


A pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tem causado extrema 

preocupação no mundo. Isso se deve à rápida velocidade com que 

o vírus é transmitido e a potencial gravidade da doença causada por 

ele em uma parte da população. 

Mesmo com as medidas de isolamento social, algumas pessoas 

precisam se deslocar eventualmente, principalmente aquelas que já possuem 

uma condição médica em acompanhamento ou apresentam sinais e sintomas 

de outras doenças1. Esse é o caso, por exemplo, de pacientes oncológicos 

em seus diferentes estágios de acompanhamento, alguns dos quais podem 

apresentar risco de uma evolução mais agressiva do vírus, caso ele chegue 

a contaminá-los1. 

Esse guia foi criado para ajudar essas pessoas a se manterem seguras enquanto 

continuam seus cuidados de saúde.

Olá,



Alguns cuidados devem ser tomados para evitar que pacientes 
oncológicos se exponham ao risco de serem infectados pelo 
coronavírus:

Ficar em alerta para qualquer sintoma: febre, coriza, tosse seca 
e falta de ar. Diante desses sintomas, o seu médico deve ser 
procurado imediatamente2.

Evitar ter contato com aqueles que apresentem sintomas 
de infecções respiratórias1. Devem da mesma forma evitar 
contato com pessoas recém-chegadas do exterior, com 
ou sem sintomas gripais1.

Evitar contato físico, como cumprimentos com beijos e abraços 
ou aperto de mãos1.

Manter uma distância segura de 2 metros das outras pessoas³.

Praticar a etiqueta respiratória. Quando for tossir ou espirrar, 
leve o antebraço sobre o nariz e a boca ou cubra o rosto com 
um lenço de papel descartável - sempre descartando o material em 
seguida - para evitar que gotículas sejam espalhadas pelo ambiente4. 

Familiares ou pessoas próximas de pacientes oncológicos devem evitar 
contato com quem tenha sintomas de gripe, suspeita ou diagnóstico 
confi rmado de Covid-195. 

Medidas de prevenção e controle 
Recomendações gerais



Evite também viagens não prioritárias. E quando precisar viajar, 
pesquise os protocolos de segurança das autoridades de saúde 
locais3. 

Evite ambientes fechados, principalmente com muitas pessoas 
no local¹. 

Lavar as mãos com frequência utilizando água e sabão, seguindo 
esses passos6:

Abra a torneira, molhe 
as mãos e passe sabão 

nas palmas e nas costas 
de cada mão.

Esfregue uma mão 
na outra.

Entrelace os dedos 
e continue esfregando 

as palmas e as costas das 
mãos.

Com as mãos em formato de 
concha, passe as pontas dos 
dedos de uma mão na palma 

da outra. Repita o mesmo 
movimento com os outros 

dedos na outra mão.

Esfregue os 
punhos.

Lave os polegares, 
fazendo movimentos 

circulares. 

Seque com um 
papel toalha.

Feche a torneira 
também com 
papel toalha.

Enxague. �Só use toalha de 
pano se não for 

compartilhar com 
outras pessoas.



Quando não for possível lavar as mãos, higienize regularmente 
as mãos com álcool em gel 70% por 20 a 30 segundos6. 

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Não dividir utensílios (pratos, copos, talheres) com outras pessoas7.

Utilização de máscaras

Pacientes oncológicos que precisam sair de casa para seguir seus 

tratamentos devem utilizar máscaras para proteção contra a 

Covid-19 o tempo todo em que estiverem fora de casa. Elas podem 

ser fabricadas de material caseiro (tecido duplo) ou descartável, 

devem sempre cobrir o nariz e a boca, não podem ter rupturas no 

tecido e não podem deixar espaços nas laterais8. No caso da más-

cara de tecido, se permanecer longe de casa por várias horas, é 

recomendável levar mais de uma máscara, pois ela deve ser trocada 

depois de três horas de uso, no máximo, ou sempre que estiver úmida8.



Quais pacientes oncológicos 
correm maiores riscos?

