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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso objetivou 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 os 
Sistemas de Informação Geográfica – SIG (Geomedia Professional 5.1/INTERGRAPH e 
ArcMap – ArcView 8.3/ESRI), através da geração de um banco de dados contendo as 
ocorrências de cânceres no Estado de Santa Catarina, documentadas no Hospital de 
Caridade (HC) em Florianópolis/SC no ano 2000. Foram inseridos 940 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 bancos 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, índice de escolaridade, 
índice de renda, assistência médica, entre outros). Após a confecção do banco de 
dados único, utilizaram-se as ferramentas disponíveis no SIG para avaliar 
espacialmente a correlação entre as ocorrências dos casos de câncer com os 
potenciais problemas sócio-ambientais, estes entendidos como desfavoráveis á saúde 
humana podendo influenciar no surgimento de cânceres. Através dos resultados 
verificou-se que os municípios com maior concentração de câncer (Florianópolis, São 
José, Tubarão e Criciúma) não possuíam condições sócio-ambientais desfavoráveis – 
que potencializariam o aparecimento da doença - assim como não ocorreu 
concentração de determinados cânceres associados a condições de pobreza, como 
câncer de boca, laringe, esôfago, colo uterino em municípios com condições sócio-
ambientais desfavoráveis. Este resultado pode estar atrelado à pequena 
representatividade dos dados referentes às ocorrências de câncer, pois foram 
adquiridos de uma única fonte (Registro Hospitalar de Câncer – RHC do HC). 

Palavras-chaves: Geografia Médica - Sistemas de Informação Geográfica - Análise 

Espacial - Câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

SUMÁRIO 

DEDICATÓRIA 4 

AGRADECIMENTO 5 

EPÍGRAFE 6 

RESUMO 7 

1. INTRODUÇÃO 14 

1.1. OBJETIVOS 15 

1.1.1. Objetivo Geral 15 

1.1.2. Objetivos Específicos 16 

1.2. JUSTIFICATIVA 16 

2. REFERENCIAL CONCEITUAL-TEÓRICO 18 

2.1. SAÚDE 18 

2.1.1. Saúde Tradicional ou Saúde Pública 20 

2.1.2. Saúde Coletiva e Saúde Ambiental 21 

2.2. GEOGRAFIA MÉDICA 24 

2.2.1. Concepção 24 

2.2.2. O Espaço como categoria de análise 25 

2.2.3. As Condições de vida como categoria de análise 28 

2.3. CÂNCER 29 

2.3.1. Características gerais 29 

2.3.2. Câncer no Brasil 31 

2.3.3. Registros de Câncer no Brasil 34 

2.3.4. Registro de Câncer no Estado de Santa Catarina 35 

2.4. GEOPROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 39 

2.4.1. Geoprocessamento 39 

2.4.2. Sistemas de Informação Geográfica – SIG 40 

3. METODOLOGIA 43 



 9 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 43 

3.2. MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 43 

3.2.1. Primeira etapa – Mapeamento e geração de um banco de dados com 
ocorrências de câncer para o Estado de Santa Catarina no ano 2000. 

46 

3.2.2. Segunda etapa – Quantificação e mapeamento da distribuição dos casos 
de câncer no Estado de Santa Catarina, por município. 

49 

3.2.3. Terceira etapa - Organização e agrupamento dos diferentes tipos de 
câncer por município no Estado de Santa Catarina. 

51 

3.2.4. Quarta etapa – Construção de indicadores e mapeamento das condições 
sócio-ambientais dos municípios, para o Estado de Santa de Catarina. 

56 

3.2.5. Quinta etapa – Mapeamento e estratificação dos municípios por índice de 
renda e índice de educação (2000), para o Estado de Santa Catarina. 

60 

3.2.6. Sexta etapa – Cruzamento dos dados gerados e confecção de um banco 
de dados único. 

62 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 71 

4.2.1. FONTE DE DADOS 71 

4.2.3. DESEMPENHO DO SIG GEOMEDIA PROFESSIONAL 5.1/INTERGRAPH 74 

4.2.4. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA 75 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 76 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 79 

7. ANEXOS 83 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 Mortalidade proporcional (%) por principais grupos de causas no Estado de Santa 
Catarina, 2000. 

35 

Figura 02 Macrorregiões de Saúde no Estado de Santa Catarina. 36 

Figura 03 Hospitais que fornecem serviços de oncologia no Estado de Santa Catarina. 37 

Figura 04 Localização e abrangência do atendimento dos hospitais de referência em oncologia 
no Estado de Santa Catarina. 

38 

Figura 05 Definição dos atributos alfanuméricos dos pacientes e seus respectivos tipos de 
campo. 

47 

Figura 06 Representação das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina, por município 
e banco de dados associado aos pacientes. 

48 

Figura 07 Agregação dos níveis de informação Municípios-SC e Dados Pacientes. 50 

Figura 08 Filtragem de atributos por questionamento para agrupamento dos cânceres. 52 

Figura 09 Agregação dos níveis de informação das diferentes topografias de câncer, com o nível 
de informação dos Municipios-SC para representação em gráficos de setores. 

54 

Figura 10 Criação de atributo funcional para geração dos indicadores representativos das 
condições sócio-ambientais dos municípios no Estado de Santa Catarina. 

58 

Figura 11 Bases cartográficas com linhas limites distintas para a mesma área. 64 

Figura 12 
Banco de dados único com as informações pertinentes a concentração de câncer, 
condições sócio-ambientais, índice de renda e índice de educação – para o Estado de 
Santa Catarina no ano 2000. 

65 

Figura 13 
Resultado do questionamento por atributo efetuado para as variáveis Índice de Renda 
(baixo e muito baixo) e Índice de Educação (baixo e muito baixo) no Estado de Santa 
Catarina – 2000. 

66 

Figura 14 
Resultado do questionamento por atributo efetuado para as variáveis condições sócio-
ambientais (desfavorável e muito desfavorável) e concentração de câncer (elevada e 
muito elevada) no Estado de Santa Catarina – 2000. 

67 

Figura 15 
Resultado das análises espaciais de sobreposição do nível de informação índice de 
renda (baixo ou muito baixo) com o índice educação (baixo ou muito baixo) e do nível 
de informação concentração de câncer (elevada ou muito elevada) com as condições 
sócio-ambientais (desfavoráveis ou muito desfavoráveis). 

68 

Figura 16 
Resultado da análise de sobreposição da intersecção de municípios do Estado de 
Santa Catarina com índice de renda baixo ou muito baixo e índice de educação baixo 
ou muito baixo, para com o nível de informação condições sócio-ambientais 
desfavoráveis e muito desfavoráveis. 

69 

Figura 17 
Identificação do município São José do Cedro, que apresentou índice de renda e 
índice de educação baixo, condições sócio-ambientais desfavoráveis e concentração 
intermediária de câncer. 

70 

 



 11 

LISTA DE FLUXOGRAMAS 

Fluxograma 01 Etapas desenvolvidas na metodologia 45 

Fluxograma 02 Primeira etapa desenvolvida na metodologia 46 

Fluxograma 03 Segunda etapa desenvolvida na metodologia 49 

Fluxograma 04 Terceira etapa desenvolvida na metodologia 51 

Fluxograma 05 Quarta etapa desenvolvida na metodologia 56 

Fluxograma 06 Quinta etapa desenvolvida na metodologia 60 

Fluxograma 07 Sexta etapa desenvolvida na metodologia 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 01 Distribuição das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina – 2000 79 

Anexo 02 Espacialização das condições sócio-ambientais no Estado de Santa Catarina - 2000 e 

2002 
80 

Anexo 03 Índice de Educação no Estado de Santa Catarina – 2000 81 

Anexo 04 Índice de Renda no Estado de Santa Catarina – 2000 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

LISTA DE ABREVIATURAS 

CEPON   Centro de Pesquisas Oncológicas  

DATASUS   Departamento de Informação e Informática  

FRT    Ficha de Registro de Tumor  

HC    Hospital de Caridade  

HEMOSC    Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina 

IBGE    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

INCA    Instituto Nacional do Câncer  

OMS    Organização Mundial de Saúde  

ONU    Organização das Nações Unidas  

PNUD    Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

RCBP    Registro de Câncer de Base Populacional  

RHC    Registro Hospitalar de Câncer  

SAD    South American Datum 

SIG    Sistemas de Informação Geográfica 

SUS    Sistema Único de Saúde  

UNICEF   Fundo das Nações Unidas para a Infância  

UTM    Universal Transverse Mercator 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 14 

1. 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. Somada à utilização dos Sistemas de Informação 

Geográfica - SIG é extremamente útil à tomada de decisões associadas aos programas 

de vigilância epidemiológica. A história da aplicação dos SIG’s 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 

(LEMOS e LIMA, 2002). 

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). Segundo dados do Instituto 

Nacional do Câncer – INCA, estimas-se que 60 a 90% dos cânceres sejam devidos à 

exposição a fatores ambientais (INCA, 1995). Sob estas condições, a identificação e 

mensuração da influência ambiental (incluindo de maneira obrigatória o meio social) no 

desencadeamento de cânceres, enfrentam 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. 
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Sob estas circunstâncias, trabalhou-se com o tema câncer, onde o projeto 

considerou a aplicação de uma metodologia específica, baseada na utilização de um 

sistema SIG, no conceito de condições sócio-ambientais e de espaço, estes últimos 

sendo abordados como fatores importantes nos agravos à saúde. Para análise da 

distribuição espacial das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina, foi gerado 

um banco de dados com as ocorrências documentadas no HC em Florianópolis/SC no 

ano 2000. Após a geração do banco de dados, utilizou-se das ferramentas disponíveis 

no SIG para avaliar espacialmente a correlação entre as ocorrências dos casos de 

câncer com condições sócio-ambientais desfavoráveis, resultando em mapas temáticos. 

Segundo Martinelli (2003, p.15), “mapa temático reportaria certo número de conjuntos 

espaciais resultantes da classificação dos fenômenos que integram o objeto de 

determinado ramo científico”. Assim, a busca do relacionamento entre padrões de 

distribuição espaciais exibidos pelos fenômenos é uma forma de explorar a informação, 

tendo em vista sua compreensão. Então, podemos confrontar distribuições que se 

relacionam ou se contrapõem.  

A importância de separar informações específicas em planos de informação 

distintos e posteriormente associá-las, caracteriza a razão pela qual utilizou-se o SIG 

como ferramenta de análise no estudo, pois 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) auxiliam os gestores públicos e privados na tomada de 

decisão, bem como são considerados documentos importantes no processo de 

divulgação dos resultados para a população.  

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

Aplicação de uma metodologia, baseada na geração de mapas temáticos, 

através da utilização de um SIG, que correspondam espacialmente à distribuição das 

ocorrências dos casos de câncer no Estado de Santa Catarina, documentadas no 

HC/Florianópolis/SC – 2000. Assim como, disponibilização da mesma metodologia para 

utilização em outros estudos relacionados a eventos de saúde. 
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1.1. 2. Objetivos Específicos 

��Mapear e gerar um banco de dados com as informações (Ficha de Registro de 

Tumor - FRT) dos pacientes com câncer, atendidos pelo HC no ano 2000; 

��Organizar e quantificar, em mapas temáticos, os diferentes tipos de câncer por 

município; 

��Inserir e manipular outros bancos de dados (IBGE e PNUD) no projeto, de forma 

a caracterizar as condições sócio-ambientais dos municípios, em mapas 

temáticos; 

��Cruzar espacialmente os dados, para avaliação da correlação entre as 

ocorrências dos casos de câncer com condições sócio-ambientais desfavoráveis, 

resultando em mapas temáticos.  

1. 2. JUSTIFICATIVA 

Uma das maiores preocupações dos administradores públicos nas grandes 

cidades brasileiras está direcionada 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 os problemas de saúde, 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 a possível epidemia, assim como 

tomar ações preventivas que coíbam as ocorrências de determinadas enfermidades. 

Neste cenário os SIG’s se apresentam 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 
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disponível, a área de saúde se sente à margem de uma aplicação efetiva na prevenção 

e combate às enfermidades. 

O conhecimento dos determinantes, da distribuição espacial e da freqüência dos 

agravos de saúde na coletividade é primordial para os gestores dos serviços de saúde, 

tornando o Geoprocessamento ciência básica nesta área. Assim, atua como propulsor 

no desenvolvimento de tecnologias efetivas ao estudo do processo saúde-doença na 

sociedade, fornecendo subsídios ao controle, prevenção e erradicação dos agravos de 

saúde. O desenvolvimento deste projeto mostrou resultados que permite a 

administração pública e/ou privada tomar decisões na área da vigilância 

epidemiológica, bem como estabelecer bases para pesquisa epidemiológica, permitindo 

a caracterização espacial de áreas de riscos ou de risco potencial em um nível local de 

atenção. Dessa forma, os produtos gerados a partir do uso do SIG, os mapas 

temáticos, tanto auxiliam os gestores na tomada de decisão, como podem ser 

considerados documentos importantes no processo de divulgação dos resultados para 

a população.  
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL-TEÓRICO 
______________________________________________________________________ 
 

 

2.1. SAÚDE 

Em 1947, a Organização Mundial de Saúde – OMS apud Pires (2002, p. 2) 

formulou o seguinte conceito: “Saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, 

mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade”. No entanto, a expressão 

“bem-estar” envolve um componente subjetivo dificilmente quantificável. O estado de 

mais completo bem-estar físico, mental e social está condicionado a uma variedade de 

fatores que vão do genético ao social e emocional, até o ambiente natural e o ambiente 

construído pelos humanos. Esse entendimento de saúde foi ampliado pela 8ª 

Conferência Nacional de Saúde de 1986, e em seu sentido mais abrangente foi 

designada como: 

 “... resultante das condições de habitação, alimentação, 
educação, renda, ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 
O direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições 
dignas devida e de acesso universal e igualitário a serviços de 
promoção, proteção e recuperação de saúde, em todos os seus 
níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao 
desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade” (8ª 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DE 1986 apud PIRES 
(2002, p. 2). 

