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INTRODUÇÃO
As neoplasias consistem em um grupo de doenças de etiologia multifatorial, cuja incidência e

mortalidade tem crescido mundialmente. Atualmente, os cânceres se apresentam como uma das

principais causas de morte no Brasil, ocupando a segunda maior taxa de mortalidade do país1.

Ainda que sua incidência seja menor em crianças, adolescentes e adultos jovens, o câncer

nesses grupos etários possui características particulares quanto aos locais primários, as origens

histológicas e ao comportamento clínico, necessitando de uma atenção especial quanto à organização

e à sistematização das ações e dos serviços de saúde 1-3.

A organização da rede nacional de atendimento oncológico, compreende os centros de

assistência de alta complexidade em oncologia (CACON), as unidades de assistência de alta

complexidade em oncologia (UNACON) e os demais hospitais gerais que fornecem suporte oncológico

(complexos hospitalares). Os CACONs oferecem tratamento e cuidados paliativos para todos os tipos

de câncer, podendo ou não oferecer suporte de oncologia pediátrica. Já as UNACONs são unidades

que tratam as neoplasias de maior incidência, podendo ou não oferecer suporte para radioterapia,

hematologia oncológica e oncologia pediátrica 4.

Os estabelecimentos reconhecidos pela assistência em alta complexidade no Brasil seguem

parâmetros internacionais da International Agency of Cancer Registries - IACR, o qual formaliza e

estabelece critérios padronizados que regem os Registros Hospitalares de Câncer (RHC), o qual tem

por objetivo monitorar a assistência oncológica bem como aspectos clínicos e epidemiológicos dos

pacientes. Desse modo, o RHC é uma fonte sistemática de informações instalada em hospitais gerais

ou especializados em oncologia, possibilitando avaliação da qualidade do serviço realizado nesses

hospitais 5.

Sendo assim, o manejo do câncer nos diferentes níveis de regionalização aponta que, os

estabelecimentos de saúde habilitados como CACON ou UNACON devem ser estrategicamente

distribuídos pelas regiões de acordo com critérios populacionais 3,4. Além disso, de acordo com as
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diretrizes do SUS, a rede de atenção oncológica deve ser norteada a partir de indicadores

epidemiológicos, de condições de vida e das características próprias do território, de modo que os

serviços oferecidos sejam condizentes com cada realidade local.

Levando em conta a complexidade do tratamento oncológico, torna-se imprescindível a

organização e a sistematização das ações e serviços de saúde, a fim de garantir a segurança do

paciente e a eficácia da assistência oncológica 2,3,6. Nessa perspectiva, é importante reconhecer a

dinâmica da oferta de serviços oncológicos realizados no território do Departamento Regional de

Saúde de Campinas (DRS 7), tomando como ponto de partida a capacidade dos serviços oncológicos

oferecida pelo município de Campinas, bem como o reconhecimento dos dados clínicos e

epidemiológicos de crianças, adolescentes e adultos jovens portadores de câncer e atendidos por

esses serviços. O mapeamento dos serviços de saúde oncológicos se apresenta como um ponto

chave na organização da rede hospitalar da DRS 7, sendo fundamental na definição de estratégias

que promovam uma adequação às demandas regionais e locais, uma redução da morbimortalidade e

de possíveis iniquidades nos distritos da região de Campinas.

Com isso objetiva-se conhecer a organização dos serviços de saúde que oferecem atendimento

para o tratamento de câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens na região de Campinas/SP

nos últimos 20 anos (2000 a 2020), bem como descrever aspectos clínicos e epidemiológicos da

população atendida.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, de natureza exploratória e descritiva. Para a

realização da pesquisa, primeiramente foi feita uma análise documental, considerando os documentos

relacionados à atenção à saúde e aos registros de câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens

(0 a 29 anos de idade) na região de Campinas/SP. Foram elencados como documentos no estudo: o

Plano Estadual de Saúde do estado de São Paulo 2020-2023, e, demais documentos norteadores das

Redes Regionais de Atenção à Saúde no estado de São Paulo. Considerou-se como região de

Campinas, para atenção oncológica, os municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde

(DRS 7), seguindo a lógica apontada pelo Plano Estadual de Saúde do estado de São Paulo

2020-2023.

