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RESUMO 

O objetivo deste artigo foi identificar as causas de internações hospitalares e mortalidade por câncer infantil 
em crianças de 0 a 9 anos no Brasil, Paraná, Maringá e região metropolitana. Trata-se de um projeto de 
estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários provenientes do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) publicados de 2008 a 2018. Os indicadores mostraram 
que em relação ao número de óbitos por neoplasia na infância destaca-se um decréscimo principalmente no 
Brasil no decorrer dos anos, enquanto que a internação hospitalar houve um aumento no número de casos 
nos últimos anos no Brasil, no estado do Paraná, na Região Metropolitana e na cidade de Maringá. Dentre 
as neoplasias malignas, aquelas que mais acometem as crianças levando em consideração os dados de 
internação hospitalar são em primeiro lugar as leucemias, seguido da neoplasia de encéfalo, tecido 
mesotelial e tecidos moles, trato urinário, linfoma não-Hodgkin, olhos e anexos e ossos e cartilagem 
articulares. As principais causas de câncer que geraram os óbitos foram a leucemia e neoplasia maligna de 
meninges, encéfalo e outras partes do sistema nervoso central. Conclui-se que embora o número de 
internações hospitalares por neoplasias em crianças na faixa etária estudada vem aumentando, existem 
diligências no sentido de melhorar a condição, com a formação de políticas públicas que visam diminuir a 
morbimortalidade infantil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: neoplasia; avaliação; saúde da criança. 

 
1  INTRODUÇÃO 

 
O câncer é definido como uma proliferação celular exacerbada e incontrolável com 

capacidade de invasão de estruturas orgânicas adjacentes e distantes. Mutações ocorrem 
ao acaso e a todo o tempo nas células humanas, podendo atingir proto-oncogenes, genes 
fisiologicamente inativos, que são ativados após essas mutações, tornando-se 
oncogenes, responsáveis pela malignização (BRASIL, 2012).  
 Ainda, genes supressores de tumor são responsáveis pelo controle do processo de 
divisão celular. Quando inibidos, deixam de exercer sua função, resultando em uma 
replicação descontrolada e, deste modo, contribuindo para o desenvolvimento neoplásico 
(SERRANO; THEODORO; PINHAL, 2014). 
 A neoplasia corresponde a 8% das causas de morte infantil por patologias no 
Brasil, representando a primeira causa de morte (INCA, 2018). Os tipos mais prevalentes 
são as leucemias, correspondendo à cerca de 30% dos casos, os tumores do sistema 
nervoso central, linfomas, nefroblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma e 
osteossarcoma (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). 
 Primeiramente, as leucemias decorrem de anormalidades nas células 
hematopoiéticas. Essa doença pode ser crônica ou aguda e, ainda, é classificada 
baseada no tipo de leucócito afetado, podendo ser linfoide, quando atinge células 
linfoides, ou mieloide quando impacta a geração mieloblástica, sendo a primeira mais 
prevalente. Anualmente, a incidência no Brasil é de três a quatro casos a cada 100.000 
crianças brancas. Atinge em sua maioria meninos, entre 2 a 5 anos de idade (VIEIRA; 
NEVES; TONELLI, 2017). 
 Os tumores do sistema nervoso central, os quais compreendem as neoplasias do 
encéfalo e da medula espinhal, correspondem ao segundo tipo de câncer mais prevalente 
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na infância e seu pico de incidência ocorre nos primeiros 10 anos de vida. Os tumores de 
localização supratentorial são mais preponderantes até os 2 anos de idade e, após essa 
faixa etária, os tumores infratentoriais dominam (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PEDIATRIA, 2017). 

