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Resumo
Objetivo – Descrever os sinais e sintomas mais frequentes ao diagnóstico do câncer infantojuvenil e elucidar o itinerário percorrido
através dos serviços de saúde até a confirmação diagnóstica. Métodos – Estudo quantitativo, do tipo descritivo e retrospectivo, através de
análise documental. Os dados coletados foram submetidos a análise estatística descritiva. A amostra foi constituída por 181 prontuários
de crianças e adolescentes diagnosticados por câncer em um serviço especializado entre 2003 e 2017. Resultados – A apresentação
clínica dos tumores depende do tipo de câncer, geralmente através de sinais e sintomas inespecíficos, como febre, linfonodomegalia, fa-
diga, palidez cutaneomucosa, dor local ou generalizada e emagrecimento. A maior parte das crianças e adolescentes (80,1%) foram en-
caminhadas ao serviço especializado durante a sua hospitalização. Conclusão – Os dados ressaltam a importância da capacitação dos
profissionais de saúde dos diversos níveis de complexidade de atenção à saúde e a necessidade do fortalecimento dos sistemas de refe-
rência e contrarreferência na rede de assistência à saúde. 

Descritores: Neoplasias; Detecção precoce de câncer; Sinais e sintomas; Criança; Adolescente

Abstract
Objective – To describe the most frequent signs and symptoms for the diagnosis of childhood and adolescent cancer and to elucidate
the itinerary covered through health services until diagnostic confirmation. Methods – Quantitative, descriptive and retrospective study,
through documental analysis. The collected data were submitted to descriptive statistical analysis. The sample consisted of 181 medical
records of children and adolescents diagnosed with cancer in a specialized service between 2003 and 2017. Results – The clinical
presentation of tumors depends on the type of cancer, usually through nonspecific signs and symptoms such as fever, lymph node me-
galy, fatigue, cutaneomucosal pallor, local or generalized pain, and weight loss. Most children and adolescents (80.1%) were referred
to the specialized service during their hospitalization. Conclusion – the data highlight the importance of training health professionals
of the various levels of complexity of health care and the need to strengthen reference and counter-reference systems in the health
care network. 

Descriptors: Neoplasms; Early detection of câncer; Signs and Symptoms; Child; Adolescent

Introdução
Estima-se que, no triênio 2020-2022, ocorram anual-

mente 8.460 casos novos de câncer em crianças e ado-
lescentes (0 a 19 anos) no Brasil, sendo 4.310 casos
novos do sexo masculino e 4.150 casos novos do sexo
feminino. O câncer é a segunda causa de morte em
crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, para todas as
regiões no Brasil, abaixo somente dos óbitos por causas
externas. São caracterizados por curtos períodos de la-
tência, maior agressividade, crescem rapidamente, po-
rém, respondem melhor ao tratamento e são conside-
rados de bom prognóstico. Os fatores etiológicos para
o câncer infantojuvenil não estão estabelecidos, por-
tanto, uma das estratégias mais importantes na luta
contra o câncer nesta população é o diagnóstico pre-
coce1-3. 
A apresentação clínica do câncer infantojuvenil

ocorre, muitas vezes, através de sinais e sintomas ines-
pecíficos, tais como febre, vômitos, emagrecimento,
sangramentos, palidez cutâneo mucosa, adenomegalia
generalizadas, dores generalizadas2-3. Geralmente, são
os pais quem percebem os primeiros sinais e sintomas

do câncer no filho. As famílias podem vivenciar uma
difícil peregrinação entre os serviços de saúde. Muitas
vezes, o tempo entre a percepção de que há algo de
errado com a criança e o diagnóstico é longo4.
O tempo entre os primeiros sinais e sintomas da

doença e o diagnóstico pode variar de acordo com o
tipo de câncer. A valorização dos sintomas e das queixas
da criança e da família, associada a uma anamnese e
exame físicos minuciosos são fundamentais para o le-
vantamento de hipóteses e direcionamento adequado
da criança ou adolescente até o serviço especiali-
zado2,3. Em 2014, a Organização Pan-americana de
Saúde (OPAS) divulgou um manual para ajudar profis-
sional da atenção primária na identificação do câncer
em crianças, visando “dar às crianças com câncer uma
chance para a cura”. O diagnóstico e início do trata-
mento tardios podem significar a diferença entre a vida
ou a morte da criança5.
Compreender o itinerário diagnóstico do câncer in-

