condições sócio-ambientais dos municípios (abastecimento de água, saneamento básico, nível de 

escolaridade, renda das famílias, assistência médica, entre outros). Após a confecção do banco de 

dados único, utilizou-se as ferramentas disponíveis no software SIG para avaliar espacialmente a 

correlação entre as ocorrências dos casos de câncer com os potenciais problemas sócio-ambientais, 

que atingem de modo desigual o Estado de Santa Catarina. 

Palavras-chaves: Geografia Médica - Sistemas de Informação Geográfica - Câncer. 

 



 
 

INTRODUÇÃO 

A Geografia Médica resulta da interligação dos conhecimentos geográficos e médicos, mostrando a 

importância do meio geográfico no aparecimento e distribuição de uma determinada doença. 

Segundo Lemos e Lima (2002), “a Geografia Médica tem por fim o estudo da distribuição e da 

prevalência das doenças na superfície da terra, bem como de todas as modificações que nelas 

possam advir por influências dos mais variados fatores geográficos”. Somada à utilização de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é extremamente útil à tomada de decisões associadas aos 

programas de vigilância epidemiológica. A história da aplicação dos Sistemas de Informação 

Geográfica remonta desde 1854, quando, em Londres, John Snow identificou espacialmente o 

veículo de transmissão da cólera e os focos de ocorrência da doença, através dos recursos de 

geoprocessamento.  

Com a crescente urbanização e industrialização,  as relações ambientais e ecológicas tornaram-se 

desfavoráveis atingindo o homem pela ação direta de agentes físicos, químicos e biológicos. É 

importante mencionar que o homem está submetido a um grande número de substâncias 

carcinogênicas as quais são ingeridas, inaladas, absorvidas por via cutânea, ou ainda introduzidas no 

organismo através de medicamentos ou por acidentes (Rouquayrol, 1994); sob estas condições, o 

câncer pode ser apontado como um problema de saúde pública. Segundo estudos epidemiológicos, 

o ambiente - incluindo-se aí o ambiente físico (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 (De Paola, 1985). 

A medição dos efeitos do desequilíbrio sócio-ambiental  na saúde do indivíduo enfrenta grandes 

obstáculos de ordem metodológica, dada a infinidade de variáveis envolvidas. Contudo, é possível 

identificar grupos populacionais mais vulneráveis, que submetidos a condições sócio-ambientais 

críticas, sofrem os efeitos desse desequilíbrio. A palavra ambiental neste caso é entendida em seu 

significado pleno o qual, principalmente no caso humano, inclui de maneira obrigatória o meio 

social. Nesse sentido, é importante recuperar os trabalhos de Peiter e Tobar (1998), Andreoni et al. 

(2001) e Koifman (1997), que buscaram relacionar a distribuição diferencial das condições 

materiais de vida no espaço urbano com a distribuição diferencial de morbimortalidade.  

Sob estas circunstâncias, decidiu-se trabalhar com o tema câncer,  onde o projeto considera a 

aplicação específica de um sistema SIG para a Geografia Médica, através da geração de um banco 

de dados das ocorrências de cânceres no Estado de Santa Catarina, documentadas no Hospital de 

Caridade em Florianópolis/SC no ano 2000. Após a geração do banco de dados, utilizou-se as 



   

ferramentas disponíveis no software SIG para avaliar espacialmente a correlação entre as 

ocorrências dos casos de câncer com potenciais fatores ambientais, resultando em mapas temáticos.  

A importância de separar informações específicas em planos de informação distintos e 

posteriormente associá-las, caracteriza a razão pela qual os Sistemas de Informação Geográfica 

atuam no processo de análise espacial, portanto útil ao tema saúde pública especificado neste 

projeto e de interesse para as autoridades do Estado de Santa Catarina. Dessa forma, os produtos 

gerados a partir do uso do SIG (mapas temáticos) auxiliarão aos gestores na tomada de decisão, 

bem como serão considerados documentos importantes no processo de divulgação dos resultados 

para a população leiga.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa iniciou-se em agosto de 2003, tendo como unidade de análise o município, sendo o 

Estado de Santa Catarina constituído de 293 municípios. Está sendo utilizado como referencial 

cartográfico a Malha Municipal Digital do Brasil (1991, 1997, 2000 e 2001) geradas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir da digitalização de cartas topográficas na 

escala 1: 50.000, 1:100.000 e 1:250.000. O estudo foi desenvolvido com o auxílio do software de 

geoprocessamento Geomedia Professional 5.1./INTEGRAPH e ArcMap – ArcView 8.3/ESRI 

Iniciou-se com o mapeamento para o ano de 2000 e inserção no banco de dados de 941 casos de 

ocorrência de câncer documentados no Hospital de Caridade de Florianópolis/SC, o qual atende 

pacientes de todo o Estado. No banco de dados associados a cada paciente constam informações 

detalhadas sobre cada paciente, tais como: sexo, idade, ocupação, procedência, grau de instrução, 

tratamentos e exames realizados, situação atual da enfermidade, tabagismo, alcoolismo, entre 

outros. Através destas informações pode-se estabelecer a qualidade e a eficiência da assistência aos 

pacientes que procuram o serviço de Oncologia do Hospital de Caridade. 

