Ação Infância e Vida

Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil
Si

Principais Sintomas
Existem diversos sinais pelos quais se pode supor que
uma criança ou adolescente sofre algum tipo de câncer,
fique atento:
 Dores de cabeça pela manhã com vômito;
 Caroços no pescoço, axilas e na virilha;
 Ínguas que não resolvem;
 Dores nas pernas que não passam e
atrapalham as atividades das crianças;
 Manchas arroxeadas na pele, como
hematomas ou pintinhas vermelhas;
 Aumento do tamanho da barriga;
 Brilho branco nos olhos quando a criança sai
em fotografia com flash.

Tipos De Câncer Mais Comuns
Linfoma de Hodckin: É um tumor nos gânglios e baço, mais
frequente em adolescentes. A maioria dos casos começa com
ínguas que vão crescendo. A criança pode apresentar febre
prolongada e perda de peso.
Retinoblastoma: É diagnosticado por intermédio de um sinal
característico, o chamado “reflexo de olho de gato” que é o
embranquecimento da pupila quando exposta a luz. Geralmente
acontece em crianças antes dos 3 anos de idade. O diagnóstico
deve ser feito por Oftalmologista.
Tumores Do Sistema Nervoso Central: Cérebro e cerebelo
são os tumores sólidos mais frequentes na infância e
representam 20 % dos cânceres infanto-juvenis. Podem
causar dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva ou
dupla, tontura e dificuldade de caminhar ou manipular objetos.
Sarcomas de Partes Moles: São tumores que podem
ocorrer em músculos, gorduras e articulações. Afetam tanto
crianças, quanto adolescentes e adultos. Existe um aumento
progressivo, inchaço no local do tumor e, em geral, há dores e
a pele pode ficar vermelha. Os sarcomas podem ocorrer na
cabeça, no pescoço, na área genital, nos braços e nas pernas.
Em adolescentes, pode localizar-se na região dos testículos,
provocando o aumento do escroto, sendo confundido com
hérnias.

Linfoma Não-Hodckin: Conhecido como câncer do
sistema linfático, pode estar presente em qualquer
parte do corpo, principalmente tórax e abdome.
Quando na barriga pode causar parada de evacuações
e dor de barriga. Quando o linfoma é no tórax, pode
causar tosse ou falta de ar.
Tumor de Wilms: Inicia em um, ou raramente, ambos
os rins, manifestando-se como uma massa no
abdômen, geralmente palpado pelas mãos na hora do
banho. Mais frequentemente encontrado em crianças
de 3 e 4 anos de idade. Pode-se se mostrar como um
inchaço ou caroço na barriga. A criança pode ainda
apresentar sangue na urina, dores abdominais e
pressão alta.
Leucemia: É o câncer mais comum na infância,
variando de 25 a 35 % dos casos. É caracterizado pela
produção excessiva de células brancas anormais,
superpovoando a medula óssea impedindo que as
células normais sejam produzidas provocando
infecções, palidez, sangramentos, dor nos ossos e
articulações, fadiga, fraqueza, febre e perda de peso.
Tumores Ósseos: São mais frequentes em
adolescentes. Quase sempre a criança conta que teve
uma batida, que causou dor, mas a dor não vai
embora. Provoca dor óssea, que piora à noite ou com
atividade e pode causar inchaço na área ao redor do
osso. O local mais comum é logo acima ou logo abaixo
do joelho. A pele pode ficar vermelha e quente e,
quando o tumor cresce, é possível ver também um
inchaço no local, podem ser confundidos
principalmente com infecções ou dores de
crescimento. O diagnóstico pode ser realizado por
Ortopedista.
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