fantojuvenil é fundamental para que ações de capaci-
tação, conscientização e direcionamento pelos serviços
de saúde sejam fortalecidos. Tendo em vista os inúmeros
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desafios para o diagnóstico do câncer infantojuvenil,
dentre eles, a identificação precoce das manifestações
clínicas da doença nesta população, este estudo teve
como objetivo descrever os sinais e sintomas mais fre-
quentes ao diagnóstico do câncer infantojuvenil e elu-
cidar o itinerário percorrido através dos serviços de
saúde até a confirmação diagnóstica.

Métodos
Tipo de estudo: Trata-se de um estudo descritivo e

retrospectivo, de abordagem quantitativa, que utilizou
como técnica de pesquisa a análise documental através
de prontuários e registros institucionais.
Local do estudo: O estudo foi realizado em hospital

pediátrico que atende a diversas especialidades, dentre
elas, a Oncologia Pediátrica. Trata-se de uma entidade
filantrópica, localizada em uma cidade do interior do
estado de São Paulo. A instituição realiza atendimento
amplo e integral aos pacientes, contando com equipe
médica de diversas especialidades e equipe multidisci-
plinar. 
Amostra: A amostra foi constituída por 181 prontuá-

rios de crianças e adolescentes diagnosticados por cân-
cer na instituição. Os critérios de inclusão foram crian-
ças e adolescentes (0 a 19 anos) que receberam
diagnóstico na instituição, independente de variáveis
como sexo, idade, diagnóstico, tipo de tratamento e
desfecho da doença. Foram incluídos pacientes diag-
nosticados entre os anos de 2003 a 2017. Foram ex-
cluídos crianças e adolescentes encaminhadas por ou-
tros centros especializados após o início do tratamento.
Aspectos éticos: Foram respeitados todos os aspectos

éticos presentes na legislação vigente. O projeto obteve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Paulista – UNIP, sob parecer número 2.277.800,
de 15 de setembro de 2017. Os dados coletados através
dos prontuários dos pacientes e registros institucionais
foram utilizados exclusivamente para os objetivos pro-
postos, mantendo o compromisso do sigilo das infor-
mações e preservando-se integralmente o anonimato
dos pacientes.
Coleta de dados: A coleta de dados foi realizada por

meio da análise dos prontuários das crianças e adoles-
centes diagnosticados com câncer na instituição, através
de um instrumento elaborado pelas pesquisadoras. 
Análise dos dados: Os dados coletados foram sub-

metidos a análise estatística descritiva, com a distribui-
ção de frequências simples e relativa. Considerando-se
que o câncer infantojuvenil corresponde a um grupo
variado de doenças, de origens histológicas diferentes
e, portanto, com manifestações clínicas diversas, op-
tou-se por organizar e analisar os sinais e sintomas mais
frequentes para cada grupo de doenças de acordo com
a Classificação Internacional do Câncer na Infância
(Cici). A Cici é uma classificação própria do câncer in-
fantojuvenil utilizada mundialmente, que divide as neo-
plasias infantis em 12 grupos de doenças, cada qual
com seus respectivos subgrupos6. 

Resultados
A amostra deste estudo foi constituída por 181 pron-

tuários de crianças e adolescentes que tiveram diag-
nóstico de câncer entre os anos de 2003 a 2017. As
características da amostra que compõe a pesquisa são
apresentadas na Tabela 1. 
A apresentação clínica do câncer infantojuvenil pode

ser específica de acordo com o tipo de tumor. De ma-
neira geral, febre, palidez, dor e perda de peso são ma-
nifestações clínicas presentes em vários grupos de neo-
plasias. Serão apresentados na Tabela 2 a ocorrência
dos sinais e sintomas relacionados a cada grupo de
doenças de acordo com a classificação internacional. 
Nos pacientes diagnosticados com leucemia, a febre

