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A pandemia da doença de Coronavírus 2019 (COVID-19) está se expandindo 
rapidamente e levou a quase 8,5 milhões de infecções e a mais de 450.000 
mortes em todo o mundo (dados de 18 de junho de 2020). Uma meta-análise 
de 11 estudos relatou uma prevalência geral de câncer de 2% em pacientes 
com COVID-19. Pessoas com câncer são especialmente vulneráveis e podem 
sofrer graves complicações clínicas como resultado do COVID-19. No Brasil, 
estimam-se  625 mil novos casos de câncer por ano, o que pode colocar 
o país numa posição crítica quando se trata de proteger as pessoas com 
câncer se as medidas não forem implementadas adequadamente nos níveis 
nacional, organizacional e individual.
Além disso, com sinalizações de flexibilizar o isolamento, medidas 
prematuras podem resultar em um aumento nos casos de COVID-19 e, assim, 
colocar as pessoas com câncer em risco ainda maior. Este documento tem 
como objetivo esclarecer a gravidade do COVID-19 em pessoas com câncer e 
fornecer medidas fundamentadas em evidências para a proteção de pessoas 
com câncer à luz da situação emergente do COVID-19.

Câncer e COVID-19 no Brasil

 → O sistema de saúde já está sobrecarregado no Brasil, com desafios similares a de 
outros países do mundo, como alta incidência de câncer, escassez de recursos 
de saúde, acesso limitado a terapias e medicamentos contra o câncer e falta de 
médicos especializados (Lyons, Sankaranarayanan, Millar, & Slama, 2018).

 → A pandemia de COVID-19 pressionou ainda mais os sistemas de saúde a prestar 
assistência a um grande número de pessoas infectadas com a doença, ao mesmo 
tempo que mantém os serviços essenciais de saúde para o resto da população 
(Ueda et al., 2020).

 → O Brasil tem uma das maiores incidências de câncer na América do Sul.
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Medidas para proteger as pessoas com câncer em meio ao 
COVID-19

Desafios do 
sistema de 

saúde

Alta incidência 
de casos de 

câncer

COVID-19

Alto risco de 
pessoas com 

câncer

Necessidade de 
medidas preventivas e 
medidas proativas para 
limitar a exposição de 
pessoas com câncer 

ao novo coronavírus e 
gerenciar o atendimento 

àqueles confirmados 
com COVID-19.

Desafios no sistema de saúde brasileiro
Embora bases sólidas em um sistema de saúde sejam críticas para a resposta 
adequada e oportuna a uma doença, o sistema de saúde brasileiro enfrenta vários 
desafios que podem dificultar a resposta ao COVID-19, especificamente a populações 
vulneráveis, como pessoas com câncer.

1. Sistema de saúde com menor ênfase nas ações de prevenção e promoção da 
saúde

2. Fragilidades no processo de rastreamento, diagnóstico oportuno e 
encaminhamento para tratamento de câncer desde a atenção primária

3. Sistemas de informação frágeis e fragmentados
4. Dificuldades no engajamento do setor privado para a contenção do COVID-19
5. Disponibilidade limitada de suprimentos e equipamentos necessários (como leitos 

de UTI, ventiladores mecânicos, equipamento de proteção individual)
6. Custos elevados do tratamento de cânceres
7. Questões de saúde mental (como ansiedade, estresse e depressão) entre pessoas 

com câncer que receiam contrair COVID-19

Para proteger as pessoas com câncer de contrair COVID-19, medidas abrangentes em 
vários níveis, incluindo:

