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Coronavírus é uma 
família de vírus que 
causam infecções 

respiratórias e 
imunológica. 



OS PRINCIPAIS 
SINTOMAS SÃO:

Febre Tosse Falta de ar



FAZEM 
PARTE DO 
GRUPO DE 
RISCO: 
Idosos, gestantes, 
pacientes portadores 
de doenças 
cardiovasculares, do 
sistema digestivo ou 
respiratório e paciente 
com câncer, que também 
estão mais vulneráveis e 
fazem parte do 
grupo de risco.



Pacientes oncológicos costumam 
ter queda na imunidade devido 
à própria doença ou por conta 

dos tratamentos a que são 
submetidos.



Neste sentido é importante 
que tenham alguns cuidados 

especiais durante esse momento 
de pandemia de coronavírus. 



ENTRE OS 
CASOS DE 

CÂNCER OS 
DE MAIOR 

RISCO SÃO:



Neoplasia hematológicas 
(leucemia, linfomas e 
mieloma múltiplos).



Os que passaram por 
transplante de medula.



E os casos que fazem 
tratamento com 
quimioterapia.



Além de todos os cuidados 
recomendados pelo 
ministério da saúde, 
existem alguns específicos 
para pacientes 
oncológicos, segundo a 
Sociedade Brasileira 
de Oncologia 
Clínica:



Os pacientes com câncer devem evitar 
contato com qualquer pessoa que tenha 

sintomas gripais ou com suspeita de 
COVID-19.



A Sociedade Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC) recomenda 

NÃO INTERROMPER os tratamentos 
oncológicos.



Caso apresente sintomas sugestivos de 
infecção pelo coronavírus, como febre, 
coriza, tosse seca e falta de ar, entrar 
em contato imediato com seu médico 

ou procurar um serviço de saúde.



Quem já terminou o tratamento 
oncológico há mais de 1 mês deverá ter 
os mesmos cuidados que a população 

em geral.



Evitar ambientes fechados e 
principalmente aglomerações.



Permanecer somente o tempo 
necessário no ambiente hospitalar.



Pacientes que vão a um hospital 
oncológico devem ir acompanhadas 

de apenas uma pessoa e este 
acompanhante não pode apresentar 

nenhum sintoma de gripe.



Pacientes oncológicos devem usar 
máscaras quando for necessário 

circular em locais com muitas pessoas 
ou quando apresentar sintomas de 

gripe.



Substituir a máscara cirúrgica após 
duas horas de uso ou quando ficar 

úmida.



Restringir as visitas a pacientes por 
conta do novo Coronavírus.



Fonte: www.sboc.org.br