foi o sinal mais comum, presente em 44,6% dos casos
(n=33). O segundo sinal mais comum nos casos de
leucemia foi a palidez, apresentada por 41,9% dos ca-
sos (n=31). Dor óssea e/ou articular, tendências hemor-
rágicas, como sangramentos, hematomas e petéquias,
fadiga, hepatoesplenomegalia e linfadenomegalia tam-
bém foram identificados na amostra. 
Os sinais e sintomas dos linfomas mais comuns foram

linfadenomegalia (n= 23), ocorrendo em 71,9% dos
casos. Febre, perda de peso, fadiga e sudorese noturna
também foram identificados. Menos comum, o prurido
também é considerado um sintoma da doença e foi
identificado em 2 casos. 
Com relação aos tumores de sistema nervoso central,

vale salientar que os sinais e sintomas variam conforme
a região que é acometida pelo tumor. Desta forma, as
manifestações clínicas destes tipos de câncer podem
ser bastante diversificadas. No grupo estudado, com-
posto por 10 casos, cefaleia, náusea e vômito e altera-
ções de marcha e coordenação (incluindo quedas) e
alterações de fala (incluindo desvio de rima e dislalia)
foram as manifestações mais comuns. Alterações visuais
(estrabismo e nistagmo) e sonolência também foram
identificados
Massa abdominal e febre foram os sintomas mais fre-

quentes entre as crianças com neuroblastoma. Vale res-
saltar que tanto sintomas típicos de doença localizada
quanto de doença metastática, como irritabilidade e
proptose orbital, foram identificados. 
O tumor renal identificado na amostra deste estudo

foi o Tumor de Wilms, que apresentaram sinais clínicos
típicos da doença, tais como hematúria e massa abdo-
minal. A hipertensão arterial, sinal comum deste tumor,
somente foi registrado em 1 dos 12 casos estudados. 
Dentre os tumores hepáticos, dois casos foram diag-

nosticados com hepatoblastoma e apresentavam, ao
diagnóstico, sinais como massa abdominal e dor abdo-
minal. A obstipação estava presente em um caso. 
Os tumores ósseos malignos identificados na amostra

foram o osteossarcoma e o sarcoma de Ewing. A apre-
sentação clínica ao diagnóstico presente em todos os
casos foi o aumento do volume local. A dor, sintoma
comum na região acometida, esteve presente em 43,5%
dos casos (n=10). Perda de peso e febre foram sinais
sistêmicos identificado em número menor de crianças.
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Tabela 1. Caracterização das crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer  (2003-2017) de acordo com sexo, idade ao
diagnóstico e classificação do câncer. Jundiaí, 2020

Tabela 2. Sinais e sintomas mais comuns apresentados pelas crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer(2003-2017),
de acordo com o tipo de doença. Jundiaí, 2020

n f (%)

Sexo

Feminino
Masculino
Total

76
105
181

42%
58%

100%

Idade ao diagnóstico

Menores de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 6 anos
7 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
Total

8
39
34
28
40
32

181

4,4 %
21, 5 %
18,8 %
15, 5 %
22, 1 %
17, 7 %
100 %

Classificação do Câncer

I) Leucemias, doenças mieloproliferativas e mielodisplásicas
II) Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais
III) Tumores do SNC e miscelânea de neoplasias intracranianas e intraespinhais
IV) Tumores do sistema nervoso simpático
V) Retinoblastoma
VI) Tumores renais
VII) Tumores hepáticos
VIII) Tumores ósseos malignos
IX) Sarcomas de partes moles
X) Neoplasias de células germinativas, trofoblásticas e outras gonadais
XI) Carcinomas e outras neoplasias malignas epiteliais
XII) Outros tumores malignos não especificados
Total

74
32
10
7
0
12
2
23
9
9
3
0

181

40, 9%
17,7 %
5,5 %
3,9 %
0 %
6,6 %
1,1 %
12, 7 %
5 %
5 %
1,7 %
0 %

100,1 %

Tipo de câncer Sinais e sintomas Ocorrência

Grupo I – Leucemias (n=74)

