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Resumo
Objetivo – Estudar a mortalidade dos tipos de câncer mais comuns em crianças residentes em Goiânia, analisar a tendência temporal das
taxas de mortalidade, no período de 2000 a 2015, de acordo com o gênero e faixa etária. Métodos – Trata-se de um estudo ecológico de
série temporal (2000 a 2015), observacional do tipo série histórica, de base populacional na cidade de Goiânia. Os dados de mortalidade
foram extraídos do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). Os casos foram estratificados por faixas etárias, em três grupos: 0 a 4
anos; 5 a 9 anos e 10 a 14 anos. Nas análises de tendência utilizou-se o modelo regressão linear de Poisson. Resultados – Ocorreram
187 mortes por Leucemia, linfoma e câncer do sistema nervoso central no período de 2000 a 2015. As taxas de mortalidade foram de
12,59 óbitos por 1.000.000 de crianças para ambos os sexos, por ano. Destas, 117 (15,14 por 1.000.000) eram do sexo masculino e 70
(18,80 por 1.000.000) do sexo feminino. Nos meninos, por faixa etária, a maior frequência foi observada nas crianças de 5 a 9 anos
(39,31%). Nas meninas, a maior frequência também ocorreu nas crianças de 5 a 9 anos, de 36%. Conclusão – O câncer mais letal foi a
leucemia nos meninos. Verificou-se a priori que a mortalidade nos meninos é maior do que nas meninas. Na análise de tendência por
gênero foi observado que houve aumento de mortalidade, para o sexo feminino de 2,5% e para o sexo masculino estabilização de 0,4%
ao ano.
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Abstract
Objective – To study the mortality of the most common cancers in children in Goiânia, analyze the temporal trend of the mortality
rates for the period from 2000 to 2015, according to the gender and age group. Methods – The study of ecological time series (2000
to 2015), observational, historic series type of population base in the city of Goiânia. The mortality data were extracted from the Mor-
tality information system. The cases were stratified by age, into three groups: 0 to 4 years; 5 to 9 years and 10 to 14 years. Trend
analyses using Poisson regression model. Results – There were 187 deaths from Leukemia, lymphoma and cancer of the central nervous
system in the period of 2000 to 2015. Standardized mortality rates of 12.59 1 million deaths were of children for both sexes, by year.
Of these, 117 (15.14 per 1 million) were male and 70 (18.80 per 1 million). In boys, 28.20% of children from 0 to 4 years died from
2000 to 2015 of pediatric cancer, 32.47% between 10 and 14 years and the increased frequency was observed in children from 5 to
9 years (39.31%). In boys, 28.20% of children from 0 to 4 years died from 2000 to 2015 of pediatric cancer, 32.47% between 10 and
14 years and the increased frequency was observed in children from 5 to 9 years (39.31%). In girls, as often occurred in children aged
5 to 9 years, 36%. Conclusion – The most deadly cancer was leukemia in boys. It was verified a priori that the mortality in children is
greater than in girls. On trend analysis by gender it was observed that there was an increase of mortality, females of 2.5% for males
and stabilization of 0.4% per year.
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Introdução
As neoplasias malignas que afetam as crianças e ado-

lescentes são vistas com relevância, apesar de apre-
sentarem menores incidências em comparação aos cân-
ceres nos adultos. O câncer infantil representa cerca
de 2% a 3% do total de tumores ocorridos no Brasil1. 
Existem importantes diferenças entre as neoplasias

infantis e as que ocorrem nos adultos. Na criança, elas
atingem os tecidos de sustentação e o sistema hemato-
poiético, enquanto nos adultos, os tumores têm prefe-
rência pelos tecidos epiteliais que revestem os órgãos.
Não apresentam associação com fatores de risco am-
bientais ou decorrentes de comportamento, como se
observa nos cânceres em adultos. O câncer infantil ge-
ralmente é mais invasivo, possui menor período de la-
tência e o seu crescimento é mais rápido2. 
As causas da maioria dos tipos de câncer da infância

são desconhecidas. Cerca de 5% de todas as neoplasias
infantis são causadas por mutações genéticas hereditá-
rias3,4.
A classificação dos tumores na infância deve ser fun-