Na Constituição Brasileira, saúde é definida de forma ampliada, como uma 

resultante de condições e qualidade de vida. Conforme Lampert (2002, p.138), no artigo 

196 da Constituição Brasileira de 1988: “Saúde é direito de todos dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. Neste momento, o desemprego, a péssima 

distribuição de renda (50 milhões de pessoas em estado de miséria), a fome e 

desnutrição e outros muitos agravos interferem nas condições de vida e de saúde, 

ressurgem antigas e surgem novas formas de adoecer e morrer, caracterizando um 

quadro epidemiológico da maior perversidade, agravado pelas condições de pobreza, 
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gênero, raça e idade. Enquanto isso, os Governos investem em saúde, no setor público 

(universal, para toda população) apenas R$ 300,00 per capita/ano (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). 

Historicamente, evidenciamos três modelos de explicação das doenças: 

organicista ou biomédico, medicina social e a abordagem ecossistêmica de saúde 

(MINAYO, 2003). O primeiro reduz o processo saúde-doença ao tecnicismo e ao 

biologicismo, ou seja, independente de interpretações sociais e/ou políticas. O segundo, 

no Brasil denominada Saúde Coletiva, compreende que a saúde da população resulta 

da forma como a sociedade se organiza, em suas dimensões políticas, econômicas e 

culturais. E por último, a abordagem ecossistêmica de saúde também denominada 

Saúde Ambiental, cuja preocupação é contextualizar as enfermidades com as 

condições sociais que as determinam ou influenciam e, também dentro do contexto 

ambiental. Entende-se que o modelo organicista constitui a chamada Saúde Tradicional 

ou Pública centrada a partir da ótica do Estado, já a Saúde Coletiva e a Saúde 

Ambiental convivem em um trabalho convergente, pois ambas consideram a relação 

entre saúde-doença com fatores sócio-econômico-ambientais, e estão contempladas 

tanto na ação do Estado quanto no compromisso da sociedade para a produção de 

ambientes e populações saudáveis, através de atividades profissionais gerais e 

especializadas.  

Enfim, a compreensão do que seja saúde resulte, em última análise, de pontos 

de vista dos indivíduos/grupos, 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. Sua conceituação 

ultrapassa a visão biomédica, permite a integração da tanto da interdisciplinaridade 

como a incorporação da cultura e do protagonismo dos movimentos e dos sujeitos 

sociais (MINAYO, 2003). 

Nos itens 2.1.1 e 2.1.2, a seguir, são apresentados os principais enfoques 

relacionados a Saúde Tradicional ou Pública, e a Saúde Coletiva e Ambiental. 
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2.1.1. Saúde Tradicional ou Saúde Pública. 
 

A expressão “Saúde Pública” 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 "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" (PIRES 

FILHO, 1987). Outra forma de encarar este problema de definições é buscar elementos 

nos diversos momentos históricos de reforma em saúde em diferentes formações sócio-

econômicas. Deste modo, as origens da idéia de Medicina Social (entre 1830 e 1880) 

estão ligadas aos movimentos sanitários na França, Inglaterra e Alemanha (Revolução 

Industrial), resultado da reivindicação dos temas relativos à saúde nos movimentos 

sociais. A Medicina Social entende a crise sanitária como fundamentalmente um 

processo político e social. Por sua vez, a Medicina Preventiva, Comunitária e Familiar, 

relacionam-se à correspondente história referida aos Estados Unidos (década de 40), 

que propõem mudanças no ensino médico, nele incorporando uma vaga ênfase na 

prevenção e na prestação de cuidados básicos de saúde à população residente em 

áreas geograficamente delimitadas. O Higienismo tem raízes européias (Século 18 e 

meados do século 19), apresenta uma estratégia de saúde para as populações 

envolvendo vigilância e controle dos espaços urbanos – “teoria dos miasmas”, e o 

Sanitarismo tem influências marcadamente britânicas, estreitamente integrada à ação 

do Estado no âmbito da saúde, sugerindo basicamente o controle de vetores das 

doenças (PAIM e ALMEIDA FILHO, 1998). 

Portanto, a Saúde Pública inevitavelmente referida no âmbito coletivo-público-

social tem passado historicamente por sucessivos movimentos de recomposição das 

práticas sanitárias decorrentes das distintas articulações entre sociedade e Estado que 

definem, em cada conjuntura, as respostas sociais às necessidades e aos problemas 

de saúde. Ou seja, “um processo histórico de disciplinamento dos corpos e constituição 

das intervenções sobre os sujeitos” (PAIM e ALMEIDA FILHO, 1998). A Saúde Pública 

tradicional é baseada da produção positivista que dicotomiza o social e o biológico e 
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fraciona a realidade, congelando-a em fatores isolados com os quais reduz as 

determinações dos processos de saúde-doença às relações chamadas “causais”, que 

se estabelecem por associação empíricas (BREILH, 1991). A maior parte das 

investigações epidemiológicas no campo da Saúde Publica refugiaram-se 

comodamente nas hipóteses dos fatores de risco e associações estatísticas. 

Na segunda metade do século XX, a humanidade experimentou rápidas e 

profundas transformações em todas as esferas da vida econômica, cultural, social e 

política, talvez como nunca em sua história. A internacionalização da produção, 

distribuição e consumo, juntamente com o avanço das tecnologias da informação, teve 

como resultado a globalização da economia e suas conseqüências macroeconômicas: 

transnacionalização empresarial, desterritorialização da força de trabalho, desemprego 

estrutural, entre outras. Ao mesmo tempo, verificou-se aumento das desigualdades 

entre os povos e os grupos sociais, a eclosão de movimentos nacionalistas, a 

exacerbação dos conflitos étnicos, a agressão ao meio ambiente, a deterioração do 

espaço urbano, a intensificação da violência e o desrespeito aos direitos humanos 

(MACEDO apud PAIM e ALMEIDA FILHO, 1998).  Com a “nova ordem mundial” onde a 

Saúde Pública centra sua ação a partir da ótica do Estado, com os interesses que este 

representa nas sociedades capitalistas, verificasse uma marcante fragilização dos 

esforços para o enfrentamento coletivo dos problemas de saúde e constata-se uma 

crise da saúde pública. Portanto, faz-se necessário e urgente discutir a questão da 

saúde no âmbito social. 

2.1.2. Saúde Coletiva e Saúde Ambiental. 

A Saúde Coletiva surge na década de 70, com os movimentos sanitarista na 

América Latina e no caso brasileiro com a Reforma Sanitarista, tendo como proposta 

uma reação ao tecnicismo e ao biologicismo da tradicional Saúde Pública. Surge como 

um termo vinculado a um esforço de transformação e propõe a determinação histórica 

do processo coletivo de produção de estados de saúde-doença. A Saúde Coletiva, 

como campo de conhecimento contribuí como estudo do fenômeno saúde-doença em 

populações enquanto processo social; investiga a produção e distribuição das doenças 

na sociedade como processos de produção e reprodução social.  
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O marco conceitual da Saúde Coletiva, tal como vem sendo construído a partir 

da década de 70, resulta da crítica aos diferentes movimentos e projetos de reforma em 

saúde ocorridos nos países capitalistas. (PAIM apud PAIM e ALMEIDA FILHO, 1998). A 

Saúde Coletiva tem como proposta a produção de saberes e conhecimentos acerca do 

objeto saúde onde operam distintas disciplinas (Ciências Sociais, Geografia, Estatística, 

Planejamento, Administração, entre outras) que o contemplam sob vários ângulos, 

portanto um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar. Conforme Paim e 

Almeida Filho (1998, p. 2): 

“Apesar de em si não constituir um paradigma, a Saúde Coletiva, 
enquanto movimento ideológico comprometido com a 
transformação social, apresenta possibilidades de articulação com 
novos paradigmas científicos capazes de abordar o objeto saúde-
doença-cuidado respeitando sua historicidade e integralidade”.  

A experiência histórica mostra que os padrões de exploração dos recursos 

naturais, por um lado, e a acumulação dos resíduos perigosos e indesejáveis, por 

outros, superam as próprias taxas de crescimento demográfico e de reconstituição dos 

ecossistemas, aumentando significativamente o passivo dos desequilíbrios ambientais 

acumulados e seus possíveis efeitos negativos sobre a saúde, criando condições cada 

vez mais desalentadoras. A degradação do meio ambiente que presenciamos e que se 

reflete na saúde mobilizou progressivamente, diversos seguimentos da sociedade para 

o entendimento das reais dimensões e para as alternativas atenuantes do problema. 

Dessa forma, a saúde teve de voltar-se necessariamente para uma abordagem 

interdisciplinar.  A ciência social tem procurado analisar a dinâmica e as inter-relações 

das forças propulsoras das modificações ambientais no nível das atividades 

econômicas, do uso da tecnologia, de comportamentos e padrões de consumo, de 

valores culturalmente aceitos e do crescimento populacional. A ciência ambiental tem 

analisado os fenômenos e processos ambientais em seus níveis físico-químico e 

biológico com o objetivo de avaliar a dinâmica dos comportamentos das mudanças no 

meio ambiente, cada vez mais intensas. (LAMPERT, 2002). Coube ao setor saúde a 

responsabilidade de entender de que maneira estes mesmos fatores ambientais afetam 

negativamente a saúde e o bem-estar humano. Sob estas condições, surge a Saúde 

Ambiental, cuja proposta é identificar os determinantes de saúde situados no campo 
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biológico e além dele, no estilo de vida do indivíduo e no meio ambiente em que se 

insere, os quais são elementos fundamentais para compor uma existência saudável. 

Evidenciando que o enfoque biomédico não é capaz de dar conta da complexidade dos 

problemas de saúde-doença das populações. 

Portanto, ao longo das últimas décadas, houve uma evolução da visão em saúde. 

Esta já não se apóia somente nos parâmetros biomédicos, mas sim como resultado da 

forma como se organiza a sociedade em suas dimensões política, econômica, cultural e 

ambiental. Ou seja, o fenômeno saúde-doença passa a ser entendido como um 

processo social, intrinsecamente ligado ao desenvolvimento. Esse novo rumo do 

paradigma da saúde foi amplamente discutido em conferências mundiais para o 

desenvolvimento, ambiente e saúde nos últimos 30 anos. Assim, a saúde passou a ser 

considerada como direito de cidadania, incorporando-se a maioria das legislações 

nacionais e internacionais. Os principais marcos históricos relacionados ao novo rumo 

da saúde são: 

��Conferência de Estocolmo em 1972 (Criação do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente); 

��Conferência sobre Cuidados Primários de Saúde em 1978, realizada pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância - UNICEF; 

��Carta de Ottawa para Promoção da Saúde (OMS) em 1986; 

��Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em 1987 

(Organização das Nações Unidas - ONU e Iniciativa Cidades Saudáveis (OMS); 

�� Conferência de Adelaide sobre Políticas Públicas Saudáveis (OMS) em 1989; 

��Criação da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da OMS em 1990; 

��Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 

1992 (Rio 92, Criação da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável); 

��Carta Pan-Americana sobre Saúde e Meio Ambiente no Desenvolvimento 

Humano Sustentável, 1995; 
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��Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) em 2002.  

Adotou-se o referencial conceitual-teórico da Saúde Coletiva e da Saúde Ambiental 

em virtude destas estudarem o fenômeno saúde-doença e sua distribuição na 

sociedade enquanto processo social, pelo fato de serem conhecimentos de natureza 

interdisciplinar e de estar comprometida com a transformação da realidade de saúde. A 

Saúde Coletiva e a Saúde Ambiental se apresentam como conjunto de saberes que dá 

suporte às práticas de distintas categorias e atores sociais face às questões de 

saúde/doença e da organização da assistência.  Procurando compreender, enfim, as 

formas com que a sociedade identifica suas necessidades e problemas de saúde, 

buscando sua explicação e se organizando para enfrentá-los. Além disso, possibilitam o 

redimensionamento de seu objeto, instrumento de trabalho e atividades considerando 

sua articulação com a totalidade social, reabrindo alternativas metodológicas e técnicas 

para pensar e atuar no campo da saúde. 

2.2. GEOGRAFIA MÉDICA 

2.2.1. Concepção 

A relação do meio geográfico com o processo saúde-doença e sua historicidade 

já são estudadas desde, aproximadamente, 480 a.C. com trabalho de Hipócrates 

intitulado Dos ares dos miasmas e dos lugares. Este foi o primeiro esforço sistemático 

para apresentar as relações causais entre fatores do meio físico e doença. Nesta obra, 

Hipócrates reconhecia a presença contínua de certas doenças que as chamou de 

endêmicas e a freqüência de outras nem sempre presentes, mas, por vezes 

aumentavam em demasia, que as denominou de epidêmicas. (LACAZ apud LEMOS e 

LIMA, 2002). 

