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1. INTRODUÇÃO: 

No final de 2019, o mundo entrou em contato com uma síndrome respiratória aguda (SRAG) 

grave causada pelo Coronavírus tipo 2 (SARS-CoV-2).  A infecção foi capaz de evoluir de uma epidemia 

para pandemia em meses, sendo que em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou emergência de saúde pública mundial1. O coronavírus dispõe de uma alta virulência com 

transmissibilidade por meio do contato direto com pessoa doente, através da inalação de 

microgotículas2,3 podendo levar a uma infecção aguda limitada, ou acarretar quadros respitaróios graves 

e morte4. 

Com o número crescente de casos com necessidade de assistência hospitalar, alta ocupação de 

leitos e situações próximas ao colapso das redes de saúde, o ambiente hospitalar necessitou se adaptar 

ao um novo modus operandi5. Planos de atendimento visando a otimização do espaço hospitalar6 foram 

delimitados, acarretando no remanejamento de profissionais para linha de frente7,8. Entretanto, 

demandas eletivas e de rotina permanecem coexistindo com o cenário pandêmico. Mudanças na 

logística dos atendimentos, associado ao redirecionamento de profissionais, impactaram no atendimento 

de pacientes com outras necessidades6, avigorando a necessidade de planos de reforço ao sistema de 

saúde9. Entre os tumores mais recorrentes encontram-se os tumores de cabeça e pescoço (TCP)10, que 

abrangem um grupo amplo e heterogêneo, proveniente de diferentes áreas anatômicas com fatores de 

risco diversos, desatacam-se os carcinomas do trato aerodigestivo superior, tumores de glândula, 

linfomas e sarcomas10–12.  Pacientes com tumores malignos atendidos entre os primeiros 45 dias após 

diagnóstico possuem taxas de sobrevida superiores àqueles que dispõem de quaisquer atrasos no 

atendimento13. Porém, a maioria dos casos somente são diagnosticados em estágios avançados, com 

grande impacto na qualidade de vida e sobrevivência do portador14. Por isso, este trabalho visa avaliar 

o impacto da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) nos tumores de cabeça e pescoço no 

Hospital de Clínicas-UNICAMP. 
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METODOLOGIA: 

O trabalho foi aprovado no comitê de ética em pesquisa do HC-Unicamp sob o número 

50443721.5.0000.5404. Foi realizado um levantamento de prontuários a partir de 2018 até fim de 2021, 

com a finalidade de coletar dados clinicopatológicos dos pacientes com tumores de cabeça e pescoço 

atendidos no Hospital de Clínicas - HC/UNICAMP.  Foram incluídos todos os pacientes, de todas as 

idades e sexo, que possuiam prontuários completos.  Serão excluídos os casos que ainda estão em 

processo diagnóstico, como também os pacientes com lesões de peles e não-neoplasicas.  

Os pacientes foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro (A) o grupo pré-pandemia, 

representado pelos atendimentos realizados nos anos de 2018 e 2019; e o segundo (B), o grupo de 

atendimentos durante a pandemia representado pelas consultas realizadas nos anos de 2020 e 2021.  

Os dados qualitativos e quantitaivos foram tabulados sendo realizado posteriormente média, 

mediana e desvio padrão nos dados. A perda de seguimento (LOF) foi considerada em pacientes sem 

atendimento por mais de 12 meses.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O grupo A foi composto por 327 pacientes sendo n=157 atendindo 2018 e, n=170 em 2019. O 

grupo B foi composto por 366 pacientes sendo n=146 no ano de 2020 e n=220 em 2021. Uma grande 

parte dos pacientes atendindos em 2018 foi diagnósticado e tratado em 2017, excluindo esses casos da 

pesquisa e diminuindo o n relativo a esse ano. É interessante citar que como o HC é um hospital de 

grande fluxo, os pacientes diagnósticados em 2019 podem ter tido o seu tratamento atrasado devido a 

pandemia. Isso é significante já que o ano de 2020 apresentou o segundo menor número de pacientes 

e provalmente representam não apenas novos casos, mas também consultas acumulados do ano de 