 → Nível individual
 → Nível dos cuidadores
 → Nível dos profissionais de saúde
 → Nível dos serviços de saúde 
 → Sistema de saúde
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A pandemia da doença de Coronavírus 2019 (COVID-19) está se expandindo rapidamente 
e levou a quase 8,5 milhões de infecções e a mais de 450.000 mortes em todo o mundo 
(Worldometer, 2020). Uma meta-análise de 11 estudos relatou uma prevalência geral 
de câncer de 2% em pacientes com COVID-19 (Densai, 2020). Pessoas com câncer são 
especialmente vulneráveis e podem sofrer graves complicações clínicas como resultado 
do COVID-19. No Brasil, estimam-se  625 mil novos casos de câncer por ano (INCA, 
2019), o que pode colocar o país numa posição crítica quando se trata de proteger as 
pessoas com câncer se as medidas não forem implementadas adequadamente nos 
níveis nacional, organizacional e individual. Além disso, com sinalizações de flexibilizar 
o isolamento, medidas prematuras podem resultar em um aumento nos casos de 
COVID-19 (Fadlallah & El-Jardali, 2020) e, assim, colocar as pessoas com câncer em risco 
ainda maior. Este documento tem como objetivo esclarecer a gravidade do COVID-19 em 
pessoas com câncer e fornecer medidas fundamentadas em evidências para a proteção 
de pessoas com câncer à luz da situação emergente do COVID-19.
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Em 18 de junho de 2020, o número de casos confirmados devido ao COVID-19 atingiu 
mais de 6,5 milhões de casos e 450 mil mortes em todo o mundo (Worldometer, 2020). 
O COVID-19 é particularmente crítico para a população de alto risco, incluindo idosos 
e pessoas com condições preexistentes, como diabetes, doenças cardiovasculares 
e câncer (Organização Mundial da Saúde, 2019). Pessoas com câncer são mais 
propensas a ter complicações clínicas graves e maus resultados devido ao seu sistema 
imunocomprometido causado pelo câncer e seu tratamento (Kutikov et al., 2020; Yang, 
Zhang & Yang, 2020; Zhang et al., 2020; Yu, Ouyang, Chua, & Xie, 2020; Shankar et al., 
2020). De acordo com um relatório da OMS sobre COVID-19, os pacientes com câncer na 
China tiveram um risco estimado duas vezes maior de COVID-19 em comparação com 
a população em geral (Organização Mundial da Saúde, 2020). Além disso, uma análise 
nacional da China constatou que os pacientes com câncer apresentavam maior risco 
de COVID-19, necessitavam de mais internações hospitalares e apresentavam risco 3,5 
vezes maior de necessitar de ventilação mecânica ou admissão na UTI, ou vir a óbito, 
em comparação com pacientes sem câncer (Liang et al., 2020 ) Devido ao surto de 
COVID-19, os pacientes com câncer enfrentam grandes riscos relacionados às admissões 
hospitalares e à incapacidade de receber os serviços médicos necessários quando 
necessário (Shankar et al., 2020).

EFEITOS DO COVID-19 NO 
CÂNCER

K2P Protegendo pessoas com câncer durante a pandemia COVID-19



CONTEÚDO

7

CÂNCER E COVID-19 NO 
BRASIL
O sistema de saúde já está sobrecarregado no Brasil, com desafios similares 
a de outros países do mundo, como alta incidência de câncer, escassez de 
recursos de saúde, acesso limitado a terapias e medicamentos contra o 
câncer e falta de médicos especializados (Lyons, Sankaranarayanan, Millar, & 
Slama, 2018).
A pandemia de COVID-19 pressionou ainda mais os sistemas de saúde 
a prestar assistência a um grande número de pessoas infectadas com a 
doença, ao mesmo tempo que mantém os serviços essenciais de saúde para 
o resto da população (Ueda et al., 2020).
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NO BRASIL, COMO EM OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA 
DO SUL, AS TAXAS DE CÂNCER TÊM AUMENTADO 
SIGNIFICATIVAMENTE E A INCIDÊNCIA DE CÂNCER 
(ESTIMADA EM 217,5 POR 100.000/HAB) ESTÁ ENTRE AS 
CINCO MAIORES DA REGIÃO - A MAIS ALTA NO URUGUAI 
(263,4) E A MAIS BAIXA NA GUIANA (105,4).
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DESAFIOS NO SISTEMA 
DE SAÚDE BRASILEIRO