John Snow, em Londres 1854, realizou o estudo Sobre a Maneira de 

Transmissão da Cólera onde conseguiu identificar o veículo da transmissão da cólera 

antes mesmo da descoberta do agente causador, utilizando o tempo e o espaço e 

formulando hipóteses para entender como a doença se espalhava nos diferentes locais, 

desde o início dos sintomas, até seu completo desaparecimento. Este pesquisador fez 

um levantamento detalhado dos lugares de ocorrência dos óbitos, chegando a suspeita 
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de que a contaminação era decorrente de uma bomba pública de água. Realizou 

pesquisa junto ao serviço de registro de óbitos das mortes recentes de pessoas que 

residiam nas proximidades geográficas da bomba de água e verificou o falecimento de 

pessoas que residiam afastadas da bomba, mas que consumiam dessa água. (LACAZ 

apud LEMOS e LIMA, 2002). O trabalho de Snow deu início a uma nova era na análise 

das condições de saúde e doença dos grupos humanos, onde a compreensão do 

processo de organização do espaço geográfico, pelas sociedades humanas, em 

diferentes tempos e lugares, é uma forma particular de entender as doenças.  

Nasce assim a Geografia Médica, esta resulta da interligação dos conhecimentos 

geográficos e médicos, mostrando a importância do meio geográfico no aparecimento e 

distribuição de uma determinada doença. Conforme Pessoa apud Lemos e Lima (2002, 

p. 75), “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 e humanos”. A Geografia 

Médica, ao buscar a identificação dos locais de ocorrência das doenças, busca também 

a descrição e a explicação das diferenças existentes na superfície terrestre e a relação 

da humanidade com o meio, oferecendo assim, subsídios para o estudo da 

Epidemiologia, definida por Rouquayrol e Goldbaum apud Lemos e Lima (2002, p.77) 

como: 

“... a ciência que estuda o processo saúde-doença em 
coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores 
determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos 
associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de 
prevenção, controle, ou erradicação de doenças, e fornecendo 
indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, 
administração e avaliação das ações de saúde”.  

2.2.2. O Espaço como categoria de análise. 

O espaço é um conceito básico tanto para epidemiologia quanto para a 

geografia. Em Epidemiologia, o espaço foi inicialmente compreendido como resultado 

de uma interação entre organismo e natureza bruta, compreendida independente da 

ação e percepção humanas. Da mesma forma, na geografia clássica, o espaço foi 

entendido como substrato de fenômenos naturais, como o clima, a hidrografia, a 
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topografia, a vegetação, etc. Porém, na origem do desenvolvimento do objeto da 

epidemiologia, assim como na da geografia, se já manifesta a tensão que interrogou a 

lógica desse conhecimento que opôs natureza e cultura, natural e artificial, corpo e 

mente, subjetivo e objetivo, entre outras dualidades clássicas que caracterizam a 

emergência das ciências. (CZERESNIA e RIBEIRO, 2000). 

Em epidemiologia, o uso do conceito de espaço acompanhou o desenvolvimento 

teórico-conceitual da Geografia Médica, buscando incluir na compreensão do processo 

da doença, dimensões sociais, culturais e simbólicas. (CZERESNIA e RIBEIRO, 2000). 

Mais especificamente, através do estudo das doenças transmitidas por vetores, onde a 

abordagem espacial pôde ser mais objetiva, explicitando elos capazes de integrar maior 

número de elementos e alcançando, assim, maior materialidade na compreensão da 

relação entre espaço e ocorrência de doenças. 

Utilizando-se de sucessivos desenvolvimentos teóricos da geografia, diferentes 

correntes explicativas procuraram melhor caracterizar o espaço de circulação dos 

agentes de doenças. Umas das mais importantes contribuições teóricas do conceito de 

espaço geográfico vinculado ao estudo de doenças transmissíveis foi elaborado por 

Pavlovsky na década de 30 (CZERESNIA e RIBEIRO, 2000). Seu trabalho 

fundamentou-se na formulação da teoria dos focos naturais das doenças, sendo que 

este existe quando há um clima, vegetação, solo específico favorável nos lugares onde 

vivem vetores, doadores de doenças, este está relacionado com as mais diversas 

paisagens geográficas do globo terrestre. Portanto, o conceito de foco natural é 

aplicado a ambientes que apresentam condições favoráveis à circulação de agentes, 

independente da presença e da ação humana.  

Max Sorre foi além da abordagem de Pavlovsky ao trabalhar a importância da 

ação humana na formação e dinâmica de complexos patogênicos, mostrando sua 

percepção de três planos, onde se desenvolve a atividade humana: o plano físico, o 

biológico e o plano social. Segundo Sorre apud Lemos e Lima (2002, p.82). 

“... A interdependência dos organismos postos em jogo na 
produção de uma mesma doença infecciosa permite inferir uma 
unidade biológica de ordem superior: o complexo patogênico. 
Compreende, além do homem e do agente causal da doença, 
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seus vetores e todos os seres que condicionam ou comprometem 
a sua existência humana”. 

Samuel Pessoa inspirado nos trabalhos de Pavlovsky e Sorre, criou uma escola 

de estudos em Geografia Médica no Brasil, no contexto da chamada medicina tropical. 

Estudou as endemias prevalentes no Brasil, também, e especialmente, as transmitidas 

através de vetores, como Esquistossomose, Doença de Chagas, Filariose, Malária, etc. 

O desenvolvimento dos vetores das doenças no contexto da medicina tropical é 

entendido como estritamente ligado ao meio geográfico e especialmente às condições 

climáticas. 

No Brasil, uma das referências mais importantes para as análises da relação 

entre espaço e doença são os conceitos geográficos propostos por Milton Santos. Esse 

autor conceitua espaço como “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e 

sistemas de ações” (SANTOS, 1996, p. 18). O espaço é aquilo que resulta da relação 

entre a materialidade das coisas e a vida que as animam e transformam. A 

configuração territorial é uma produção histórica resultante dessas relações. As ações 

provêm das necessidades humanas: materiais, espirituais, econômicas, sociais, 

culturais, morais, afetivas (CZERESNIA e RIBEIRO, 2000). Milton Santos caracteriza o 

espaço do mundo contemporâneo como meio técnico-científico-informacional, quando 

as idéias de tecnologia, de ciência e de mercado globais são encaradas como conjunto. 

A base e o substrato da produção, utilização e funcionamento do espaço são a ciência, 

a técnica e a informação. É por essa lógica que os espaços são requalificados e 

incorporados às novas correntes mundiais. Os estudos a respeito das doenças, 

utilizando-se do conceito de espaço de Milton Santos, buscam estudar a sua 

distribuição como resultado da organização social do espaço. Um exemplo de utilização 

do conceito de espaço proposto por Milton Santos é o trabalho, Organização do Espaço 

e Doença de Silva apud Czeresnia e Ribeiro (2000), que encontra um elo explicativo 

entre a dimensão biológica e a social, na história da Doença de Chagas em São Paulo. 

O autor analisa como as transformações das atividades produtivas ligadas à economia 

cafeeira condicionaram mudanças físicas e biológicas, que configuraram as condições 

materiais de distribuição da endemia. Assim como o trabalho de Barata apud Czeresnia 
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e Ribeiro (2000), que ressalta como as relações de poder, dominação e exclusão no 

espaço hospitalar interferem na saúde e recuperação dos indivíduos. 

Portanto, a dimensão espacial neste trabalho, é entendida como intrínseca na 

análise das relações entre saúde-ambiente e no seu controle. Conhecer a estrutura e 

dinâmica espacial permite a caracterização da situação em que ocorrem eventos de 

saúde-doença. Estes compreendidos como resultado da interação espacial dos mais 

variados fatores geográficos, físicos (clima, solo, relevo, hidrografia, etc) e humanos 

(étnicos, culturais, políticos, sociais, econômicos, etc). 

2.2.3. As condições de vida como categoria de análise. 

Desde de que a globalização firmou-se como padrão quase único de 

organização das sociedades e das economias - com promessas de crescimento rápido 

e prosperidade para os países em desenvolvimento que aderissem a certas regras, 

como abertura de mercados, busca da estabilidade econômica, entre outras – vem 

ocorrendo um crescimento exponencial da pobreza, da exclusão social e do 

desemprego. Desemprego em países pobres, como resultado da globalização, é fonte 

inequívoca de doenças e de piores condições de vida a indivíduos, famílias e 

sociedades inteiras. A piora das condições nutricionais e a deteriorização da saúde 

mental, além das maiores dificuldades de acesso à assistência médica, medicamentos 

e outros bens essenciais, estão entre as conseqüências imediatas ligadas ao 

desemprego e à piora das condições de vida.  

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

enfrenta grandes obstáculos de ordem metodológica, dada a infinidade de variáveis 

envolvidas (biológica, ecológica, cultural, econômica, política e social). Contudo, nos 

estudos de Epidemiologia e de Geografia Médica tem-se utilizado o conceito de 

condições de vida para identificar grupos populacionais mais vulneráveis, que 

submetidos as condições sócio-ambientais críticas, sofrem os efeitos desse 

desequilíbrio. Nesse sentido, é importante recuperar os trabalhos de Peiter e Tobar 

(1998), Gerolomo e Penna (2000), Lacerda e Calvo (2002), Teixeira et al. (2002), que 

buscaram relacionar a distribuição diferencial das condições de vida no espaço urbano 

com a distribuição diferencial de morbimortalidade. As desigualdades existentes nas 
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sociedades não têm permitido que os benefícios do desenvolvimento se distribuam de 

modo homogêneo entre as populações e nos diferentes espaços geográficos nos quais 

residem. 

Lacerda e Calvo (2002), argumentam que se o processo saúde-doença pode ser 

compreendido como resultante da posição dos indivíduos no espaço social e das 

relações daí decorrentes, o estudo desse espaço torna-se fundamental no campo da 

Epidemiologia e da Geografia Médica. Tem se utilizado de dados sócio-ambientais-

econômicos como referenciais para a descrição de áreas geográficas, pressupondo que 

essa combinação reproduza a interação dos diversos fatores determinantes da 

qualidade de vida daquela área. Os principais indicadores utilizados nos trabalhos são: 

classe social, nível de escolaridade, ocupação, renda, além de indicadores que 

caracterizam o lar. 

2.3. CÂNCER 

2.3.1. Características gerais. 

O câncer é uma designação genérica para doenças que se caracterizam pelo 

crescimento autônomo e desordenado das células. Embora sua incidência remonte às 

épocas mais remotas, os tipos de câncer mais virulentos como os de pulmão, mama, 

próstata, cólon e reto vêm se manifestando com uma freqüência cada vez maior nos 

países em que o fumo, hábitos alimentares pouco saudáveis e a exposição a 

substâncias tóxicas no trabalho ou no meio ambiente se tornaram comuns (DE PAOLA, 

1985). 

À medida que a humanidade avança nos campos da ciência e da tecnologia, 

aumentam também as suspeitas sobre as possíveis causas do câncer. Essas 

suposições abrangem desde novos medicamentos a telefones celulares. Para se obter 

informações mais confiáveis sobre o assunto e separar aquilo que tem fundamento do 

que não passa de mera especulação, os cientistas se baseiam, sobretudo em estudos 

epidemiológicos analíticos e experimentais. Após identificar os fatores comuns entre as 

vítimas de um câncer, os pesquisadores decidem se a exposição prolongada a eles 
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aumentaria o risco de a doença se desenvolver ou não. Ao longo do século XX a 

epidemiologia permitiu aos pesquisadores não apenas descobrir várias causas 

ambientais (não hereditárias), como também estimar quantas mortes por câncer 

poderiam ser atribuídas a cada uma (OTTO, 2002).  

As diferenças na incidência de câncer entre grupos sócio-econômicos podem ser 

atribuídas a diferenças no estilo de vida. Pessoas mais pobres apresentam uma maior 

incidência de cânceres de boca, estômago, pulmão, cervical, fígado e um tipo de câncer 

de esôfago. A pobreza pode ser incluída como uma das causas porque quase sempre 

está associado ao maior consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, dieta inadequada e 

exposição a agentes infecciosos. Por outro lado, por motivos ainda desconhecidos, os 

cânceres de mama, próstata, entre outros, ocorrem com mais freqüência entre grupos 

de maior poder aquisitivo. Alguns cientistas acham que o crescimento exagerado 

devido à menor atividade física e alimento em excesso possa aumentar o risco desses 

cânceres, mas essa hipótese carece de maior embasamento científico. Nesse contexto, 

o câncer pode surgir como conseqüência da exposição a agentes carcinogênicos 

presentes no ambiente onde se trabalha, decorrente do estilo de vida e de fatores 

ambientais produzidos ou alterados pela atividade humana. Segundo dados do INCA 

(1995), estima-se que 60 a 90% dos cânceres sejam devidos à exposição a fatores 

ambientais. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde – OMS, até 2020 o número de 

atingidos pelo câncer aumentará 50%, daqui a 17 anos os casos chegarão a 15 

milhões. Em 2000 eram 10 milhões, sendo que as vítimas fatais somaram 6,2 milhões 

(CASTELLÓN e BOCK, 2003). Estes dados chamam a atenção, e nos remetem a 

intenção de conhecer as possíveis causas dessa incidência alarmante de câncer nos 

dias atuais. 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 
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pode ser apontado como um problema de saúde pública. Estima-se que existam cerca 

de 600.000 substâncias químicas conhecidas, das quais 50.000 a 70.000 têm uso 

industrial, e que cerca de 3.000 novos produtos químicos sejam colocados no mercado 

por laboratórios e centros de pesquisa, a cada ano, sem que se conheça perfeitamente 

seu efeito tóxico sobre a saúde e seu potencial cancerígeno (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001).  