dada na sua morfologia, e não na localização primária
da origem do câncer, como é classificado nos adultos.
De acordo com a classificação Internacional do Câncer
na Infância (CICI-3), as neoplasias são categorizadas
em 12 grupos principais, que são: Leucemias; Linfomas
e neoplasias retículo-endoteliais; Tumores de Sistema
Nervoso Central e miscelânia de neoplasias intracra-
nianas e intra-espinhais; Tumores do Sistema Nervoso
Simpático; Retinoblastoma; Tumores Renais; Tumores
Hepáticos; Tumores Ósseos Malignos; Sarcomas de par-
tes moles; Neoplasias de células germinativas, trofo-
blásticas e outras gonodais; Carcinomas e outras neo-
plasias malignas epiteliais e outros tumores malignos
não especificados5. 
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Nos Estados Unidos, estimou-se em 2017 que 15.270
crianças e adolescentes de 0 a 19 anos teriam diagnós-
tico de câncer e 1.790 morreriam da doença. Entre as
crianças de 0 a 14 anos, 10.270 foram diagnosticadas
com câncer e 1.190 morreram da doença6. 
No Brasil, a estimativa para cada ano do biênio 2018-

2019 é de que ocorrerão 12.500 novos casos de câncer
em crianças e adolescentes (até os 19 anos). As regiões
Sudeste e Nordeste irão apresentar o maior número de
casos novos, 5.300 e 2.900, respectivamente, sucedidas
pelas regiões Centro-Oeste (1.800 casos novos), Sul
(1.300 casos novos) e Norte (1.200 casos novos)7.
A taxa de mortalidade por câncer em crianças e ado-

lescentes apresenta diferentes padrões geográficos. Nos
países desenvolvidos, o câncer é classificado como a
segunda causa de óbitos durante a infância, apresen-
tando cerca de 4% a 5% de mortes nessa faixa de
idade, enquanto que em países em desenvolvimento,
esta proporção é menor, pois as principais causas de
mortes são decorrentes de doenças infecciosas8. 
As pesquisas e os levantamentos sobre a epidemio-

logia são essenciais para a tomada de atitudes e o pla-
nejamento de políticas de atenção em saúde1. Apesar
de se saber que as taxas de mortalidade não revelam
diretamente a atenção à saúde no que é referido ao
câncer, os estudos sobre mortalidade por câncer infantil
funcionam como um indicador do sucesso nas estraté-
gias de intervenção contra o câncer9. Dessa forma, o
objetivo desse trabalho foi analisar a mortalidade dos
tipos de câncer mais comuns na infância em Goiânia,
no período de 2000 a 2015, de acordo com o gênero e
faixa etária e analisar a tendência temporal das taxas
de mortalidade.

Métodos
Trata-se de um estudo ecológico de série temporal

(2000 a 2015), observacional do tipo série histórica,
de base populacional. Os dados de mortalidade foram
extraídos do Atlas on line de Mortalidade, que utiliza
como base o Sistema de Informações sobre Mortalidade
– SIM, que é um banco de dados do SUS de natureza
pública, gratuita e de acesso aberto, sendo organizado
e mantido pelo Ministério da Saúde do governo brasi-
leiro (DATASUS/MS).
Os números de mortes e taxas dos tipos de câncer

mais comuns na infância em Goiânia são oriundos do
Atlas online de mortalidade do INCA. As variáveis ana-

lisadas em relação às taxas de mortalidade e tendência
foram o gênero (feminino e masculino) e o grupo etário
(0 a 4 anos; 5 a 9 anos e 10 a 14 anos), para os óbitos
de residentes por câncer infantil na capital.
As análises das tendências de mortalidade foram feitas

utilizando um modelo de regressão linear de Poisson
com o software JoinPoint Regression Program, v. 4.0.4.
Esse modelo de regressão identifica variações signifi-
cativas nas tendências em um determinado ano (o cha-
mado “joinpoint” ou ponto de inflexão). As taxas pa-
dronizadas de mortalidade foram as variáveis
dependentes e o ano foi a variável independente. Um
resultado de p < 0.05 foi considerado estatisticamente
significativo, significando que as chamadas APCs (An-
nual Percentual Changes) são diferentes de zero.

