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CÂNCER EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
na América Latina e no Caribe
SOBREVIVENTES DE CÂNCER

Na América Latina e no Caribe a taxa de
sobrevida de câncer infantil é altamente
variável dependendo do país.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

A CADA ANO, APROXIMADAMENTE

29.000

No mundo

são diagnosticados
com câncer na América
crianças e adolescentes Latina e no Caribe. 1

mais de 80% das crianças com câncer
em países de alta renda são curadas.

Nos Estados Unidos, 1 a cada 600 adultos com idade
2
entre 20 e 39 anos é um sobrevivente de câncer infantil.

Mas, em muitos países de
baixa e média renda, a taxa
de cura é de aproximadamente 20%.

EFEITOS ADVERSOS EM MÉDIO E LONGO PRAZO

1a

cada 3

sobreviventes do câncer na
infância desenvolverão uma
condição crônica de saúde ao
atingirem a idade adulta. 3, 4
Comprometimento
cognitivo e
psicológico

Os efeitos adversos
ocorrem com maior
frequência depois de
tratamentos
oncológicos de maior
intensidade.
QUIMIOTERAPIA
INTENSIVA

TRANSPLANTE
DE MEDULA ÓSSEA

RADIOTERAPIA

Disfunção
hormonal

Problemas
cardíacos e
pulmonares

No entanto, o impacto dos
efeitos adversos pode ser
reduzido pela detecção e gestão
oportuna pela equipe de saúde
especializada.

Síndrome
metabólica
Segundas
neoplasias

Problemas
de fertilidade

CUIDADOS DO SOBREVIVENTE
As estratégias de cuidado para sobreviventes de câncer
incluem CINCO domínios baseados em evidências. 5

INFORME E EDUQUE
SEUS PACIENTES PARA

Manejo
de efeitos
físicos

Seguimento e
monitoramento
contínuos

Sejam promotores e defensores do
cuidado da sua própria saúde.

1
5

CUIDAR DA

2

Manejo
de efeitos
psicológicos

Conheçam e reconheçam os primeiros
sintomas dos efeitos adversos e
procurem um médico.

SOBREVIDA

Adotem uma dieta saudável e
mantenham-se ativos.

4

Evitem a exposição ao sol sem proteção.

Promoção
da saúde
e prevenção

3
Manejo de
problemas
crônicos
de saúde

Evitem o consumo de álcool e tabaco.
Participem de programas de
rastreamento de câncer.
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