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INTRODUÇÃO
A neoplasia maligna de estômago
(NME) é o quinto tipo mais comum de
câncer e o segundo mais letal no
mundo, afeta principalmente adultos,
já que 95% dos NME ocorrem em
pacientes acima dos 40 anos,
demonstrando que a sua incidência no
público pediátrico é rara. A sua
etiologia está diretamente relacionada
a questões genéticas e ambientais.

OBJETIVOS
Analisar a epidemiologia do número de
internações e óbitos causados por
NME em crianças no Brasil.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional
ecológico, com dados obtidos a partir
do
Sistema
de
Informações
Hospitalares do SUS. Foi analisado o
número de internações e óbitos
causadas por NME, a âmbito nacional e
por região e Unidade Federativa de
janeiro/2008-dezembro/2019;
com
delimitação de faixa etária (0-9 anos de
idade) e sexo.

RESULTADOS
No período analisado foram registradas
775 internações por NME com
prevalência no sexo masculino (54,1%).
A região Norte apresentou o maior
número de internações (26,32%), já a
região Centro-Oeste foi a menor
(6,58%).

Quanto à faixa etária a maior
incidência foi em menores de 1 ano
(42,10%).
Além
disso,
foram
notificados 62 óbitos por NME, com
prevalência do sexo masculino
(51,61%). A faixa etária com maior
número de óbitos foi a menor que 1
ano (72,58%).
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Gráfico 1. Número de Óbitos por NME, por região do Brasil, entre os
anos de 2008-2019

CONCLUSÃO
Depreende-se que houve maior
prevalência das internações e óbitos
por NME em menores que 1 ano, do
sexo masculino, evidenciando a
necessidade de políticas públicas com
foco de atuação nesse perfil, já que é
de extrema raridade a presença de
NME nessa faixa etária. Além disso, as
regiões Norte e Nordeste também
devem ser privilegiadas por essas
ações, visto que apresentaram o maior
número de internações e de óbitos,
respectivamente.
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