Além disso, leve embalagens (plásticas ou de papel) para guardar 

a máscara retirada na hora da troca e garantir que ela não entre 

em contato com outros objetos, até que a pessoa chegue em casa 

e possa lavá-la. E sempre higienize as mãos após manusear 

a máscara8.

Ao realizar refeições fora de casa, não deixe a máscara sobre 

a mesa (coloque-a sempre em uma embalagem plástica ou 

de papel).

Pacientes que estão sem evidência de doença e que não estão 

em tratamento oncológico têm o risco aproximado de uma pessoa 

da mesma idade que não teve câncer5.



Entre os pacientes com câncer, os que têm maior risco de 

desenvolver a forma grave da infecção pela Covid-19 são aqueles: 

com neoplasias hematológicas (como leucemias, linfomas 

e mieloma múltiplo); aqueles que passaram por transplante 

de medula óssea e aqueles em tratamento com quimioterapia5.

É importante que o paciente já diagnosticado com câncer não 

interrompa o tratamento sem o conhecimento do médico. As 

pessoas que apresentam qualquer sintoma suspeito também não 

devem deixar de procurar o profi ssional de saúde para investigação 

adequada. Os exames periódicos de acompanhamento não devem 

ser postergados e devem ser realizados sempre conforme a 

orientação médica. Para isso, você pode seguir alguns protocolos 

de segurança para manter o cuidado com a sua saúde, como: 

Atendimentos médicos

Evite contato físico direto com qualquer pessoa, incluindo seu médico 
e sua equipe1.



Tenha a mesma atitude com outras pessoas que circulam pelo hospital, 
clínica ou laboratório1.

Evite ambientes fechados ou use-os apenas quando realmente for 
necessário1.

Use máscara e exija que o seu médico e equipe também estejam paramen-
tados com os devidos equipamentos de segurança9.

Permaneça somente o tempo necessário no estabelecimento de 
saúde1.

Avise na recepção do local se estiver com sintomas de Covid-19 para 
que o estabelecimento possa tomar todas as medidas necessárias para 
que outros pacientes não sejam contaminados10.

O paciente oncológico pode, ainda, optar pelo atendimento remoto, 
ou seja, por telemedicina11. Informe-se na unidade de saúde que você 
frequenta sobre a possibilidade de receber atendimento à distância.

Caso precise utilizar transporte público, mantenha distância dos demais 
passageiros, especialmente os que apresentam sintomas de gripe 
como espirro ou tosse12. Além de utilizar máscara, durante o percurso, 
não toque o rosto, a boca e o nariz e evite tocar também os cabelos12. 

Também passe álcool nas mãos e, assim que sair do veículo, lave as 
mãos e o antebraço com água e sabão12.

Covid-19 e os tratamentos oncológicos



Os pacientes que fazem tratamentos oncológicos não devem 

interromper os seus tratamentos sem orientação e acompanha-

mento médico5. 

No caso de o paciente apresentar em algum momento sintomas que 

possam ser relacionados à Covid-19 como febre, coriza, tosse seca 

e falta de ar, deve-se contatar imediatamente os profi ssionais 

e serviços de saúde2. 

Em casos de o paciente oncológico ser diagnosticado com Covid-19, 

o médico responsável pelo caso deve ser informado imediatamente. 

É importante reforçar que já existem protocolos específi cos para 

dar continuidade ao tratamento de diferentes tipos de câncer no 

contexto da Covid-19 e o profi ssional de saúde é quem deve fazer 

essa avaliação14.

Conforme decisão do médico, para cada paciente, existem também 

opções de medicamentos orais que podem ser administrados em casa, 

sem a necessidade de que o paciente se desloque para a realização do 

tratamento14.

Ainda não há cura para a Covid-19...
e a prevenção é o melhor remédio



Importante salientar que, até o momento atual, não existe nenhuma 

vacina ou medicamentos específi cos para prevenção da Covid-19. 

É muito importante buscar informações com embasamento 

científi co, e sempre consultar o seu médico14. 

Tomando os devidos cuidados, continua tudo bem tratar o câncer. 

Por isso, o paciente oncológico deve manter o foco nos cuidados 

com a sua saúde e o seu tratamento mesmo durante a pandemia14. 
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