Após a implementação do banco de dados com as ocorrências de câncer no Estado de Santa 

Catarina no ano 2000, através de  mapas temáticos foram organizados os diferentes tipos de câncer, 

bem como quantificado as suas ocorrências em cada município. Assim, os municípios foram 

estratificados e mapeados  por níveis de concentração de câncer (figura 1) listados a seguir: Baixa 

Concentração (0 a 6 ocorrências) na cor verde, Média Concentração (7 a 20 ocorrências) em rosa, 

Elevada Concentração (21 a 65 ocorrências) em laranja, e Muito elevada (66 a 289 ocorrências) em 

vermelho.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Distribuição das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina - 2000 

 

Todos os intervalos definidos no projeto foram determinados através do método de ‘quebra natural’, 

este é uma forma de mostrar dados que não são distribuídos uniformemente. Este método não é 

disponibilizado no SIG Geomedia Professional 5.1/INTERGRAPH, portanto utilizou-se o SIG 

ArcMap – ArcView 8.3/ESRI para obter esses intervalos. A quantificação e organização dos 

canceres foi uma tarefa complicada uma vez que o domínio da terminologia e da metodologia de 

manipulação adotada permeava a possibilidade de erros grosseiros, pois os tipos de canceres são 

identificados através de códigos segundo a normatizacão da Organização Mundial da Saúde 

(Classificação Internacional de Doenças para Oncologia) e de conhecimento específico dos 

profissionais da área. Os códigos são compostos por letras e números o que dificultou os processos 

de análise matemática no sistema de informação geográfica. A partir do mapa temático da 

distribuição das ocorrências dos casos de câncer no Estado de Santa Catarina, verificou-se nos 

municípios de Florianópolis, Tubarão e Criciúma uma concentração muito elevada e concentração 

elevada, respectivamente. Sob estas condições, procurou-se investigar  as potenciais causas dessa 

concentração espacial – objetivando aferir a dar qualidade aos mapas temáticos gerados. 



   

Conforme revisão bibliográfica realizada, constatou-se o potencial da análise geográfica nos estudos 

ambientais e de condições de vida, considerando o espaço como um importante mediador dos 

processos saúde-doença. Partindo dessa condição, procurou-se evidenciar o papel das condições 

ambientais no surgimento de doenças como o câncer. Optou-se então, por utilizar a expressão 

condições sócio-ambientais,  termo já utilizado no meio científico e para deixar claro os parâmetros 

envolvidos na investigação. Foi necessário, então, a aquisição de dados que caracterizassem as 

condições sócio-ambientais dos municípios, assim, três banco de dados, provenientes do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: Censo Demográfico de 2000; Assistência Médica 

Sanitária de 2002 e Morbidade Hospitalar 2002, fonte original do Ministério da Saúde – DATASUS 

(Base de Informações Municipais 4 de 2003/CD-ROOM) e outro do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 1991 e 2000), 

foram manipulados de forma a caracterizar as condições sócio-ambientais dos municípios.  

Utilizando-se dos dados do IBGE, foram construídos sete indicadores representativos das condições 

de saneamento (Censo Demográfico de 2000) e da assistência médica (Assistência Médica Sanitária 

2002 e Morbidade Hospitalar 2002) dos municípios, a saber: 

1- Percentual de domícilios particulares permanentes - não ligados a rede geral de àgua; 

2- Percentual de domícilios particulares permanentes - sem banheiro ou sanitário; 

3- Percentual de domícilios particulares permanentes - sem coleta de lixo; 

4- Percentual de óbitos - neoplasias - tumores em relação aos óbitos total;  

5- Percentual de estabelecimentos de saúde públicos;  

6- Percentual de estabelecimentos de saúde que prestam serviço ao SUS;  

7- Percentual de leitos disponíveis ao SUS.  

Foi elaborado, então, um índice sintético que constitui no somatório dos percentuais dos ítens 1 a 7. 

