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CÂNCER INFANTIL
Um problema de saúde pública
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O câncer é uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes em todo 
o mundo; aproximadamente 400.000 crianças de 0 a 19 anos são diagnosticadas com 
câncer a cada ano.

Na região das Américas e do Caribe, estima-se que pelo menos 29.000 crianças e 
adolescentes menores de 20 anos serão afetados pelo câncer a cada ano e, destes, 
cerca de 10.000 morrerão devido a esta doença.

O câncer infantil compreende muitos tipos diferentes de tumores que se desenvolvem 
em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Os tipos mais comuns são leucemia, câncer 
cerebral, linfoma e outros tumores sólidos, como neuroblastoma e tumor de Wilms.

Em geral, o câncer infantil não pode ser prevenido ou detectado.

Em países de alta renda, mais de 80% das crianças com câncer são curadas, mas em 
muitos países de baixa e média renda, a taxa de cura é de cerca de 20%.

As mortes evitáveis por câncer infantil em países de baixa e média renda ocorrem 
como resultado de subdiagnóstico, diagnósticos tardios ou incorretos, dificuldades 
de acesso a cuidados de saúde, abandono de tratamento, morte por toxicidade e 
maiores taxas de recidiva.

O impacto se traduz em anos de vida perdidos, maiores desigualdades e dificuldades 
econômicas. Isso pode e deve mudar.



INICIATIVA GLOBAL
para o Câncer Infantil da OMS
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Em setembro de 2018, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) anunciou 
um novo esforço, a Iniciativa Global 
da OMS para o Câncer Infantil, com a 
meta de atingir pelo menos 60% de 
sobrevida para crianças com câncer 
até 2030, salvando mais um milhão 
de vidas. Esta nova meta representa 
o dobro da taxa geral de cura para 
crianças com câncer.

A Iniciativa Global da OMS para o 
Câncer Infantil visa dar a todas as 
crianças com câncer uma chance 
melhor de cura, de viver uma vida 
plena e de evitar o sofrimento.

O objetivo da 
iniciativa global é 

alcancar pelo menos

e reduzir o sofrimento de
todas as crianças com

câncer até 2030.

1 MILHÃO
DE CRIANÇAS COM CÂNCER 

PODEM SER SALVAS NA 
PRÓXIMA DÉCADA

DE  SOBREVIDA
60%



e a Iniciativa 
Global para o 
Câncer Infantil.

A proteção financeira contra doenças 
catastróficas como o câncer reduz a 
pobreza.

O acesso universal à água potável e 
saneamento pode reduzir as taxas 
de complicações relacionadas com as 
infecções.

Investir em várias ocupações 
necessárias ao cuidado estimula 
o crescimento econômico local e o 
emprego.

Promover o acesso a cuidados para 
todas as comunidades para reduzir os 
gastos catastróficos com a saúde e as 
desigualdades.

Investir na saúde das crianças 
promove estabilidade social e reduz a 
exploração e a discriminação.

A colaboração multissetorial e a 
cooperação internacional melhoram os 
resultados do câncer infantil.

Reduzir a fome e a desnutrição 
melhora os resultados do câncer 
infantil.

Investir no câncer infantil apoia 
a realização de vários objetivos 
relacionados à saúde.

Serviços educacionais necessários para 
crianças com câncer que necessitam de 
internações prolongadas.

Promover o acesso a cuidados que 
não discriminem as meninas e 
empoderem mães e famílias.
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| FIGURA 1:
ODS e a iniciativa global para o câncer infantil.



 O QUE É A INICIATIVA GLOBAL DA OMS
PARA O CÂNCER INFANTIL?

Para salvar vidas e reduzir o sofrimento de crianças com câncer, esta iniciativa visa:

Isso é feito por meio do desenvolvimento de planos de ação estratégicos, liderados por 
governos e apoiados por indivíduos e grupos de todos os setores.

Um pacote técnico CureAll orientará os países na implementação da Iniciativa Global. O 
resultado será um sistema de saúde mais forte e melhores cuidados para as crianças.