Desde a identificação do primeiro caso de COVID-19 em 26 de fevereiro de 
2020 (Worldometer, 2020), o crescimento de casos tem sido tal que 960 mil 
casos estavam registrados, no Brasil, até 18 de junho de 2020. Embora bases 
sólidas em um sistema de saúde sejam críticas para a resposta adequada 
e oportuna a uma doença, o sistema de saúde brasileiro enfrenta vários 
desafios que podem dificultar a resposta ao COVID-19, especificamente a 
populações vulneráveis, como pessoas com câncer. Os desafios incluem: (1) 
Sistema de saúde com menor ênfase nas ações de prevenção e promoção 
da saúde, com pouco menos de 23% do orçamento do Ministério da Saúde 
destinado à Atenção Básica; (2) Fragilidades no processo de rastreamento, 
diagnóstico oportuno e encaminhamento para tratamento de câncer desde 
a atenção primária; (3) Sistemas de informação frágeis e fragmentados; (4) 
Dificuldades no engajamento do setor privado para a contenção do COVID-19; 
(5) Disponibilidade limitada de suprimentos e equipamentos necessários 
(como leitos de UTI, ventiladores mecânicos, equipamento de proteção 
individual); (6) Custos elevados do tratamento de cânceres; e (7) Questões 
de saúde mental (como ansiedade, estresse e depressão) entre pessoas com 
câncer que receiam contrair COVID-19, especialmente quando os recursos se 
tornam mais limitados (Uzzo & Kutikov, 2020).
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COM OS DESAFIOS EXISTENTES ENFRENTANDO O SISTEMA DE 
SAÚDE BRASILEIRO, A ALTA INCIDÊNCIA DE CASOS DE CÂNCER 
E A PANDEMIA DE COVID-19, EXISTE UMA NECESSIDADE 
URGENTE DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS E 
PROATIVAS EM MULTINÍVEIS PARA LIMITAR A EXPOSIÇÃO 
DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS E GERENCIAR CUIDADOS DAS 
PESSOAS COM CÂNCER QUE SÃO INFECTADAS PELO NOVO 
CORONAVIRUS.
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MEDIDAS PARA PROTEGER 
PESSOAS COM CÂNCER 
DURANTE O COVID-19

À medida que a pandemia avança, é 
necessária uma abordagem multinível 
para proteger as pessoas com câncer.

CONTEÚDO
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MEDIDAS PARA PROTEGER 
PESSOAS COM CÂNCER 
DURANTE O COVID-19

 → As medidas foram identificadas usando uma 
estratégia sistemática de busca.

 → A estratégia de busca resultou em 200 artigos, dos 
quais 52 eram relevantes para o tópico e 20 artigos 
foram integrados ao texto.

 → Foram utilizados relatórios da OMS e de outras 
autoridades de saúde.

Indivíduos

Cuidadore

Profissional de saúde

Serviço de saúde

Sistema de saúde

Framework de ação: COVID-19 e câncer
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NÍVEL INDIVIDUAL (PESSOAS COM CÂNCER)

 → Manter as práticas de higiene, lavando constantemente as mãos, cobrindo a 
boca com um lenço de papel ao tossir e espirrar, evitando tocar no rosto e 
limpando e desinfetando objetos com frequência (Shankar et al., 2020)

 → Usar máscaras adequadamente quando for ao hospital ou clínica (Bitar, 
Kattan, Kourie, Mukherji e Saghir, 2020)

 → Evitar estritamente o contato com alguém que esteja apresentando sintomas 
de COVID-19 (Public Health England, 2020)

 → Entrar em contato com os serviços de saúde em caso de histórico de 
contato com indivíduos que tenham COVID-19 ou que apresentem sintomas 
relacionados (Shankar et al., 2020)

 → Manter o distanciamento social com todas as pessoas para limitar a exposição 
potencial ao COVID-19 (Kotecha, 2020)

 → Solicitar que as entregas de alimentos ou medicamentos sejam deixadas na 
porta para minimizar o contato (Public Health England, 2020)