Febre
Palidez cutaneomucosa
Dor ósseae/ ou articular
Tendências hemorrágicas
Fadiga
Hepatoesplenomegalia
Náuseas e vômitos
Linfonodomegalia

33 (44,6 %)
31 (41,9 %)
24 (32,4 %)
21 (28,4 %)
18 (24,3 %)
12 (16,2 %)
11 (14,9 %)
10 (13,5 %)

Grupo II – Linfomas  (n=32)

Linfonodomegalia
Febre
Perda de peso
Fadiga
Sudorese noturna
Dispneia
Prurido

23 (71,9 %)
7 (21, 9 %)
7 (21,9 %)
4 (12,5 %)
4 (12, 5 %)
2 (6,3 %)
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O rabdomiossarcoma foi o sarcoma de partes moles
mais comuns no grupo estudado e a manifestação mais
comum ao diagnóstico foi massa local de crescimento
progressivo. 
Os tumores de células germinativas, trofoblásticos e

gonadais (Grupo X), bem como os carcinomas e outras
neoplasias malignas epiteliais (Grupo XI) correspondem
a dois grupos heterogêneo de tumores. No grupo X, fo-
ram identificados sinais e sintomas comuns, como au-
mento do volume e dor abdominal. Em casos de tumo-
res que se originam no testículo, o aumento do volume

testicular. No grupo XI, no qual os diagnósticos foram
carcinoma de córtex adrenal, carcinoma de tireóide e
melanoma, os sintomas foram específicos para cada
tipo de tumor e referentes ao local de origem. Uma
criança apresentou febre. 
Não foram identificados casos de crianças e adoles-

centes com retinoblastoma (Grupo V da Cici) ou neo-
plasias malignas pertencentes ao Grupo XII. 

Com relação ao encaminhamento para o serviço es-
pecializado, 80,1% (n=145) dos casos foi encaminhado
pelos hospitais durante internação. Outros encaminha-

Tabela 2. Sinais e sintomas mais comuns apresentados pelas crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer(2003-2017),
de acordo com o tipo de doença. Jundiaí, 2020

Tipo de câncer Sinais e sintomas Ocorrência

Grupo III – Tumores do Sistema Nervoso
Central (n=10)

Cefaleia
Náusea e vômitos
Alteração da marcha e coordenação
Alterações na fala
Alterações visuais
Convulsão
Sonolência

4 (40 %)
4 (40 %)
4 (40 %)
4 (40 %)
2 (20 %)
1 (10 %)
1 (10 %)

Grupo IV – Tumores do Sistema Nervoso
Simpático (n=7)

Massa abdominal
Dor abdominal
Febre
Alteração nos hábitos intestinais
Mudança de comportamento
Irritabilidade
Proptose orbital
Hipotonia
Dispneia

3 (42,9 %)
2 (28, 6 %)
3 (42,9 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)

Grupo VI – Tumores renais (n=12)

Hematúria
Massa abdominal
Dor abdominal
Febre
Vômito
Hipertensão arterial
Obstipação

5 (41,7 %)
4 (33,3 %)
3 (25,0 %)
2 (16,7 %)
1 (8,3 %)
1 (8,3 %)
1 (8,3 %)

Grupo VII – Tumores hepáticos (n=2)
Massa abdominal
Dor abdominal
Obstipação

1 (50 %)
1 (50 %)
1 (50 %)

Grupo VIII – Tumores ósseos malignos
(n=23)

Aumento do volume local
Dor local
Dificuldade para deambular
Perda de peso
Febre

23 (100 %)
10 (43,5 %)
4 (17,4 %)
2 (8,7 %)
1 (4,3 %)

Grupo IX – Sarcomas de partes moles
(n=9)

Massa local com aumento progressivo
Lesões em mucosa

8 (88,9 %)
1 (11,1 %)

Grupo X – Tumores de células germinati-
vas, tumores trofoblásticos, e neoplasias

gonadais (n=9)

Aumento do volume abdominal
Dor local
Aumento do testículo
Emagrecimento

6 (66,7 %)
3 (33, 3 %)
3 (33, 3 %)
1 (11, 1 %)

