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Mesmo que o número de crianças com câncer seja relativamente pequeno, a pos-
sibilidade de melhorar as chances de sobrevivência é grande e exige aumento dos 
investimentos globais em diagnósticos e tratamentos.

1) Todo ano, mais de 175.000 crianças são diagnósticadas com câncer.1

2) Entre os 5 e 14 anos o câncer é: o segundo maior causador de mortes em países ricos; o 
terceiro em países de classe média alta; o quarto em países de classe média baixa e o oitavo 
em países países pobres.1

3) Mais de 85% dos casos de câncer pediátrico e 95% de mortes, ocorrem em países em desen-
volvimento que usam menos de 5% dos recursos mundiais.1

4) Nos 25 países mais pobres do mundo, a estimativa é de que 90% das crianças com câncer 
morrerá. No Canadá, a porcentagem é de 12%. A disparidade nas taxas de sobrevivência 
entre os países ricos e pobres é ainda maior para câncer na infância do que para qualquer 
outro tipo de câncer.2

5) Não obstante, câncer na infância em países pobres e em desenvolvimento recebem pouca 
atenção por parte dos pesquisadores e das autoridades da saúde, em que, até mesmo a 
UNICEF não considera câncer uma prioridade.

6) Diferente dos cânceres nos adultos, no câncer infantil não é possível, com exceção da retio-
blastoma, de melhorar as chances de sobrevivência através da “prevenção ou pela detecção 
precoce”. 

7) A maioria das crianças com câncer podem ser curadas –especialmente no caso de Leucemia 
Linfoblástica Aguda– se estes receberem um tratamento rápido, eficaz e completo. Contudo, 
85% dessas crianças vivem em países pobres com acesso muito limitado à informação, 
tratamento eficaz e cuidados.

8) Apesar dos poucos recursos, há um número crescente de programas inovadores que são 
voltados eficazmente para o desafio que é o tratamento de câncer na infância, em países em 
desenvolvimento. Esses programas podem e estão sendo replicados ao redor do mundo. 
Por exemplo, St. Jude Children´s Research Hospital´s Internacional Outreach Program tem 
parcerias com 15 países que fornecem acompanhamento, consultas de serviços clínicos, 
educação e pesquisas que fortalecem os serviços de câncer em países pobres em recursos.3, 4

9) Existem medicamentos de baixo custo que, se disponíveis, poderiam aumentar as chances de 
sobrevivência destas crianças. Por exemplo, o Linfoma de Burkitt, que é o câncer mais comum 
na África, tem a chance de cura aumentada em 50%, e com um custo de apenas US$50 por 
paciente, através da utilização de um medicamento genérico.5

10) Financiamentos criativos para a saúde e esquemas de seguro, como Seguro Popular no México, 
cobrem o tratamento de todos os tipos de câncer infantil. E, como o resultado da eliminação das 
barreiras do custo, o país tem visto um crescimento significativo na adesão ao tratamento.6
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