 → Parar de fumar e evite usar álcool ou drogas (Organização Mundial da Saúde, 
2019)

 → Evitar idas desnecessárias ao hospital (Shankar et al., 2020)

 → Utilizar a tecnologia (por exemplo, serviços on-line, telefonemas) para entrar 
em contato com profissionais de saúde ou com outros serviços essenciais 
(Public Health England, 2020) 
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NÍVEL DOS CUIDADORES

 → Os membros da família em contato com pessoas com câncer devem 
seguir as precauções padrão de higiene básica e respiratória e praticar o 
distanciamento social para reduzir o risco de transmissão do COVID-19 a 
pessoas com câncer (Public Health England, 2020)

 → As visitas de pessoas que fornecem apoio essencial a pessoas com câncer, 
como assistência médica, apoio pessoal e apoio social, devem continuar. 
No entanto, se os profissionais de saúde ou familiares apresentarem algum 
sintoma do COVID-19, deverão interromper suas visitas imediatamente (Public 
Health England, 2020).
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NÍVEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

 → Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequadamente para 
reduzir o risco de transmissão do COVID-19 e para a segurança de pacientes e 
profissionais de saúde (Bouffet et al., 2020)

 → Garantir um bom conhecimento do diagnóstico e sintomas do COVID-19 (Yang, 
Zhang & Yang, 2020)

 → Informar as pessoas com câncer sobre os sinais e sintomas do COVID-19 
(Shankar et al., 2020)

 → Monitorar de perto quaisquer sinais de COVID-19 em pessoas com câncer, pois 
são altamente suscetíveis a infecções (Kotecha, 2020; Shankar et al., 2020)

 → Desconstruir mitos e informações falsas e comunicar-se com pessoas com 
câncer oferecendo as informações corretas sobre o COVID-19 (Shankar et al., 
2020).

 → Adotar a vigilância e o tratamento intensivos para pacientes com câncer, 
especialmente pacientes mais velhos ou que sofrem de comorbidades 
infectadas com COVID-19 (Liang et al., 2020)

CONTEÚDO
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 → Identificar pacientes que podem se beneficiar de monitoramento e 
acompanhamento remoto (Al-Shamsi et al., 2020)

 → Evitar clínicas e unidades superlotadas, diminuindo o número de pacientes 
recebendo quimioterapia semanal e adotando, sempre que possível, 
tratamentos espaçados (Bitar, Kattan, Kourie, Mukherji e Saghir, 2020) e 
retardando o transplante de células-tronco quando o câncer pode ser 
controlado com tratamento regular (Shankar et al., 2020)

 → Limitar o número de visitantes das clínicas a apenas um visitante (Al-Shamsi 
et al., 2020)

 → Organizar ligações telefônicas diárias com pacientes com câncer antes de 
admiti-los no hospital para garantir que esses pacientes não apresentem 
sintomas compatíveis com o COVID-19 (You et al., 2020)

 → Se o hospital tiver um alto risco de transmissão do COVID-19, considere pesar 
o risco de atrasar o diagnóstico ou tratamento do câncer contra o risco de 
uma possível exposição ao COVID-19 (Kutikov et al., 2020; Shankar et al., 2020; 
You et al., 2020)

 → Reagendar cirurgias eletivas para casos estáveis de câncer (Liang et al., 2020). 
Essa decisão deve ser tomada tanto por oncologistas quanto por pacientes 
após avaliar os possíveis danos do atraso na cirurgia (Shankar et al., 2020; 
Yang et al., 2020).

 → Rastrear pacientes com câncer para COVID-19, levando em consideração seu 
histórico epidemiológico, como histórico de viagens e mobilidade (Yang et al., 
2020).

 → Considerar a substituição de drogas intravenosas por drogas orais e a infusão 
domiciliar de quimioterapia (Shankar et al., 2020; You et al., 2020) e o ajuste 
dos horários de dosagem de quimioterapia ou radioterapia para reduzir a 
frequência de internações hospitalares (You et al., 2020; Zhang et al., 2020).