Após esse levantamento foram coletados dados de atendimentos de câncer em pacientes de 0

e 29 anos de idade por meio do sistema Integrador RHC, do Instituto Nacional de Câncer, disponível

em: https://irhc.inca.gov.br/RHCNet/. O referido tabulador é de domínio público fornecido pelo Tabnet,

aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A

identificação dos estabelecimentos credenciados como UNACON e CACON nos 42 municípios que

compõem o DRS7, foi realizada a partir do banco de dados do Integrador INCA, com base na variável

Município da Unidade Hospitalar. Estes estabelecimentos identificados foram consultados no Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, onde foram coletadas as seguintes informações:

nome da unidade hospitalar, endereço completo e natureza administrativa.
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Para a realização da descrição dos aspectos clínicos e epidemiológicos de crianças,

adolescentes e adultos jovens com câncer atendidos entre 2000 e 2020 nos hospitais da região de

Campinas/SP, pertencentes ao DRS 7, foram consideradas as seguintes variáveis: Relacionadas ao

paciente – Idade na data do diagnóstico (em anos); sexo (masculino, feminino); usuário do SUS (sim,

não). Itens de localização dos casos – Município de residência; UF de residência; DRS de residência;

Instituição de atendimento. Relacionadas ao tumor – Data da primeira consulta; Data do diagnóstico;

Localização primária do tumor (topografia); Morfologia. As análises foram realizadas por meio de

estatísticas descritivas, frequências absolutas e relativas percentuais das variáveis relacionadas ao

paciente, ao local de residência destes e também ao tumor. A pesquisa foi realizada utilizando dados

de domínio público, não necessitando assim de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A rede de atenção oncológica da região de Campinas/SP

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo é composta por 17 Departamentos Regionais

de Saúde - DRS, divididos em 63 Regiões de Saúde e também em 17 RRAS. Tanto os DRS quanto as

RRAS possuem grandes diferenças populacionais, com concentração nas regiões da Grande São

Paulo e Campinas. Da mesma forma, as regiões de saúde não têm distribuição uniforme da

população, com variação de 50 mil a 11 milhões de habitantes. O DRS 7 (Campinas) é composto por

42 municípios divididos em quatro Regiões de Saúde (RS): Metropolitana de Campinas, Circuito das

Águas, Jundiaí e Bragança. Além disso, o DRS 7 contempla porções da RRAS 15 e da RRAS 16

A partir dos registros de atendimentos para crianças, adolescentes e adultos jovens com câncer

identificados nos RHC de hospitais especializados de municípios pertencentes ao DRS 7 foram

identificados 06 hospitais habilitados em atendimento especializado para o câncer, sendo 04 deles na

cidade de Campinas: Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini (C.I.I.H.

Boldrini) (UNACON), Hospital Municipal Dr. Mário Gatti (UNACON), Hospital e Maternidade Celso

Pierro (UNACON), Hospital de Clínicas da UNICAMP (CACON); 01 na cidade de Bragança Paulista:

Hospital Universitário São Francisco (UNACON) e; 01 na cidade de Jundiaí: Hospital São Vicente de

Paulo (UNACON). Dentre estes, o C.I.I.H. Boldrini concentra o maior número de pacientes, seguido do

Hospital de Clínicas UNICAMP.

A organização dos serviços de saúde no Brasil segue a lógica de redes, visando construir

sistemas integrados de saúde 7, conhecidos pelas diferentes organizações internacionais como redes

integradas de serviços, redes regionalizadas, serviços integrados, cuidado integrado etc.

Quanto à descentralização da administração, a divisão administrativa da Secretaria de Estado

da Saúde (SES) de São Paulo foi orientada através dos Departamentos Regionais de Saúde - DRS.