Desta forma, os municípios puderam ser classificados dentro de uma escala de 0 a 700, que 

possibilitou a estratificação dos municípios por níveis de condição sócio-ambiental (figura 2), a 

saber: Muito favorável (99.62756 a 205.82554) no tom mais claro, Favorável (205.82555 a 

278.24477) na cor rosa clara, Desfavorável (278.24478 a 341.75824) na cor rosa escura, e Muito 

desfavorável (341.75825 a 461.47705) na cor lilás. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Espacialização das condições socio-ambientais no Estado de Santa Catarina 2000 e 2002. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 1991 e 2000 – PNUD, forneceu dois dados 

importantes, o índice de educação 2000 e índice de renda 2000, no entanto por se tratar de índices 

não foi possível agregar essas informações ao somatório dos percentuais e assim incluir estas 

variáveis a caracterização das condições sócio-ambientais dos municípios. No entanto, foram 

gerados mapas temáticos com essas, com intuito de posteriormente e através de ferramentas 

disponíveis no software, poder associar essas informações ao restante dos dados. Para o índice de 

educação 2000 (figura 3) os municípios foram classificados em: Muito baixo (0.56000 a 0.65100), 

Baixo (0.65101 a 0.70000), Médio (0.70001 a 0.75000) e Alto (0.75001a 0.86700). E para  o índice 

de renda 2000 (figura 4) os municípios foram classificados em: Muito baixo (0.74000 a 0.83400) na 

cor marrom, Baixo (0.83401 a 0.87400) em laranja , Médio (0.87401 a 0.91200) em amarelo e Alto 

(0.91201a 0.97800) na cor verde. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Índice de Educação 2000 no Estado de Santa Catarina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  – Índice de Renda 2000 no Estado de Santa Catarina.  

 



 
 

 

O objetivo do projeto baseava-se no cruzamento dos mapas temáticos de forma a avaliar 

espacialmente a correlação entre as ocorrências dos casos de câncer com as condições sócio-

ambientais desfavoráveis presentes no cenário catarinense. Isso seria possível uma vez que os 

Sistemas de Informação Geográfica – SIG’s separam informações específicas em planos de 

informação distintos e posteriormente podem associá-las. No entanto, na fase de cruzamentos e 

associações das informações o projeto esbarra-se com um problema referente à integração de bases 

cartográficas digitais. As bases cartográficas vinculadas ao dados são distintas, mesmo tendo a 

mesma fonte de origem, o IBGE. Portanto, os problemas encontrados são o não casamento de 

informações entre estas bases, o que impossibilitou o cruzamentos dos dados  em mapas temáticos, 

proposta principal do projeto e portanto o meio de entendimento mais adequado tanto pela 

população quanto pelas autoridades responsáveis pela gestão da saúde em Santa Catarina. Todavia, 

foi possível confeccionar um banco de dados único e através de questionamentos feitos ao sistema e 

usando tabelas referentes aos dados de condições sócio-ambientais, concentração de câncer, índice 

de renda e índice de educação foi possível associar estas informações, sem representação 

cartográfica. Através destas associações tabulares verificou-se que os municípios com maior 

concentração de câncer (Florianópolis, Tubarão e Criciúma) não possuíam condições sócio-

ambientais desfavoráveis, assim como não ocorre concentração de determinados canceres 

associados a condições de pobreza, como câncer de boca, laringe, esôfago, colo uterino em 

municípios com condições menos favoráveis. Acredita-se que este resultado está atrelado a pequena 

representatividade dos dados referentes as ocorrências de câncer, fato que será melhor relatado no 

íten considerações finais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil a produção de informação no âmbito das doenças oncológicas é comandada pelo Instituto 

Nacional do Câncer – INCA. Através do Programa de Epidemiologia e Vigilância do Câncer e seus 

Fatores de Risco, criado em 1999, o INCA tem como objetivo conhecer com detalhes o atual quadro 

do câncer no Brasil e de seus fatores de risco. A vigilância do câncer é realizada por meio da 

implantação, acompanhamento e aprimoramento dos Registros de Câncer de Base Populacional e 

dos Registros Hospitalares de Câncer. Os registros possibilitam conhecer os novos casos e realizar 

estimativas de incidência do câncer, dados fundamentais para o planejamento das ações locais de 

controle do câncer de acordo com cada região. O Registros de Câncer de Base Populacional, coleta 

dados de uma população claramente específica (com diagnóstico de câncer) em uma área geográfica 

delimitada. São registros que nos fornecem informações permanentes sobre o número de casos 

novos nessa área delimitada, permitindo detectar setores da área onde a população local é mais 



   

afetada pela doença, fatores ambientais que podem estar relacionados e influenciar na prevalência 

da doença, identificar grupos étnicos afetados promovendo assim investigações epidemiológicas e 

estudos específicos. As informações obtidas desses registros também auxiliam na determinação da 

necessidade de campanhas junto a população na detecção precoce e prevenção do câncer, como 

também na avaliação de novas técnicas diagnósticas.  

O Registro de Câncer de Base Populacional, contemplaria plenamente o perfil do projeto, uma vez 

que estes dados permitem detectar espacialmente fatores de riscos. No entanto, estes registros são 

invariavelmente baseados em cidades grandes (Aracajú, Belém, Belo Horizonte, Brasília, 

Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, 

Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, Santos, São Paulo, Teresina e Vitória). Não existe 

registros de câncer cuja a abrangência inclua municípios, estados ou regiões. 

