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Câncer Infanto-Juvenil



Trends in Pediatric Cancer Mortality Rates by Site, Ages Birth to 19 Years, 

1975 to 2010. Source: National Center for Health Statistics, Centers for 

Disease Control and Prevention

Ward E, et al. Ca Cancer J Clin

2014;64:83-103

Câncer Infanto-Juvenil



“Survival Gap”

Sobrevida em crianças com câncer em países desenvolvidos e em 

países com recursos limitados

Países de alta renda – economicamente desenvolvidos

Países de baixa renda
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Lacuna das desigualdades

Países de alta renda – economicamente desenvolvidos

Países de baixa renda



Desafios dos Países de Baixa e 

Média renda

• Doença avançada

• Efeito da pobreza extrema na aderência e 

toxicidade

• Comorbidades, ex. alteração nutricional

• Abandono de tratamento → 0 - 74,5% 

Gupta S et al., Eur J Cancer 2013;49:2555-2564



Falha para começar ou completar o tratamento para uma 

doença que pode ser curada ou definitivamente controlada, 

e falta de tratamento por um período consecutivo, definido como 

um hiato de quatro ou mais semanas no tratamento 

programado, sem uma causa clínica.

Weaver MS, et al. Pediatr Blood Cancer. 2015;1-6. 8. 

Arora RS, et al. Indian Pediatr. 2010;47:1005- 1010.

Mostert S, et al. Lancet Oncol. 2011;12:719-720. 10.

Weaver MS, et al. J Pediatr Hematol Oncol. 2015;37:252-256.

Abandono de Tratamento



ABANDONO

DE

TRATAMENTO

Educação limitada

Fatores socioeconômicos

Sentimento de 

incurabilidade

Medo do tratamento

Crenças religiosas

...



• Brasil é um país de renda média-alta da América Latina 

• 210,1 milhões de habitantes (25% menores de 15 anos)

• 12.500 casos novos de câncer em crianças e adolescentes 

até 19 anos de idade

IBGE, 2019

INCA/MS 2018



• Centro de Referência para Pacientes em Oncologia Pediátrica

• 250 casos novos de câncer infantil por ano - 180 tumores sólidos

• 43% pobreza extrema (renda per capita < ½ salário mínimo)

• A maioria dos pais tem ensino fundamental - casos de analfabetismo

• Distância para o centro de tratamento: 35% Cidade RJ, 65% Estado RJ 

e outros



Objetivo: Descrever as estratégias para prevenção de

abandono de tratamento de crianças diagnosticadas com

tumores sólidos pediátricos e relatar sua prevalência e

fatores associados



Intervenção para todos os pacientes



Avaliação da equipe multidisciplinar

•Educação sobre a doença e o plano de tratamento

• Identificação das barreiras para a adesão ao tratamento

•Elaboração de estratégias

•Discussão  de casos



Monitorização das consultas

Assistente de pesquisa

• Registro da fase do tratamento 

oncológico

• Monitoramento diário das consultas

• Em caso de falta, telefonema dentro de 

24 horas para a família

• Identificação do motivo da falta 

• Sinalização para o médico assistente e 

equipe

• Reagendamento da consulta

• Agendamento de profissionais da equipe 

multiprofissional no mesmo dia para 

diminuir 

a necessidade de vindas ao hospital

• Aproximação com outros pacientes (em 

tratamento e em controle) e seus 

familiares



Suporte psicossocial

• Informações sobre benefícios assistenciais, 

projetos e programas sociais

• Orientações sobre a emissão de isenções 

de taxa de segunda via de documentos, 

para acessar benefícios governamentais

• Bolsa de alimentos, hospedagem e auxílio-

transporte pelo inca Voluntário e casa 

Ronald Mcdonald.



Cuidado centrado no 

paciente e na família



Pacientes com Alto Risco de abandono



Fatores de  Risco de Abandono

Pelo menos um dos critérios:

• Baixo nível socioeconômico

• Rede social e familiar reduzida

• Baixa escolaridade

• Baixa idade materna

• Falta de entendimento sobre terapia

• Crenças religiosas

• Cirurgias potencialmente mutilantes

• Distância do centro de tratamento (> 50 milhas)

Gupta S, et al. EurJCancer. 2013;49:2555-2564



Intervenção para Pacientes com Alto Risco 

de Abandono

• Consultas mais frequentes com a equipe multidisciplinar 

• Atendimento conjunto com integrantes da equipe 

multiprofissional

• Envolvimento da rede de apoio familiar

• Articulação com organizações não governamentais e sem fins 

lucrativos para intensificar os recursos viagens/transporte, 

hospedagem e alimentação

• Articulação com a rede:

• Equipes de saúde que viabilizam suporte de cuidados no 

local de residência

• Estratégia saúde da Família 

• Outras Unidades Básicas de saúde 

“Estratégias  individualizadas de acordo com o problema identificado”



Período 2012-2017   n=1139 pts

Abandono de tratamento 19/1139 (1,66%)

Resultados



Perfil Sociodemográfico e Clínico de Pacientes 

Oncológicos Pediátricos Admitidos entre 2012-2017



Características Sociodemográficas dos Pacientes que 

Abandonaram o Tratamento e o Impacto no Resultado 



Características Sociodemográficas dos Pacientes que 

Abandonaram o Tratamento e o Impacto no Resultado 



Taxa de Abandono 2012 a 2017



Motivos para o Abandono de Tratamento 

(n=19)



Em nosso estudo, desenvolvemos um sistema de rastreamento

simples e eficaz para a falta de consultas e participação ativa de

uma equipe multidisciplinar para pacientes que faltam consultas,

com dificuldade em entender as instruções médicas e/ou com

vulnerabilidades sociais.

Todas as intervenções foram individualizadas para os pacientes e

cuidadores.

Com estas estratégias houve redução da taxa de abandono em

63,8% no período de 2013-2017

Discussão
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