Grupo XI – Carcinomas e outras neopla-
sias malignas epiteliais (n=3)

Adenomegalia cervical
Sonolência
Lesão de pelo enegrecida
Febre

3 (33, 3 %)
3 (33, 3 %)
3 (33, 3 %)
3 (33, 3 %)



mentos foram feitos pelas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) (n=4; 2,2%), Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) (n=1; 0,6%), Pronto Socorro (PS) (n=5; 2,8%) e
consultório médico (n=9; 5,0%). Em 17 prontuários
essa informação não foi encontrada (9,4%). 
O itinerário diagnóstico muitas vezes é longo e per-

meia por mais de um serviço de saúde antes do enca-
minhamento ao serviço especializado. Os dados reve-
lam que 42,5% dos casos (n=77) passaram por pelo
menos uma hospitalização e um serviço de saúde (con-
sultório, PS, UBS, UPA) até serem avaliadas pelo serviço
especializado. Dez crianças foram atendidas na UBS
durante a investigação diagnóstica (5,5%); 27 casos
(14,9%) foram hospitalizados duas ou mais vezes, sendo
que uma criança de 9 anos passou por 4 internações
durante a investigação diagnóstica de um linfoma, apre-
sentando nódulo de crescimento progressivo. 

Discussão
Os dados deste estudo demonstram que os sinais e

sintomas ao diagnóstico de câncer na população estu-
dada corresponderam a manifestação clínica dos di-
versos tipos de neoplasias infantojuvenis descritas na
literatura2,3,5,7. 
As principais manifestações clínicas ao diagnóstico

entre as crianças e adolescentes deste estudo foram fe-
bre, palidez cutaneomucosa, dor local ou generalizada,
sangramentos, fadiga, hepatoesplenomegalia, náuseas
e vômitos, perda de peso e linfadenomegalia, manifes-
tações que não são específicas do câncer e podem
ocorrer em outras doenças. Um estudo de meta-análise
identificou apresentação clínica semelhante ao presente
estudo, mas salienta que os sinais e sintomas que não
se destacam entre as doenças comuns e autolimitadas
na infância (hepatomegalia, esplenomegalia, linfade-
nopatia e petéquias), devem ser um sinal importante
para encaminhamento da criança à investigação, bem
como a necessidade de um exame clínico focalizado,
incluindo palpação abdominal, exame para linfadeno-
patia e exame cuidadoso da pele8. Estudo qualitativo
realizado com pais de crianças com leucemia, o prin-
cipal tipo de câncer neste estudo, mostrou que inúmeros
fatores afetaram o tempo e precisão do diagnóstico an-
tes da internação hospitalar. Os médicos geralmente se
baseiam na aparência física e comportamental das
crianças para reconhecer sinais sugestivos da doença.
A natureza não específica de algumas manifestações
interfere na não atribuição ao câncer como causa dessas
alterações9. 
Este estudo aponta que 42,5% dos casos passaram

por mais de um serviço de saúde durante a investigação
diagnóstica. É importante discutir este dado conside-
rando que este é um período de ansiedade, medo e in-
certeza. Uma pesquisa realizada com famílias de crian-
ças com câncer revela que o período que antecede a
confirmação diagnóstica é longo e difícil, tendo início
com a percepção de que algo está errado com a criança
e incluindo idas e vindas em diversos serviços. A con-
firmação do diagnóstico envolveu, em média, de dois

a cinco profissionais, evidenciando que os mesmos
precisam identificar precocemente os sinais e sintomas
do câncer infantojuvenil através de constante atualiza-
ção nos diferentes níveis de complexidade de atenção
à saúde10.
Uma das dificuldades para o diagnóstico precoce

