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Entre 2010 e 2019 foram diagnosticados em Portugal 2685 novos casos de cancro em crianças com idade inferior a 15 anos. Destes, 1440 casos 
(53,6%) ocorreram em crianças do sexo masculino. A taxa de incidência global de cancro em crianças, no período considerado, foi de 180,7/106 
crianças-ano (rapazes: 189,4/106 e raparigas: 171,5/106). Os três principais tipos de tumores1  foram leucemias (26,7%), tumores do sistema nervoso 
central2 (23,8%) e linfomas (15,0%) com uma taxa de incidência de 48,3/106, 43,0/106 e 27,0/106, respetivamente. O grupo etário com maior taxa de 
incidência (305,6/106) foi o grupo com idade inferior a um ano. 

O distrito com maior taxa de incidência padronizada foi Castelo Branco (265,2/106). Para os rapazes foi Bragança (311,2/106) e para as raparigas foi 
Castelo Branco (237,7/106). 

Para os rapazes, o ano com maior incidência foi 2013 (249,5/106) e para as raparigas foi 2016 (227,7/106).
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1 Referência bibliográfica: Steliarova-Foucher E, Stiller C, Lacour B, Kaatsch P. International Classification of Childhood Cancer, Third Edition. Cancer 2005; 103:1457-67.
2 Inclui tumores benignos.
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TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TUMORES, POR GRUPO DE DIAGNÓSTICO, 2010-2019

TAXA GLOBAL DE SOBREVIVÊNCIA

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Para ambos os sexos, o grupo de diagnóstico com maior taxa de incidência foi o das leucemias (52,8/106 para os rapazes e 48,6/106 para as rapa-
rigas). Os tumores do Sistema Nervoso Central foram o segundo grupo de diagnóstico com maior incidência (47,5/106 para os rapazes e 40,3/106 
para as raparigas).

* As taxas de sobrevivência global a 5 anos foram calculadas para os grupos de diagnóstico onde ocorreram mais do que 3 eventos.

Legenda
I - Leucemias 
II - Linfomas
III - Tumores do SNC
IV - Neuroblastoma
V - Retinoblastoma
VI - Tumores Renais
VIII - Tumores Ósseos 
IX - Sarcomas
X - Tumores de Células Germinativas
XI - Melanomas

A sobrevivência global a 5 anos foi de 84,7% (83,5% para rapazes e 86,0% para raparigas). Para todos os grupos de diagnóstico, a sobrevivência a 5 
anos foi sempre superior a 65%, sendo que os linfomas, os retinoblastomas, os tumores renais, os tumores das células germinativas e os melanomas 
apresentam uma sobrevivência a 5 anos superior a 90%.

Esta folha informativa foi preparada pelo Registo Oncológico Nacional (RON)/ Registo Oncológico Pediátrico Português (ROPP). 
Para informações adicionais sobre o cancro em Portugal ou sobre as metodologias utilizadas, por favor contacte o RON através do 225084067 ou 
pelo email: ro.nacional@ipoporto.min-saude.pt.


