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Declaração de Conflito de Interesses

De acordo com a Norma 1595/2000 do CFM e a Resolução RDC 96/2008 da 
ANS declaro que não tenho conflito de interesses com esta apresentação.
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Pressupostos:

1



(N=15)

(N=553)*



(N=15)

(N=553)*



(N=15)

(N=553)*

Mortalidade 326 32%



(N=15)

(N=553)*

UKCCMP Registry



(N=15)

(N=553)*



• Projeto pioneiro idealizado pela SBOC e aprovado em tempo recorde 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

• Objetivo: Conhecer melhor o impacto da epidemia do novo coronavírus em   

pacientes oncológicos.
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- Dentre várias questões, 3 se destacam:

2



- Dentre várias questões, 3 se destacam:

2



-% Comorbidades: 23,7%

NEJM 2020 Apr 30;382(18):1708-1720.

JAMA. 2020 Apr 22. doi: 10.1001/jama.2020.6775. [Epub ahead of print]

-% Câncer: ~1%  (N=10)
-Tx.  Incidência

de Câncer Pop geral
China

= 0,20% 

-% Comorbidades: 94%

-% Câncer: 6%  (N=320)

-Tx.  Incidência
de Câncer Pop geral

EUA
= 0,35% 

Cancer Commun (Lond). 2019 Apr 29;39(1):22.

Estimativa GLOBOCAN, 2018

Série da China COVID-19 + internados

Série de NYC COVID-19 + internados

N = 1099 pts

N = 5700 pts

2



- Dentre várias questões, 3 se destacam:

2



2

Câncer de 
Pulmão

Desfecho Enfermaria/Total 
(%)

UTI/Total (%)

Hospitalização 12/23 (52) 10/12 (83)

Insuficiência
respiratória severa

8/23 (35) 7/12 (58)

Robilotti et al, Nature Medicine 2020



COVID-19 + internados

- N=18 pts com história de câncer
(~1% do total);

(Necessidade de UTI ou
Ventilação Mecânica ou óbito)

- Desfecho combinado

Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):335-337.
Supplementary appendix

*

*

B) Maior Risco de evoluir com gravidade?
2

N = 1590 pts



- COVID19 +

-N= 334 pts com história de câncer (6% do total);

Annals of Oncology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.04.006.

B) Maior Risco de evoluir com gravidade?
2

N = 5688 pts



B) Maior Risco de evoluir com gravidade?
2



2



2



2

Desfecho Número Percentual

Morte 121 13%

Ventilação mecânica 116 12%

Internamento UTI 132 14%



2



- Dentre várias questões, 3 se destacam:

2



2

Peters AACR 2020



2



2
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Challenges Faced by Medical Journals During the COVID-
19 Pandemic. JCO 2020 Apr 8:JCO2000858.

Novo paradigma em 20203

Risco da exposição
ao COVID19

Risco do atraso do 
tratamento do 
câncer
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Paciente Procedimento Doença

Idade Utilização de recurso Severidade

Comorbididade Tempo de CC Impacto do retardo de 2-6 sem

Risco de infecção por COVID Enfermaria ou UTI Trat alternativo potencial



“Não estamos realizando rastreamento para câncer como mamografias para câncer de mama e tomografias para câncer de pulmão. 
EXISTE A PREOCUPAÇÃO POR ESTAMOS RETARDANDO TRATAMENTO PADRÃO PARA NEOPLASIAS POTENCIALMENTE CURÁVEIS.”

Novo paradigma em 20203

Komodo Health Chief Executive Dr. Arif Nathoo

April 28, 2020

Rastreamento para câncer de colo uterino68%

Realização de painéis para avaliação de colesterol67%

Realização de glicemias65%



Qual o impacto da 
COVID-19 nas visitas 
ambulatoriais?

April 23, 2020: Mehrotra, A et al. 

Novo paradigma em 20203



3

O
 E

st
ad

o
 d

e
 S

ão
 P

au
lo

. 1
3

 d
e 

m
ai

o
d

e 
2

0
2

0
. 

D
is

p
o

n
ív

el
em

: h
tt

p
s:

//
sa

u
d

e.
es

ta
d

ao
.c

o
m

.b
r/

n
o

ti
ci

as
/g

er
al

,p
an

d
em

ia
-d

o
-c

o
ro

n
av

ir
u

s-
fa

z-
ao

-m
en

o
s-

50
-m

il-
b

ra
si

le
ir

o
s-

d
e

ix
ar

am
-d

e-
se

r-
d

ia
gn

o
st

ic
ad

o
s-

co
m

-
ca

n
ce

r,
7

00
03

30
09

33
. 

