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RESUMO 

Pacientes oncológicos com Covid-19 apresentam-se sob uma condição clínica mais grave 
devido ao enfraquecimento do sistema imunológico, requerendo internação, quase 
sempre, em unidades de terapia intensiva. Objetivou-se caracterizar o perfil clínico de 
pacientes oncológicos diagnosticados com Covid-19 internados em UTI. Tratou-se de um 
estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, realizado na Unidade de 
Terapia Intensiva do Hospital de Câncer de Pernambuco, tendo sido selecionados todos 
os pacientes oncológicos que precisarem ser internados na unidade de tratamento 
intensivo com diagnóstico de Covid-19 durante os meses de abril a dezembro de 2020 e 
de janeiro a março de 2021. Houve predomínio de pacientes dentro da faixa etária de 51-
60 anos; do gênero feminino; com câncer de mama; hipertensão e diabetes como outras 
comorbidades associadas; com desfecho clínico de óbito; período de admissão em maio 
e julho de 2020, bem como janeiro de 2021; tempo decorrido entre coleta de exame e 
obtenção de resultado dentro de dois dias; e tempo de internação de até sete dias. 
Concluiu-se que o Covid-19 agrava ainda mais o quadro clínico do paciente oncológico, 
implicando, muitas vezes, inclusive efeito deletério, levando-os ao fim do ciclo de suas 
vidas. 
Palavras-chave: Câncer. Covid-19. Unidade de Terapia Intensiva. 
 
ABSTRACT 
Cancer patients with Covid-19 present themselves under a more severe clinical condition 
due to weakening of the immune system, requiring hospitalization, almost always, in 
intensive care units. The objective of this study was to characterize the clinical profile of 
cancer patients diagnosed with Covid-19 hospitalized in the ICU. This was a descriptive, 
cross-sectional study with a quantitative approach, carried out in the Intensive Care Unit 
of the Cancer Hospital of Pernambuco, and all cancer patients who need to be admitted 
to the intensive care unit with diagnosis of Covid-19 were selected during the months of 
April to December 2020 and from January to March 2021. There was a predominance of 
patients within the age group of 51-60 years; females; with breast cancer; hypertension 
and diabetes as well as other associated comorbidities; with clinical outcome of death; 
admission period in May and July 2020, as well as January 2021; time elapsed between 
collection of examination and obtaining results within two days; and hospitalization time 
of up to seven days. It was concluded that Covid-19 further aggravates the clinical picture 
of cancer patients, often implying a deleterious effect, leading them to the end of the cycle 
of theirlives. 
Keywords: Cancer. Covid-19. Intensive Care Unit. 
 

 

 



RESUMEN 

Los pacientes con cáncer con Covid-19 se presentan bajo una condición clínica más grave 
debido al debilitamiento del sistema inmunológico, requiriendo hospitalización, casi 
siempre, en unidades de cuidados intensivos. El objetivo de este estudio fue caracterizar 
el perfil clínico de los pacientes oncológicos diagnosticados con Covid-19 hospitalizados 
en la UCI. Se trata de un estudio descriptivo, transversal y de abordaje cuantitativo, 
realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Oncológico de Pernambuco, 
y se seleccionaron todos los pacientes oncológicos que necesitan ingresar a la unidad de 
cuidados intensivos con diagnóstico de Covid-19 durante los meses de abril a diciembre 
de 2020 y de enero a marzo de 2021. Hubo un predominio de pacientes dentro del grupo 
de edad de 51-60 años; hembras; con cáncer de mama; hipertensión y diabetes, así como 
otras comorbilidades asociadas; con resultado clínico de muerte; período de admisión en 
mayo y julio de 2020, así como enero de 2021; el tiempo transcurrido entre la recogida 
del examen y la obtención de resultados en un plazo de dos días; y tiempo de 
hospitalización de hasta siete días. Se concluyó que el Covid-19 agrava aún más el cuadro 
clínico de los pacientes con cáncer, lo que a menudo implica un efecto perjudicial, 
llevándolos al final del ciclo de susvidas. 
Palabras-clave: Cáncer. Covid-19. Unidad de Cuidados Intensivos. 
 