 
2.3.2. Câncer no Brasil 

O INCA (2003) estimou para 2003, 402.190 casos novos de câncer e 126.960 

óbitos por câncer, para todo o Brasil. Para o sexo masculino, são esperados 186.155 

casos novos e 68.350 óbitos, enquanto que, para o sexo feminino, são estimados 

216.035 casos novos e 58.610 óbitos. Estima-se que o principal câncer a acometer a 

população brasileira será o câncer de pele não melanoma (82.155 casos novos), 

seguido pelas neoplasias malignas da mama feminina (41.610 casos novos), próstata 

(35.240 casos novos), pulmão (22.085 casos novos) e estômago (20.640 casos novos). 

A industrialização do país e o subseqüente processo de urbanização da 

população brasileira concretizado pela migração de grandes contingentes populacionais 

do campo para as cidades, conduziram o declínio do poder aquisitivo, sobretudo a partir 

da década de setenta.  Tal conjunto de amplas transformações das relações produtivas 

e sociais acabou, portanto modulando certas características populacionais para que a 

ocorrência de câncer se expressasse como problema de saúde pública na sociedade 

brasileira.  

Conforme Koifman 2002, 

“A distribuição da incidência dos tumores malignos mais 
freqüentes no Brasil é em certa medida, reveladora das 
características demográficas e epidemiológicas observadas no 
país, fato que permite relacionar as localizações tumorais às 
condições de afluência social – caso do câncer de mama, de 
próstata e de colo-retal – e às condições de pobreza – caso do 
câncer de estômago, de colo uterino e de boca”. 

Koifman (2002) ainda afirma, que o perfil das localizações anatômicas dos 

tumores malignos de maior incidência no Brasil revela a presença, em ordem 
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decrescente quanto à magnitude e excluindo os tumores de pele não-melanoma, dos 

seguintes tumores: câncer de próstata, pulmão, estômago, cólon-reto, boca e esôfago 

no sexo masculino; e de mama, colo uterino, cólon-reto, estômago, pulmão, leucemias 

e boca no sexo feminino. Sendo assim, as causas de câncer atualmente mais 

freqüentes na nossa população mesclam tanto as localizações descritas em países 

desenvolvidos, como é o caso do câncer de mama, próstata, cólon e reto, como 

aquelas associadas a condições de pobreza como o câncer de boca, estômago, colo 

uterino e pênis. Andreoni et. al (2001), analisando o padrão de distribuição da 

incidência de câncer em dezoito cidades do interior do Estado de São Paulo em 1991, 

caracteriza essa situação de “polaridade” (riqueza x pobreza) onde localizações 

tumorais indicativas das condições sociais de pobreza mesclam-se com aquelas 

associadas a riqueza. Essa situação parece decorrer da simultaneidade na presença de 

fatores de risco ambiental (físico, químico e biológico) associados ao processo de 

industrialização e seus efeitos na sociedade, bem como aqueles muitas vezes 

vinculados aos efeitos da exclusão em sociedades com fortes desigualdades sociais, 

como o caso do Brasil. Porém, Koifman (2002) chama atenção para que os chamados 

tumores do subdesenvolvimento que estão associados à presença de fatores de risco 

comuns, não são exclusivos, em populações de baixo nível sócio-econômico cultural. 

Os tumores de boca, laringe e esôfago têm como seus principias fatores de risco o 

consumo de álcool e fumo, enquanto o principal agente para o câncer de colo uterino e 

câncer de pênis constitui o vírus papiloma humano (HPV), cuja infecção associa-se à 

precocidade e multiplicidade de parceiros sexuais. 

O câncer de estômago constitui um outro exemplo de câncer associado às 

condições de pobreza, cujo principal fator de risco, segundo Britto apud Koifman (2002), 

“é a ingestão de alimentos ricos em sal e que favorecem a atuação de uma bactéria, a 

qual permite a formação de lesões facilitando a introdução de nitrosaminas, substâncias 

cancerígenas formadas a partir de alimentos ricos em nitritos e nitratos”. Antes do 

surgimento do refrigerador o sal foi emprego na conservação dos alimentos. Hoje 

apesar de no Brasil se observar uma tendência no declínio deste tipo de câncer, as 

diferenças regionais na distribuição da doença parecem ser compatíveis com o quadro 
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de heterogeneidade quanto às diferenças regionais na disponibilidade de geladeiras 

KOIFMAN (1997). 

O fumo é isoladamente o principal fator de risco para o câncer, desempenhando 

papel importante na etiologia do câncer de pulmão, boca, laringe, esôfago, pâncreas, 

rim, bexiga e colo uterino. Embora o Brasil não seja dos países da América Latina em 

que o tabagismo tenha maior prevalência, é daqueles onde mais acelerado o hábito 

vem crescendo (COSTA e SILVA apud KOIFMAN 2002). O estudo Risco de Câncer de 

pulmão, laringe e esôfago atribuível ao fumo, realizado por Menezes et. al. apud 

Koifman (2002) observou que para o câncer de pulmão no Estado do Rio Grande do 

Sul 63% dos casos estiveram associados ao fumo. A exposição a agentes químicos é 

também uma das principais condições potencialmente associadas ao desenvolvimento 

do câncer. Uns dos agentes mais expressivos são os pesticidas, cujo emprego massivo 

no ambiente vem crescendo de forma importante, o que tem resultado na observação 

de níveis elevados de resíduos mesmo em populações na diretamente a eles expostas 

ocupacionalmente. Koifman (1998) relata em seu trabalho que mesmo em comunidades 

indígenas isoladas, houve a ocorrência de câncer potencialmente associada à 

exposição a pesticidas. No Brasil, foi registrada a ocorrência de taxas elevadas de 

infertilidade e câncer de testículos em municípios com níveis elevados de produção 

agrícola nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul (Koifman 2002). 

Têm sido analisadas também, em áreas com intensa atividade industrial com 

níveis elevados de poluentes químicos, estimativas elevadas de câncer. Estudos sobre 

a distribuição de câncer na Baixada Santista entre 1980-93, comparando área 

industrializada e área não industrializada, atestaram excesso estatiscamente 

significativo em complexos industriais, com riscos 2 a 4 vezes mais elevados para 

câncer de cérebro. Os autores atribuem esses resultados a diversos agentes 

carcinogênicos orgânicos, como hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos clorados, além 

de metais como cádmio, níquel e cromo (MEDRADO et. al. apud KOIFMAN 2002). 

Outro debate ocorre em relação a natureza causal da exposição aos campos 

eletromagnéticos de baixa tensão, originados através da produção e transmissão da 

energia elétrica em linhas de alta tensão. Nesse sentido, é importante recuperar 
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trabalhos como o de Mattos, Sauaia e Menezes (2002); e Mattos e Koifman (1996) que 

analisam padrões de mortalidade por câncer em trabalhadores eletricitários. 

É preocupante a crescente exposição de nossa população a agentes 

carcinogênicos, veiculadas tanto no ambiente ocupacional como no não ocupacional. 

Daí a necessidade de se implantar políticas públicas voltadas a identificar grupos 

populacionais mais vulneráveis, que submetidos a condições sócio-ambientais 

desfavoráveis se expõem ainda mais aos fatores de risco relacionados ao câncer. 

2.3.3. Registros de Câncer no Brasil 

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

comandada pelo INCA, órgão do Ministério da Saúde. 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 - 

RCBP e dos Registros Hospitalares de Câncer – RHC (INCA, 2004). 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. Os Registros de Câncer de Base Populacional, coletam 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 à população na detecção precoce e prevenção do 

câncer, como também na avaliação de novas técnicas diagnósticas. No entanto os 

Registros de Câncer de Base Populacional 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 
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Alegre, Recife, Salvador, Santos, São Paulo, Teresina e Vitória). Não existe registro de 

câncer cuja 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 Hospitalar de 

Câncer 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 (INCA, 2004). 

2.3.4. Registro de Câncer no Estado de Santa Catarina. 

Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade 2000 (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA, 2002), em Santa Catarina as neoplasias 

aparecem em segundo lugar na ordenação das causas de óbito, com 18,4% dos óbitos 

(Figura 01), portanto o câncer apresenta-se como um sério problema de saúde pública. 

No entanto, não existe Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) para o 

Estado de Santa Catarina ou para municípios. 

 
            Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Plano Diretor de Regionalização, Março/2002. 

Figura 01 – Mortalidade proporcional (%) por principais grupos de causas no Estado de Santa Catarina, 

2000. 

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina definiu e implantou o Plano 

Diretor de Regionalização, que visa reorganizar a assistência e restabelecer os fluxos 

de pacientes e investimentos. Para isto foram estabelecidas Macrorregiões de Saúde 

(Figura 02), estas são responsáveis por organizar a oferta de serviços de alta 
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complexidade, neste quadro inclui-se os serviços de oncologia. Os critérios utilizados 

para configuração das Macrorregiões de Saúde incluem elementos geográficos e 

indicadores sócio-econômicos, tais como: localização geográfica, contingente 

populacional, organização do sistema viário, agrupamento por regionais de saúde, 

eqüidistância entre pólos tecnológicos, cultura de deslocamento, recursos tecnológicos 

disponíveis, Índice de Desenvolvimento Social (IDS), complexo econômico regional e 

bacia hidrográfica. Os limites das Macrorregiões de Saúde não necessariamente 

coincidem com a divisão administrativa do Estado de Santa Catarina (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA, 2002). 

 

 
             Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Plano Diretor de Regionalização, Março/2002. 

Figura 02 – Macrorregiões de Saúde no Estado de Santa Catarina. 

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (2004), os 

hospitais cadastrados para o tratamento de câncer em Santa Catarina são: o Hospital 

Leonir Vargas Ferreira em Chapecó, o Hospital Municipal São José em Criciúma, o 

Hospital Santa Izabel em Blumenau, o Hospital Municipal São José em Joinville, e em 

Florianópolis, o Hospital Infantil Joana de Gusmão, o Hospital de Caridade, o Hospital 
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Governador Celso Ramos, a Maternidade Carmela Dutra, o Hospital Universitário, e a 

Fundação de Apoio ao HEMOSC (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa 

Catarina)/CEPON (Centro de Pesquisas Oncológicas). Na Figura 03, são apontados os 

hospitais que fornecem atendimento de oncologia no Estado de Santa Catarina e suas 

respectivas Macrorregiões de Saúde. E na Figura 04, é indicada a localização dos 

hospitais de referência para oncologia e suas respectivas abrangências de 

atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

             Fonte: http://www.saude.sc.gov.br 

Figura 03 – Hospitais que fornecem serviços de oncologia no Estado de Santa Catarina. 

 

Macrorregião Unidade Tipo Cidade

Extremo Oeste Hospital Lenoir Vargas Ferreira PT SAS 179 - 
15/03/02 c/ radioterapia

CACON I Chapecó

Vale do Itajaí Hospital Santa Isabel  c/ radioterapia  PT SAS 410 - 
05/08/99

CACON I Blumenau

Nordeste Hospital Municipal São José PT SAS 410 - 05/08/99 CACON I Joinville

Hospital Governador Celso Ramos PT SAS 203 - 
25/03/02

CACON I Florianópolis

Maternidade Carmela Dutra   PT SAS 203 - 25/03/02 CACON I Florianópolis

Hospital Infantil Joana de Gusmão  PT SAS 410 - 
05/08/99

CACON I Florianópolis

FAHECE - CEPON  PT SAS 358/2000   s/ radioterapia CACON I Florianópolis

Hospital de Caridade  c/ radioterapia  PT SAS 410 - 
05/08/99

CACON I Florianópolis

Hospital Universitário  PT SAS 410 - 05/08/99 CACON I Florianópolis

Sul Hospital São José PT SAS 557 - 08/08/02 CACON I Criciúma

Serviços de Alta Complexidade Hospitalar: 

ONCOLOGIA

Grande Florianópolis
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Fonte: http://www.saude.sc.gov.br 

Figura 04 – Localização e abrangência do atendimento dos hospitais de referência em oncologia no 

Estado de Santa Catarina 

O CEPON é a instituição, vinculada a Secretaria de Estado da Saúde de Santa 

Catarina, responsável pelos Registros Hospitalares de Câncer em Santa Catarina. Os 

hospitais cadastrados, supra citados, coletam os dados a partir dos prontuários dos 

pacientes atendidos com câncer, com a supervisão e recomendações do CEPON. 

Posteriormente, o CEPON reúne as informações coletadas pelos hospitais e repassa os 

registros de câncer para o INCA.  

Primeiramente, o CEPON foi procurado no intuito deste disponibilizar os dados 

referentes às ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina, para execução do 

projeto. No entanto não foi obtido sucesso, uma vez que não foi fornecido dado algum. 