deve-se ao fato de que, geralmente, os sinais e sintomas
são comuns a outras doenças frequentes na infância e
variam a depender do tipo de câncer. Neste estudo, a
febre foi o principal sinal dentre as crianças com leu-
cemia; adenomegalia o sinal mais frequente dentre as
crianças com linfoma; cefaleia, náuseas e vômitos, fre-
quentes nas crianças com tumores de sistema nervoso
central. Para que a possibilidade do câncer seja levan-
tada, é importante uma adequada anamnese e exame
físico, que deverá contemplar a evolução dos sintomas
e relação entre eles. Um dado que nos chama atenção
é que somente 2,2% dos casos foram encaminhados
da UBS para o serviço especializado, e que em 5,5%
dos casos consta o registro do atendimento deste serviço
em função dos sinais e sintomas. Concordamos com
um estudo que aponta que a UBS é uma importante re-
ferência na assistência da Rede de Atenção à Saúde,
por ser o primeiro nível de assistência e muitas vezes,
o primeiro serviço no qual crianças e adolescentes são
atendidos. A consulta de enfermagem é um importante
instrumento de detecção precoce dos sinais e sintomas
do câncer infantojuvenil11. Diversos fatores do sistema
de saúde podem afetar o processo do diagnóstico, como
a continuidade dos cuidados e a dificuldade de solicitar
exames, salientando a importância de mecanismos de
encaminhamento definidos e rápidos entre a atenção
primária e os serviços especializados12.
A importância do enfermeiro na detecção precoce

dos sinais e sintomas do câncer em crianças e adoles-
centes tem sido bastante discutida na literatura. Autores
defendem que o enfermeiro pode colaborar para o ras-
treamento dos sinais e sintomas deste público na aten-
ção primária, direcionando precocemente os casos sus-
peitos para investigação13. Algumas dificuldades,
porém, são vivenciadas pelos enfermeiros neste con-
texto, como limitações na abordagem e falta de comu-
nicação entre médicos generalistas e especialistas, a
fragmentação do cuidado, a falta de preparo e capaci-
tação dos profissionais generalistas para atender as di-
retrizes de atenção ao paciente oncológico14.
Geralmente, são os pais quem percebem que algo

não está certo com seus filhos e, diante disso, os levam
para uma avaliação nos serviços de saúde. Desta forma,
os profissionais, incluindo os enfermeiros, devem en-
corajar os pais a manterem consultas rotineiras aos fi-
lhos e os profissionais, atentos para investigar quaisquer
sinais e sintomas suspeitos. Além da atenção primária,
enfermeiros que atuam em consultórios e clínicas pe-
diátricas, escolas e outros ambientes pediátricos podem
atentar-se a esta investigação15.
Vale ressaltar que, infelizmente, o câncer infantoju-

venil é mundialmente subdiagnosticado e, portanto,
muitas crianças morrem por câncer sem diagnóstico e
chance de tratamento. Estima-se que, entre 2015 e
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2030, mais de 6 milhões de crianças serão diagnosti-
cadas com câncer ao redor do mundo e cerca de 2 mi-
lhões delas podem não ser diagnosticadas. Além da
melhora nos recursos terapêuticos e de suporte durante
o tratamento, é fundamental que os sistemas de saúde
se fortaleçam para diagnosticar com precisão e cuidar
efetivamente de todas as crianças com câncer16.
Este estudo teve algumas limitações. A primeira re-

fere-se as dificuldades inerentes as pesquisas de pron-
tuário e o acesso a informações que nem sempre estão
sistematizadas e que se modificam ao longo dos anos.
A segunda limitação é que não foi possível acessar
todos os prontuários das crianças e adolescentes das
crianças diagnosticadas no período, como as que foram
a óbito ou encaminhadas para outros serviços. 

Conclusão
O diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil é

uma preocupação em nível mundial. Em países em de-
senvolvimento, tais como o Brasil, os índices de cura
muitas vezes não são alcançados em função do atraso
no diagnóstico. Isso interfere diretamente na sobrevida
e nas chances de cura das crianças e adolescentes que
lutam contra o câncer. 
A maioria das crianças e adolescentes deste estudo

percorreram mais de um serviço de saúde para serem
encaminhadas para uma instituição especializada em
oncologia. Vale ressaltar a importância da capacitação
dos profissionais de saúde para a identificação precoce
das manifestações clínicas do câncer, bem como da
comunicação e de um sistema de referência e contrar-
referência entre os serviços de saúde, em especial entre
a atenção primária e serviço especializado. 
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