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INTRODUÇÃO
O Câncer Infantojuvenil é considerado raro quando comparado com o
adulto;

Representa 2% a 3% dos casos registrados de câncer no Brasil;

Estimativa de novos casos: 8.460, sendo 4.310 para o sexo masculino e
4.150 para o sexo feminino;

70% - 80% dos casos podem ser curados se diagnosticados
precocemente e tratados em centros especializados; (INCA, 2020);

Segunda causa de morte em crianças e adolescentes no Brasil ( 1- 19
anos), excluindo-se as mortes por acidentes;

Primeira causa de morte por doença entre 1-19 anos.



DEFINIÇÃO DE CÂNCER
O Câncer Infantil corresponde a
um grupo de várias doenças que
tem em comum a proliferação
descontrolada de células
anormais e que podem ocorrer
em qualquer local do organismo.



IMPORTÂNCIA DO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE

Reduz complicações agudas e tardias
do tratamento;

Maior chance de cura;

Aumenta sobrevida e qualidade de
vida do paciente.



IMPORTÂNCIA DO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE

As crianças chegam às instituições especializadas com a
doença já em estágio avançado, devido a fatores como:

Desinformação dos pais;

Desinformação dos profissionais;

Dificuldades de agendar exames para diagnóstico;

Medo do diagnóstico de câncer;

Características do tumor (tumor mais agressivo).



IMPORTÂNCIA DO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE

Atraso no tratamento pode acarretar inúmeras
consequências desfavoráveis para as crianças e
adolescentes com câncer;

Necessidade de tratamento mais agressivo e menor
chance de cura;

Maior possibilidade de sequelas tardias, com impacto
negativo na qualidade de vida.
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RETINOBLASTOMA
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SINAIS E SINTOMAS DE ALERTA

Doença de criança que vai e volta;

É sinal de alerta.





SINAIS  E SINTOMAS DE ALERTA

Pupila do olho branca ao invés de vermelha na
presença de luz;

Olhos saltados;

Manchas escuras entorno dos olhos;

Tumoração ou protuberância contínua em uma região
específica (braço, perna etc.) e sensibilidade nesta
região;

Massa lisa, firme e não dolorosa no abdômen;



SINAIS  E SINTOMAS DE ALERTA
Caroços no pescoço, embaixo do braço ou na barriga;
Caroços doloridos e avermelhados na pele;
Gânglios linfáticos indolores, inchados no pescoço, tórax,
axilas, virilhas, pescoço
Hematomas e fácil sangramento (hemorragia);
Feridas na pele;
Palidez inexplicada;
Febre;
Suor noturno;



SINAIS  E SINTOMAS DE ALERTA
Dores nos ossos e nas articulações;

Inchaço de um osso sem histórico de trauma local;

Fraqueza e sentimento de cansaço;

Perda ou ganho de peso inexplicável;

Dificuldade de andar, piora da escrita e fala lenta;

Náusea e vômito sem explicação;

Vômitos acompanhados de dor de cabeça;

Muito sono ou mudança no nível de energia.



MEDULOBLASTOMA



TUMOR DE WILMS



INFORMAÇÕES AOS PROFISSIONAIS

Valorizar as informações dos cuidadores;

Reavaliar seus pacientes;

Encaminhar ao especialista se suspeita ;

Encaminhar a investigação sem alarmar os familiares.



PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA
Qual papel da atenção básica?
Contextualizar os achados clínicos;
Associar sintomas e tempo evolução;
Conduzir de maneira rápida e eficaz os casos
suspeitos.



COMO 
ENCAMINHAR 
O PACIENTE ??



SUSPEITA DE CÂNCER?
PACIENTE 

GRAVE

Encaminhar ao 
Pronto Socorro 
O HMSVP

Relatório 
Médico
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