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EPIDEMIOLOGIA

OMS – 300mil casos por ano no mundo 

INCA – 12.500 casos novos de câncer pediátrico no Brasil 

em 2018

Cura: 70 - 80%



IMAGEM AQUI

12.600 casos  novos em 2016

1º Sudeste – 6050

2º Nordeste – 2750

3º Sul – 1320

4º Centro Oeste – 1270

5º Norte – 1210

Fonte: INCA

EPIDEMIOLOGIA



Câncer Infanto –Juvenil doença rara, porém...

1ª causa de óbito por doença entre 

crianças e adolescentes entre 1 – 19 anos 

de idade – excluindo-se as causas 

evitáveis



TIPOS DE PREVENÇÃO

* PRIMÁRIA - eliminação fatores risco sabidamente carcinogênicos. 

EX:

* SECUNDÁRIA - Diagnóstico Precoce

Tabagismo



O que é diagnóstico precoce?

Definição: aquele realizado num 

período suficiente para que o 

paciente não tenha aumento na 

morbidade ou na mortalidade



Variáveis de Tempo

Sintomas

Cuidado Primário

Oncologista
Tratamento

Tipo de câncer

Sistema de saúde

Fatores sócio-culturais



IMAGEM AQUI

Câncer pediátrico x adulto

Menor período de latência

Crescimento acelerado

Melhor resposta a quimioterapia



Por que é tão difícil pensar em câncer nas crianças

- Porque é uma doença rara?

- Porque os sintomas são parecidos com várias doenças benignas da infância?

- Porque é difícil sugerir aos pais que seus filhos tem uma doença tão grave?

• MAS…

O CÂNCER NA CRIANÇA EXISTE E É PRECISO PENSAR PARA DIAGNÓSTICAR



Tipos de câncer mais comuns

1) Leucemias

2) Tumores de SNC

3) Linfomas





TIPOS DE TUMORES

• Leucemias

• LinfomasHematológicos

• Tumores de SNC

• Tumores abdominais*

• Ósseo e partes moles
Sólidos

*

Neuroblastoma

Hepatoblastoma

Tumor de Wilms



Como salvamos vida?

Precisamos pensar: 
Câncer em criança 
existe? SIM

Quando eu penso 
que uma criança 
pode ter um Câncer?



Leucemias

- Anemia: Fadiga, astenia, palidez, falta de tolerância 

ao exercício (hipoatividade).

- Plaquetopenia: Hematomas, equimoses, petéquias, 

sangramentos de mucosas.

- Leucopenia/neutropenia: Febre e infecções 

(amigdalite, otite, pneumonia e sepse).

- Hepatoesplenomegalia: Presente em 2/3 dos casos.

- Adenomegalia: Generalizada, indolor e na maioria 

das vezes móveis e fibra elásticas.



Caso Clínico

▪ KRA, 2 anos e 5 meses, sexo masculino, natural e procedente de 

Salvador_BA.

▪ QP: Febre há 4 dias.

▪ HMA: Paciente previamente hígido, com história de 4 dias de febre (37,5-

38,5°C), inapetência e palidez. Há 2 dias aparecimento de hematomas, 

equimoses e petéquias e sangramento gengival, pela manhã no dia da 

consulta.

▪ Exame Físico:

▪ Paciente ativo, eutrofico, pálido (++++/IV), eupnéico. FR 26ipm FC:146bpm Tec: 2 seg

▪ AR: MVBD sem RA

▪ ACV: BRNF em 2T sem sopro

▪ ABD: Plano, RHA +, fígado palpável há 4cm do RCD

▪ EXT:: Hematomas em MMII, tronco e MMSS

Hemograma: HB:5,4  HT:15,3  L:22.000 (sem diferencial, com células jovens) 

Plq: 6.000



Sinais e Sintomas
Condutas e Exames

+

Palidez 
e/ou sangramentos
e/ou febre
e/ou dor óssea
e/ou articular
e/ou 
hepatoesplenomegalia
e/ou linfonodomegalias

Hemograma 
(resultado em 24h)

Normal?

Reavaliação 
Clínica (em 72h)

Persistência nos 
sintomas?

Repetir o 
hemograma

Normal?

Acompanhamento

2 ou + alterações:
* Anemia
* Leucocitose ou Leucopenia
* Plaquetopenia

Encaminhamento ao 
Oncologista pediátrico ou 
Hematologista pediátrico

* Leucocitose : 50.000/mm³
* Sangramento
* Plaquetas < 20.000/mm³
* Anemia severa (hemoglobina < 6 g/dl)

Será Leucemia?

NÃO

SIM
SIM

NÃO

SIM



Sinais e sintomas gerais: 

Náusea e vômito

Sonolência, mudança incomum no nível de energia

Mudança da personalidade ou comportamento

Perda de peso ou ganho inexplicável de peso

Tumores de Sistema Nervoso Central



Sinais mais específicos:

- Convulsões sem febre e sem epilepsia

- Perda do equilíbrio

- Ataxia

- Alteração na coordenação motora

- Alteração de marcha

- Dismetria, diplopia, dislalia

- Cefaleia matutina, que diminui depois de vômito

Tumores de Sistema Nervoso Central



Retinoblastoma

Sinais e Sintomas:

Leucocoria

Estrabismo



Sinais e Sintomas
Condutas e Exames

Investigar

Cefaléia persistente matinal 
e/ou vômitos frequentes 
e/ou Tonturas e/ou 
convulsão e/ou alterações 
da marcha ou da visão e/ou 
Irritabilidade e/ou 
sonolência e/ou atraso no 
DNPM e/ou aumento 
anormal do PC

Leucocoria e/ou alterações na visão 
(estrabismo, protusão ocular)

Tomografia / RNM 
de crânio (em até 

7 dias)

Avaliação com 
Oftalmologista
(em até 7 dias)

Presença de 
massa?