Sob estas condições, contatou-se o Hospital de Caridade em Florianópolis, que apoiou 

a proposta do projeto, fornecendo e autorizando a utilização dos dados, referentes ao 

Registro Hospitalar de Câncer para o ano de 2000, já que este era o único ano 

levantado pelo hospital citado. 
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2.4. GEOPROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG 

2.4.1. Geoprocessamento 

Com o desenvolvimento, na segunda metade do século 20, da tecnologia da 

informação, tornou-se possível coletar, armazenar, representar e manipular informações 

sobre a distribuição e inter-relações geográficas dos elementos na superfície da Terra, 

em ambiente computacional. Até então, feito apenas em documentos e mapas em 

papel, o que impedia uma análise que combinasse diversos mapas e dados. Assim 

surge o Geoprocessamento que segundo Câmara, Davis e Monteiro (1999, p.6), 

“... denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas 
matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 
geográfica e vem influenciando de maneira crescente as áreas de 
Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transporte, 
Comunicações, Energia e Planejamento Regional e Urbano”. 

 
Rodrigues (1988, p.145) define Geoprocessamento como: 

 “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”. 

O Geoprocessamento combina diversas tecnologias - cartografia digital, bancos 

de dados, processamento de imagens (fotos aéreas e imagens de satélites), Sistema 

de Posicionamento Global – GPS, entre outras - com técnicas de análise e manipulação 

da informação espacial. Sendo assim, o objetivo principal do Geoprocessamento é 

fornecer ferramentas computacionais, dentre eles o Sistema de informação Geográfica 

– SIG, para que os diferentes analistas determinem a evolução espacial e temporal de 

um fenômeno geográfico e as inter-relações entre diferentes fenômenos. Num país de 

dimensão continental como o Brasil, com uma grande carência de informações 

adequadas para a tomada de decisões sobre problemas urbanos, rurais e ambientais, o 

Geoprocessamento apresenta um enorme potencial.  

No campo da saúde a aplicação dos recursos de geoprocessamento remonta 

desde 1854, quando, em Londres, John Snow identificou espacialmente o veículo de 

transmissão da cólera e os focos de ocorrência da doença. 
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2.4.2. Sistemas de Informação Geográfica – SIG 

São encontradas muitas definições, com ênfase em diferentes aspectos do SIG. 

Cada uma delas tenta privilegiar um aspecto da tecnologia que, estando na fronteira de 

várias áreas do conhecimento, é percebida de maneiras diferentes pelos especialistas 

de cada área. No entanto, a referência espacial é comum em todas as definições. No 

intuito de evidenciar os diferentes enfoques das definições de SIG, algumas destas 

definições são apresentadas a seguir: 

“... sistemas destinados ao tratamento de dados referenciados 
espacialmente. Estes sistemas manipulam dados de diversas 
fontes como mapas, imagens de satélites, cadastro e outras, 
permitindo recuperar e combinar informações e efetuar os mais 
diversos tipos de análise sobre os dados”. ALVES (1990, p.66).  

“... sistemas de informações geográficas denota o software que 
desempenha as funções de coleta, tratamento e apresentação de 
informações sobre entes de expressão espacial e sobre o 
contínuo espacial”. RODRIGUES (1988, p.159). 

“... sistemas automatizados usados para armazenar, analisar e 
manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam 
objetos e fenômenos em que a localização geográfica é uma 
característica inerente à informação e indispensável para analisá-
la”. JÚNIOR (1997, p. c-1). 

“... trata-se de um sistema de base de dados no qual a maioria dos 
dados são espacialmente indexados, sobre o qual um conjunto de 
procedimentos opera a fim de responder a questões sobre 
entidades espaciais numa base de dados “. (SMITH et. al. apud 
TEIXEIRA et. al. 1995, p. 20).  

Além da dificuldade em chegar a uma única definição, com freqüência os 

Sistemas de Informação Geográfica são confundidos com outros sistemas gráficos, 

totalmente diferentes em essência, como no caso dos sistemas CAD (Computer Aided 

Design). Estes sistemas são utilizados para desenhar plantas precisas requeridas por 

engenheiros e arquitetos, são capazes de produzir mapas, contudo não foram 

projetados para este propósito, assim como não oferecem o mesmo conjunto de 

funções geográficas disponíveis nos SIG’s. A principal diferença do SIG para um 

sistema comum é a referência espacial da informação tratada, ou seja, a natureza 

geográfica. Somado a isso, existe divergência quanto à denominação, são encontrados 
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termos como Sistemas de Informação Geográfica, Sistemas de Informações 

Geográficas, Sistema Geográfico de Informações, entre outros.  

Resumidamente, percebe-se que existem duas correntes, uma que tem o 

software como SIG, relacionado a questões como modelo de dados, facilidades de uso, 

ambientes operacionais, módulos e comandos existentes, sob este ponto de vista os 

SIG’s são produtos meramente comerciais - e outro mais abrangente que integra 

diversos elementos, como programas, equipamentos, metodologias, dados, pessoas 

(usuários), de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, o processamento e 

análise de dados georreferenciados, bem como a produção de informação derivada de 

sua aplicação.   

O geoprocessamento apresenta-se como ferramenta importante no apoio aos 

planos de desenvolvimento de Países, 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 habilidades dos SIG estão revolucionando o modo de trabalhar e 

pensar das pessoas que usam a geografia no seu dia-a-dia, possibilitando não apenas 

fazer análises dos dados existentes, mas também projetar e simular situações ideais e 

potenciais, fazer previsões e desenvolver modelos de simulação. Sob esses aspectos 

os Sistemas de Informação Geográfica são atualmente uma ferramenta extremamente 

útil à tomada de decisões associadas a programas de vigilância epidemiológica. 

Já foi argumentado, neste trabalho, que a categoria espaço tem valor intrínseco 

na análise das relações entre saúde e ambiente e no seu controle. Conhecer a 

estrutura e dinâmica espacial permite a caracterização da situação em que ocorrem 

eventos de saúde. E o uso do SIG tem permitido a reunião de bancos de dados sócio-

econômicos, de saúde e ambientais em bases espaciais, onde é possível fazer 

associações entre ocorrências de doenças e meio ambiente físico e antrópico, no intuito 

de planejar ações de controle, alocação de recursos e a preparação de ações de 

emergência. No campo preventivo, permitem ainda planejar medidas de intervenção 

junto a fontes poluidoras, áreas de concentração de poluentes e populações expostas a 

risco. O SIG apresenta vantagens não só no planejamento, mas na divulgação de 
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resultados de investigação facilmente compreendidos pela população, os mapas 

temáticos. 

Neste sentido, é importante resgatar trabalhos como os de Perna et. al. (1996, 

1997), que utiliza o georreferenciamento de pacientes por endereços para vigilância 

epidemiológica na Vila Isabel e na Freguesia e Pechincha no município do Rio de 

Janeiro; Barcellos e Bastos (1996), mostra o geoprocessamento como ferramenta para 

o entendimento do contexto em que se verificam fatores determinantes de agravos à 

saúde; Barcellos (1998), analisa os riscos à saúde aplicado ao abastecimento de água 

no município do Rio de Janeiro, utilizando o SIG para inter-relacionar dados ambientais 

e de saúde; Szwarcwald et. al. (1999), analisa e associa desigualdade de renda e 

condições de saúde no Rio de Janeiro, com técnicas de geoprocessamento; Figueiredo 

et. al. (2001), avalia a retrospectiva da leptospirose humana identificando 

espacialmente os principais focos da doença no município de Belo Horizonte; Chiesa, 

Westphal e Kashiwagi (2002), caracterizam as condições de risco aos agravos 

respiratórios no município de São Paulo, com recursos SIG e Aparicio e Bitencourt 

(2004), delimitam espacialmente as zonas de risco de contato entre o homem e o vetor 

da leishmaniose tegumentar americana, usando sensoriamento remoto e técnicas de 

geoprocessamento��no município de Itapira/SP. 
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3. METODOLOGIA 

____________________________________________________________ 
 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

Partindo do pressuposto de que a ocupação espacial da população é um 

processo socialmente construído, e que o espaço social é determinante no processo 

saúde-doença. Somado ao entendimento de que o conceito de condições de vida é 

uma aproximação à situação sócio-ambiental, e que existe relação entre câncer e 

fatores sócio-ambientais, o projeto teve como proposta principal avaliar espacialmente a 

distribuição das ocorrências dos casos de câncer no Estado de Santa Catarina e sua 

possível correlação com condições sócio-ambientais desfavoráveis á saúde humana, 

aplicando uma metodologia baseada na utilização da ferramenta SIG. 

3. 2. MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 

O trabalho foi desenvolvido com o auxílio do SIG Geomedia Professional 

5.1./INTEGRAPH e ArcMap – ArcView 8.3/ESRI e teve como unidade de análise 

espacial o município, sendo o Estado de Santa Catarina constituído de 293 municípios. 

O SIG Geomedia Professional 5.1. foi doado pela INTEGRAPH através do SINERGY 

PROGRAM do qual o Laboratório de Geoprocessamento (Geolab) faz parte - único 

laboratório do Brasil que participa do programa – este recebeu além de todos os 

módulos do SIG, na versão acadêmica, mais cinco licenças com duração de uso por 

cinco anos. O ArcMap – ArcView 8.3/ESRI foi adquirido pelo Geolab através de 

recursos da UDESC. Este SIG foi utilizado somente na determinação dos intervalos de 

classes para geração dos mapas temáticos, através do método de ‘quebra natural’ - 

não disponibilizado no SIG Geomedia Professional 5.1 - e na adequação - 

transformação do sistema de coordenadas - dos dados provenientes do IBGE.  

Para a implementação e geração do banco de dados com as informações dos 

pacientes, foi utilizada a Ficha de Registro de Tumor, referente ao RHC para o ano 

2000 - primeiro ano de coleta - disponibilizado em meio analógico pelo Hospital de 

Caridade (HC), localizado em Florianópolis/SC, o qual atende pacientes de todo o 

Estado. O HC foi a única instituição que acolheu a proposta da pesquisa, portanto, o 
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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.  

Foram adquiridas do IBGE as bases de dados: Censo Demográfico de 2000, 

Assistência Médica Sanitária de 2002 e Morbidade Hospitalar 2002, este último tem 

como fonte original o Ministério da Saúde (DATASUS). O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 1991 e 2000 desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento e disponibilizado pelo Gismaps na Internet, também foi 

inserido no banco de dados do projeto. Estes dados foram manipulados de forma a 

caracterizar as condições sócio-ambientais dos municípios.  

Para mapeamento das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina, foi 

utilizado como referencial cartográfico a Malha Municipal Digital do Brasil 1997, esta 

mesma base cartográfica foi utilizada no Censo Demográfico de 2000. Os dados 

referentes à Assistência Médica Sanitária de 2002 e Morbidade Hospitalar 2002 têm 

com referencial cartográfico a Malha Municipal Digital do Brasil de 2001. E o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de 1991 e 2000, utilizou uma reprodução da malha 

municipal de 2000 em 1991. As Malhas Municipais Digitais do Brasil foram geradas pelo 

IBGE, a partir da digitalização de cartas topográficas na escala 1:50.000, 1:100.000 e 

1:250.000, e estão disponíveis na Internet. 

A pesquisa iniciou-se em agosto de 2003 e conforme Fluxograma 01 foi 

desenvolvida em seis etapas, descritas nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6. 
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Fluxograma 01 – Etapas desenvolvidas na metodologia. 
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3.2.1. Primeira etapa – Mapeamento e geração de um banco de dados com ocorrências 

de câncer para o Estado de Santa Catarina no ano 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 02 – Primeira etapa desenvolvida na metodologia. 

Conforme a sub-etapa A1 do fluxograma, para cada paciente, utilizando-se da 

Ficha de Registro de Tumor - FRT, foi associado um banco de dados alfanumérico, 

para isto, foram definidos os atributos e seus respectivos tipos de campo (texto, 

numérico, boleano, entre outros) – ver Figura 05. Definidos os atributos, partiu-se para a 

inserção dos casos de câncer para o ano de 2000, na base cartográfica adotada (Malha 

Municipal Digital do Brasil 1997), totalizando 940 casos de câncer (sub-etapa A2). Na 

sub-etapa A3, os casos de câncer foram representados pontualmente no município 

(Figura 06) correspondendo à procedência do paciente, segundo a declaração do 

paciente ou familiar, no prontuário hospitalar. A cada ponto inserido, aleatoriamente, na 
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02) aleatória, por 
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respectiva área municipal que correspondia a procedência do paciente, 

automaticamente visualizava-se uma tabela com os atributos dos pacientes já definidos 

anteriormente, que eram preenchidos de acordo com a FRT. 

No banco de dados associado a cada paciente, constam informações 

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

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

alcoolismo, entre outros. Estes dados sobre os pacientes foram inseridos no projeto, 

uma vez que é importante para o HC para se estabelecer a qualidade e a eficiência da 

assistência aos pacientes que procuram o serviço de Oncologia do hospital, mesmo 

este não sendo objetivo do projeto. Foi verificada nesta etapa da pesquisa, a ocorrência 

de mais de um registro de câncer por paciente, ou seja, um indivíduo com mais de um 

tipo de câncer, sendo assim, para os objetivos do projeto foi considerado e quantificado 

como ocorrências diferentes. 