A epidemiologia do Linfoma de Hodgkin difere entre os países. Nos mais 
economicamente desenvolvidos, a doença é incomum antes dos 10 anos de idade. Em 
contrapartida, em países subdesenvolvidos esta faixa etária é mais atingida pela doença, 
com domínio do sexo masculino. É um tumor procedente do sistema linfático, mais 
frequentemente de células linfóides do tipo B. Apesar de ter bom prognóstico se 
diagnosticado em estados iniciais, tem como sua maior complicação a facilidade de 
disseminação pela via linfática.  Por outro lado, o linfoma não-Hodgkin exprime alto grau 
de malignidade. Seu tipo mais frequente na oncologia pediátrica é o linfoma de Burkitt, 
que é mais comum em menores de 10 anos de idade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PEDIATRIA, 2017; SOUZA et al., 2010). 
 Outro tipo é o nefroblastoma, também chamado de Tumor de Wilms, corresponde 
ao tumor renal infantil mais comum. Manifesta-se em uma a cada 10.000 crianças em 
nível mundial, tendo um ligeiro predomínio no sexo feminino e seu ápice entre 2 e 5 anos 
de idade (SUCHARD, 2010). 
 Além desses, há o neuroblastoma, um tumor de origem embrionária, ascendente 
das células da crista neural. É o tumor mais frequente entre os lactentes, representando 
7% das malignidades, com seu auge em torno dos 2 anos. Conforme a localização, estão 
em maior frequência na glândula adrenal (40%), na cadeia paraespinhal (25%), tórax 
(15%), pescoço (5%) e pelve (5%) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2014). 
 Subsequente, o retinoblastoma acomete principalmente a faixa etária entre 2 e 3 
anos de idade, e raramente manifestando-se em maiores de 5 anos (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). 
 Por último, a neoplasia óssea primária mais comum na infância é o osteossarcoma, 
sendo sua maior incidência aos 16 anos, em meninos. Dados epidemiológicos 
demonstram uma diferença com relação às raças negra e branca, respectivamente 4,5 e 
3,9 casos a cada 1 milhão de crianças. Os locais mais acometidos pelo osteossarcoma 
são as porções proximal da tíbia e distal do fêmur (SILVA; SOUZA; COUTO, 2017). 
 No geral, o câncer é uma doença de origem multifatorial, incluindo causas 
genéticas e ambientais. Apesar disso, não é elucidado como esses fatores interferem no 
mecanismo da oncogênese (SILVA, 2012). 
 Nos fatores ambientais, são incluídos os hábitos de vida e exposições à 
substâncias potencialmente carcinogênicas. Dentre estes, destacam-se a radiação 
ionizante, campo eletromagnético e pesticidas, que possivelmente tem a capacidade de 
induzir a mutações celulares. Além disso, a fumaça do tabaco, que contém 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos aptos a atravessar a barreira placentária, se 
concentram na circulação fetal. Por último, o consumo materno de álcool 
comprovadamente gera malformações no feto, porém não há estudos conclusivos que 
indiquem a relação com a neoplasia (MORAES, 2015). 
 Devido à progressão lenta do câncer, parte dos fatores de risco na infância 
influenciarão no desenvolvimento dessa doença apenas na vida adulta. Portanto, é 
essencial a prevenção através da educação da criança sobre a adoção de um estilo de 
vida mais saudável, incluindo alimentação, prática de exercício físico e evitando o 
desenvolvimento de obesidade e uso de tabaco e álcool (KLIEGMAN et al., 2009) 
 Com relação aos fatores genéticos e hereditários, foi comprovado que casos na 
família com o mesmo tipo de câncer ou tipos de câncer geneticamente relacionados, 
predispõem ao risco de apresentar a doença. Assim como, o diagnóstico precoce de 
familiares e histórico de câncer prévio. A maior parte das mutações herdadas são de 
genes supressores de tumor, sendo rara a ocorrência de oncogenes. Aqueles genes são 
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considerados recessivos, pois em caso de suscetibilidade, é necessário a perda de um 
alelo para a manifestação da doença (SALAS; LAPUNZINA; PÉREZ-MARTÍNEZ, 2017). 
 O câncer é uma doença muito hostil, assim, a criança hospitalizada sofre de 
diferentes formas, fisica e mentalmente. Desde modo, ela é exposta a diversos aspectos 
nocivos, como a mudança de rotina, isolamento social, procedimentos invasivos e, muitas 
vezes, dolorosos. Esses agentes causam um impacto na qualidade de vida desse 
indivíduo, potencialmente levando a outras doenças como depressão e ansiedade 
(MORAES; ENUMO, 2008 e RIBEIRO; MORAIS, 2017). 
 Para evitar um cenário com tais mazelas, é fundamental o desenvolvimento de 
estratégias de enfrentamento, entre elas, se destacam a Terapia Cognitiva 
Comportamental (TCC) e a Ludoterapia. Ambas utilizam de atividades lúdicas, como a 
brincadeira, que, além de estimular os sistemas cognitivos, afetivos, sociais e 
psicomotores, é utilizada como instrumento de expressão e distração. Ainda, outras 
práticas são utilizadas, incluindo leituras, pinturas, músicas, danças e teatro (PAIXÃO; 
DAMASCENO; SILVA, 2016 e RIBEIRO; MORAIS, 2017). 