1 INTRODUÇÃO 
O câncer é um termo comumente utilizado para denominar um conjunto de mais 

de 100 tipos de enfermidades, as quais apresentam em comum o crescimento desordenado 

de células, que invadem tecidos e órgãos, podendo alcançar outras regiões do corpo, 

caracterizando-se a metástase (FERREIRA et al., 2020).  

Atualmente tem a representatividade do status de notório problema de saúde 

pública, uma vez que acomete considerável parcela da população mundial. No que tange 

aos dados epidemiológicos brasileiros, por exemplo, estima-se que, para cada ano do 

triênio 2020-2022, haja uma incidência de 625 mil novos casos, sendo 29,2% deste de 

próstata; e 29, 7% de mama (RODRIGUES; VIEIRA; SANTOS, 2020).   

Cada tipo de tratamento implica efeitos específicos e requer cuidados importantes, 

mas se torna conveniente salientar que a quimioterapia acarreta a imunossupressão como 

um dos efeitos mais comprometedores do estado de saúde, uma vez que atenua a 

funcionalidade do sistema imunológico, fazendo com que o indivíduo fique mais 

propenso ao desenvolvimento doenças oportunistas, incluindo quadros virais como a 

alarmante e inquietante Covid-19 (BAIOCCHI, 2017; BRASIL, 2020). 

Levando-se em consideração a história natural da doença, atingindo-se o horizonte 

clínico, os sintomas serão deflagrados e variam desde quadros leves como principalmente 

febre, tosse seca e fadiga; até quadros mais graves, que irão requerer internamento em 

unidade de tratamento intensivo (UTI), como dispneia e pneumonia com insuficiência 



respiratória, podendo o indivíduo evoluir para o óbito (WENHUA et al., 2020; 

SHANKAR et al., 2020; THOMAS et al., 2017). 

Percebe-se, pois, o fato de se estar diante da coadunação de duas problemáticas: a 

pandemia da Covid-19 e o acometimento dos pacientes oncológicos submetidos ao 

tratamento quimioterápico por esta enfermidade, requerendo internamento mais acurado 

em UTI por agravamento do quadro. Diante disso, este estudo tem como objetivo 

caracterizar o perfil clínico desses pacientes oncológicos com Covid-19 internados em 

UTI. 

2 METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. 

Realizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), 

localizado na cidade do Recife, em Pernambuco no mês de fevereiro de 2021. 

Foram selecionados todos os pacientes oncológicos que precisarem ser internados 

na unidade de tratamento intensivo com diagnóstico de Covid-19 durante os meses de 

abril a dezembro de 2020 e de janeiro a março de 2021, sem restrições de nenhuma 

natureza.  

A coleta de dados foi realizada através da obtenção de informações contidas nos 

prontuários dos pacientes (dados secundários) que tinham o diagnóstico de Covid-19 

confirmado e que estavam internados na UTI oncológica. 

Os dados coletados foram inseridos primeiramente em planilhas no software 

Microsoft Excel 2016® e, posteriormente, analisados mediante abordagem quantitativa 

descritiva, a partir da confecção de tabelas desenvolvidas no software Microsoft Word 

2016 ®. 

A pesquisa em questão dispensou a utilização de Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), tendo em vista a utilização de dados secundários e o seu caráter 

descritivo, não oferecendo, assim, risco para os indivíduos nem para a instituição onde a 

mesma será realizada. Foi utilizado o uso do Termo de Compromisso e 

Confidencialidade, onde os pesquisadores se comprometem em manter o sigilo e 

armazenamento adequado das informações. 

O estudo, ora proposto está em conformidade com a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa das 

Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão – FAINTVISA sob o número de CAAE 



43604621.9.0000.9227. O mesmo não apresentou nenhum risco de ordem física nem 

psicológica para nenhum envolvido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A amostra foi composta por 95 prontuários com dados referentes aos pacientes 

oncológicos com diagnóstico de Covid-19 internados na Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital do Câncer de Pernambuco. 

