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A importância dos registros de 
câncer

• Coletam dados precisos e completos sobre o câncer 

• Usados para controle e pesquisa epidemiológica do 
câncer

• Planejamento de programas de saúde pública

• Aprimoramento do atendimento ao paciente. 



E os registros especializados?
- Oncologia pediátrica

• Um registro que funcione bem é a espinha dorsal de 
qualquer programa de tratamento em oncologia 
pediátrica. 

• Estatísticas exatas sobre o resultado do tratamento são 
a única maneira de avaliar e adaptar os protocolos 
terapêuticos. 

• Em muitos países, esses registros existem desde o início 
dos testes cooperativos.

• Em outros, esse tipo de coleta de dados ainda está na 
fase de planejamento.

Gerlind Bode - da apresentação de Peter Kaatsch, Conferência de 2008 em Berlim.



“Os registros de câncer pediátrico com cobertura 
populacional são ferramentas essenciais para monitorar e 
avaliar o desempenho dos tratamentos e sistemas de 
saúde, rastrear o progresso e fornecer evidências de 
ações corretivas oportunas.”

Fedorovsky JM, Cuervo LG, Luciani S. Pediatric cancer registries in Latin America: the case of Argentina´s pediatric
cancer registry. Rev Panam Salud Publica. 2017;41:e152. doi: 10.26633/RPSP.2017.152



Avaliação da qualidade dos dados 
no registro de câncer

• Completude

• Comparabilidade

• Validade (precisão)

• Atualização



Completude

• Certificação de que todos os cânceres incidentes que 
ocorrem na população estejam incluídos no banco de 
dados do registro

• Cobertura



Comparabilidade

• Pelo sistema usado para classificação e codificação de 
neoplasias

• A definição de caso  incidente e qual é a definição da 
data de incidência

• A distinção entre um câncer primário (novo caso) e 
uma extensão, recorrência ou metástase de um câncer 
existente; primário múltiplo

• A recodificação de cânceres detectados em indivíduos 
assintomáticos



Validade (precisão)

• Codificação e recodificação quando necessário

• Verificação histológica

O índice de validade: a porcentagem de casos 
verificados morfologicamente

• Somente por declaração de óbito (SDO)

• Falta de informação

• Consistência interna:

INCA; IARC CHECK



Atualização

• A rápida notificação de informações sobre casos de 
câncer é prioridade

• Atualmente, não há diretrizes internacionais para 
pontualidade

• As agências norte-americanas estabeleceram padrões 
específicos para os registros mais importantes

SEER: com 22 meses do final do ano do diagnóstico



Atualização

Zanetti et al. Completeness and timeliness: Cancer registries could/should improve their performance. European 
Journal of Cancer (2015) 51, 1091– 1098



Data quality and Comparability 
Criteria CI5 vol IX

A B C Excluído
Cobertura completa

Sistema de 
mortalidade atende 
às recomendações 
da OMS

% Desconhecido, 
SDO, site mal 
definido <10%

Sem tendências 
abruptas, casos
denominadores OK

MV%> 80%
(99-100% 
excluídos)
DCO 0,0%

(DCO: nenhum)

Sem acesso aos 
dados de óbito

Dados oficiais de 
mortalidade não 
disponíveis por 
causa ou baixa 
qualidade por 
causa

10% <% 
Desconhecido, 
SDO, site mal 
definido <20%

75% <MV% 
<80%

MV% mas C22
MV%, mas C91-95

Nenhuma 
Apuração de Óbito 
como fonte de 
descoberta de 
caso

Não há dados 
oficiais de 
mortalidade

Nenhum estudo 
ad hoc de 
completude

SDO, local 
desconhecido, mal 
definido> 20%

MV% muito alto (99-
100%) ou baixo para 
locais selecionados
(% MV geral <75%)

Limite de M/I por 
topografia

Taxas de incidência 
inexplicáveis

Registros 
especializados, por 
exemplo infância, 
mesotelioma

Dados com <2 anos



Objetivos e usos do registro do 
câncer

1. Pesquisa Epidemiológica

Epidemiologia Descritiva

Epidemiologia Analítica

2. Planejamento e Monitoramento de Cuidados de Saúde

Assistência ao paciente

Sobrevivência

Triagem

Prevenção



Análise dos dados de registro de 
câncer

• Variações geográficas

• Tendências de tempo

• Análises por sexo e grupo étnico

• Análise de outros fatores de risco

Ocupação

Naturalidade

Estado civil

Religião



O RCBP de Aracaju



ARACAJU, SERGIPE, BRASIL

Coordenadas: 

10° 55′ 0.12″ S, 37° 3′ 0″ W

População (2018):

• 648 939 hab. (SE: 1°; BR: 

33º) – estatísticas IBGE/2018

• Densidade: 3 568,4 hab./km²

.  IDH: 0.770

Registro de Câncer de 

Aracaju

• Est.: 1998;

• Base de dados: 1996-2014; 

2015-2017, em coleta

• Estimativas Brasil;

• CI5-X-XI.







Participação nas pesquisas 
e projetos mundiais



Estimativa do impacto global de 
câncer: The GLOBOCAN Project

O objetivo do projeto GLOBOCAN é fornecer estimativas 
recentes da incidência e mortalidade dos principais tipos 
de câncer, em nível nacional, para todos os países do 
mundo. 

www.iarc.fr



GLOBOCAN 2018













CONCORD Working Group - LSHTM



IICC-3 / IARC
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