Desta forma, o objetivo deste artigo foi identificar as causas de internações 
hospitalares e mortalidade por câncer infantil em crianças de 0 a 9 anos no Brasil, Paraná, 
Maringá e região metropolitana. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de estudo transversal e retrospectivo, 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 9 anos cadastradas no 
sistema. Os dados do Brasil, Paraná e da cidade de Maringá e região metropolitana 
publicados de 2008 a 2018 foram analisados. 

Foi verificado as principais causas de internação e mortes segundo a Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), capitulo de neoplasias analisando a evolução de 
acordo com anos e prevalência nas regiões estudadas e as taxas de acordo com a faixa 
etária. Realizou-se também a apresentação dos gastos dispendidos pelo SUS em 
decorrência da internação hospitalar por câncer em crianças no decorrer dos anos. 

Para análise estatística as informações obtidas foram tabuladas através de análise 
descritiva (média, frequência) segundo os anos de observação.  
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados demonstram o número de crianças de 0 a 9 anos em internação 
hospitalar em decorrência do desenvolvimento de neoplasias (gráfico 1), destacando que 
houve um aumento no número de casos nos últimos anos no Brasil. Tal aumento também 
foi observado no estado do Paraná, na Região Metropolitana e na cidade de Maringá.  
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Gráfico 1. Evolução no período de 2008 a 2018 das causas de internação hospitalar por neoplasia 
em crianças de 0 a 9 anos segundo Brasil, Paraná, Região Metropolitana e Maringá. Brasil, 2019. 

 

Em relação ao número de óbitos por neoplasia na infância destaca-se um 
decréscimo principalmente no Brasil no decorrer dos anos. Nas outras regiões observa-se 
semelhança no número de mortes nos últimos 9 anos (gráfico 2). 

  

 
Gráfico 2. Evolução no período de 2008 a 2017 dos óbitos por neoplasia em crianças de 0 a 9 

anos segundo Brasil, Paraná, Região Metropolitana e Maringá. Brasil, 2019. 

 
 Dentre as neoplasias malignas, aquelas que mais acometem as crianças levando 
em consideração os dados de internação hospitalar são em primeiro lugar as leucemias, 
seguido da neoplasia de encéfalo, tecido mesotelial e tecidos moles, trato urinário, linfoma 
não-Hodgkin, olhos e anexos e ossos e cartilagem articulares (gráfico 3). 
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Gráfico 3. Distribuição das causas de internação hospitalar segundo tipos de neoplasias nas 

crianças de 0 a 9 anos no ano de 2018. Brasil, 2018. 

 
Em relação ao número de óbitos em decorrência das neoplasias em crianças de 0 

a 9 anos os último dados publicados em 2017 pelo DATASUS demonstram que 1231 
crianças morreram durante este período. As principais causas de câncer que geraram os 
óbitos estão apresentadas no gráfico 4, destacando para esta faixa etária a leucemia e 
neoplasia maligna de meninges, encéfalo e outras partes do sistema nervoso central. 