Segundo os dados coletados, a idade mínima desses pacientes foi de 21 anos; ao 

passo que a máxima correspondeu a 87 anos. Considerando-se a idade em intervalos de 

10 anos, obteve-se a formação de sete faixas etárias, sendo quela compreendida entre 51-

60 anos a mais prevalente, representando 25 pacientes (26,31%) e a compreendida entre 

20-30 anos a menos expressiva, com apenas quatro pacientes (4,21%). 

Esses resultados supracitados podem ser visualizados na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 – Característica sociodemográfica de faixa etária dos pacientes oncológicos com Covid-19. 

Recife, PE, Brasil, 2021. (n = 95) 

Faixa etária Frequência Percentual 
20-30 anos 4 4,21% 
31-40 anos 7 7,37% 
41-50 anos 13 13,69% 
51-60 anos 25 26,31% 
61-70 anos 16 16,84% 
71-80 anos 21 22,10% 
81-90 anos 7 7,37% 
Em branco 2 2,10% 

Total 95 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os pacientes oncológicos, especialmente aqueles que estão em tratamento, são 

mais suscetíveis à infecção, tendo em vista que algumas modalidades terapêuticas 

comprometem seu sistema imunológico (EMAMI et al., 2020; SALAKO et al., 2020). 

Foram considerados 95 prontuários que apresentaram informações de natureza 

clínica e sociodemográfica de pacientes oncológicos diagnosticados com Covid-19 

internados em UTI. 

Destes, existiu uma predominância de pacientes na faixa etária de 51 a 60 anos, 

seguida da faixa de 71 a 80 anos. Em contrapartida, a faixa etária com menor prevalência 

foi a de 20 a 30 anos. Estes dados são corroborados por outros estudos internacionais que 

apontam para o predomínio de uma faixa etária semelhante, dos 50 aos 80 anos de idade 

(RICHARDSON et al., 2020; ARENTS et al., 2020). 



Salienta-se que, diante de um contexto de pandemia de Coronavírus, a idade 

também é um fator de risco para a Covid-19, uma vez que possibilita concluir o 

incremento de sua incidência com seu aumento, ou seja, quanto mais idoso o indivíduo 

for, maiores as chances de adquirir a forma grave de Covid-19 com consequente 

internação em UTI. 

No que tange ao gênero, percebeu-se preponderância de pacientes do sexo 

feminino, com 53 (55,79%) prontuários; em contraposição ao sexo masculino, que 

figurou com 42 (44,21%) dos casos. Isto pode ser visualizado na abaixo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Gênero dos pacientes oncológicos com Covid-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva. 
Recife, PE, Brasil. (n = 95) 

Gênero Frequência Percentual 
Feminino 53 55,79% 
Masculino 42 44,21% 

Total 95 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que tange ao gênero, informação convergente foi encontrada com o estudo de 

Richardson et al. (2020), que revelaram predominância de mulheres internadas com 

Covid-19 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos; mas destoa do estudo de Arents 

et al. (2020), que divulgaram ser maior a população masculina internada com Covid-19 

em estado crítico no estado de Washington, também nos Estados Unidos. 

Sendo assim, percebe-se que a ocorrência de Covid-19 em pacientes oncológicos 

internados em UTI afeta, de maneira praticamente indistinta, indivíduos de ambos os 

sexos. 

Os dados relativos ao tipo de câncer pelo qual são acometidos os pacientes, 

apontaram para o predomínio do câncer de mama com 15 (15,79%) casos, seguido de 

cânceres como o ósseo, o de próstata, o de intestino e o gástrico, todos com 6 (6,31%) 

casos; e, por fim, de outros tipos gerais que totalizaram juntos 23 (24,21%) dos casos. 