 

FIGURA 05 – Definição dos atributos alfanuméricos dos pacientes e seus respectivos tipos de campo. 
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FIGURA 06 – Representação das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina, por município e 

banco de dados associado aos pacientes. 
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3.2.2. Segunda etapa – Quantificação e mapeamento da distribuição dos casos de 

câncer no Estado de Santa Catarina, por município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 03 – Segunda etapa desenvolvida na metodologia. 

Após a implementação do banco de dados e mapeamento das ocorrências de 

câncer no Estado de Santa Catarina, foi realizada a quantificação das ocorrências em 

cada município. Para isto, conforme a sub-etapa B1, foi necessária a agregação do nível 

de informação (layer) referentes à base cartográfica utilizada para inserir as ocorrências 

(nível de informação Municípios-SC) - este tem um banco de dados associados (área, 

perímetro, região, micro-região, latitude, longitude, entre outros – com o nível de 

informação pertinente às ocorrências de câncer (Dados Pacientes). Essa agregação foi 

necessária, pois os pontos referentes aos casos de câncer foram distribuídos, 

aleatoriamente, nos municípios, ou seja, não possuíam referência espacial, quesito 
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necessário para representação quantitativa dos dados, em mapas temáticos, para cada 

município. Na execução do processo de agregação (Figura 07), através de uma função 

matemática que contou os pontos por município, foi gerado um novo atributo (sub-etapa 

B2), chamado número de ocorrência por município, no banco de dados referente ao 

nível de informação Municípios-SC. Após este procedimento foi possível a realização do 

mapa temático: Distribuição das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina – 

2000 (Anexo 01). Onde os municípios foram estratificados (sub-etapa B3) por níveis de 

concentração de câncer listados a seguir: Concentração Baixa (0 a 6 ocorrências), 

Concentração Intermediária (7 a 20 ocorrências), Concentração Elevada (21 a 65 

ocorrências) e Concentração Muito elevada (66 a 289 ocorrências). Sob estas 

condições, verificou-se no município de Florianópolis uma concentração muito elevada 

de câncer, e em São José, Tubarão e Criciúma uma concentração elevada de câncer. 

 

FIGURA 07 – Agregação dos níveis de informação Municípios-SC e Dados Pacientes. 
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Todos os intervalos de classes, definidos na geração de mapas temáticos, foram 

determinados através do método de ‘quebra natural’, esta é uma forma de mostrar 

dados que não são distribuídos uniformemente. No processo de geração de mapas 

temáticos, o SIG Geomedia Professional 5.1/INTERGRAPH não disponibiliza o método 

acima citado, no entanto o SIG ArcMap – ArcView 8.3/ESRI viabilizou a determinação 

dos intervalos pelo método ‘quebra natural’. 

3.2.3. Terceira etapa – Organização e agrupamento dos diferentes tipos de câncer por 

município no Estado de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 04 – Terceira etapa desenvolvida na metodologia. 

Os cânceres são identificados através de códigos segundo a normatização da 

Organização Mundial da Saúde - Classificação Internacional de Doenças para 

Oncologia (1996). A codificação dos tipos de câncer é feita em relação ao local de 

origem do tumor, chamado de topografia. Os códigos são compostos por letras e 
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números, por exemplo, para o câncer de lábio (C00) existem sub-categorias: C00.0 

lábio superior externo, C00.1 lábio inferior externo, C00.2 lábio externo, entre outros. 

Assim para cada topografia, existe variação mais específica em relação à localização 

do tumor. Portanto, a quantificação e a organização dos cânceres foi uma tarefa 

complicada uma vez que o domínio da terminologia e da metodologia de manipulação 

adotada permeava conhecimento específico dos profissionais da área, e os códigos 

dificultaram os processos de análise matemática no SIG. No entanto, para fins do 

projeto somente foram considerados as topografias maiores, assim na sub-etapa C1, foi 

realizado o agrupamento das variações para grupos maiores que correspondem-se a 

topografia geral. Por exemplo: Órgãos digestivos (C15-C26) incluem: esôfago, 

estômago, intestino delgado, cólon, reto, entre outros. O agrupamento foi realizado 

através de questionamento por atributo (attribute query) e filtragem (Localização Tumor 

Primário - campo que corresponde a topografia do câncer) no banco de dados 

associados aos pacientes, conforme Figura 08. 

 
Figura 08– Filtragem de atributos por questionamento para agrupamento dos cânceres. 
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Realizada a filtragem para todos as topografias maiores (Quadro 01), criou-se 

um novo atributo (sub-etapa C2), para cada paciente, no banco de dados com o nome 

do grupo de câncer definido (topografia maior). Na seqüência, com o objetivo de gerar 

gráficos de setores para representação quantitativa dos cânceres por municípios, foram 

atribuídos para as topografias maiores códigos quantitativos (sub-etapa C3), pois para 

confecção dos gráficos de setores são necessários valores numéricos. A atribuição de 

códigos se deu através de atualizações de atributos (update attributes), ferramenta 

disponível pelo SIG. Com os questionamentos efetuados para o agrupamento das 

variações de câncer, anteriormente, foi possível gerar novo atributo numérico (ver 

Quadro 01), correspondente à topografia maior, no banco de dados dos pacientes. 

Na sub-etapa C4, foram feitas agregações dos níveis de informação das 

diferentes topografias com o nível de informação dos Municipios-SC. Para cada 

topografia maior foi necessária uma agregação, nos processos de agregações foram 

gerados novos atributos no banco de dados dos Municípios-SC, resultado da equação 

que contabilizou as diferentes topografias para cada município (sub-etapa C5). Sendo 

assim, foi possível a geração de gráficos de setores (sub-etapa C6) para representação 

dos diferentes tipos de câncer por município (Figura 09). A partir dos gráficos gerados, 

verificou-se a não ocorrência de concentração de determinados cânceres associados a 

condições de pobreza, como câncer de boca, laringe, esôfago, colo uterino nos 

municípios do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 09 – Agregação dos níveis de informação das diferentes topografias de câncer, com o nível de 

informação dos Municipios-SC para representação em gráficos de setores. 
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Quadro 01 - Agrupamento dos cânceres por topografia, segundo a Classificação Internacional de 

Doenças para Oncologia – CID - O (1996). 

Topografia Maior Topografias Agrupadas 
Total de 

Ocorrências 

Código Numérico 

(gráfico de 

setores) 

Leucemias (C91-93)  8 15 

Outras localizações (C76, C80 
e C96). 

Localizações mal definidas (C76), localização primária 
desconhecida (C80) e outras neoplasias malignas (C96). 

9 13 

Tecido conjuntivo, subcutâneo 
e outros tecidos moles. 
(C49). 

 5 7 

Trato urinário (C64-68) Rim, bexiga, pelve renal 
e outros órgãos urinários não especificados. 39 11 

Tiróide (C73) e outras 
glândulas endócrinas (C75).  65 12 

Ossos, articulações e 
cartilagens articulares dos  
membros (C40, C41 e C90).  

Neoplasia dos ossos, articulações,  
cartilagens de outras localizações e de localizações não 
especificadas (C41); Mielona múltiplo (C90). 

27 4 

 

Aparelho respiratório e órgãos 
intratorácicos (C30-C39). 

Seio da face; laringe; brônquios e pulmões; coração, 
mediastino e  
pleura; outras localizações mal definidas do aparelho 
respiratório. 

123 3 

Mama (C50)  85 8 

Pele (C55 e C43). Melanona de outras neoplasias da pele (C43). 55 5 

Doença de HodgKin (C81); 
linfomas (C80-C85); linfonodos 
(C77). 

 45 14 

Órgãos genitais femininos 
(C51-53). 

Vulva; vagina;  
cólo e corpo do útero; útero; ovário. 129 9 

Nervos periféricos e sistema 
nervoso autônomo (C47, C71 
e C72). 

Encéfalo (C71); medula espinhal, nervos cranianos e 
outras partes do sistema nervoso central (C72). 40 6 

Órgãos genitais masculinos 
(C60-C63)  Pênis, próstata e testículos. 44 10 

Lábio, cavidade oral e faringe 
(C00 – C14) 

Lábio; base da língua; outras partes não específicadas  
da língua; gengiva; assoalho da boca; palato; outras 
partes não especificas da boca;  
glândula parótida; glândulas salivares maiores; amígdala; 
orofaringe; nasofaringe; 
hipofaringe; seio piriforme. 

107 1 

Órgãos digestivos (C15-C26) 

Esôfago; estômago; intestino delgado; cólon; reto; 
junção retossigmoidiana; ânus; fígado; vesícula biliar; 
outras partes não especificadas 
das vias biliares; pâncreas; retroperitônio e peritônio; 
outros órgãos digestivos e  
localizações mal definidas do aparelho digestivo. 

159 2 
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3.2.4. Quarta etapa – Construção de indicadores e mapeamento das condições sócio-

ambientais dos municípios, para o Estado de Santa Catarina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 05 – Quarta etapa desenvolvida na metodologia. 
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D5 - Municípios puderam ser classificados dentro de 
uma escala de 0 a 700, que possibilitou a estratificação 
dos municípios por níveis de condição sócio-ambiental. 

D1 - Adequação e inserção  do dados 
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Para a inserção das bases de dados do IBGE (Censo Demográfico de 2000 – 

resultados do universo -, Assistência Médica Sanitária de 2002 e Morbidade Hospitalar 

2002) no projeto foi necessária a adequação dos dados (sub-etapa D1), que se deu com 

a transformação do sistema de coordenadas (de GCS SAD 69 para UTM SAD 69) – 

utilizando-se do Arctoolbox disponível no SIG ArcMap 8.3/ESRI - e com a decodificação 

das informações via Estatcart, sistema de recuperação de informações 

georreferenciadas produzido pelo IBGE. No sistema Estatcart lia-se o nome do campo e 

em seguida digitava-se o nome do campo correspondente no banco de dados do 

projeto. Devido ao curto tempo disponível foram decodificados somente os campos que 

interessavam ao projeto. 

Utilizando-se dos dados do IBGE, na sub-etapa D2 e D3, foram construídos sete 

indicadores representativos das condições de saneamento (Censo Demográfico de 

2000 – Malha Municipal Digital do Brasil de 1997) e da assistência médica (Assistência 

Médica Sanitária 2002 e Morbidade Hospitalar 2002 - Malha Municipal Digital do Brasil 

de 2001) dos municípios, a saber: 

1- Percentual de Domícilios Particulares Permanentes - não ligados à rede geral de 

água = (número de domicílios particulares permanentes – formas de abastecimento 

de água – poço ou nascente + domícilios particulares permanente – formas de 

abastecimento de água – outras formas / número total de domícilios particulares 

permanentes) x 100; 

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

(número de domicílios particulares permanentes – sem banheiro ou sanitário / 

número total de domícilios particulares permanentes) x 100; 

3- Percentual de domícilios particulares permanentes - sem coleta de lixo = (número de 

domicílios particulares permanentes – destino lixo – outro destino / número total de 

domícilios particulares permanentes) x 100; 

4- Percentual de óbitos - neoplasias - tumores em relação aos óbitos total = (número 

total de óbitos - neoplasias – tumores / número total de óbitos) x 100; 
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5- Percentual de estabelecimentos de saúde públicos = (número total de 

estabelecimentos de saúde públicos / número total de estabelecimento de saúde) x 

100; 

6- Percentual de estabelecimentos de saúde que prestam serviço ao SUS = (número 

total de estabelecimentos de saúde que prestam serviço ao SUS / número total de 

estabelecimentos de saúde) x 100; 

7- Percentual de leitos disponíveis ao SUS = (número total de leitos disponíveis ao 

SUS / número total de leitos) x 100. 

Para construção dos sete indicadores, utilizou-se uma ferramenta do SIG (functional 

attribute) que possibilitou criar novo atributo funcional através de equações 

matemáticas (Figura 10).  

 

Figura 10 – Criação de atributo funcional para geração dos indicadores representativos das condições 

sócio-ambientais dos municípios no Estado de Santa Catarina. 
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Foi elaborado, então, um índice sintético que constitui no somatório dos 

percentuais dos itens 1 a 7 (sub-etapa D4), para isso, foram necessárias agregações – 

neste processo os dados assumiram a base cartográfica de 2001 - que somaram os 

percentuais e geraram novos atributos com os valores resultantes da soma. Desta 

forma, os municípios puderam ser classificados dentro de uma escala de 0 a 700 (sub-

etapa D5), que possibilitou a estratificação dos municípios por níveis de condição sócio-

ambiental, a saber: Muito Favorável (99.62756 a 205.82554), Favorável (205.82555 a 

278.24477), Desfavorável (278.24478 a 341.75824) e Muito Desfavorável (341.75825 a 

461.47705). Resultando no mapa temático: Espacialização das condições sócio-

ambientais no Estado de Santa Catarina - 2000 e 2002 (Anexo 02). Neste verificou-se 

que Florianópolis, São José, Tubarão e Criciúma apresentaram condições sócio-

ambientais muito favoráveis á saúde humana. 
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3.2.5. Quinta etapa - Mapeamento e estratificação dos municípios por índice de renda e 

índice de educação (2000), para o Estado de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 06 – Quinta etapa desenvolvida na metodologia. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 1991 e 2000 – PNUD 

resulta da combinação de três dimensões: 

• Longevidade (medida pela esperança de vida ao nascer); 

• Educação (medida pela combinação da taxa de alfabetização de adultos, com 

peso 2/3, e da taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino, com peso 

1/3); 
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E1 - Inserção, no projeto,  do banco de dados 
referente ao Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal de 1991 e 2000 – PNUD. 