Resultados
No período analisado (16 anos), 187 crianças de 0 a

14 anos morreram por Leucemia, linfoma e câncer de
sistema nervoso central em Goiânia, correspondendo
a uma taxa de mortalidade padronizada de 12,59 óbitos
por 1.000.000 de crianças por ano. Destas, 117 (15,14
por 1.000.000) eram do sexo masculino e 70 (18,80
por 1.000.000) do sexo feminino.    
No sexo masculino, 28,20% das crianças de 0 a 4

anos morreram por câncer pediátrico no período de
2000 a 2015, 32,47% entre 10 e 14 anos e a maior fre-
quência foi observada nas crianças de 5 a 9 anos
(39,31%). No sexo feminino, a maior frequência também
ocorreu nas crianças de 5 a 9 anos, de 36% (Tabela 1).
No sexo masculino, a maior taxa de mortalidade por

câncer pediátrico ocorreu em 2009 (23,12 por 1.000.000)
e a maior taxa feminina de 20,89 por 1.000.000.
As figuras 1 e 2 representam as taxas padronizadas

de mortalidade pelos principais tipos de câncer pediá-
trico de acordo com o gênero, no período de 2000 a
2015, na capital Goiânia. Verificou-se a priori que a
mortalidade nos meninos é maior do que nas meninas.
Nos meninos, as taxas de mortalidade por leucemia
são maiores do que do câncer de sistema nervoso cen-
tral. As taxas de linfoma demonstraram dados de mor-
talidade muito instáveis o que dificulta a interpretação. 
Na análise de tendência por gênero foi observado

que houve aumento de mortalidade, para o sexo femi-
nino de 2,5% e para o sexo masculino estabilização
de 0,4% ao ano, porém não foram estatisticamente sig-
nificativos (Tabela 2).

Tabela 1. Frequência da mortalidade pelos principais tipos de câncer infantil, de acordo com o gênero e faixa etária, no
período de 2000 a 2015 em Goiânia. Goiânia, 2019

  Faixa etária                Câncer Infantil                                               Total
                                    N masculino (%)         N feminino (%)                          
  0-4 anos                     33(28,20%)                 25(33,33%)                                58(30,20%)
  5-9 anos                     46(39,31%)                 27(36%)                                     73(38,02%)
  10 a 14 anos              38(32,47%)                 23(30,66%)                                61(31,77%)
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Figura 1. Taxa de mortalidade por 1.000000 dos principais tipos de câncer pediátrico para o sexo
masculino, no período de 2000 a 2015 em Goiânia

Figura 2. Taxa de mortalidade por 1.000000 dos principais tipos de câncer pediátrico para o sexo fe-
minino, no período de 2000 a 2015 em Goiânia

Tabela 2. Tendência temporal da mortalidade por câncer infantil segundo o gênero, no período de 2000 a 2015 em Goiânia.
Goiânia, 2019

  Gênero                      Taxa de mortalidade    APC (IC95%; p)
                                    Inicial                          Final
Masculino                    10.69                           14.17 0,4 (-3.1–4.0; p=0.8)
Feminino                      4.19                             10.27 2,5 (-2.8–8.0; p=0.3)
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Discussão
O câncer infantil é uma doença grave que afeta crian-

ças e adolescentes de vários países e é uma das princi-
pais causas de morte ocorridas na infância. A tendência
da mortalidade por câncer infantil é de declínio, prin-
cipalmente nos países desenvolvidos. 
Segundo estimativas da Organização Mundial da

Saúde (OMS) em 2015, o câncer é a primeira ou se-
gunda causa de morte antes dos 70 anos10. O câncer
infantil (entre 0 e 14 anos) consiste em um conjunto de
doenças que apresentam características próprias em
relação ao tipo histológico (células que compõem os
tumores) e ao comportamento clínico11. Corresponde
de 1% a 4% de todos os tumores malignos, na maioria
das populações. Nos países em desenvolvimento, onde
a população de crianças chega a 50%, essa proporção
do câncer infantil representa de 3% a 10% do total de
neoplasias. Já nos países desenvolvidos, essa proporção
diminui, chegando a cerca de 1%12, 13, 14. No Brasil, o
percentual é de 3%11. 
As neoplasias malignas pediátricas mais incidentes