Aumentar a capacidade dos países 
de fornecer serviços de qualidade às 
crianças com câncer.

Priorizar o câncer infantil nos níveis 
nacional, regional e global para 
impulsionar a ação.
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| FIGURA 2:
Iniciativa Global para o Câncer Infantil.

Em 2030, atingir pelo menos 60% de sobrevida para crianças
com câncer.

Salvar mais um milhão de vidas.

Avaliação situacional, 
estudo de caso em 

cada país e planos de 
implementação.

Papéis dos atores

1. Regulamentos 
nacionais para 
diagnóstico oportuno e 
referência.
2. Treinamento de RH.
3. Otimização de 
infraestrutura e 
equipamentos.

1. Cobertura universal: 
pré-diagnóstico, 
tratamento, suporte e 
cuidados paliativos.
2. Pacotes de saúde.

1. Guias e protocolos 
nacionais.
2. Medicamentos 
e suprimentos de 
qualidade.

1. Otimizar os registros.
2. Indicadores.

Avaliação de 
documentos e diálogo 

regional.

Governo ou
externo

Quadro global, pacote 
técnico e materiais de 

comunicação.

Políticas de saúde.
Planos nacionais.

Implementação em 6-10 países (para 2019-2020)
e 18-25 países (para 2021-2023)

1. Aumentar a capacidade dos países de fornecer serviços de qualidade 
às crianças com câncer.
2. Aumentar a priorização do câncer infantil em nível global, regional e 
nacional .
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PACOTE TÉCNICO
CureAll

O Pacote Técnico CureAll (“CureAll” 
pela sigla em inglês) é usado para 
identificar os quatro pilares e os três 
capacitadores da Iniciativa Global. Este 
pacote descreve uma abordagem para 
avaliar a situação atual em um país ou 
região, desenvolver um plano de ação, 
implementar e monitorar o progresso. 
A abordagem inclui ferramentas, 
normas e suporte.

PILARES:

 Centros e redes de excelência e 
atenção com pessoal de saúde treinado 
em número suficiente para prestar 
serviços.

 Cobertura universal de saúde 
para fornecer serviços essenciais de 
qualidade.

 Esquemas e guias para 
diagnóstico e tratamento. Esses planos 
personalizados ajudarão na prestação 
de serviços de qualidade por meio de 
tecnologias e medicamentos.

 Avaliação e monitoramento. In-
formações sólidas para garantir uma 
implementação eficaz, qualidade e 
melhoria contínua.
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      Leucemia linfoblástica aguda
      Linfoma de Burkitt 
      Linfoma de Hodgkin 
      Retinoblastoma 
      Tumor de Wilms
      Glioma de baixo grau

Ao melhorar o atendimento a essas doenças, 
podemos promover todos os cânceres infantis.

Facilitadores:

Nosso primeiro foco vai para seis tipos de 
câncer, que correspondem a 50-60% de todos os 
cânceres infantis. Essas doenças são altamente 
curáveis com as terapias disponíveis.

AdvocaciaA

L

L

Vínculo de financiamento

Vínculo de governança

| FIGURA 3:
Seis cânceres traçadores comuns para a Iniciativa Global.

Leucemia
linfoblástica
aguda

Retino-
blastoma

Linfoma de
Burkitt

Tumor de 
Wilms

Linfoma de 
Hodgkin

Glioma de 
baixo grau

Tipo de câncer
mais comun no 

mundo.

Importância 
do diagnóstico 

precoce.

Tipo de câncer 
prevalente em muitos 

países de baixa 
renda.

Importância 
das equipes 

multidisciplinares.

Câncer comum 
em adolescentes.

Fortalecimento do 
sistema de saúde.

Altamente curável com 
terapias acessíveis.

Vai ajudar a 
fortalecer o sistema 

de saúde.

Prevalente em 
todos os países.

Representa 50%-60% de 
todos os tipos de câncer 

na infância.
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| FIGURA 4:
Países focais da Iniciativa na América Latina
e no Caribe

UM ESFORÇO
Nacional, regional e global

A Iniciativa Global para 
OMS Câncer Infantil é 
desenvolvida nos níveis 
nacional, regional e global.

