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Abstract: 

Os rexistros de cancro desempeñan un papel crave no control desta enfermidade. A súa 

función principal é manter un arquivo ou rexistro cos datos de todos os casos de cancro – non 

de doentes – aparecidos nunha poboación definida, no que estean recollidos algúns datos dos 

doentes (como a data de nacemento ou o sexo), así como os detalles clínicos e 

anatomopatolóxicos dos tumores, recollidos de forma continua e sistemática a partir de 

distintas fontes de datos. O rexistro analiza e interpreta tales datos periodicamente, 

proporcionando información sobre a incidencia (que é o número de novos cancros 

diagnosticados nun período de tempo), a prevalencia (que é o número de persoas con cancro 

nun período de tempo), e a supervivencia (que é o tempo que transcorre entre o diagnóstico e 

o falecemento) e as características de cancros específicos en distintos segmentos da 

poboación, e sobre as variacións temporais da incidencia, prevelencia e supervivencia. Esta 

información é a fonte primaria non só para a investigación epidemiolóxica sobre os axentes 

determinantes do cancro, senón tamén para a planificación e avaliación dos servizos sanitarios 

de prevención, diagnóstico e tratamento da enfermidade. 

Tradicionalmente distinguíanse dous tipos de rexistros, os “poboacionais” (recollen todos os 

casos novos que se producen nunha poboación definida -a maioría das veces, unha zona 

xeográfica- pondo a énfase na epidemioloxía e a saúde pública) e os “hospitalarios” (que 

recollen todos os casos dun hospital dado, normalmente sen coñecemento da poboación de 

onde proveñen- a énfase póñena na asistencia sanitaria e a administración hospitalaria). 

Nesta situación nace o proxecto REGAT, como iniciativa que harmoniza os intereses dun 

rexistro poboacional e dos rexistros hospitalarios, baixo a seguinte premisa fundamental: para 

que un rexistro deste tipo funcione é vital a cooperación da comunidade científica. 

REGAT susténtase en dous eixos fundamentais: 
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- Homoxeneización: para garantir a comparabilidade, e xa que logo, a calidade da información.  

- Integración: para facilitar o rexistro, axuntando esforzos e reducindo custos de mantemento. 

REGAT potencia os métodos de recollida automática de datos sobre tumores, para iso 

aprovéitase a situación privilexiada do sistema de información sanitario galego, que conta con: 

- Aplicacións corporativas comúns a todos os centros do sistema sanitario (Anatomía 

Patolóxica, CMBD (Conxunto mínimo básico de datos de altas hospitalarias)) e compatibles con 

outras bases como a do Rexistro de mortalidade de Galicia. 

- Mecanismos de identificación única do paciente nos sistemas de información sanitarios. 

REGAT cumprirá os seguintes requisitos fundamentais: 

- Terá un alto nivel de automatización na recollida e tratamento dos datos dos sistemas 

asistenciais. 

- Contará con circuítos “multinivel” de validación de casos. 

- Será un rexistro flexible posto que permitirá a súa ampliación.  

- Implementará estándares internacionais de codificación e rexistro. 

- Contará cun sistema de análise de datos. 

 


