ONCO-HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA
RECOMENDAÇÕES EM VIRTUDE DA CRISE DO CORONAVÍRUS DIRECIONADAS
EXCLUSIVAMENTE AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM COM
ONCOLOGIA, ONCO-HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
PEDIÁTRICOS
Atualização em 24/03/2020
A pandemia do Coronavírus (COVID-19) traz grande preocupação para os profissionais
da saúde, bem como para a população. As pessoas com maior risco de doença grave pelo
COVID-19 são os idosos e aquelas de qualquer idade com problemas de saúde, como diabetes
e hipertensão.
Conforme dados que estamos recebendo e sendo atualizados diariamente, crianças em
geral parecem apresentar quadros bem menos intensos embora possam transmitir a doença.
Diferente de outras doenças infecciosas, onde a letalidade e a mortalidade são mais altas nos
pacientes imunossuprimidos, os dados recebidos até agora no que tange ao transplante de
medula óssea e crianças em tratamentos oncológicos não apontam para um desfecho pior
nesses pacientes, no caso particular do COVID-19. Continuam como sempre, muito susceptíveis
a outras infecções.
Fizemos essas orientações baseadas num consenso e usando informações
internacionais que pudemos colher nesse período.
O Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da ABHH, a SOBOPE e a SBTMO
fazem as seguintes recomendações:
1- Restrição de visitas em casa e no hospital para o mínimo possível;
2- Adiamento das consultas de seguimento tardio;
3- Reforço nas medidas de higienização das mãos e respeito máximo aos isolamentos;
4 - Adequar as agendas de atendimento evitando aglomerações;
5 - Considerando, até o momento, a baixa mortalidade de crianças em tratamento, conforme
dados preliminares internacionais, medidas como postergar ou diminuir intensidade da
quimioterapia SOMENTE devem ser tomadas e em ÚLTIMO caso após discussão em equipe do
risco que esta conduta possa levar ao paciente
6 - Trabalhar em parceria com a CCIH local para adequar as medidas de isolamento de
profissionais da saúde;
7 - Dado que o Brasil é um país de dimensões continentais e com provável incidência e
mortalidade muito diferente de região para região, cuidar para não adotar medidas extremas e

sem embasamento teórico que possam prejudicar os jovens pacientes, muitos deles com
chances elevadas de cura;
8 – As casas de apoio devem intensificar suas medidas de higiene já anteriormente adotadas
Circulam ainda duas recomendações para pacientes do Children’s Oncology Group (em
espanhol) e uma inglesa gentilmente traduzida pelo Grupo Brasileiro de Tumores Renais
(GBTR). Ambas estão alinhadas e podem, a critério de cada um, serem devidamente
encaminhadas aos pacientes.
COVID-19 y Su Niño(a), Adolescente o Adulto Joven.
COG. https://childrensoncologygroup.org/downloads/COVID‘9_and_Your_Child_with_Cancer_Spanish_3.20.20.pdf
Orientação COVID-19 para crianças e jovens com câncer e em tratamento. GBTR
Texto original: https://www.cclg.org.uk/Coronavirus-advice
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