 → Considerar interromper o tratamento imunossupressor para pacientes 
com alto risco ou diagnosticados com COVID-19 até que se recuperem 
completamente (Bitar, Kattan, Kourie, Mukherji e Saghir, 2020)

 → Informar os pacientes sobre os riscos potenciais de terapia ou cirurgia do 
câncer devido ao COVID19 (Al-Shamsi et al., 2020) e capacitar os pacientes a 
tomar decisões relacionadas ao seu tratamento, educando-os e fornecendo-
lhes os recursos necessários (Ueda et al., 2020).
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NÍVEL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (HOSPITAL, CLÍNICA E 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE)

 → Implementar uma triagem rigorosa dos sintomas do COVID-19 em clínicas de 
atendimento ambulatorial, incluindo unidades de infusão de quimioterapia e 
unidades básicas de saúde e encaminhe casos suspeitos com segurança, sem 
risco de transmissão da doença (Al-Shamsi et al., 2020)

 → Implementar medidas de prevenção e controle de infecção em unidades 
de saúde e fornecer aos profissionais de saúde equipamentos de proteção 
individual (EPI) (Adams & Walls, 2020)

 → Fornecer educação aos profissionais de saúde sobre higiene das mãos, 
medidas de controle de infecção, sinais e sintomas de COVID-19, viagens ou 
exposição de alto risco e importância de relatar novos sintomas (Al-Shamsi et 
al., 2020)

 → Dedicar profissionais de saúde exclusivos ao atendimento de pacientes com 
COVID-19 para reduzir o risco de transmissão a pacientes não infectados (Al-
Shamsi et al., 2020)

 → Reduzir o número de visitantes nos pontos de entrada/saída do hospital (Al-
Shamsi et al., 2020), restringir o número de pessoas que visitam os setores de 
oncologia (Kotecha, 2020) e leitos de pacientes pós-transplante (Shankar et al., 
2020)

 → Alavancar a comunicação em telessaúde (por exemplo, telemedicina, 
telefonemas, aconselhamento médico on-line) para minimizar o risco de 
infecção (Kutikov et al., 2020)

 → Garantir a comunicação entre as equipes de oncologia e hematologia para 
implementação oportuna de planos de contingência que equilibram riscos e 
protegem pacientes e profissionais de saúde (Willan, 2020)

 → Identificar um critério de priorização de paciente com câncer (com base no 
tipo de câncer, tipo de tratamento, gravidade da doença, expectativa de vida 
do caso etc.) para limitar o número de pacientes com câncer internados no 
hospital quando o hospital apresenta um alto risco de transmissão COVID-19 
ou baixa capacidade de prestar assistência (Kotecha, 2020; You et al., 2020)

CONTEÚDO
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 → Implementar protocolos de isolamento adequados para pacientes com câncer 
que necessitam de tratamento (Kutikov et al., 2020; Yu, Ouyang, Chua, & Xie, 
2020) e adotar medidas de separação (por exemplo, espaço mínimo entre 
assentos, separadores/paredes móveis, uso de máscaras por pacientes e 
funcionários) em ambulatórios de quimioterapia (You et al., 2020)

 → Fornecer infraestrutura e logística adequadas para facilitar a administração de 
agentes anticâncer intravenosos e subcutâneos nas casas dos pacientes (You 
et al., 2020)

 → Garantir que os departamentos de oncologia e radioterapia permaneçam 
livres de COVID-19, evitando a admissão de pacientes positivos para COVID-19 
nesses departamentos (You et al., 2020)

 → Implementar procedimentos de triagem seguros para avaliar qualquer 
sintoma de COVID-19 e necessidade de hospitalização em serviços de 
emergência (Al-Shamsi et al., 2020)

 → Fornecer máscara às pessoas com câncer com suspeita de COVID-19 e colocá-
las em uma sala de exames particular (Al-Shamsi et al., 2020)