em Goiânia são as leucemias, os linfomas e os tumores
do SNC15. Esses resultados são semelhantes às outras
regiões brasileiras12, assim como em outros países16,17,18.
Dos óbitos por neoplasias na infância, as leucemias re-
presentam a maior causa, sendo responsáveis por 39%
das mortes na Europa e por 50% nas Américas, Oceania
e Ásia19. Por essa razão, foram considerados os dados
de mortalidade desses três tipos de Câncer infantil na
capital Goiânia. 
A mortalidade por câncer em crianças possui padrões

geográficos diferentes. Enquanto, nos países desenvol-
vidos, a neoplasia é considerada a segunda causa de
morte na infância, em países em desenvolvimento, essa
proporção é bem menor, em razão das mortes por doen-
ças infecciosas serem as principais causas de óbito20.No
Brasil, os óbitos por câncer entre crianças correspondem
à segunda causa de morte. Esse padrão se diferencia
na Região Norte, onde ocupa a quinta posição11. 
Nesse estudo, o câncer mais letal foi a leucemia nos

meninos, o que coincide com os dados de outras re-
giões brasileiras21, 22, 23; e outros países16,24,25. Em um
estudo de coorte, realizado nos Estados Unidos, foi ob-
servado que as principais causas de mortalidade foram
por recidiva tumoral (67,4%), seguido dos efeitos cola-
terais do tratamento (21,3%)26.
Os achados dessa análise, apesar de não significati-

vos, demonstraram que Goiânia apresenta uma estabi-
lidade na tendência de mortalidade por neoplasias es-
pecíficas infantis nos meninos e aumento nas meninas;
no entanto, as taxas de mortalidade em meninas são
menores que as dos meninos. Nos últimos 35 anos, a
queda na mortalidade de todas as neoplasias infantis
foi > 60% nos Estado Unidos, Canadá e Porto Rico,
correspondendo uma prevenção de cerca de 2800 mor-
tes por ano. Esse declínio no número de mortes ocorreu
em razão do melhor controle dos cânceres infantis, en-
globando a adoção de protocolos efetivos de quimio-
terapia multidroga; medidas de apoio que superam a

toxicidade; progressos em radioterapia e transplante de
medula óssea e melhoria nas técnicas de diagnóstico27.
Nos países desenvolvidos, mais de 70% dos cânceres
infantis são curados. Na Ásia (China) houve redução
da mortalidade de 1,1% ao ano16. No Japão, queda de
1,3% ao ano28, nos Estados Unidos a taxa de mortali-
dade por câncer – o número de mortes por câncer por
100.000 pessoas por ano – entre crianças e adolescentes
de 0 a 19 anos diminuiu em mais de 50% de 1975 a
2015. Especificamente, a taxa de mortalidade foi de
5,1 por 100.000 crianças e adolescentes em 1975 e
2,3 por 100.000 crianças e adolescentes em 201529.
Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, tam-
bém ocorre um declínio nas taxas de mortalidade do
câncer infantil, porém menor e mais tardio, pelo atraso
na adoção de acessibilidade às novas terapias30. Esse
dado pode justificar o fato da estabilidade na tendência
de mortalidade no centro-oeste15, entretanto em Goiânia
ainda não foi observado este declínio.
As crianças fazem parte de um público vulnerável, o

qual merece uma atenção especial em relação ao tra-
tamento adequado. Visto que, apesar de os tumores in-
fantis serem considerados raros, causam um impacto
social e emocional muito grande.

Conclusão
No período analisado (16 anos), 187 crianças mor-

reram por Leucemia, linfoma e câncer de sistema ner-
voso central em Goiânia, correspondendo a uma taxa
de mortalidade padronizada de 12,59 óbitos por
1.000.000 de crianças por ano. O câncer mais letal foi
a leucemia nos meninos. 
Verificou-se que a mortalidade nos meninos é maior

do que nas meninas. Tanto nos meninos quanto nas
meninas, a maior frequência de mortalidade foi obser-
vada nas crianças de 5 a 9 anos (39,31% e 36% res-
pectivamente). 
Este estudo demonstrou que na cidade de Goiânia

houve uma estabilidade na tendência de mortalidade
por neoplasias infantis no sexo masculino e um au-
mento em crianças do sexo feminino no período anali-
sado, o que contraria o declínio que vem sendo obser-
vado nas outras cidades do Brasil, sugerindo que
possam existir diferenças no acesso ao diagnóstico e
tratamento dessas doenças.
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