Massa 
Intraocular?

Encaminhar ao 
Oncologista 
pediátrico

Sinais de hipertensão 
intracraniana (HAS, 
bradicardia e irregularidade 
respiratória) → encaminhar 
a um serviço de emergência

Alteração do nível de 
consciência

Quando suspeitar de tumor SNC ou Retinoblastoma

NÃO

NÃO

SIM

SIM



Linfomas

Sinais e sintomas gerais: 

Febre e calafrios, sudorese noturna, 

perda de peso sem razão aparente.



Linfomas

Sinais mais específicos: 

Aumento de tamanho dos linfonodos, em cadeias, 

cervicais, supraclaviculares, axilares e inguinais, 

aumento de volume abdominal, esplenomegalia, 

sensação de saciedade, falta de ar ou tosse.



Sinais e Sintomas Condutas e Exames

Tratar

Linfonodomegalia sem 
foco Infeccioso e/ou 
FOI e/ou sudorese 
noturna e/ou perda 
peso

Linfonodo supraclavicular
ou locais não habituais

Linfonodomegalia e/ou 
dispneia

Positivas?

Hemograma 
com VHS 

(resultado em 
72h)

Sorologias

Normal?

Reavaliação 
clínica semanal 

durante período 
de 4 a 6 semanas

Persistência da 
linfonodomegalia (> 

3cm, fixo, + crescimento 
progressivo, indolor, 

sem sinais inflamatórios

+
Acompanhamento

2 ou + alterações:
*Anemia   *Leucocitose ou 

leucopenia    *Plaquetopenia

Encaminhamento ao 
Oncologista 
pediátrico

Raio X
De tórax

Massa
Mediastinal?

Investigar

Massa 
Mediastinal

Quando suspeitar de linfoma

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO



Tumores ósseos e musculares

Sinais e sintomas:

Dor importante e limitante, normalmente 

unilateral, acompanhado de aumento de volume e 

tumoração endurecida.

Dificuldade de deambulação e fratura patológica.



Tumores Ósseos

São mais comuns em adolescentes

Localizações mais comuns:

PERTO DO JOELHO: Fêmur distal, Tíbia proximal

LONGE DO COTOVELO: Úmero proximal



Sinais e Sintomas Condutas e Exames

Investigar

Raio X da região 
(em até 7 dias)

USG da região (em 
até 7 dias)

Presença de 
lesão óssea 
suspeita?

Presença de 
massa 

suspeita?

Encaminhar ao 
Oncologista 
Pediátrico

Quando suspeitar de tumor ósseo ou partes moles

NÃO

NÃO

SIM

SIM

Dor óssea e/ou aumento 
de volume da região 
acometida com sinais 

inflamatórios

Aumento progressivo de 
volume de partes moles 

(massa ou nódulo)



Tumores Abdominais

Sinais e Sintomas Gerais:

Principalmente Neuroblastoma: Perda de apetite 

fadiga, irritabilidade, hematomas, equimoses, 

hematoma periorbitario, edema periocular. 

Pode apresentar sintomas paraneoplásicos: como 

diarreia, hipertensão e  opsomioclonia.



Sinais e sintomas específicos:

- Aumento do volume abdominal

- Massa abdominal palpável

- Hipertensão

- Hematúria

- Virilização

Tumores Abdominais



Sinais e Sintomas Condutas e Exames

Investigar

USG abdominal 
(72h)

USG testicular 
(72h)

Presença 
de massa? Encaminhar ao 

Oncologista 
Pediátrico

Fluxograma para massas abdominais

SIM

NÃO

Massa abdominal palpável de 
rápido crescimento

Aumento de volume 
testicular

Dor abdominal recorrente e/ou 
massa abdominal e/ou perda de 
peso e/ou hematúria e/ou febre 
de origem indeterminada e/ou 
hipertensão arterial e/ou sinais 
de Cushing e/ou alteração do 

hábito intestinal e urinário

Massa abdominal de  
crescimento rápido



DIAGNÓSTICO TARDIO

Falha no reconhecimento dos sinais e sintomas precocemente

- Diminui as chances de Cura

- Aumenta as chances de Morte por toxicidade do Tratamento

- Aumenta os Efeitos tardios



Qual o papel da atenção básica?

Contextualizar os achados clínicos

Associar sintomas e tempo evolução

Conduzir de maneira rápida e eficaz os casos suspeitos



RECOMENDAÇÕES...

1. Valorizar as informações dos cuidadores

2. Estar disponível p/ reavaliar seus pacientes

3. Interagir com outros profissionais

4. Encaminhar ao especialista diante da suspeita

5. Interagir com o oncologista durante as etapas do tratamento

6. Decidir qual criança necessitará de investigação diagnóstica

7. Encaminhar a investigação sem alarmar os familiares antes do tempo

8. Lidar com o medo do diagnóstico e com o “tabu do câncer"



CONSIDERAÇÕES FINAIS...

2ª maior causa óbito entre crianças e adolescentes (perde apenas para os 

acidentes e mortes violentas)

Sinais e sintomas parecidos com os de doenças comuns da infância 

ATENÇÃO aos sinais de alarme

Diagnóstico precoce garante maior ou total chance de cura e minimiza custos e 

sequelas sociais e econômicas



Obrigada!



MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO
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