 

 
Gráfico 4. Distribuição das causas de óbitos segundo tipos de neoplasias nas crianças de 0 a 9 

anos no ano de 2017. Brasil, 2019. 
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Em relação aos resultados encontrados na presente pesquisa de forma geral são 
semelhantes a outros dados científicos já publicados. Percebe-se que, em diferentes 
regiões do país, a prevalência é semelhante aos dados do presente estudo. Nas regiões 
norte e nordeste do Brasil, segundo Mutti et al. (2018) verifica-se que as leucemias 
compreendem a principal causa de internação, correspondendo a 47,23% dos casos. 
Outros tipos mais comuns são os linfomas, com 18,47%, e neoplasias do sistema nervoso 
central, 12,29%. Entretanto, o neuroblastoma e tumores hepáticos apresentam-se como 
duas das principais causas nessa região, destoando dos dados encontrados. Ao contrário, 
as neoplasias dos olhos e anexos não são citadas como um dos tipos predominantes. No 
estado do Espírito Santo e em Curitiba, também se observa que o neuroblastoma e 
tumores hepáticos compõem as principais causas (FIGUEIREDO, 2012; HADAS, GAETE, 
PIANOVSKI, 2014; MUTTI et al., 2018).  

Infere-se que a divergência entre tais dados se deve à falta de notificação por parte 
dos serviços de saúde.  

Devido ao fato de crianças serem mais sensíveis a mudanças externas e 
patogenias, elas têm maior frequência de internações, principalmente por afecções 
agudas, contribuindo para um maior impacto no sistema público de saúde (OLIVEIRA et 
al., 2012).  

Observando as principais causas de acordo com a faixa etária verifica-se que a 
leucemia é a principal neoplasia que acomete todas as idades. Há também um aumento 
no número de casos entre as crianças de 1 a 4 anos da neoplasia maligna de encéfalo, 
neoplasia maligna do tecido mesotelial e tecidos moles, neoplasia maligna dos olhos e 
anexos e outras neoplasias do trato urinário. Entre as crianças de 5 a 9 anos continua a 
prevalecer a neoplasia maligna de encéfalo, porém com acréscimo também dos casos de 
linfoma não-Hodgkin e neoplasia maligna de osso e cartilagem (gráfico 5). 
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Gráfico 5. Distribuição das causas de internação hospitalar segundo tipos de neoplasias segundo 
faixa etária no ano de 2018. Brasil, 2019. 

 
Levando em consideração a faixa etária e as causas de mortes por neoplasias, 

verifica-se semelhança entre o número de mortes por leucemia e neoplasia maligna de 
meninges, encéfalo e outras partes do sistema nervoso central. Identifica-se ainda nas 
crianças de 0 a 4 anos maior frequência de mortes por neoplasia maligna do fígado e vias 
biliares intra-hepáticas, neoplasia in situ, benigna e de comportamento incerto e o restante 
das neoplasias malignas. Entre as crianças de 5 a 9 anos destaca-se ainda o linfoma não-
Hodgkin como causador de óbitos (gráfico 6). 

 
Gráfico 6. Distribuição das causas de óbitos segundo tipos de neoplasias segundo faixa etária no 

ano de 2017. Brasil, 2019. 

 
Em relação aos gastos gerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) observa-se de 

forma geral um acréscimo nos gastos públicos em decorrência das internações em 
crianças de 0 a 9 anos. Em 2008 a média anual investida pelo SUS no tratamento de 
crianças hospitalizadas por neoplasias foi de R$ 30.036.303,55 chegando a um gasto de 
R$ 58.742.842,35 em 2017 (quadro 1). 