2019. No grupo A, 71,0% dos pacientes foram do sexo masculino, enquanto 29,0% foram do feminino.  

A média de idade foi de 56,54 ± 15,71 anos. Dos tumores 76,2% foram malignas e 23,8% benignas, o 

tumor mais prevalente nessa amostra foi o carcinoma espinocelular (CEC) representando 81,5% dos 

casos, seguido de neoplasias de glândula salivar com 7,0% (fig. 1). Nas neoplasias benignas, os 

papilomas foram os mais frequentes (42,1%) (fig. 2). Já no grupo B, 71,7% dos pacientes eram do sexo 

masculino, enquanto 28,3% eram do feminino. A média de idade foi de 60,5 ± 14,31 anos, dos tumores 

88,1% foram lesões malignas e 11,9% foram benignas, o CEC representou 80,0% dos tumores, seguido 

de outras neoplasias malignas com 11%. O CEC geralmente é de fato o tumor mais frequente quando 

comparado com outros levantamentos de casos da literatura15, apesar de outros estudos apontarem que 

os tumores benignos são mais frequentes16. Entretanto, como o Hospital das Clínicas- UNICAMP é um 

centro de tratamento de tumores malignos, a frequência de lesões benignas pode ser menor, uma vez 

que outros serviços, como o de bucomaxilo, absorvem este tipo de paciente. 
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No grupo A, 6,8% dos pacientes chegaram no atendimento com tumores T1, enquanto 13,9% 

apresentaram T2, 15,5% T3 e por fim, 23,6% pacientes tinham o estadiamento T4. A maior parte dos 

pacientes estavam no estágio IV (60%) e a média do tempo entre o diagnóstico até o tratamento foi de 

57,85 dias. Já para o grupo B, 10,6% dos pacientes chegaram com tumores T1, enquanto 7,1% 

apresentaram T2 e 16,3% eram T3. A maior parte dos pacientes (29,6%) apresentavam tumores T4 

(29,6%), e estágio IV da doença (69,3%) (fig. 3 e 4) com um tempo médio do diagnóstico até o tratamento 

de 83,47 dias. É importante ressaltar que mesmo que o grupo B não apresente um n muito menor que 

do grupo A, os pacientes do grupo B apresentaram mais tumores malignos em estagios avançados, 

especiamente no ano de 2020. Isso pode ser explicado por três fatos: 1) houve um acúmulo dos casos 

pelo remanejamento de médicos para linha de frente, 2) demora na busca de atendimento, sobretudo 

nos anos de pandemia pelo risco de contágio e, 3) alta ocupação hospitalar, inviabilizando cirurgias com 

necessidade de UTI. No ano de 2021 um aumento importante nos atentimentos foi notado. Isso 

Figura 2: Tumores Malignos em pacientes atendidos pré e pós 
pandemia da Covid 19 

Imagem 4: Estadiamento AJCC dos pacientes atendidos pré e 
pós pandemia da Covid 19 
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Figura 1: Tumores Benignos em pacientes atendidos pré e pós 
pandemia da Covid 19 

Imagem 3: Estadiamento TNM dos pacientes atendidos pré e pós 
pandemia da Covid 19 
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provalemnte pode está relacionado com uma cobertura vacinal mais ampla e queda da mortalidade 17,18. 

Porém, apesar de uma maior diponibilidade de leitos e funcionarios hospitalares, o alto número 

de casos avançados de lesões ainda ainda pode ser notado. Isso se dá principalmente pelos casos não 

diagnosticados e não tratados do ano do início da pandemia. 

 

CONCLUSÕES: 

A pandemia de Covid-19 readaptou o atendimento hospitalar, tendo impacto principalmente nos 

casos que necessitavam de atendimento especializado, como em tumores de cabeça e pescoço. Neste 

trabalho, os pacientes atendidos durante a pandemia, sobretudo no ano de 2020, apresentaram tumores 

mais avançados, apesar do baixo número de atendimetos do ano. Isso demostra a sobrecarga do 

sistema de saúde durante a pandemia somado principalmente como a menor procura por atendimento 

médico nesse período. Um reflexo dos casos acumulados de 2020 é visto na maior demanda no ano de 

2021, além da um número importante de pacientes com tumores avançados.    
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