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Introdução : Papel da Atenção básica no cuidado da criança e adolescente com Câncer

Câncer na infância e adolescência:

-Principais causas de mortalidade no mundo

-No Brasil, principal causa de morte por doenças em crianças e adolescentes

-Responsável por 2 a 3% dos casos dos tumores malignos  registrados no Brasil

-Causa intenso sofrimento físico, psicológico e social nas crianças e familiares

- Quadro epidemiológico impactado negativamente:

. Escassez  de recursos

.Fragilidade dos sistemas de saúde 

.Ausência ou raras politicas públicas  



▪ Agressividade

▪ Câncer pediátrico => doença rara

▪ 70% de cura

▪ Medidas de Prevenção:

▪ Diagnóstico Precoce

▪ Vacinação: HB, HPV

▪ Grupo de Suporte

CARACTERÍSTICAS: 



INTRODUÇÃO : PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NO CUIDADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

COM CÂNCER

No Brasil a coordenação dos cuidados em saúde -> atenção primária à 

Saúde (APS)

APS: responsável pela identificação dos problemas de saúde da população

Programa de saúde da família tem sido estratégia prioritária para organização do 

SUS, compreendendo:

-Abordagem familiar 

-Vínculo e inserção dos profissionais na realidade da população



INTRODUÇÃO : PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NO CUIDADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

COM CÂNCER

Atenção primária à Saúde:

- Ações de controle do câncer

-Promoção da Saúde

-Prevenção

-Diagnóstico

-Diagnóstico precoce

-Identificação dos casos suspeitos

-Promoção de programas de educação permanente para preparo dos 

profissionais envolvidos



O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER INFANTO JUVENIL PODE SER DIFÍCIL:

-Imprecisão de sinais e sintomas( comuns a demais patologias pediátricas);

- Diagnóstico tardio: influencia no prognóstico e também na sobrevida  dos 

pacientes;

= >Diagnóstico Precoce e tratamento imediato;



PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO(AGS):

▪ Cadastrar  e atualizar os dados familiares, identificando  indivíduos e famílias em 

situações de risco;

▪ Ajudar no reconhecimento de sinais e sintomas;

▪ Nos pacientes em tratamento: se estão seguindo tratamento ou apresentando 

alguma dificuldade;

▪ Importante elo entre  as famílias e o Serviço de Saúde;



▪ Identificação de casos suspeitos  pela detecção de sinais e sintomas;

▪ Acompanham as consultas  e enfermagem e visitas domiciliares do ACS;

▪ Executam curativos, administração de medicamentos quando necessários;

PAPEL DO TECNICO DE ENFERMAGEM:



▪ Planejamento , gerenciamento, coordenação e avaliação das atividades desenvolvidas pelos 

ACS;

▪ Ajudar a identificar sinais e sintomas associados a câncer nas visitas domiciliares;

▪ Acompanhar os pacientes em tratamento, assim como fornecer cuidados e orientações , quando 

da paliação;

▪ Atualizar informações, resgatar pacientes  fora de tratamento por abandono ou outros motivos.

PAPEL DO ENFERMEIRO:



▪ Prestação de assistência a população da sua área de abrangência;

▪ Em casos de suspeita solicitar exames de detecção e/ou encaminhamento precoce para 

unidades de referência;

▪ Acompanhar os pacientes em tratamento, servindo de referência nas intercorrências;

▪ Identificar casos de abandono de tratamento, empenhando na reinserção do mesmo no 

atendimento oncológico.

PAPEL DO MÉDICO:





DIAGNÓSTICO PRECOCE

Principais sinais e Sintomas:

-Febre

-Palidez

-Manchas roxas pelo corpo

-Perda de peso

-Caroços pelo corpo

-Aumento de volume abdominal

-Dor de cabeça



PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS



PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS

x



PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NO CUIDADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM CÂNCER

Medidas de Prevenção:

❖Primária: diminuir e/ou eliminar a exposição a fatores  de risco sabidamente 
carcinogênicos

Pediatria:  poucas  medidas efetivas

❖Secundárias: detecção do câncer em seu estágio inicial de desenvolvimento

❖Terciária: Prevenção das complicações e sequelas





PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER

Leucemia 

• Glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas;

• Principal neoplasia que acomete a criança;

• ¼ dos casos de câncer;

• Período de latência curto;

• Leucemia Linfóide Aguda X Leucemia Mielóide aguda;

• Palidez, infecções, hematomas e petéquias, dor nos ossos, febre, adenopatia, 

hepatoesplenomegalia.



FLUXOGRAMA DE LEUCEMIA 

Hemograma 24H Normal Reavaliar  72H

Leucocitose

leucopenia

Anemia

plaquetopenia

Encaminhar para 

oncohematologista pediátrico

Palidez/ febre

sangramento/

dor óssea/HEM

adenomegalia



PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER

Linfoma

• Câncer do sistema linfático;

• Esta entre as 3 neoplasias mais frequentes;

• Doença sistêmica;

• Linfoma não Hodgkin  X Doença de Hodgkin:

▪ Tempo de evolução/idade

• Aumento indolor dos gânglios e/ou abdômen (mandíbula) Afastar causas 

infecciosas

• Febre, cansaço, perda de peso, sudorese noturna, prurido.