 
Quadro 1. Distribuição dos valores médios anuais dispendidos pelo SUS em decorrência da 

internação hospitalar por neoplasias em crianças de 0 a 9 anos. Brasil, 2019. 
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2014 R$ 52.706.772,31 

2015 R$ 54.536.111,92 

2016 R$ 58.029.785,52 

2017 R$ 58.742.842,35 

2018 R$ 55.907.148,79 

 
A repercussão advinda da internação gera importantes consequências econômicas 

no país. Segundo Araújo (2017), entre os anos de 2006 e 2016 houve aumento nos 
gastos públicos, promovendo um acréscimo de 20% destes na faixa etária de 1 a 4 anos. 

Para isso, o Ministério da Saúde criou políticas públicas a fim de minimizar o 
impacto da morbimortalidade nessa faixa etária. O Programa de Saúde Materno-Infantil foi 
a primeira tentativa de ação, criada em 1975, com o propósito de reduzir a 
morbimortalidade materna e infantil, através de incentivo ao aleitamento materno e 
consequente prevenção da desnutrição. Em 1983, foi substituído pelo Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança (PAISMC), mantendo seus principais 
objetivos e ampliando a cobertura de atendimento para essa população. Posteriormente, 
este deu lugar ao Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e ao 
Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) (BRASIL, 2011; MOREIRA 
et al., 2012). O PAISC integra diversas ações que visam a promoção da saúde da criança, 
como a Atenção à Saúde do Recém-Nascido, incentivo e qualificação do 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, vigilância da mortalidade infantil e 
fetal, Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno e, por último, a Prevenção de 
Violências e Promoção da Cultura de Paz.  

Dentre as estratégias que a Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno 
contempla cita-se a Iniciativa ao hospital amigo da criança (IHAC), a Rede Amamenta 
Brasil e a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.  

A IHAC, implementada no Brasil em 1992 pelo Ministério da Saúde, promoveu a 
redução da morbimortalidade infantil através de intervenções como humanização do parto 
e pós-parto, estimulando o vínculo materno, e amamentação (ARAÚJO et al., 2014). Para 
isso, foram estabelecidos os “dez passos para o sucesso do aleitamento materno” criados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF). A fim de redefinir as orientações da IHAC, foi criada a portaria nº 1153 de 22 
de maio de 2014, que torna obrigatória a avaliação periódica do cumprimento dos “dez 
passos” (BRASIL, 2014). De acordo com Bicalho-Mancini e Velasquez-Melendez (2004), 
o estudo realizado em uma UTI neonatal de Minas Gerais demonstrou um aumento de 
18,7% nas taxas de aleitamento materno exclusivo após a implantação da IHAC. 

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, criada em 1998 pelo Ministério da 
Saúde e Fiocruz, é responsável tanto pelo armazenamento quanto pelo controle de 
qualidade do leite humano a fim de reduzir a morbimortalidade neonatal e aumentar o 
aleitamento materno no Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
2008). Segundo Freitas (2014), apesar da Rede ser uma iniciativa mundial, o Brasil é um 
dos poucos países a conseguir modificar o crescente desmame precoce, correspondendo, 
a nível mundial, a mais complexa rede de banco de leite humano atualmente.  

Em 2008, criou-se a Rede Amamenta Brasil, que também tem como objetivo o 
aumento dos indicadores de aleitamento materno. Foi implementado para auxiliar a 
população leiga e, além disso, aumentar a competência dos profissionais de saúde 
através de cursos de capacitação nessa área, servindo como agentes de mudança na 
prática da amamentação na comunidade (BRASIL, 2011). 