É baseada no trabalho 
dos organismos centrais, 
regionais e também nos 
países, bem como entidades 
governamentais.
Suas ações são apoiadas por 
instituições acadêmicas, 
organizações n ã o -
governamentais (ONG),  
incluindo apoio de 
organizações de pais e 
coletivos, entidades do 
setor privado e fundações 
sem fins lucrativos.
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Desde o lançamento da Iniciativa Global 
em 2018, os países em foco inicial foram 
selecionados.

Na América Latina e no Caribe, o Peru e vários 
países da América Central e do Caribe foram 
selecionados como países em foco. Cada país 
definiu prioridades e a implementação foi 
iniciada. Ações foram desenvolvidas e novas 
coalizões foram formadas, resultando em um 

progresso significativo. Além disso, muitos 
países iniciaram o processo de iniciativa e 
estão priorizando o câncer infantil.

Apesar do impacto do COVID-19, os 
programas nacionais de câncer implementam 
esta Iniciativa, usando abordagens virtuais 
como estratégias para ajudar os governos 
a melhorar o atendimento de crianças e 
adolescentes com câncer.
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Fases de
ação

no país:

FASE1:
Diagnóstico situacional

FASE2:
Planejamento, cálculo de 
custos e financiamento

FASE3:
Implementação

FASE4:
Monitoramento e

modificação

| FIGURA 5:
Passos para a implementação da Iniciativa Global para o câncer infantil.



A primeira etapa é avaliar a situação atual dos 
serviços de câncer infantil, usando as fontes 
de dados existentes. Isso inclui registros e uma 
ferramenta especial para a Iniciativa Global. As 
avaliações são realizadas em nível nacional e 
institucional. Eles ajudam as partes interessadas a 
encontrar oportunidades de alto impacto em todo 
o sistema de saúde. 

Os resultados incluem:
• 

• Um resumo do panorama do câncer infantil  
 no país.

 Planejar, orçar e financiar.

O próximo passo é um diálogo nacional, oficina de 
trabalho ou consulta, que é assistida por líderes e 
parceiros importantes. Eles criarão um plano de 
ação. As prioridades identificadas pelo país são 
definidas por consenso.
O objetivo é desenvolver ou expandir áreas de 
colaboração. Os resultados podem incluir:

IMPLEMENTAÇÃO
do CureAll Americas

O sucesso requer parcerias entre governos, unidades 
de saúde, organizações parceiras, sociedade civil, 
grupos de apoio a pacientes e pais e comunidades. 
As estruturas de governança regionais e locais 
apoiarão a aliança entre as atividades comunitárias 
e as políticas governamentais. A Iniciativa Global e 
sua rede podem ajudar a implementar e gerenciar 
estratégias para os seis cânceres traçadores, 
incluindo cuidados paliativos e de suporte.

 Monitorar e modificar.

Um conjunto básico de indicadores de câncer ligado 
ao pacote técnico CureALL está sendo desenvolvido. 
Isso ajudará os países a monitorar e responder 
às necessidades do programa. Esses indicadores 
também ajudarão os países a se concentrarem em 
melhorar a qualidade e as prioridades da pesquisa.

Avaliar a situação atual do câncer infantil.

As fases de ação para implementar a iniciativa no país são:

Implementar o programa.

1

3

42
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Mapas das atividades das partes 
interessadas de parceiros locais, regionais e 
internacionais.

Análise da situação com contribuições das 
partes interessadas.

Análise de custos e prioridades específicas 
de cada país. 

Análise de planejamento de força de tra-
balho.

Diálogo para ajudar a integrar e alinhar 
o câncer infantil com o planejamento 
nacional.

Plano de ação.



| FIGURA 6:
Iniciativa Global para o Câncer Infantil na América Latina e no Caribe.
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FASE1:
Diagnóstico 
situacional.

FASE2:
Planejamento, custos e 
financiamento.

FASE3: 
Implementação.

FASE4:
Monitoramento e 
modificação.

