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Realização

Idealização

Apresentação
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, órgão do
Ministério da Saúde, tem enfatizado sua responsabilidade de disseminar
informações sobre a situação do câncer no Brasil que apoiem gestores,
profissionais de saúde, pesquisadores e sociedade em geral, pela apropriação
do conhecimento sobre a nossa realidade.

Informação é o recurso para se obter transcrição da realidade, desenhar o
cenário, identificar problemas e agir para a solução, subsidiando à formulação
de uma política nacional, ao planejamento de saúde e à avaliação da qualidade
da assistência e, ainda, como subsídio para a elaboração de trabalhos
científicos.

Cenário Atual
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https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//incidencia-mortalidademorbidade-hospitalar-por-cancer.pdf

Cenário Atual

São estimados 600 mil casos novos de câncer, no Brasil, em 2019
Excetuando-se o câncer de pele não melanoma (cerca de 170
mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos de câncer
Estima-se que 3% sejam pediátricos, aproximadamente 12.500
casos novos de câncer em crianças e adolescentes no país
Se associados, diagnóstico precoce e tratamento rápido e de
qualidade, as chances de cura podem chegar a cerca de 80%.
É a segunda causa de morte na faixa etária entre 1 a 14 anos, atrás
apenas das “causas externas” (acidentes e violências de diferentes
tipos)

Cenário Atual
Menores de 1 ano

➢ Corresponderam a cerca de 6% de todos os
tipos de câncer em crianças até 14 anos

Padrão difere um
pouco do cenário
mundial

➢ Mais incidente no sexo masculino

➢ As Leucemias foram mais frequentes, seguida
pelos tumores do Sistema Nervoso Central,
Neuroblastoma e Retinoblastoma
➢ Incidência mediana foi de aproximadamente
126 casos por milhão

Reflexo da raridade
da doença e das
dificuldades de
diagnóstico e de
classificação

Cenário Atual
0 a 14 anos

0 a 19 anos

▪ Corresponderam a 2% de todos os tipos de

▪ No Brasil, corresponderam a 3% de todos os tipos

câncer
▪ Mais frequentes: leucemias (33%);

de câncer
▪ Mais frequentes: leucemias (26%);outras neoplasias

tumores de SNC (16%), linfomas (14%),

malignas epiteliais* (14%), linfomas (14%), tumores

sarcomas de partes moles (6%), outras

do SNC (13%), tumores ósseos malignos (6%)

neoplasias malignas epiteliais* (6%)
▪ Incidência mediana 127 casos novos por

milhão
▪ Tendência estável

▪ Incidência mediana 140 casos novos por milhão
▪ Tendência estável
Mediana das taxas por milhão:
Brasil: 5
Região Nordeste: 6
Região Sul: 6
Região Centro-Oeste: 5
Região Norte: 5
Região Sudeste: 4

*maior frequência de carcinomas de tireoide e outros carcinomas e carcinomas não especificados (15-19) e carcinoma de adrenal (0-14)
regiões centro-oeste, sudeste e sul

Cenário Atual
MORTALIDADE
➢ No Brasil foi a segunda causa de morte em crianças e adolescentes; também nas regiões
geográficas, exceto na região norte.
➢ Correspondem à 12% dos óbitos na faixa etária de 1 a 14 anos e 8% na faixa etária de 1 a
19 anos
➢ Taxa de mortalidade em cerca de 32 por milhão, de 0 a 14 anos; e de 44 por milhão de

0 a 19 anos
➢ Predomínio no sexo masculino
➢ As principais causa de morte foram: leucemias, tumores do SNC e linfomas.
➢ Faixa etária de maior risco: 15 a 19 anos (com taxa de mortalidade em cerca 54 por
milhão)

Cenário Atual
MORBIDADE HOSPITALAR
❑ Corresponderam a 3% de todas as neoplasias, de 0 a 19 anos, informadas no
IntegradorRHC
❑ Os tumores mais frequentes foram as leucemias (31%), linfomas (17%), SNC (9%), outras
neoplasias malignas epiteliais (9%) e tumores ósseos malignos (8%)
❑ Predominaram os casos informados por hospitais habilitados em oncologia pediátrica, à
exceção de Acre, Amapá, Tocantins, Maranhão e Goiás (100% dos atendimentos em
unidades não habilitadas para oncologia pediátrica).