 → Admitir pacientes com câncer infectados com COVID-19 quando necessário nos 
departamentos designados para COVID-19 (You et al., 2020; Kotecha, 2020)

 → Garantir a disponibilidade de apoio psicossocial para pacientes com COVID-19 
(especialmente pacientes com câncer) e suas famílias (Al-Shamsi et al., 2020; 
Hanna, Evans, & Booth, 2020)

 → Gerenciar a alocação apropriada de recursos limitados de assistência médica 
(por exemplo, enfermarias, leitos de UTI, ventiladores, produtos farmacêuticos, 
insumos de sangue, equipe e suprimentos médicos básicos) (Kutikov et al., 
2020)

 → Implementar medidas claras de comunicação e transparência entre as partes 
interessadas, fornecedores e organizações de saúde para gerenciar a escassez 
de medicamentos (Al-Shamsi et al., 2020)

 → Delimitar um local livre de COVID-19 para fornecer atendimento agendado 
para pessoas com câncer, quando possível (Bouffet et al., 2020)
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NÍVEL DO SISTEMA DE SAÚDE

 → Garantir a continuidade dos serviços de saúde (instalações, pessoal, 
medicamentos, suprimentos, dispositivos médicos) (Organização Mundial da 
Saúde, 2020)

 → Aumentar a conscientização sobre a prevenção do COVID-19 entre pessoas 
com câncer usando diferentes plataformas (por exemplo, mídias sociais, 
briefings) (Shankar et al., 2020)

 → Monitorar dados coletados sobre pacientes com câncer infectados com 
COVID-19 para informar a tomada de decisões relacionadas ao tratamento do 
câncer (Wang, Ng & Brook, 2020)

 → Alavancar a comunicação em telessaúde para reduzir riscos da assistência 
presencial ao câncer nos sistemas de saúde (Kutikov et al., 2020; Wang & 
Zhang, 2020; You et al., 2020)

 → Analisar a cadeia de suprimentos e os estoques de medicamentos essenciais 
e tecnologias da saúde (Organização Mundial da Saúde, 2020)

 → Proteger a saúde física dos profissionais de saúde da linha de frente, 
garantindo o acesso aos EPIs (Organização Mundial da Saúde, 2020)

 → Aumentar o número de hospitais designados para receber casos COVID-19 e 
aumentar a capacidade da UTI (Organização Mundial da Saúde, 2020)

 → Reforçar os procedimentos operacionais padrão para mecanismos de controle 
de infecção com base em instalações em todos os ambientes de saúde 
(durante o transporte, nos hospitais, na atenção primária) (Organização 
Mundial da Saúde, 2020)

 → Avaliar e mitigar possíveis barreiras financeiras, operacionais e logísticas ao 
acesso aos cuidados (Organização Mundial da Saúde, 2020)

 → Implementar medidas fortes de proteção pessoal para pessoas com câncer ou 
sobreviventes de câncer (Liang et al., 2020)

 → → Atualizar e disseminar regularmente as melhores práticas e diretrizes para 
prevenção e gerenciamento do tratamento do câncer

CONTEÚDO
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À medida que a pandemia avança, 
é necessária uma abordagem 
multinível para proteger as pessoas 
com câncer. Isso pode incluir 
equilibrar escolhas difíceis, como 
avaliar os benefícios e os riscos de 
adiar ou reagendar tratamentos ou 
cirurgias e prestar assistência com 
recursos limitados (Kutikov et al., 
2020; Ueda et al., 2020).
As pessoas com câncer também têm 
a responsabilidade de praticar o 
distanciamento social e a higiene 
para limitar sua exposição ao 
COVID-19.
Para garantir a proteção adequada 
das pessoas com câncer durante a 
pandemia de COVID-19, é necessário 
colaborações multissetoriais entre 
várias organizações de partes 
interessadas, incluindo o Ministério 
da Saúde, o INCA, as associações 
e conselhos profissionais, os 
serviços de saúde e as associações 
de pacientes, colaborando em 
implementar, monitorar e avaliar a 
eficácia das intervenções.
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