Essas informações podem ser conferidas na tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3 – Tipos de câncer pelo qual os pacientes com Covid-19 estavam acometidos. Recife, PE, Brasil, 
2021. (n = 95) 

Tipo de Câncer Frequência Percentual 
CA DE MAMA 15 15,79% 

CA RENAL 2 2,10% 
LINFOMA HODGKIN 4 4,21% 

LLA 4 4,21% 
CA COLO DO ÚTERO 3 3,15% 

CA ÓSSEO 6 6,31% 
CA DE OVÁRIO 2 2,10% 



LINFOMA NÃO HODKIN 4 4,21% 
CA DE PULMÃO 4 4,21% 

CA DE PRÓSTATA 6 6,31% 
CA DE INTESTINO 6 6,31% 

CA GÁSTRICO 6 6,31% 
CA DE PELE 2 2,10% 

OUTROS TIPOS DE CA 23 24,21% 
EM BRANCO 4 4,21% 

Total 95 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em um estudo realizado por Alcântara et al. (2020), sobre uma revisão do perfil 

clínico epidemiológico de pacientes oncológicos com Covid-19, verificou-se um destaque 

para o acometimento de pacientes por cânceres de pulmão (51,3%), de mama (10,3%), de 

intestino (7,7%) e demais tipos (28,7%). 

Silva et al. (2021), observaram em seu estudo que os cânceres de pulmão e 

hematológico foram os maiores preditores da infecção por Covid-19. No estudo 

conduzido por Zhang et al. (2020), entre os 1.276 pacientes infectados, (2,2%) eram 

portadores de neoplasias malignas, sendo o tipo de câncer mais frequente o de pulmão 

(em 25% dos casos), seguido pelo câncer de esôfago (14,3%) e mama (10,7%). Yu et al. 

(2020), identificaram em sua população de estudo 58,3% de pacientes com câncer de 

pulmão. 

Em relação ao período de admissão, os resultados foram expostos de acordo com 

o ano e seu respectivo mês de internamento no setor de Unidade de Terapia Intensiva. 

Observou-se que houve maior incidência de admissões nos meses de maio e julho do ano 

de 2020, com 15 (15,79%) e 16 (16,84%) de internações, respectivamente; bem como no 

mês de janeiro de 2021, que contabilizou 9 (9,47%) admissões. Este panorama está 

exibido na tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 – Período de admissão dos pacientes oncológicos com Covid-19 na Unidade de Terapia 
Intensiva. Recife, PE, Brasil. (n = 95) 

Ano de admissão Mês de admissão Frequência Percentual 

 Abril 9 9,47% 

 Maio 15 15,79% 

 Junho 9 9,47% 

 Julho 16 16,84% 

Ano de 2020 Agosto 5 5,26% 

 Setembro 2 2,10% 

 Outubro 8 8,42% 

 Novembro 7 7,37% 



 Dezembro 3 3,15% 

 Janeiro 9 9,47% 

Ano de 2021 Fevereiro 5 5,26% 

 Março 3 3,15% 

 Em branco 5 5,26% 

 Total 95 100% 
Fonte: Elaboração própria 
 
Richardson et al. (2020), observaram aumento das internações dos pacientes 

oncológicos com Covid-19 no mês de abril de 2020. Arents et al. (2020) divulgaram 

dados semelhantes, alegando maior prevalência de admissões no mês de março do ano de 

2020.  

Infere-se que todos esses achados são convergentes, uma vez que a taxa de 

admissões foi maior no período relativamente inicial da instalação da pandemia do novo 

Coronavírus, o que, inclusive, possibilita concluir que inexistiam estratégias articuladas 

para incentivar e oferecer suporte necessário à população no enfrentamento da primeira 

onda doença. 

Infelizmente, o principal desfecho clínico dos pacientes foi o óbito, que se 

destacou com 51 (53,69%) dos casos; mesmo não tendo figurado muito atrás o desfecho 

de alta hospitalar com 44 (46,31%) dos casos.  

O desfecho de clínico de toda e qualquer doença pode seguir caminhos distintos, 

ou seja, existem algumas possibilidades de evolução do quadro clínico perante o qual o 

paciente se encontra. Dentre eles, destaca-se a cura sem sequelas; a cura com sequelas, as 

quais, por sua vez, podem ser temporárias ou permanentes; e o óbito. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Alcântara et al. (2020), quando 

publicaram que no seu estudo, os óbitos de pacientes oncológicos com Covid-19 também 

superaram as altas por cura mais ou menos na mesma proporção. 