T1
2019

Equador

Brasil

Costa Rica

Peru

Panamá

República Dominicana

Paraguai

El Salvador

Honduras

Haiti

2020 2021
T1 T1T2 T2 T2T3 T3 T3T4 T4 T4



1.

PROJETOS
CureAll

Análise do sistema de saúde na área de Oncologia.

Desenvolvimento / implementação da estratégia nacional de controle do câncer.

Implementação de pacotes de treinamento para profissionais de saúde
atuando em Oncologia.

Fortalecimento das redes nacionais e dos sistemas de referência.

Desenvolvimento de esquemas e diretrizes para os cânceres “traçadores” .

Fortalecimento de medicamentos e tecnologias essenciais.

Análise econômica e revisão de pacotes de cobertura de câncer.

Monitoramento para acompanhamento do câncer infantil.

Portfólios de promoção local / regional: estudos de caso, campanhas de conscientização.

Fortalecimento e vinculação de registros de câncer (populacional e hospitalares).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

| FIGURA 7:
Exemplos de projetos estratégicos que foram desenvolvidos em países específicos,

segundo diferentes fases do país e elementos CureAll
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ESTÁGIOS DE AÇÃO
Nacional

Avaliação Planejamento, orçamento 
e financiamento

Implementação Monitoramento
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PARTICIPAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS
na Iniciativa Global para o Câncer Infantil

As crianças com câncer e suas famílias estão no 
centro dessa iniciativa, cercadas por atores/partes 
interessadas de todos os setores. Cada um está 
motivado para criar um ambiente que melhore 
o acesso a cuidados de alta qualidade. Um dos 
principais objetivos é ajudar os governos e seus 
parceiros a coordenar esforços e atingir essa 
meta.

Esta iniciativa tem vários atores que concordaram 
em ajudar os governos a criar planos e prioridades 
estratégicas. Podemos ter sucesso quando os 
principais centros acadêmicos, sociedades 
profissionais, grupos de pais, fundações sem fins 
lucrativos e o setor privado se unem para um 
objetivo comum.

Esta iniciativa e seus parceiros definiram 
indicadores para monitorar o progresso e os 
recursos.
Os países em foco definem modelos nacionais e 
abordagens práticas para atender às necessidades 

de atenção ao câncer infantil. O resultado serão 
diálogos regionais e globais e visibilidade global. 
Em países selecionados, as prioridades específicas 
correspondem a contribuições de parceiros de 
todos os setores.

Algumas agências da ONU concordaram em 
apoiar o esforço. Estas incluem a OMS, a Agência 
Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), 
a Agência Internacional de Energia Atômica 
(IAEA), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) e o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD). Outras instiuições 
também dedicaram experiência e recursos, 
como o St. Jude Children’s Research Hospital 
(Centro Colaborador da OMS para o Câncer 
Infantil), que apoiou o início da Iniciativa Global 
e contribuiu com recursos para desenvolver e 
implementar atividades prioritárias. Da mesma 
forma, o Sick Children Hospital, tem contribuído 
significativamente para o desenvolvimento da 
iniciativa nos países do Caribe.
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CONCLUSÃO
O câncer infantil é curável quando as crianças têm acesso 
a cuidados diagnósticos, terapêuticos e de suporte. Isso 
deveria ser uma realidade para todas as crianças em todos os 
ambientes, mas para aquelas com câncer em países de baixa 
e média renda, a sobrevida permanece baixa, muitas vezes 
associada ao sofrimento. Essas desigualdades na atenção ao 
câncer infantil são inaceitáveis, constituindo um problema 
de saúde pública e uma ameaça ao desenvolvimento 
econômico e à estabilidade social.

O CureAll Americas representa um esforço de múltiplas partes 
interessadas para melhorar o atendimento e os resultados para todas 

as crianças com câncer na América Latina e no Caribe, no âmbito da 
Iniciativa Global para o Câncer Infantil da OMS.

SE AGIRMOS

AGORA,
PODEMOS SALVAR

1 MILHÃO DE VIDAS NA 
PRÓXIMA DÉCADA
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