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O que são tumores (neoplasias)? 
Tumor é um aumento do volume de uma região causado pelo aumento do 

número de células, podendo ser de vários tipos e em diversos locais do 

organismo e podendo ainda ser classificado como benigno ou maligno de acordo 

com suas características. Vale lembrar que tumor não é sinônimo de câncer! 

Câncer é um nome reservado para os tumores malignos. 

 

Quais as diferenças de um tumor benigno e maligno? 
O tumor maligno, em geral, tem seu crescimento de forma organizada e 

mais lenta, apresentando limites bem definidos entre eles e as células normais, 

não invadindo os tecidos vizinhos. O tumor maligno, por outro lado, em geral é 

mais agressivo e cresce de modo a invadir os tecidos vizinhos e provocar mais 

danos quando comparado ao maligno.  

 

Figura 1 - Tumor benigno (à esquerda) e maligno (à direita) 

 



 

Tumores intracranianos pediátricos 
 São aqueles tumores (benignos ou malignos) que se desenvolvem dentro 

do crânio da criança, são os mais comuns tumores sólidos na infância. Existem 

vários tipos e o prognóstico (provável desenvolvimento futuro) depende de qual 

o tipo de tumor, das condições de saúde de cada criança, do local onde esse 

tumor está, tamanho e grau (o quão avançado está o tumor), por isso, é 

importantíssimo que a abordagem seja feito por profissionais experientes e 

especializados, como neurocirurgião pediátrico, oncologista e pediatra, além de 

uma equipe adequada de reabilitação com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

fonoaudióloga, entre outros. Claro, que nem todos os casos demandam uma 

equipe composta por todos esses profissionais e os casos são sempre avaliados 

individualmente. 

 

Qual é o profissional que deve ser procurado? 

 Em geral o profissional que é inicialmente contactado, pela maior 

proximidade com a criança e os pais é o pediatra, que pode encaminha-lo para 

um especialista (normalmente o neurocirurgião pediátrico ou o neurologista 

pediátrico) ou iniciar o processo diagnóstico e depois encaminha-lo.  

 

Quais são os sinais e sintomas? 

 As crianças podem apresentar dores de cabeça persistentes, vômitos, 

alteração da visão, dificuldade para andar, crises convulsivas, perda de força, 

irritabilidade, perda de apetite e dificuldade para engolir e perdas de marcos do 

desenvolvimento. Vale salientar que os sinais e sintomas dependem também da 

localização e tamanho do tumor, além da idade da criança. 

 

O que são os marcos do desenvolvimento?  

 Durante o desenvolvimento normal, a criança adquire diferentes 

habilidades, que devem se conservar e complexificar com o passar do tempo. 

Por exemplo: logo que nasce, a criança não consegue focar a sua atenção em 



objetos, suportar o peso da cabeça, segurar objetos ou permanecerem sentados, 

e essas habilidades são adquiridas conforme a criança se desenvolve. 

 Essas habilidades adquiridas devem ser mantidas, ou seja, a partir do 

momento em que a criança começa a conseguir fazer uma destas coisas, ela 

não deve “desaprender”. No link abaixo você pode ver um texto sobre quais são 

os marcos e quando eles devem acontecer, mas vale lembrar que a consulta 

regular para o acompanhamento com pediatra é de suma importância para a boa 

saúde da criança.  

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/crescimento-e-

desenvolvimento/desenvolvimento-infantil 

 

 

 

Como é feito o diagnóstico? 

Em crianças que apresentem sintomas sugestivos de comprometimento 

do SNC, a ressonância magnética é geralmente o exame indicado e a 

confirmação do tipo e grau do tumor (caso seja confirmado), pode ser feito por 

biópsia. No entanto, em algumas situações específicas, a biopsia pode não ser 

necessária por apresentar alguns riscos ou não afetar o tratamento. 

Qual o tratamento? 

O tratamento depende também de diversos fatores, como a idade da 

criança, estado de saúde, tipo, tamanho, grau e localização do tumor, entre 

outros. O tratamento pode ser feito por cirurgia (retirando todo ou parte do tumor) 

associada ou não a radioterapia e quimioterapia. 

Esses tumores são comuns?  
 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no brasil, em 2017 houve o 

diagnóstico de aproximadamente 13 mil crianças foram diagnosticadas com câncer no brasil, 

o que corresponde a aproximadamente 20 casos para cada 1 milhão de crianças.  

 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/crescimento-e-desenvolvimento/desenvolvimento-infantil
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/crescimento-e-desenvolvimento/desenvolvimento-infantil

