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INTRODUÇÃO: O neuroblastoma
(NB) é
um
tumor
sólido
extracraniano com prevalência de
1/7000
crianças
na
idade
infanto-juvenil, responsável por
15% das mortes oncopediátricas
no Brasil.

sinais análogos a patologias
inerentes à infância, como:
febre, dor, emagrecimento,
constipação. A localização do
tumor associada à etiologia
ainda desconhecida, soma-das à
clínica
do
neuroblastoma
posterga o seu reconhecimento.

FIGURA 1. Gráfico com a relação de mortes
oncopediátricas (Fonte: Observatório de
Oncologia, 2017).

OBJETIVO: Reportar os aspectos
epidemiológicos mais comuns do
NB, que cursam com pior
desfecho pela dificuldade no
diagnóstico precoce para a
doença.
MÉTODOS: Feito uma revisão
sistemática,
em
inglês
e
português,
na
plataforma
PubMed com os descritores:
“neuroblastoma”,“epidemiology
”,“diagnosis” e “drug therapy”
associados ao operador “AND”.
Nos anos de 2015 a 2020;
Utilizou-se também os sites do
INCA e Uptodate.
DISCUSSÃO: O NB é uma doença
localizada, oligossintomática e
com diagnóstico tardio pelos

FIGURA 2: Principais partes do corpo
afetados pelo NB (Fonte: lineagotica.info).

CONCLUSÃO: Saber identificar as
possíveis alterações para a
doença, durante a anamnese e o
exame físico do infante são
desafios encontrados, para
melhor prognóstico.
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