❑ A menor proporção encontra-se na faixa etária de 15 a 19 anos, onde 57% dos casos
foram informados por hospitais com habilitação específica.

Cenário Atual
Diagnóstico e tratamento em até 60 dias
✓ 81% dos que chegam sem diagnóstico e sem tratamento
✓

33% dos que chegam com diagnóstico e sem tratamento

❑ 84% dos casos tiveram até 30 dias de intervalo entre a primeira consulta e o
diagnostico.
❑ 75% dos casos tiveram até 30 dias de intervalo entre o diagnóstico e o início do
tratamento.
❑ As regiões sul e centro oeste apresentaram os menores tempos medianos entre
o diagnóstico e o início do tratamento (3 e 4 dias) e as regiões sudeste e norte
os maiores (9 e 14 dias)

Cenário Atual
Recorte entre 15 e 29 anos – adolescentes e adultos jovens
o No Brasil este grupo correspondeu a 4% de todos os tumores malignos
o Mais frequentes: carcinomas (34%), linfomas (12%); melanomas e carcinomas de

o
o
o
o
o
o
o
o
o

pele (9%); leucemias (8%); neoplasias não especificadas (7%).
Incidência mediana 236 casos novos por milhão
Predomínio do sexo feminino (carcinomas de tireoide e colo do útero)
Incidência aumenta com a faixa etária
No Brasil é a segunda causa de morte bem como para as regiões centro-oeste,
sudeste e sul. Na região nordeste ocupou a terceira posição e a quarta na região
norte.
Corresponderam à 5% dos óbitos nesta faixa etária.
mortalidade mediana de 67 por milhão
Predomínio do sexo masculino
As principais causa de morte foram: leucemias, tumores do SNC e linfomas.
Faixa etária de maior risco: 25 a 29 anos (88 por milhão), especialmente para o
sexo feminino (93 por milhão)

Cenário Atual
MORBIDADE HOSPITALAR
❑ Os tumores mais frequentes, informados no IntegradorRHC, foram os carcinomas (38%),
linfomas (18%) e leucemias (11%).
❑ Na faixa etária de 15 a 19 anos os tumores hematológicos corresponderam a 43% do
total. Os carcinomas foram os mais frequentes na faixa de 20 a 24 anos (33%) e na faixa
de 25 a 29 anos (52%).
❑ Os linfomas foram o grupo mais frequente no sexo masculino (23%) e no sexo feminino
prevaleceram os carcinomas (54%)
❑ Diagnóstico e tratamento em até 60 dias
✓ 66% dos que chegam sem diagnóstico e sem tratamento
✓ 23% dos que chegam com diagnóstico e sem tratamento
❑ 72% dos casos tiveram até 30 dias de intervalo entre a primeira consulta e o diagnostico.
❑ 75% dos casos tiveram até 67 dias de intervalo entre o diagnóstico e o início do
tratamento.
❑ As regiões centro oeste e sul apresentaram os menores tempos medianos entre o
diagnóstico e o início do tratamento (15 e 19 dias) e as regiões sudeste e norte, os
maiores (31 e 41 dias)

Monitoramento da Lei dos 60 dias (12732/12)
• Painel lançado em maio 2019
• Acesso a órgãos de controle, MP, gestores federais, estaduais, municipais,

prestadores de serviços do SUS (diferentes níveis hierárquicos)
• Estratificado por faixa etária e outros filtros
• Fontes: consolidado de APH, SIA, SIH, APAC e outras melhorias
• Em setembro lançado Tabnet, que irá permitir acesso a qualquer
interessado nas informações (sem identificação dos pacientes)
• Até dezembro lançamento do Tabwin, ferramenta complementar ao Tabnet
(facilita exportação de gráficos)

Desafios e objetivos
•
•
•
•

Doença avançada
Acesso ao tratamento
Dimensões continentais e desigualdades regionais
Aumento das taxas de cura com mínimas sequelas
detratamento

• Garantia de qualidade na vida adulta

Mantendo o compromisso do INCA na
disseminação do perfil do câncer no
Brasil, espera-se que estas informações sejam
utilizadas como ferramenta fundamental
de vigilância, subsidiando
as iniciativas do controle do câncer em crianças,
adolescentes e adultos jovens.

Obrigada