Em estudo realizado na Espanha, em pacientes com câncer diagnosticados com 

Covid-19, com uma amostra de 45 pacientes, a taxa de mortalidade foi de 42% 

(ROGADO et al., 2020). 

Silva et al. (2021), realizaram uma análise da taxa de mortalidade referente a uma 

comparação entre um grupo de pacientes com câncer e outro sem câncer, identificando 

que o tempo médio do início dos sintomas até a morte foi de 21 dias, enquanto nos 

pacientes com câncer essa média variou entre 4 e 12 dias. Isto se deve a um somatório de 

condições, tais como a idade avançada, os diversos efeitos colaterais decorrentes do 



tratamento, as comorbidades associadas, a performance e o status dos pacientes 

oncológicos, e a própria imunossupressão existente, que dificulta a identificação dos 

sinais e sintomas de infecção, considerando a resposta imunológica deficitária nestes 

pacientes (LEE et al., 2020; YARZA et al., 2020). 

Dessa forma, torna-se evidente que a pandemia de Covid-19 requer ação imediata 

na prática oncológica, uma vez que esses pacientes possuem alto risco de mortalidade e 

são mais susceptíveis aos eventos graves da infecção pelo vírus, provavelmente pela 

imunossupressão pelo tratamento e pela própria neoplasia. 

Outras comorbidades se fizeram presentes, mesmo que discretamente em termos 

de frequência, no quadro clínico geral dos pacientes. A Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) foi mais expressiva, aparecendo com 6 (6,31%) casos; tendo sido seguido 

igualmente por Diabetes mellitus (DM) e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 

cada uma figurando com 4 (4,21%) dos casos. 

A literatura cientifica aponta que os pacientes com câncer, em razão da sua 

estrutura etária (mais velhos), possuem outros fatores de risco, como comorbidades 

diversas que, somados ao câncer, torna a Covid-19 muito mais agressiva (ALCÂNTARA 

et al., 2020).  

A Diretriz Brasileira para Diagnóstico e Tratamento da Covid-19 definiu que, 

dentre os fatores de risco para complicações clínicas em pacientes com Covid-19, é 

possível citar a presença de comorbidades (HAS, DM, doenças pulmonares preexistentes, 

doenças cardiovasculares, imunossupressão e câncer) e uso de terapia com corticoides e 

imunossupressores (SILVA et al., 2021). 

Os achados aqui encontrados corroboram com vários outros tanto de âmbito 

nacional quanto de âmbito internacional, demonstrando que comorbidades como 

hipertensão e diabetes estão relacionadas com versões mais graves da doença, 

potencializando os riscos relacionados às complicações clínicas, e tornam esses pacientes 

mais suscetíveis ao óbito associado à infecção pelo novo coronavírus (SILVA et al., 

2021). 

Arents et al. (2020), por sua vez, em sua pesquisa com 21 pacientes criticamente 

doentes com Covid-19 no estado de Washington, nos Estados Unidos, verificaram várias 

comorbidades pré-existentes nesses pacientes, om destaque para Insuficiência Cardíaca 

Congestiva (ICC), com (42,9%) e Insuficiência Renal Crônica (IRC) com (47,6%).  

Richardson et al. (2020), encontraram também resultados semelhantes em seu 

estudo sobre pacientes internados com Covid-19 em Nova York, nos Estados Unidos. As 



comorbidades mais comuns foram hipertensão (56,6%), obesidade (41,7%) e diabetes 

(33,8%). Eles ainda verificaram a presença de DPOC na porcentagem de 5,4% e de AIDS 

na porcentagem de 0,8%.  

Diante disso, é preciso compreender que indivíduos oncológicos já são 

considerados grupo de risco, tendo esse risco potencializado pela comorbidades 

subjacentes, tornando-os mais susceptíveis ao desenvolvimento da Covid-19 em sua 

forma mais severa, por já apresentarem um comprometimento das funções do seu 

organismo, necessitando de detecção precoce e medidas de prevenção e tratamento 

eficazes (ÁLVAREZ et al., 2020; ZHU et al., 2020). 

