
Prefácio

No ano de 2007, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) completou exa-
tos 70 anos de existência. Examinando-se mais detidamente a trajetória desta 
invulgar instituição de saúde pública, despontam como características centrais 
a permanente coerência com os princípios que a fundaram e a constante ca-
pacidade de transformação. Aliados ao compromisso e à competência dos 
profissionais que se sucederam no trabalho cotidiano, esses dois elementos 
são fundamentais não apenas para garantir ao INCA um lugar de reconhecido 
destaque no panorama da oncologia internacional, mas para que se antecipe 
o papel fundamental que deverá cumprir no enfrentamento dos desafios cada 
vez mais amplos e complexos que o aumento da incidência do câncer trará.

Seguindo sua tradição de mudança, a partir de 2003 deu-se início a 
uma inovação conceitual com potencial de transformar o paradigma da aten-
ção ao câncer no país e cuja repercussão prática começa a se fazer sentir, 
entre outras maneiras, no movimento que tem essa publicação como resul-
tado exemplar. A definição do câncer como um problema de saúde pública, 
a conseqüente necessidade da contribuição dos serviços de saúde de todos 
os níveis de complexidade, a participação das instituições da sociedade civil 
– não apenas no apoio ou na execução, mas no espaço central da formulação 
de políticas e programas – e a busca pela ampliação da visibilidade, da com-
preensão e da inclusão do controle do câncer na pauta cotidiana dos meios 
de comunicação e das autoridades das mais diversas áreas se traduziram no 
esforço pela construção de uma rede de atenção ao câncer com amplitude 
e consistência suficientes para sustentar a variedade e a complexidade das 
ações necessárias.

No INCA, o início do cuidado a crianças e adolescentes com câncer se 
deu em 1957, quando foi inaugurado o prédio da Praça da Cruz Vermelha, no 
Centro do Rio de Janeiro. Desde o primeiro momento, a Oncologia Pediátrica 
surgiu na instituição não apenas para tratar os casos de tumores malignos só-
lidos que ocorriam com maior freqüência, mas para criar as condições neces-
sárias de atendimento e convivência social. A progressiva busca de excelência 
na assistência permitiu expressiva melhora dos resultados obtidos, mas dete-
ve-se no elevado estadiamento com que os pacientes chegavam à instituição. 
O advento dessa nova compreensão do problema oncológico permitiu uma 
ampliação de parcerias – internas e externas ao setor saúde, levando à organi-
zação do Fórum Permanente de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 
com Câncer. Esse Fórum proporciona um espaço concreto de confluência das 
experiências desenvolvidas em diversos projetos e iniciativas da área, de for-
ma à organização de um patrimônio comum que deverá enriquecer e melhorar 
o enfrentamento do câncer infanto-juvenil, com vistas a se alcançar o impacto 
almejado nos indicadores de mortalidade.

A ampla representação presente na composição do Fórum Permanente 
– reunião de sociedades científicas, grupos de apoio, secretarias de saúde, 
entre outros – nos tem permitido desenvolver projetos-pilotos em que a qua-
lificação dos profissionais da atenção básica é a estratégia central para en-
frentar o desafio inicial do aumento da sobrevida: o diagnóstico precoce. Essa 
abordagem considera que tal objetivo se deva situar no âmbito da atenção in-
tegral à saúde da criança, isto é, que não possa prescindir da anamnese bem 



colhida, do exame físico cuidadoso, em suma, da consulta médica de qualidade. 
Considera também que o domínio do conhecimento mais atualizado, conquanto 
fundamental, não resolve os problemas da prática cotidiana. Há que se envolver 
e responsabilizar a autoridade sanitária local, organizar fluxos, estabelecer refe-
rências, construir redes.

Entre outras linhas de trabalho, o Fórum Permanente também se dedica à 
identificação de indicadores de avaliação e monitoramento e das características 
estruturais, entre capacidade instalada e recursos humanos especializados, capa-
zes de estabelecer um padrão de qualidade para a assistência de alta complexida-
de na Oncopediatria, no âmbito da realidade do Sistema Único de Saúde brasileiro. 
É nesse campo, de busca pelo refinamento de informações científicas e geren-
ciais, que se insere a presente publicação. Desde 1995, o INCA realiza e publica 
as estimativas de câncer para o Brasil, levando em conta as localizações primárias 
mais freqüentes, desagregando-as por estados e capitais, permitindo sua variada 
utilização pelos diversos segmentos da sociedade. Para viabilizar tais estimativas, 
é essencial a produção de informações com qualidade – oriundas principalmen-
te dos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), supervisionados pelo 
INCA/MS, e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da 
Saúde, centralizado nacionalmente pela Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS/
MS) – e o aprimoramento metodológico criterioso, conferindo-lhes maior visibilida-
de e ampliando sua utilização e credibilidade.

No entanto, restava uma lacuna especial, a demanda por um esforço de 
sistematização e qualificação das informações referentes ao câncer no univer-
so infanto-juvenil. Inédita na literatura nacional, essa iniciativa jamais seria bem 
sucedida sem a decisiva participação da Sociedade Brasileira de Oncologia Pe-
diátrica (SOBOPE). Com mais de um quarto de século de serviços prestados às 
crianças e adolescentes do Brasil, essa instituição desempenha, hoje, um papel 
decisivo na ampliação da abordagem do problema. Avançando em sua missão 
de zelar pela prática profissional especializada, a SOBOPE busca envolvimento 
na qualificação de médicos não especialistas para a suspeita precoce do câncer, 
na organização de redes de atendimento e suporte diferenciado e, como nesse 
caso, na qualidade e difusão de informação relevante.

Evidenciando o compromisso com a luta pela vida e a excelência nos ser-
viços prestados à população, é com grande orgulho e satisfação que colocamos 
à disposição dos profissionais de saúde e de toda a sociedade o livro Câncer na 
Criança e no Adolescente no Brasil. Dados dos Registros de Base Populacional 
e de Mortalidade.
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