Abril 2020: ↓70% cirurgias de câncer

ICESP: ↓30% novos pacientes

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pandemia-do-coronavirus-faz-ao-menos-50-mil-brasileiros-deixaram-de-ser-diagnosticados-com-cancer,70003300933


Dados provenientes de 270 práticas oncológicas clientes da Flatiron’s OncoEMR platform
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Consultas novas, por semana: redução de 3.000 (de 8.000 no início de
fevereiro para < 5.000 no final de abril; queda de cerca de 40%)

Novo paradigma em 20203



•Redução dramática no número global de pacientes após 9 de março.
•Redução no número de quimioterapias: 17% no Nordeste americano.
•Cancelamentos e ausência quase dobrou para cerca de 80%.

Novo paradigma em 20203



Estudos longitudinais serão necessários para entendermos como o retardo
nos diagnósticos e visitas causados pela pandemia modificarão a
mortalidade por câncer e como contingências terapêuticas (exemplo:
aumento de quimioterapia neoadjuvante) vão afetar os desfechos dos
pacientes.

Novo paradigma em 20203



April 29th 2020

Novo paradigma em 20203

6270

Adicionando os pacientes diagnosticados anteriormente, mortalidade pode chegar a 17 915

20%



Novo paradigma em 20203
Three Months of COVID-19 May Mean 80,000 Missed Cancer Diagnoses

Richard Franki
May 05, 2020

80.000 Diagnósticos de Câncer não realizados em 3 meses de COVID-19

20% Números baseados nos dados que incluiram 205 milhões de pacientes



Novo paradigma em 20203
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Challenges Faced by Medical Journals During the COVID-
19 Pandemic. JCO 2020 Apr 8:JCO2000858.
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Risco da exposição
ao COVID-19

Risco do atraso do 
tratamento do 
câncer



Vacina eficaz
Medicamento eficaz

Horizonte ainda distante…

Estudos em andamento…

https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic Ann Intern Med. 2020 Mar 27. doi: 10.7326/M20-1133. [Epub ahead of print]

Combate direto ao vírus Combate à propagação do vírus

Reforço a programas de educação de pacientes
(nas consultas, nas mídias socais etc..)

Redução da circulação de pessoas nas clínicas e 
hospitais quando possível

Risco da exposição ao COVID-19



https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic

Combate à propagação do vírus

Redução da circulação de pessoas nas clínicas e 
hospitais quando possível

Risco da exposição ao COVID-19

Medidas

Reforço a programas de educação de pacientes
(nas consultas, nas mídias socais etc..)



https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic

Ann Intern Med. 2020 Mar 27. doi: 10.7326/M20-1133. [Epub ahead of print]

Risco do atraso do tratamento do câncer

Medidas

Avaliação individual do risco
(caso a caso)

“ONE SIZE FITS ALL"



Ann Intern Med. 2020 Mar 27. doi: 10.7326/M20-1133. [Epub ahead of print]

LEGENDA



Objetivo: Evidenciar que o oncologista 

clínico está pronto para ajudar no 

retorno seguro dos paciente ao 

tratamento.

Ações: Sugestões de condutas 

técnicas, informações relevantes aos 

associados e orientações para 

pacientes.



Paciente de 60 anos, nunca tratado, EGFR mutado, ECOG 1.

Paciente de 57 anos, PD-L1 TPS 95% com grande volume tumoral, ECOG 1.

Paciente de 69 anos, com carcinoma epidermóide; progrediu após 3 linhas de
tratamento incluindo quimioterapia com “doublet” de platina e imunoterapia,
ECOG 3.

Câncer de Pulmão Metastático

Estratégias de enfrentamento4

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3



Crie planos para o manejo da crise: 

- Comunicação com os pacientes e staff;

- Priorização de tratamentos;

- Como proteger seus pacientes; 

- Como proteger seu staff e ajudá-los a superar o momento; 

Faz-se necessário tomar uma DECISÃO INDIVIDUAL para cada paciente: 
tenha em mente um processo decisório estruturado.

Managing Oncology Services During a Major Coronavirus Outbreak: Lessons 
From the Saudi Arabia Experience. Jazieh A et al. JCO GO, March 2020



• Quanto TEMPO a Pandemia vai durar?

• O que vai acontecer nos próximos meses, à medida que os casos
de COVID-19 diminuam ou aumentam?

• Como podemos preparar nossos serviços para o futuro? 



Mario Sergio Cortella

Obrigada ;)


