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INTRODUÇÃO 

O câncer é uma condição frequente de adoecimento e morte no mundo. No grupo de crianças, 

adolescentes e adultos jovens (entre 0 e 29 anos) é uma condição considerada rara - o número de casos 

novos (incidência) representa de 2% a 4% de todos os tumores malignos - quando comparado com o 

câncer em adultos (1), no entanto, cabe destacar que é a segunda causa de morte no Brasil, sendo a 

primeira causa de morte por doença (1, 2). A ocorrência dos óbitos relaciona-se aos prognósticos 

possíveis, que dependem do diagnóstico precoce, tipo de câncer e das formas de tratamento disponíveis 

(3). 

De acordo com dados do INCA (1), o câncer infantojuvenil correspondeu a 3% de todas as 

neoplasias atendidas pelos hospitais de referência para tratamento de câncer no Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo as leucemias (30,6%), linfomas (16,6%) e SNC (9,3%) os mais frequentes. Em 

estudo documental retrospectivo, com dados em prontuários de crianças e adolescentes, com 

diagnóstico de câncer no período de 2008 a 2014, as leucemias, linfomas e os tumores do sistema 

nervoso central foram mais frequentes (4). 

Os padrões de incidência e de mortalidade por câncer variam em todo mundo, e embora menos 

frequentes na população infantojuvenil, aproximadamente 80% dos cânceres infantis ocorrem nos 

países com baixo índice de desenvolvimento humano, com acesso aos serviços de cuidado à saúde de 

baixa qualidade (5). Neste sentido, justifica-se a necessidade estimar a incidência, identificar o perfil 

demográfico, clínico e epidemiológico dos pacientes, e verificar a sobrevida, subsidiando informações 

para ampliar o conhecimento sobre a doença e apoiar ações relacionadas ao diagnóstico e tratamento 
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para esse subgrupo da população. O objetivo do estudo foi caracterizar o perfil clínico e epidemiológico 

das crianças, adolescentes e adultos jovens com câncer, estimar a incidência, letalidade, identificar os 

principais tipos de câncer, de acordo com a faixa etária e a sobrevida relativa. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico baseado em uma coorte retrospectiva de casos incidentes 

de câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens (0 a 29), no período de 2010 a 2018 de pacientes 

residentes na cidade de Campinas/SP.  

A coleta de dados foi realizada a partir de relatórios emitidos pelo Registro de Base Populacional 

de Campinas (RCBP-Campinas). Para este estudo foram assumidos como critérios de inclusão: data da 

primeira consulta entre os anos de 2010 a 2015, diagnósticos de neoplasia maligna segundo 

Classificação Internacional de Câncer Infantil (CICI), idade entre 0 e 29 anos no ano do diagnóstico. 

Foram excluídos os casos de tumores classificados como benignos ou incertos. 

Foram consideradas as seguintes variáveis no estudo: relacionadas ao paciente: idade, sexo, cor 

da pele, endereço; relacionados à neoplasia: diagnóstico, ocorrência de óbito, causa básica e o tempo 

entre o diagnóstico e o óbito (data do diagnóstico e data do óbito) para o conjunto de pacientes (tempo 

de sobrevida). 

Foram calculados os coeficientes de incidência dos casos estudados, tendo como base territorial 

as divisões por Distrito de Saúde, e a sua composição populacional de acordo com o Censo 2010. As 

taxas de incidência foram calculadas por 1.000.000 de crianças para o conjunto de neoplasias 

estudadas. 

As análises dos dados foram realizadas no software Stata versão 14, por meio de estatísticas 

descritivas (frequência absoluta e relativa percentual). Para verificar a tendência das taxas de incidência 

e letalidade foi usada regressão linear simples. As curvas de sobrevivência foram estimadas pelo método 

de Kaplan-Meier. Para todos os testes usados considerou-se um nível de significância de 5%.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCM/UNICAMP, com aprovação em 

07 de novembro de 2019, de acordo com o parecer nº 3.691.328. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período estudado foram identificados 1.176 casos de câncer ocorridos na faixa etária de 0 a 

29 anos de idade. Em relação ao sexo, quase 70% eram mulheres. Dados internacionais sobre a 

incidência em crianças e adolescentes apontaram maior ocorrência na população masculina, tanto de 0 

a 14 anos, quanto de 0 a 19 anos (6).  Ressalta-se que o presente estudo considerou registros de 

pacientes com até 29 anos de idade. Os óbitos foram mais frequentes entre os adultos jovens (20 a 29 

anos), brancos e de origem do estado de São Paulo.  

Em relação a distribuição dos casos segundo local de residência dos pacientes, evidenciou-se 

que o distrito de saúde Sul contou com o maior número de casos 28% do total (330 casos no período), 
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enquanto os menores foram no Noroeste com 11,9% (140 casos) e no Sudoeste com 16,1% (190 casos). 