E3 - Classificação dos municípios, para o 
índice de educação, 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).

E4- Classificação dos municípios para o 
índice de renda em: Muito baixo (0.74000 a 
0.83400), Baixo (0.83401 a 0.87400), Médio 
(0.87401 a 0.91200) em amarelo e Alto 
(0.91201a 0.97800). 

Índice de educação 
2000.

Índice de renda 
2000.

E2 - Seleção das variáveis.

Base Cartográfica -
Reprodução da 
malha municipal de 
2000 em 1991. 

Mapa temático: ÍNDICE 
DE EDUCAÇÃO NO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA – 2000. Ver 
anexo 03.

Mapa temático: 
ÍNDICE DE RENDA NO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA – 2000. Ver 
anexo 04.

Baixo, médio e 
alto – são 
termos utilizados 
pelo Programa 
das  Nações 
Unidas para o 
Desenvolviment
o – PNUD.

Tanto para o índice de educação 
quanto para o de renda, 
Florianópolis, São José, Tubarão 
e Criciúma apresentaram índices 
altos.
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E4- Classificação dos municípios para o 
índice de renda em: Muito baixo (0.74000 a 
0.83400), Baixo (0.83401 a 0.87400), Médio 
(0.87401 a 0.91200) em amarelo e Alto 
(0.91201a 0.97800). 

Índice de educação 
2000.
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2000.

E2 - Seleção das variáveis.

Base Cartográfica -
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altos.
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• Renda (medida pelo PIB per capita, expresso em dólares PPC, ou paridade do 

poder de compra). 

A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação das três dimensões em 

índices de longevidade, educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a 

combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor 

deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do país ou região. 

Não houve necessidade de adequação dos dados do IDH para inserção no projeto 

(sub-etapa E1), pois o banco de dados foi disponibilizado na extensão “.mdb”, mesma 

extensão utilizada pelo SIG Geomedia Professional. Na sub-etapa E2, foram 

selecionadas as variáveis: índice de educação 2000 e índice de renda 2000, por se 

tratar de variáveis importantes na determinação das condições sócio-ambientais de 

uma população. No entanto, por se tratar de índices não foi possível agregar essas 

informações ao somatório dos percentuais e assim incluir estas variáveis na 

caracterização das condições sócio-ambientais dos municípios. Sob estas condições, 

foram gerados mapas temáticos com as variáveis selecionadas, no intuito de 

posteriormente e através de ferramentas disponíveis no SIG, poder associar essas 

informações ao restante dos dados. Para o índice de educação 2000 os municípios 

foram classificados (sub-etapa E3) 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 os municípios foram classificados (sub-etapa E4) em: Muito baixo (0.74000 

a 0.83400), Baixo (0.83401 a 0.87400), Médio (0.87401 a 0.91200) e Alto (0.91201a 

0.97800). Os termos baixo, médio e alto são utilizados pelo PNUD. As estratificações 

resultaram nos mapas temáticos: Índice de Educação no Estado de Santa Catarina – 

2000 (Anexo 04) e Índice de Renda no Estado de Santa Catarina – 2000 (Anexo 05). 

Tanto para o índice de educação quanto para o de renda, Florianópolis, São José, 

Tubarão e Criciúma apresentaram índices altos. 
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3.2.6. Sexta etapa – Cruzamento dos dados gerados e confecção de um banco de 

dados único.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 07 – Sexta etapa desenvolvida na metodologia. 

Um dos principais objetivos do projeto baseava-se no cruzamento (Spatial 

Analysis) de informações distintas em 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, e 

determinantes para a ocorrência de agravos á saúde. Isso é possível uma vez que os 

SIG’s separam informações específicas em planos de informação distintos e 
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base.
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concentração intermediária de câncer.
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posteriormente podem associá-las. No entanto, na fase de cruzamentos e associações 

das informações o projeto deparou-se com um problema referente à integração de 

bases cartográficas digitais. As bases cartográficas vinculadas aos dados são distintas - 

geradas em datas diferentes (1991, 1997,2000 e 2001) - mesmo tendo a mesma fonte 

de origem, o IBGE. Ou seja, as bases cartográficas apresentaram linhas limites distintas 

para a mesma área (Figura 11). Portanto, o problema encontrado foi o não casamento 

de informações entre estas bases, o que impossibilitou os cruzamentos dos dados em 

mapas temáticos, uma vez que o SIG utiliza-se de processos matemáticos para fazer 

associações de informações e para isto os limites das feições geográficas devem ser 

coincidentes. 

Verificou-se então, que não ocorre uma padronização e sistematização por parte 

do IBGE na produção de bases cartográficas. Neste caso, numa das bases 

cartográficas foi realizada, pelo IBGE, a simplificação dos limites correspondentes ao 

município, a partir da eliminação de vértices nas linhas. 

Conforme apresentação nos itens anteriores, para cada variável envolvida no 

estudo (concentração de câncer, condições sócio-ambientais, índice de renda e índice 

de educação), os municípios foram estratificados e mapeados em diferentes intervalos 

quantitativos. E para cada intervalo quantitativo foi criado um novo atributo corresponde 

ao intervalo qualitativo, por exemplo: 0 a 6 ocorrências de câncer (atributo quantitativo), 

Concentração Baixa (atributo qualitativo). Estes atributos qualitativos auxiliaram nas 

análises e associações de informações posteriores, que se deu na sub-etapa F1 com a 

confecção de um banco de dados único (Figura 12). Este foi gerado através de 

agregações dos níveis de informação das variáveis envolvidas em uma única base 

cartográfica (Malha Municipal Digital de 1997). Com a transferência dos dados para 

uma única base cartográfica e com os questionamentos por atributos separados em 

níveis de informações, foi possível fazer análises espaciais por interseção com as 

variáveis estudadas (sub-etapa F2). A avaliação final da proposta metodológica, descrita 

a seguir, poderia ter sido mais simples e rápida, caso não ocorre-se o problema das 

bases cartográficas distintas, uma vez que somente o cruzamento dos mapas temáticos 

finais  seria necessário. 
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Figura 11 - Bases cartográficas com linhas limites distintas para a mesma área. 

 



 65 

 

Figura 12 – Banco de dados único com as informações pertinentes a concentração de câncer, condições 

sócio-ambientais, índice de renda e índice de educação – para o Estado de Santa Catarina no ano 2000. 

A partir da função de restrição (conc_cancer = 'concentracao_elevada') OR 

(conc_cancer = 'concentracao_muito_elevada') OR (cond_socio_ambiental = 

'desfavoravel') OR (cond_socio_ambiental = 'muito_desfavoravel') OR (edu_2000 = 

'baixo') OR (edu_2000 = 'muito_baixo') OR (renda_2000 = 'baixo') OR (renda_2000 = 

'muito_baixo') - que envolve todas as variáveis adotadas no estudo - efetuada no 

questionamento por atributo verificou-se a não existência de municípios que 

correspondam aos quesitos acima expostos. Assim partiu-se para o teste, através de 

questionamentos por atributos, das variáveis isoladamente.  

Inicialmente, foi realizado o questionamento por atributos da variável índice de 

renda nos intervalos baixo e muito baixo, de forma a visualizar a sua ocorrência nos 

municípios do Estado de Santa Catarina. A expressão efetuada foi: (renda_2000 = 

'muito_baixo') OR (renda_2000 = 'baixo'). O mesmo foi feito para o índice de educação, 
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cuja equação foi: (edu_2000 = 'muito_baixo') OR (edu_2000 = 'baixo'). Na Figura 13, 

visualiza-se o resultado dos questionamentos realizados. 

 

Figura 13 – Resultado do questionamento por atributo efetuado para as variáveis Índice de Renda (baixo 

e muito baixo) e Índice de Educação (baixo e muito baixo) no Estado de Santa Catarina – 2000. 

Na seqüência, o mesmo procedimento foi realizado para as variáveis condições 

sócio-ambientais (desfavorável e muito desfavorável) e concentração de câncer 

(elevada e muito elevada). As respectivas equações foram: (conc_cancer= 

'concentracao_muito_elevada') OR (conc_cancer = 'concentracao_elevada'); 

(cond_socio_ambiental = 'desfavoravel') OR (cond_socio_ambiental= 

'muito_desfavoravel'). Na Figura 14, são apresentados os municípios que atenderam as 

especificações do questionamento efetuado. 
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Figura 14 - Resultado do questionamento por atributo efetuado para as variáveis condições sócio-

ambientais (desfavorável e muito desfavorável) e concentração de câncer (elevada e muito elevada) no 

Estado de Santa Catarina – 2000. 

Feitos os questionamentos para as variáveis, partiu-se para a análise espacial de 

intersecção entre os resultados obtidos anteriormente. Primeiramente, realizou-se a 

análise espacial de sobreposição (overlap) do nível de informação índice de renda 

baixo e muito baixo com o índice educação baixo e muito baixo, o resultado pode ser 

visualizado na cor vermelha na Figura 15. Posteriormente, efetuou-se a sobreposição 

do nível de informação concentração de câncer elevada e muito elevada com as 

condições sócio-ambientais desfavoráveis e muito desfavoráveis. Conforme a Figura 

15, nota-se que para esta condição não existe nenhum município no Estado de Santa 

Catarina. Sob esta restrição procurou-se analisar a condição de concentração 

intermediária de câncer nos municípios, uma vez que, não ocorreu municípios com 

concentração elevada ou muito elevada de câncer e com condições sócio-ambientais 

desfavoráveis ou muito desfavoráveis.  
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Figura 15 – Resultado das análises espaciais de sobreposição do nível de informação índice de renda 

(baixo ou muito baixo) com o índice educação (baixo ou muito baixo) e do nível de informação 

concentração de câncer (elevada ou muito elevada) com as condições sócio-ambientais (desfavoráveis 

ou muito desfavoráveis). 

Então, partindo do resultado da análise de intersecção do índice de renda (baixo 

ou muito baixo) com o índice de educação (baixo ou muito baixo), executou-se a 

sobreposição daquele resultado com o nível de informação condições sócio-ambientais 

desfavoráveis ou muito desfavoráveis, representado na cor lilás na Figura 16. E 

finalmente, efetuou-se a sobreposição do último resultado - intersecção dos municípios 

com índice de renda baixo ou muito baixo e índice de educação baixo ou muito baixo, 

para com o nível de informação condições sócio-ambientais desfavoráveis ou muito 

desfavoráveis - com o nível de informação de concentração intermediária de câncer. 

Conforme a Figura 17, identificou-se o município de São José do Cedro (na cor 

vermelha) localizado ao extremo oeste do Estado de Santa Catarina, como único 

município que atende as estas condições. Este município apresentou 7 ocorrências de 
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câncer, número mínimo para inclusão no intervalo concentração intermediária de câncer 

(ver anexo 01). 

 

Figura 16 - Resultado da análise de sobreposição da intersecção de municípios do Estado de Santa 

Catarina com índice de renda baixo ou muito baixo e índice de educação baixo ou muito baixo, para com 

o nível de informação condições sócio-ambientais desfavoráveis e muito desfavoráveis. 
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Figura 17 – Identificação do município São José do Cedro, que apresentou índice de renda e índice de 

educação baixo, condições sócio-ambientais desfavoráveis e concentração intermediária de câncer. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

____________________________________________________________  

 
4.1. FONTE DE DADOS. 

Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa 

Catarina (2002), e já comentados neste trabalho, o câncer apresenta-se como um sério 

problema de saúde pública, pois aparece em segundo lugar na ordenação das causas 

de óbito, com 18,4% dos óbitos. O Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP), 

realizado pelo CEPON, para os municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu e 

Palhoça, está em fase de estruturação com previsão de divulgação em março de 2005. 

É fundamental para o controle e prevenção do câncer realizar o RCBP, no entanto esse 

registro exige esforços de todas as instituições envolvidas no setor da saúde. Os 

RCBP’s fornecem informações permanentes sobre o número de casos novos em área 

geográficas delimitadas, 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 mais afetados, 

promovendo assim investigações epidemiológicas e estudos específicos. E o 

mapeamento temático se representa como meio mais eficiente de demonstrar a 

distribuição espacial desse fenômeno. Portanto, a maior dificuldade encontrada pautou-

se sobre a falta de dados alfanuméricos adequados ao desenvolvimento da pesquisa, 

não havendo alternativa se não o uso de dados provenientes de uma única fonte (HC), 

mostrando-se, a partir dos resultados obtidos e descritos a seguir, pouco 

representativos para a escala de estudo adotada. 

A geração do banco de dados – um dos objetivos do trabalho - com as 

informações dos pacientes com câncer atendidos pelo HC no ano 2000 pode ser 

apontado como um dos resultados mais satisfatório obtidos, pois permitiu a consulta e 

análise de informações de maneira consideravelmente ágil e rápida. Portanto, uma 

ferramenta útil à comunidade hospitalar pois, disponibiliza um conjunto de informações 

relacionadas às características dos pacientes atendidos, dos recursos utilizados no 

diagnóstico e tratamentos destes pacientes, permite avaliação da evolução da doença e 
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da qualidade de vida do paciente, assim como facilita o gerenciamento dos prontuários 

hospitalares e a emissão de relatórios. 