LINFOMA  : FLUXOGRAMA

Adenomegalia
Febre

Perda de peso

Hemograma
sorologias
RX de Torax/PPD
US de Abdômen

normal

Leucocitose/leucopenia/anemia/plaquetopenia
Massa mediastinal/abdominal
Linfonodomegalia local atípico/mediastinal

Acompanhar

Encaminahr para 
oncohematologista pediátrico



PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER

Tumores do Sistema Nervoso Central

• 20% dos tumores da infância

• Tumor sólido mais frequente

• Crianças mais jovens (geralmente até os 10 anos)

• Apresentação com sinais neurológicos:

• Cefaleia, vômitos, crises convulsivas, alterações na fala, marcha e coordenação, 

paralisia, cegueira, estrabismo, alterações endocrinológicas

• Importância da localização e tamanho do tumor

• Sequelas



FLUXOGRAMA DE TUMOR DE SNC  

Cefaleia matinal

Vômitos

Irritabilidade

Atraso DNPM

Alteração da 

marcha

Tomografia

Ressonância

Crânio
Normal

Massa 

SNC

Sinais HIC                      

Acompanhar

Encaminhar para oncologista 

pediátrico /Neurocirurgião



PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER

Tumores ósseos

• Osteossarcoma X Sarcoma de Ewing

• Importância do diagnóstico precoce na preservação do membro afetado

• Raio X = lesão óssea   +   USG de Partes Moles

Ortopedista

Oncopediatra



TUMORES ABDOMINAIS

Tumores abdominais

• Tumor de Wilms

• Neuroblastoma

• Linfoma não Hodgkin

• Rabdomiossarcoma

• Hepatoblastoma/hepatocarcinoma

• Teratomas



TUMORES ABDOMINAIS

• Pico de incidência: 1 – 5 anos

• Sintomas: dor abdominal, aumento do volume abdominal, constipação, perda de peso, vômito, 

palidez, hematúria, puberdade precoce, dor em MMII

• Crescimento:  Lento X Rápido



TUMORES ABDOMINAIS



TUMORES ABDOMINAIS: FLUXOGRAMA

Dor abdominal

Massa abdominal

FOI

Alteração do hábito 

intestinal

Massa de crescimento 

rápido

USG de 

Abdômen Normal

Massa Abdominal

Retro-peritoneal

Acompanhar

Encaminhar para oncologista pediátrico



TIPOS DE CÂNCER

Retinoblastoma

• Tumor ocular maligno mais comum

• 80%: diagnóstico antes 3 – 4 anos

• Sintomas: leucocoria, estrabismo, irritação ocular, proptose, cefaléia/vômitos, dor 

óssea

• Diagnóstico diferencial: D. Coats, toxocaríase, retinopatia da prematuridade

▪ Preservação da visão                    DIAGNÓSTICO PRECOCE



RETINOBLASTOMA: FLUXOGRAMA

Leucocoria

Estrabismo

Protrusão ocular

Oftalmologista

Tomografias
Normal

Massa intra-ocular

Sinais HIC               

Acompanhar

Encaminhar para oncologista pediátrico

Oftalmologista



SUSPEITAS DIAGNÓSTICAS

▪Leucemias => hemograma

▪Linfomas => hemograma, Rx de Torax, USG

▪Tu SNC => Tomografia

▪Tumores Abdominais => USG

▪Tumores ósseos => Rx

▪Tu ocular => Teste do Olhinho



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Sinais e sintomas Tipos de Câncer Diagnóstico Diferencial

Febre Leucose/linfoma Infecção

Vômito TU abd./ TU cerebral Infecção/RGE

Constipação Massa abdominal Erro alimentar

Tosse Massa mediastinal BCP/IVAS

Dor óssea Leucose/Tu ósseo Inf. Virais/lesões musc.esq.

Dor de cabeça TU cerebral Enxaqueca/infecção

Linfadenite Leucose/linfoma/MMT Adenite infecciosa

Hematúria/disúria TU Wilms/RMS ITU/GNDA/malformaçoões



DIAGNÓSTICO TARDIO  

Efeitos do  Atraso do Diagnóstico:

▪ Tratamento mais agressivo e menor chance de cura;

▪ Sequelas tardias, impacto negativo na qualidade de vida;

▪ Compressão mecânica e disfunção de estruturas vitais;

▪ Tratamentos  iniciais (QT, cirurgia/RT) inadequados,  impacto negativo no 

prognóstico;

▪ Aumento da morbi-mortalidade.



Centro especializado de tratamento

Diagnóstico preciso

Tratamento adequado

Suporte terapêutico adequado

Suporte psico-social

CURA

Diagnóstico   precoce

ETAPAS DECISIVAS NA BUSCA DA CURA
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