Dentre as variáveis estudadas observou-se importante frequência de registros “sem informação”, 

impactando as análises e discussão dos dados demográficos e clínico-epidemiológicos dos indivíduos, 

situação que também reflete o cenário da literatura que aponta falta de informações essenciais e de 

padronização de códigos para a realização de análises comparativas (6). 

 

a) 0 a 14 anos     b) 15 a 29 anos

   

Figura 1a e b. Incidência (por 1.000.0000) e letalidade (%) em crianças, adolescentes e adultos jovens 

com diagnóstico de câncer. RCBP, Campinas, 2010 a 2015. 

 

Entre as crianças e adolescentes com idade de 0 a 14 anos a letalidade variou de 16,2% em 

2010 a 48,1% em 2014, sem aumento significativo no período (p>0,05). Naqueles com 15 a 29 anos, foi 

de 4,5% em 2010 e atingiu 17,8% em 2015, com aumento significativo no período (p < 0,05). Os dados 

do presente estudo revelaram que a incidência e a letalidade se mantiveram constantes no período de 

2010 a 2015 no grupo de crianças (0 a 14 anos), mas no grupo de adolescentes e de adultos jovens (15 

a 29 anos) foi observado aumento da letalidade (p=0,022) (Figuras 1a e b). Na literatura, as estatísticas 

de câncer em crianças e adolescentes mostraram maior taxa de incidência nas idades de 15 a 19 anos 

quando comparado àqueles com idade até 14 anos (7).  

Em relação aos principais tipos de câncer diagnosticados nos diferentes grupos etários, as 

leucemias (28,34%) e os tumores do SNC (19,77%) ocuparam as primeiras posições de canceres mais 

frequentes entre crianças e adolescentes. Já no grupo dos adolescentes e adultos jovens os carcinomas 

(36,99%), em especial o de tireoide, o câncer de pele não melanoma (16,30%) e linfomas (14,98%) se 

destacaram como as neoplasias mais frequentes. Resultados esses que corroboram com a literatura 

que descreve as leucemias, tumores do SNC, linfomas e carcinomas sendo os canceres mais comuns 

entre as crianças e os adolescentes (1,4,5). Nos adultos jovens, os carcinomas de tireoide, cervical, 
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além de linfomas e leucemias foram os mais frequentes, assim como verificado por Martins et al. em 

pacientes com idade entre 15 e 24 anos para o período de 2007 a 2011 (8). 

Para as crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos o tempo mediano de sobrevida foi 

de 205 dias. Entre aqueles com idade de 15 a 29 anos, de 327 dias. Na comparação dos grupos etários, 

não houve diferença estatística (p=0,2432) (Figura 2). Para o conjunto de todos os pacientes (0 a 29 

anos), foram observadas 26 mortes por leucemias, doenças mieloproliferativas e doenças 

mielodisplásicas, 17 por tumor do SNC e diversas neoplasias intracranianas e intraespinhais, e 11 

mortes por tumores ósseos malignos, sem diferença estatística na análise de sobrevida (p=0,6561).  

Tumor do SNC e leucemia foram as principais causas de mortalidade observadas em estudos com dados 

internacionais (5,7). 

 

 

Figura 2. Análise de Kaplan-Meier para a sobrevida de crianças, adolescentes e adultos jovens. 
RCBP, Campinas, 2010 a 2018. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados do estudo mostraram que para as crianças, adolescentes e adultos jovens com 

diagnóstico de câncer em Campinas, entre os anos de 2010 e 2018, a maioria ocorreu entre mulheres e 

nos adultos jovens. Em relação à cor da pele/raça, cerca de 50% dos diagnosticados eram brancos, no 

entanto houve um elevado percentual de registros sem informação, assim como para o grau de instrução 

entre outras variáveis, dificultando a caracterização sociodemográfica dos pacientes. Em Campinas, 

quanto à distribuição dos casos segundo distrito de saúde, maior número ocorreu no Sul e menor, no 

Noroeste. 
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A incidência se manteve constante no período para o conjunto dos pacientes. Em relação aos 

diagnósticos de câncer, segundo faixas etárias, os principais observados no grupo de crianças e 

adolescentes de 0 a 14 anos foram as leucemias e neoplasias do SNC. No grupo de adolescentes e 

adultos jovens (15 a 29 anos) foram os Carcinomas e Câncer de pele. Na estratificação segundo grupos 

etários, na análise de tendência, observou-se aumento da letalidade entre os adultos jovens (15 a 29 

anos). Não houve diferença estatística em relação à sobrevida dos pacientes de acordo com a faixa 

etária no período.  

Embora considerado uma ocorrência rara, o câncer representa a principal causa de morte por 

doença em crianças no Brasil, denotando a importância de estudos com dados dos registros de câncer 

de base populacional (RCBP) para ampliar o conhecimento de realidade locais e, consequentemente, 

ações mais direcionadas para o diagnóstico e tratamento da população nessa faixa etária. 
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