Ainda no PAISC, a Atenção à Saúde do Recém-Nascido contempla, entre outras 
estratégias, o Método Mãe-Canguru, oficializado em 2000 através da Norma de Atenção 
Humanizada do Recém-Nascido de Baixo Peso. Tal ação visa diminuir a mortalidade 
perinatal por meio da redução do tempo de afastamento entre mãe e recém-nascido e, 
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assim, permite uma melhor e mais rápida recuperação e reduz o tempo de internações e 
permanência hospitalar (BRASIL, 2011; ARAÚJO et al., 2014). Desde a implantação, o 
método não demonstrou causar impacto na mortalidade, não obstante houve redução do 
risco de broncoaspiração, maior ganho de peso diário, menor incidência de apnéia e 
melhor conservação da temperatura corpórea (CARDOSO et al., 2006).  
 Outros recursos propostos pelo PAISC são a Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências e a Rede Nacional de Prevenção de 
Violências da Saúde e Cultura de Paz foram estratégias lançadas com o propósito de 
diminuir todo tipo de violência física e psicológica por intermédio da capacitação de 
profissionais, notificação e acolhimento das vítimas, além de campanhas para prevenção 
desses eventos (BRASIL, 2002). 
 Outra política pública criada foi o Programa Nacional de Triagem Neonatal, 
implementado em 2001, o qual visava reduzir a mortalidade infantil através do teste do 
pezinho, que realiza o diagnóstico precoce de cinco doenças (fenilcetonúria, 
hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias, fibrose cística e hiperplasia adrenal 
congênita). Além deste, em 2010, foi criado o teste da orelhinha, que identifica deficiência 
auditiva ao nascer. O teste do olhinho pode constatar alterações visuais como catarata e 
glaucoma congênito, através da visualização da coloração do fundo o olho. O teste do 
coraçãozinho detecta problemas cardíacos que afetam a oxigenação sanguínea. O teste 
da linguinha possibilita diagnosticar a anquiloglossia, propiciando o tratamento precoce 
(GILBAN, online). 
  Apesar de sua relevância significativa na morbimortalidade, aspectos como 
conhecimento reduzido da temática por parte da população, carência do auxílio 
governamental, alta hospitalar precoce e números exorbitantes de partos domiciliares, 
impedem a cobertura completa no país. No decorrer dos anos, houve a ampliação da 
cobertura do Programa, atingindo 85,80% em 2017, porém ainda insuficiente quando 
comparada a países desenvolvidos (BOTLER et al., 2010).  

Outra proposta governamental foi o Programa Nacional de Imunização, introduzido 
em 1973, permitiu a ampliação da imunização para toda a população brasileira, reduzindo 
custos por doenças imunopreveníveis. Dentre as vacinas disponíveis, dispomos da vacina 
contra a poliomielite, realizada em três doses com reforço até os 5 anos de idade; da 
vacina contra rotavírus e da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba 
e rubéola (BRASIL, 2012; PINTO, 2007). É incontestável a importância da vacinação na 
redução da prevalência de doenças evitáveis, porém observa-se uma diminuição da 
cobertura vacinal nas últimas décadas (DOMINGUES e TEIXEIRA, 2013). 

Ainda, a Rede Cegonha foi uma política constituída em 2011 pelo governo federal, 
a qual é elaborada através de quatro elementos: pré-natal, parto e nascimento, puerpério 
e atenção integral a saúde da criança nos primeiros 1000 dias. Ademais, a rede ainda 
qualifica os profissionais de saúde para assessoria e assistência das famílias desde o 
planejamento familiar (BRASIL, 2013; BRASIL, online). 

Devido a implantação da Rede, verifica-se um maior acolhimento das gestantes, 
com consequente aumento de nascimentos de risco em hospitais de referência, melhor 
diagnóstico de afecções durante o pré-natal, assiduidade nas consultas, seguimento para 
a assistência pré-natal de alto risco (ANDRADE et al., 2016).  

Além disso, o INCA criou, em 2008, o Fórum Permanente de Atenção Integral à 
Criança e ao Adolescente com Câncer, com o intuito de integrar diferentes organizações 
governamentais e não governamentais, a fim de atingir melhores desfechos no tratamento 
e diagnóstico da doença, impactando na morbimortalidade (BRASIL, 2009). 

 
4  CONCLUSÃO  
 

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-mulher/rede-cegonha
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 Diante do apresentado, constata-se que, embora o número de internações 
hospitalares por neoplasias em crianças na faixa etária estudada vem aumentando, 
existem diligências no sentido de melhorar a condição, com a formação de políticas 
públicas que visam diminuir a morbimortalidade infantil. 
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