Os Registros Hospitalares de Câncer coletam dados de todos os pacientes atendidos no hospital, 

com diagnóstico confirmado de câncer. O registro de câncer de base hospitalar tem sido descrito 

como um espelho que reflete o desempenho do corpo clínico em relação à assistência prestada aos 

pacientes, através da avaliação dos resultados de protocolos terapêuticos e análise de sobrevida dos 

pacientes, por tipo específico de câncer. Os dados utilizados no projeto são registros hospitalares de 

câncer oriundos do Hospital de Caridade em Florianópolis, com a supervisão do Centro de 

Pesquisas Oncológicas – CEPON. Este foi procurado no início da pesquisa, no entanto sem 

resultados satisfatórios, uma vez que não disponibilizaram dado algum. O Hospital de Caridade foi 

a única instituição que acolheu nossa proposta de pesquisa nos fornecendo, em meio analógico, os 

registros hospitalares de câncer referentes ao ano 2000, este foi o primeiro ano de coleta deste tipo 

de informação no referido hospital. Portanto o projeto não teve outra opção senão o de utilizar uma 

amostra que no escopo do Estado de Santa Catarina apresentou-se como pouco representativa, pois 

somente foram adquiridos de uma fonte. Todavia merece destaque a utilização das informações do 

registro hospitalar no planejamento do hospital em áreas carentes para o recrutamento de 

profissionais necessários e como base de informação para pesquisa clínico-epidemiológica 

institucional, sendo a proposta metodológica do projeto plenamente adequada à execução da tarefa. 

Infelizmente não existe registros de câncer cuja a abrangência inclua estados ou regiões. Portanto, a 

maior dificuldade encontrada pautou-se sobre a falta de dados alfanuméricos adequados ao 

desenvolvimento da pesquisa. Além disso, para se efetivar o cruzamento das informações foram 

adquiridos bancos de dados gráficos do IBGE, entretanto nas suas versões, contendo imperfeições e 

diferenças que impossibilitaram a manipulação matemática. As informações dos bancos de dados 

oriundos do IBGE estavam codificadas e projetados em um sistema de projeção desconhecido, 

portanto necessitou-se de uma edição e uma adequação dos dados, o que causou atraso na execução 



 
 

das atividades do projeto. A versatilidade do sistema computacional GeoMedia Professional 5.1, 

bem como os recursos apresentados para dinamizar a apresentação dos dados constantes no banco 

de dados apresentou-se restrito, por isso utilizaram-se recursos de outro SIG (ArcMap – ArcView 

8.3/ESRI). 

Apesar das dificuldades encontradas a metodologia do projeto mostrou-se válida e pertinente, uma 

vez que a equipe de pesquisa foi procurada recentemente pela diretoria do CEPON para viabilizar, 

em parceria, a produção de um Atlas do Câncer para o Estado de Santa Catarina com uma proposta 

metodológica bastante semelhante ao do projeto em desenvolvimento. O acesso as informações 

produzidas pelas esferas de atuação governamental é fundamental para as instâncias acadêmicas, o 

que promove intercâmbio de experiências e instrumentos de controle social. 

O estudo envolvendo os temas SIG, Câncer e Meio ambiente mostrou-se interessante e chamou a 

atenção da comunidade científica nacional e internacional. Comprova-se especialmente a sua 

importância pelo fato de quatro artigos terem sido aprovados em congressos internacionais: 30th 

Congress of the International Geographical Union, Glasgow – Scotland 12th International 

Conference on Geoinformatics – Geospatial Information Research: Bringing the Pacific and 

Atlantic, Gävle – Sweden, GeoSpatial World – 4ª Conferencia Internacional de Usuários de GIS da 

INTERGRAPH, Miami – Flórida – EUA e 1º Congresso Intercontinental de Geociências, Fortaleza 

– CE.  

Uma das maiores preocupações dos administradores públicos nas grandes cidades brasileiras esta 

direcionado ao controle das enfermidades que podem atingir a população, em especial a ocorrência 

de epidemias, bem como seus focos e freqüências. Mas o que se verifica nestes centros é uma 

situação não sistematizada e mal organizada no levantamento e gerenciamento dos dados, 

caracterizando sua não confiabilidade, principalmente pela falta de georreferenciamento ou 

conhecimento espacial da distribuição e incidência das enfermidades. Mediante esta situação 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 físico 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. 

Neste cenário o SIG se apresenta como uma ferramenta primordial de apoio aos planos de 

desenvolvimento de Estados e Municípios para países em desenvolvimento como o Brasil , 

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. Mediante esta tecnologia disponível a área de saúde se sente a margem de uma 

aplicação efetiva na prevenção e combate as enfermidades. 
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