Além dessa divisão administrativa, a partir de 2011, com o estabelecimento das diretrizes para a

organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) pela Portaria GM/MS nº 4279/2010, a SES e os

municípios estabeleceram também as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) como arranjos

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por
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meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado

em um determinado território.

Em relação ao município de residência dos pacientes, os hospitais do DRS 7 habilitados em

atendimento especializado para o câncer realizam tratamento oncológico principalmente para

população de São Paulo e Minas Gerais, sendo que a região Sudeste concentra 93,79% desse

contingente. Todavia, observou-se que esses hospitais também recebem para tratamento, pacientes

provenientes de diversos outros estados como Bahia, Rio de Janeiro e Tocantins.

Descrição dos aspectos clínicos e epidemiológicos

Entre 2000 e 2020 foram identificados 6.503 registros hospitalares de câncer de crianças,

adolescentes e adultos jovens nas unidades habilitadas do DRS 7. Com relação ao sexo, houve um

predomínio de pacientes masculinos, com 3.555 casos, correspondendo a 54,67% do total de casos

registrados. Quanto à idade, a faixa etária de 0 a 14 anos apresentou o maior número de registros,

concentrando 65,25% dos casos totais. Ademais, 63,39% dos pacientes atendidos no período

mostraram possuir nenhuma escolaridade ou apenas o ensino fundamental incompleto, enquanto

apenas 1,86% possuíam o nível superior completo. Esses dados condizem com outros estudos 8

acerca do perfil sociodemográfico de pacientes portadores de câncer, o que se justifica pelo fato da

baixa escolaridade prejudicar o acesso às orientações de saúde, aos programas preventivos e ao

diagnóstico e tratamento precoce.

Levando em conta a Classificação Internacional de Doenças em Oncologia (CID-O), a principal

localização primária de tumor ocorreu no sistema hematopoiético e reticuloendotelial, com 1.645 casos

registrados, correspondendo a 25,30% do total. As neoplasias do encéfalo concentram o segundo

maior número de registros, com 733 casos e 11,27% do total. A leucemia linfoblástica de células

precursoras e a leucemia mieloide aguda foram os tipos histológicos com maior incidência,

representando 883 (13,58%) casos e 408 (6,27%) casos respectivamente. Esses achados corroboram

com outros estudos9, que evidenciam que, em crianças e adolescentes, os tipos mais frequentes de

câncer são as leucemias, os tumores de sistema nervoso central e os linfomas.

CONCLUSÕES:

Os resultados do estudo mostraram que, quanto à organização dos serviços de saúde, a oferta

de atendimento para o tratamento de câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens na região de

Campinas/SP nos últimos 20 anos (2000 a 2020) teve como principais centros de atendimento o

C.I.I.H. Boldrini, o Hospital de Clínicas da UNICAMP, o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Hospital e

Maternidade Celso Pierro, o Hospital Universitário São Francisco e o Hospital São Vicente de Paulo,

sendo os dois primeiros os hospitais com maior número de pacientes. Apesar da política nacional de

atenção oncológica ser norteada pela distribuição regional estratégica de UNACONs e CACONs,

observa-se que, na prática, as unidades habilitados da DRS 7 - Campinas tratam também pacientes de

outras regiões e estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, evidenciando possíveis

iniquidades quanto à distribuição e à acessibilidade dos serviços oncológicos.
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Os registros contemplaram mais de 6 mil casos no período, os quais ocorreram principalmente

em indivíduos do sexo masculino e na faixa etária de 0 e 14 anos. Destaca-se a ausência de dados

sobre outras características, o que de forma recorrente impacta negativamente em uma melhor

caracterização do perfil demográfico, clínico e epidemiológico dos pacientes atendidos. Quanto à

principal localização primária, o sistema hematopoiético e reticuloendotelial representou 25,30% do

total de casos, seguido pelas neoplasias do encéfalo (11,27%). A leucemia linfoblástica de células

precursoras e a leucemia mieloide aguda foram os tipos histológicos com maior incidência.
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