Relativamente ao tempo decorrido entre a data de coleta do exame para 

confirmação do diagnóstico de Covid-19 e o resultado do mesmo, detectou-se que 15 

(15,79%) dos pacientes realizaram o teste e, com apenas dois dias, obtiveram o seu 

resultado positivo. Por outro lado, apenas dois pacientes revelaram demora perante à 

ocorrência desse evento, uma vez que para cada um deles (1,05%) esse tempo se 

configurou em 17 e 21 dias.  A tabela 8 abaixo denota essas informações. 

Apenas um estudo mencionou resultados de variáveis semelhantes, quando 

afirmou que testes laboratoriais iniciais foram definidos como os primeiros resultados 

disponíveis, normalmente dentro de 24 horas da admissão, ou seja, os testes foram 

realizados de forma precoce após a admissão e o resultado dos mesmos não foi moroso 

(RICHARDSON et al., 2020). 

No que concerne ao tempo de internação, identificou-se uma prevalência de 40 

pacientes (42,10%) com tempo de até uma semana, seguidos de 28 pacientes (29,47%) 

com média de uma a duas semanas. Apenas um paciente (1,05%) ultrapassou o período 

de um mês de internação.  

Pode-se observais tais resultados abaixo (Tabela 5). 

Tabela 5 – Variáveis intervenientes do desfecho clínico do quadro de covid-19. Recife, PE, Brasil. (n = 
95) 

Variável Frequência Percentual 
Desfechos clínicos   

Altas 44 46,31% 
Óbitos 51 53,69% 

Outras comorbidades associadas   
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 6 6,31% 

Diabetes Mellitus (DM) 4 4,21% 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 4 4,21% 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 3 3,15% 
Pacientes sem outras comorbidades 78 82,10% 

Tempo decorrido entre coleta e resultado   
Mesmo dia 4 4,21% 

1 dia 11 11,58% 



2 dias 15 15,79% 
3 dias 11 11,58% 
4 dias 11 11,58% 
5 dias 14 14,74% 
6 dias 6 6,31% 
7 dias 7 7,37% 
8 dias 3 3,15% 
10 dias 3 3,15% 
17 dias 1 1,05% 
21 dias 1 1,05% 

Em branco 10 10,53% 
Tempo de internação   

1-7 dias 40 42,10% 
8-15 dias 28 29,47% 

16-30 dias 20 21,05% 
>30 dias 1 1,05% 

Em branco 6 6,31% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Não foram encontrados estudos na literatura, para discussão do achado. Mas um 

estudo de coorte (KUDERER et al., 2020) encontrou que entre os pacientes com câncer 

e COVID-19, a mortalidade por todas as causas em 30 dias foi alta e associada a fatores 

de risco gerais e fatores de risco exclusivos de pacientes com câncer. 

O estudo revelou, de forma pontual, escassez de dados coletados em prontuário 

no que tange à descrição de outras variáveis importantes para elaborar um perfil clínico 

mais completo. Isso pode ser justificado pelo estado de exaustão em que se encontram 

muitos profissionais de saúde operantes da linha de frente a esses pacientes com Covid-

19, o que reflete diretamente na qualidade das informações presentes em documentos 

importantes como o prontuário. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo evidenciou o perfil clínico dos pacientes oncológicos com 

Covid-19 internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No qual, houve 

predomínio de pacientes dentro da faixa etária de 51-60 anos; do gênero feminino; com 

câncer de mama; hipertensão e diabetes como outras comorbidades associadas; com 

desfecho clínico de óbito; período de admissão em maio e julho de 2020, bem como 

janeiro de 2021; tempo decorrido entre coleta de exame e obtenção de resultado dentro 

de dois dias; e tempo de internação de até sete dias. 

Indubitavelmente, concluiu-se que o Covid-19 agrava ainda mais o quadro clínico 

do paciente oncológico, implicando, muitas vezes, inclusive efeito deletério, levando-os 

ao fim do ciclo de suas vidas.  
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