O segundo objetivo da pesquisa consistiu no mapeamento das ocorrências de 

câncer no Estado de Santa Catarina para o ano 2000, que se deu através do mapa 

temático: Distribuição das ocorrências de câncer no Estado de Santa Catarina – 2000 

(Anexo 01), neste observou-se a concentração das ocorrências de câncer no litoral 

catarinense (Florianópolis, São José, Tubarão e Criciúma). Esse resultado está atrelado 

à localização geográfica do hospital (HC) em Florianópolis, assim como à proximidade 

dos municípios acima citados, da Macrorregião de Saúde da Grande Florianópolis, a 

qual possui seis centros de referência no atendimento ao câncer, o Hospital Infantil 

Joana de Gusmão, o Hospital de Caridade, o Hospital Governador Celso Ramos, a 

Maternidade Carmela Dutra, o Hospital Universitário, e o HEMOSC/CEPON. Portanto, 

novamente ressalta-se que a amostra de dados utilizadas na pesquisa, para escopo do 

Estado de Santa Catarina, mostrou-se pouco representativa, por ser de uma única 

fonte.       

Ao organizar e quantificar, por município, os diferentes tipos de câncer (gráficos 

de setores) que ocorreram no Estado de Santa Catarina no ano 2000 – um dos 

objetivos da pesquisa – verificou-se a não ocorrência de concentração de determinados 

cânceres associados, conforme a literatura, à condições de pobreza, como câncer de 

boca, laringe, esôfago e colo uterino. 

Autores como Lacerda e Calvo (2002) questionam trabalhos que utilizam 

indicadores como: classe social, nível de escolaridade, ocupação e renda. Segundo os 

mesmos estes indicadores apresentam algumas limitações, pois estão relacionados a 

dados individuais ou de familiares, então não representam o meio onde as pessoas 

vivem. No entanto, a caracterização com indicadores compostos que combinam fatores 

sócio-econômicos referentes a áreas geográficas específicas, reproduz a interação de 

diversos fatores determinantes da qualidade de vida daquela área. Observou-se essa 

condição ao gerar os mapas temáticos: Espacialização das Condições Sócio-

ambientais no Estado de Santa Catarina - 2000 e 2002 (Anexo 02), Índice de Educação 

no Estado de Santa Catarina – 2000. (Anexo 03) e Índice de Renda no Estado de Santa 
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Catarina – 2000 (Anexo 04). Verificaram-se, nos mapas temáticos gerados, 

desigualdades regionais, semelhantes às divulgadas pela Secretaria de Estado da 

Saúde de Santa Catarina (2002), relacionadas a condições sócio-ambientais definidas 

no estudo como “muito desfavoráveis” e “desfavoráveis” - relativa concentração de 

municípios na Macrorregião do Extremo Oeste, na Macrorregião do Planalto Serrano e 

na Macrorregião do Planalto Norte. Estas Macrorregiões de Saúde segundo a 

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (2002), apresentam baixas 

coberturas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo. 

Assim como, para as mesmas Macrorregiões, ocorreram relativa concentração de 

municípios com índice de educação “muito baixo” e “baixo”, e índice de renda “muito 

baixo” e “baixo”. Sendo assim, o estudo demonstrou a possibilidade de utilização das 

informações do IBGE como ferramenta importante na caracterização, através de 

indicadores compostos, das condições sócio-ambientais de uma determinada área 

geográfica. 

Deve-se considerar que, as informações dos bancos de dados oriundos do IBGE 

estavam codificadas e projetados em um sistema de projeção não comumente utilizado 

no Brasil. Portanto, necessitou-se de uma edição e de uma adequação dos dados antes 

da inserção dos mesmos no sistema UTM, acarretando assim atraso na execução das 

atividades do projeto. Além disso, não foi possível realizar o cruzamento dos mapas 

temáticos gerados, pois as bases cartográficas digitais nas suas versões, continham 

imperfeições e diferenças que impossibilitaram a manipulação matemática pelo SIG. 

Observou-se assim, que não ocorre padronização na produção das informações 

gráficas geradas pelo IBGE, o que dificulta as análises espaciais de fenômenos 

geográficos, tais como os agravos em saúde. Estes facilmente mapeados e analisados, 

com a utilização dos SIG’s, pois se pode contar com uma pluralidade de mapas 

temáticos correspondentes a diversas informações (sociais, econômicas e ambientais) 

de uma mesma área geográfica delimitada. Mas para isto, é necessário que ocorra uma 

sistematização e padronização, tanto na inserção de dados como na produção dos 

mesmos, no SIG.  
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4.2. DESEMPENHO DO SIG GEOMEDIA PROFESSIONAL 5.1/INTERGRAPH. 

A versatilidade do SIG Geomedia Professional 5.1, se deu mais especificamente 

na manipulação dos bancos de dados e nas análises espaciais disponíveis. 

Freqüentemente utilizaram-se ferramentas dinâmicas tais como: análise espacial 

(spatial query), por exemplo, na identificação de municípios que possuíam condições 

sócio-ambientais “desfavoráveis” ou “muito desfavoráveis” e índices de educação 

“baixo” e “muito baixo”; questionamento e filtragem por atributos (attribute query), na 

seleção dos tipos de cânceres para agrupamento; junção de dados alfanuméricos (join) 

para realizar filtros em um único nível de informação; geração de atributo funcional 

(functional attribute) para quantificação dos diferentes tipos de câncer por município; 

agregações de dados (aggregation), na união dos dados dos pacientes com a base 

cartográfica para geração dos mapas temáticos; e atualização de atributos (update 

attribute), que permitiram criação de novos atributos a partir de questionamento 

realizados com atributos já existentes. 

No entanto, comparando-o com outros SIG’s como, por exemplo, o ArcMap – 

ArcView 8.3, o SIG Geomedia Professional 5.1, apresentou restritos recursos para 

apresentação e representação dos dados, fato que justifica a utilização, no estudo, de 

recursos do SIG ArcMap – ArcView 8.3. Este último contém riquíssimos recursos de 

representação gráfica de dados qualitativos e quantitativos, tais como: graduação de 

cores, graduação de símbolos, proporção de símbolos, densidade de pontos, gráficos 

de setores, de colunas e de colunas sobrepostas e biblioteca de símbolos. Além de 

recursos estatísticos para análises dos dados a serem representados. As explorações 

desses recursos representativos de objetos espaciais não foram objetivos da pesquisa, 

no entanto ressalta-se a importância de se fazer uso desse recursos na cartografia 

temática, pois quanto mais bem representado for o fenômeno geográfico, melhor ele 

será compreendido, tanto pelas autoridades responsáveis pela tomada de decisão 

como pela sociedade. 

O avanço das geotecnologias tem sido rápido e se mostra essencial para o 

conhecimento dos fenômenos sociais e naturais que se manifestam e interagem no 

espaço geográfico. O uso dos SIG’s no campo da Geografia Médica mostrou potencial 
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na identificação dos agravos a saúde, portanto é ferramenta importante para o 

planejamento da distribuição de recursos assistenciais, de campanhas de combate e 

prevenção, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida da população. 

Mesmo assim, ainda existe a necessidade de se desenvolver SIG’s específicos ou 

customizados para a utilização na vigilância em saúde, de forma que fosse considerado 

não somente o caráter espacial dos fenômenos de saúde, mas também a normatização 

e as técnicas epidemiológicas utilizadas nos estudos. Além disso, ainda necessita-se da 

disponibilização de mais recursos cartográficos e estatísticos, nos SIG’s, que permitam 

a integração de aspectos de saúde, sociais, econômicos e de meio ambiente. No 

entanto, isto exigirá uma maior integração entre as instituições responsáveis pela 

produção e divulgação de informações, assim como entre as instituições responsáveis 

pela tomada de decisão e implantação de programas de combate às enfermidades. 

4.2.4. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA 

Infelizmente o projeto não teve acesso aos dados de que necessitava para a 

análise da possível correlação de casos de câncer com as condições sócio-ambientais 

desfavoráveis presentes no Estado de Santa Catarina. Todavia, 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 

desenvolvido, ou seja, o entendimento de que o processo saúde-doença está 

intrinsecamente ligado à reprodução social. Sob estas condições, o acesso às 

informações produzidas pelas esferas de atuação governamental é fundamental para 

as instâncias acadêmicas, promovendo o intercâmbio de experiências e instrumentos 

de controle social, o qual depende da geração da informação para a ação. 

Verifica-se então, que é difícil realizar atividades de vigilância e controle de riscos 

ambientais para a saúde humana - em um determinado território - relacionado a 

qualquer de seus fatores, sem uma avaliação e ação conjunta de outros setores 

envolvidos como o ambiental, o social, o econômico, o cultural e o político.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

______________________________________________________________________ 
 

O trabalho considerou o câncer como um problema de saúde pública e de difícil 

compreensão no que tange ao seu desencadeamento, pois segundo a literatura 

envolve multifatores (ambientais, sociais, econômicos, ocupacionais, políticos e 

culturais). Todavia, objetivou-se evidenciar o potencial do ferramental SIG no 

conhecimento espacial da distribuição da doença - através da geração de mapas 

temáticos e da consideração de variáveis sócio-ambientais como representativas das 

condições de vida da população em uma determinada área geográfica – com o intuito 

de avaliar a correlação de ocorrências de câncer (ano 2000) com condições sócio-

ambientais desfavoráveis, nos municípios do Estado de Santa Catarina. Contribuindo 

assim, no gerenciamento de políticas de assistência, combate e prevenção do câncer.  

No decorrer da pesquisa, foram encontradas dificuldades, como falta ou restrição 

de dados representativos para a área de estudo, incompatibilidade de bases 

cartográficas, restrita dominação das técnicas e normatização utilizadas nos estudos 

epidemiológicos, entre outras. No entanto, a metodologia desenvolvida mostrou-se 

válida e pertinente, pois permitiu a manipulação, a caracterização, a agregação e a 

associação de dados de diferentes fontes de origem, assim como a visualização 

espacial dos dados sobre uma base cartográfica. 

É importante ressaltar, a importância da utilização de outras variáveis na análise 

de condições sócio-ambientais de áreas geográficas, como a condições de habitação 

da população, em especial a aglomeração domiciliar (número de cômodos), e a 

condição de propriedade da habitação (própria ou locada), estas duas disponibilizadas 

pelo IBGE. Assim como, outras variáveis que envolvam atividades econômicas 

potencialmente poluidoras, hábitos culturais que implicam em predisposição a doenças, 

entre outros. Ressalta-se ainda, a necessidade de se aumentar a escala nos estudos 

relativos a saúde, para isso pode-se fazer uso dos setores censitários, unidade 

territorial de controle cadastral de coleta utilizada pelo IBGE na realização do Censo 

Demográfico, porque permite a categorização de áreas homogêneas e a caracterização 

espacial de áreas de riscos ou de risco potencial em um nível local de atenção. 
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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. Esse interesse se deu em função da necessidade de se 

melhor conhecer técnicas que identifiquem os efeitos da degradação ambiental na 

saúde humana. Os agravos ambientais produzidos pelo modelo de desenvolvimento 

que se estabeleceu nas economias industrializadas do mundo e mesmo em países e 

regiões periféricas que produzem seus efeitos sobre a saúde de cada um e de todos. 

Neste contexto a convocação da sociedade se faz necessária, possibilitando que o 

trabalho das autoridades de saúde seja mais efetivo. Isto implica em que, além do 

trabalho normativo, metodológico e operacional necessário para proteger a saúde frente 

a riscos de exposição inaceitáveis, as autoridades de saúde, junto com todos os setores 

da sociedade, assumam de forma proativa amplos programas de comunicação que 

promovam o direito ao conhecimento e que permitam alertar a população sobre 

situações de risco e suas possíveis repercussões em saúde individual e coletiva.  

Os riscos em saúde não podem ser entendidos como situações pontuais, mas 

sim como condições inerentes a processos sócio-ambientais, produtivos, culturais e 

políticos, com causas freqüentemente múltiplas e que afetam, simultaneamente, 

diversas esferas da nossa vida cotidiana. Sendo assim, o conhecimento e a 

identificação dos riscos à saúde exige esforços interdisciplinares, onde a troca de 

experiências entre as ciências naturais e sociais, junto com os atores sociais construa 

um processo coletivo de transformação das situações nocivas à saúde. Neste sentido, a 

descentralização das informações e o acesso às informações produzidas nas três 

esferas de atuação governamental - municipal, estadual e federal são primordiais. 

Portanto, a gestão social é a estratégia fundamental ao enfrentamento cotidiano 

dos problemas de saúde e de seus determinates. E o novo paradigma de saúde está a 
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demandar que as políticas públicas nessa área sejam revisadas como política de nível 

de Estado, para propiciar o equilíbrio entre necessidades orientadas por critérios 

antropocêntricos e ecocêntricos e para fomentar, em seu conjunto, a participação 

responsável de todos os setores da população. A participação política é a principal 

estratégia de transformação da realidade de saúde, democracia, justiça e igualdade, 

são os principais determinantes da vida social. A participação organizada dos grupos 

sociais, bem como o reconhecimento e o estímulo às comunitárias, radicadas na 

solidariedade, constituem possibilidades de redefinição de relações sociais que poderão 

auxiliar na redução do sofrimento humano, na elevação da consciência sanitária e 

ecológica, na preservação da saúde e na defesa da vida. 
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