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RESUMO: Essa pesquisa tem como objetivo identificar as causas de internações hospitalares e 

mortalidade por câncer infantil em crianças de 0 a 10 anos no Brasil, Paraná, Maringá e região 

metropolitana. Ademais, como objetivos específicos propõe-se caracterizar o perfil das crianças 

internadas e mortas de 0 a 10 anos de 2008 a 2018, identificar os principais tipos de neoplasias infantis 

nessa faixa etária e período, analisar o tempo de permanência hospitalar de acordo com as causas, 

observar os valores gastos com a internação hospitalar, identificar o número e causas dos óbitos das 

crianças internadas, identificar ações que tem sido realizadas para a prevenção da mortalidade e 

morbidade em crianças de 0 a 10 anos, relacionar e propor ações de promoção à saúde para a melhoria 

da qualidade de vida dessas crianças. Para tal será executado um projeto de estudo ecológico, realizado 

com dados secundários provenientes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), especificamente do Sistema de Informação Hospitalar (SIH). Serão analisados os dados de 

internação hospitalar e mortalidade de todas as crianças de 0 a 10 anos cadastradas no sistema. Os 

dados do Brasil, Paraná e da cidade de Maringá e região metropolitana publicados de 2008 a 2018 serão 

analisados. Para o desfecho primário será verificado as principais causas de internação e mortes segundo 

a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), capítulo de neoplasias. As medidas secundárias 

avaliadas serão: dados demográficos das crianças internadas e aquelas que foram a óbito; levantar o 

local de ocorrência dos óbitos; comparar os dados de mortalidade entre Brasil, Paraná e Maringá e 

região metropolitana; identificar entre as principais causas se há existências de politicas de saúde 

vigentes para o enfrentamento das mesmas e promoção à saúde das crianças. Devido ao fato de crianças 

serem mais sensíveis a mudanças externas e patogenias, elas tem maior frequência de internações, 

principalmente por afecções agudas, contribuindo para um maior impacto no sistema público de saúde. 

Ainda, a repercussão advinda da internação gera importantes consequências econômicas no país. Deste 

modo, a importância da presente pesquisa é analisar as políticas públicas já propostas pelo Ministério da 

Saúde e observar sua efetividade. Espera-se com a realização deste projeto e após o levantamento das 

principais causas de neoplasias de crianças, propor estratégias de ações voltadas à promoção a saúde 

com o enfoque no enfrentamento das mesmas. 
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