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resumo: No início de 2020, Portugal viu-se confrontado com a pandemia de SARS-CoV-2. O Instituto 
Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil preparou-se para garantir a identificação e o de-
vido tratamento aos doentes oncológicos com COVID-19. Foi elaborado um plano de contingência, 
designado um gabinete de crise e criada uma zona de contenção. Em abril de 2020, o Ministério da 
Saúde declara os institutos portugueses de oncologia como hospitais isolados daqueles que pres-
tam cuidados assistenciais a doentes com COVID-19. O gabinete de crise manteve os trabalhos de 
gestão da pandemia a nível interno, bem como a articulação com os hospitais que prestam cuidados 
assistenciais a doentes com COVID-19. Neste artigo, vamos abordar a forma como esta Instituição, 
sendo um hospital não direcionado para o tratamento de doentes com COVID-19, tem lidado com a 
pandemia. 

palavras-chave: Covid-19; Instituição especializada em cancro; Serviços de Enfermagem; Cuidados 
Centrados no Doente; Cancro.
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From oncology hospital to covid free oncology hospital

Paula Branco
Curso Superior Especializado 
em Saúde Infantil e Pediátrica 
Enfermeira Diretora;  
IPO Lisboa, Portugal
ORCID ID: 0000-0002-3652-9438
mpb2511@hotmail.com

Vânia Gonçalves
Mestrado em Gestão das Unidades de Saúde; 
Licenciatura em Enfermagem 
Enfermeira Especialista em reabilitação 
IPO Lisboa, Portugal
ORCID ID: 0000-0003-4828-6653
gomes.vaniag@gmail.com

Susana Miguel
Aluna do Doutoramento em Enfermagem na 
Universidade Católica 
Mestre em Gestão dos Serviços de Saúde 
Licenciada em Enfermagem 
Enfermeira Especialista em enfermagem 
médico-cirúrgica 
IPO Lisboa, Portugal
ORCID ID: 0000-0001-8830-070X
susanasamiguel@gmail.com

Mónica Canhoto
Licenciatura em Enfermagem 
Enfermeira Graduada 
IPO Lisboa, Portugal
ORCID ID: 0000-0002-4428-811X
monicacnht@gmail.com

Tiago Cunha
Aluno do Doutoramento em Enfermagem  
na Universidade Católica 
Mestrado em Infeção em Cuidados de Saúde 
Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica 
Licenciatura em Enfermagem 
Enfermeiro Especialista em enfermagem médico-cirúrgica  
IPO Lisboa, Portugal 
ORCID ID: 0000-0003-2229-7143
tiagocunha@sapo.pt



33ON 40 > ANO XIII ∙ JAN-JUN 2020

Introdução
Nos tempos atuais, a pandemia causada pelo SARS-

-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2) 
originou perturbações a vários níveis, sendo notório o 
impacto nos cuidados de saúde. Foi necessário reajustar 
os cuidados disponíveis assim como a capacidade de res-
posta, pois apesar de 85% das situações serem benignas, a 
restante parcela ficou significativamente doente (Addeo 
& Friedlaender, 2020; El Amrani, Truant, & Turpin, 
2020). Entre os mais afetados, encontramos os indivíduos 
com mais de 70 anos e com comorbilidades cardiovascu-
lares e os doentes imunodeprimidos, nos quais se inclui a 
população oncológica (El Amrani et al., 2020).  

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa de 
Francisco Gentil (IPO-Lisboa), apesar de ter defendido 
desde o princípio não dever tratar doentes com infeção 
por SARS-CoV-2, numa fase inicial teve de se prepa-
rar para essa hipótese. Em abril, o Ministério da Saúde, 
através da Circular Normativa 009/2020 de 2/4/2020, 
formaliza que esta Instituição deve ser isolada daquelas 
que prestam cuidados assistenciais a doentes com infeção 
por SARS-CoV-2.

COVID-19 e a doença oncológica
Em 2018, verificaram-se 58.199 novos casos de 

doença oncológica em Portugal, sendo a mortalidade 
associada ao cancro de 28.960 neste ano (Ferlay et al, 
2018). Temos uma prevalência de 155.645 aos 5 anos 
(Ferlay et al, 2018), sendo expectável que esta popula-
ção recorra aos serviços de saúde para tratamentos ou 
follow-up.

O SARS-CoV-2 pertence à família de vírus corona-
vírus, que podem causar doença em animais e humanos 
(Yin & Wunderink, 2018), sendo que o SARS-CoV-2 
tem como sintomatologia predominante cefaleias, anos-
mia, obstrução nasal, tosse, astenia, mialgia, rinorreia, 
agnosia, odinofagia e febre (Direção-Geral da Saúde, 
2020a; Lechien et al., 2019). O facto de existirem pes-
soas portadoras assintomáticas dificultou a prevenção e 
controlo desta infeção (Miyamae et al., 2020) em todos 
os países.

Em janeiro, perante o evoluir da situação a nível mun-
dial, a Instituição procurou desenvolver um plano de 
contingência para lidar com o eventual aparecimento de 
doentes suspeitos. Inicialmente considerámos que seria 
uma possibilidade remota. Contudo, com a evolução da 
epidemia da China para uma pandemia e o aumento do 
número de casos na Europa, Portugal passou a ter zonas 
de transmissão comunitária ativa. Deparámo-nos com 
a necessidade de reorganizar a Instituição para a iden-
tificação e o atendimento de doentes oncológicos com 
COVID-19, bem como assegurar os cuidados do ponto 
de vista da respetiva situação oncológica.

A 2 de abril de 2020, a Direção-Geral da Saúde 
(DGS) publica a norma nº 009/2020. Esta declara que as 
unidades de saúde onde eram prestados cuidados a doen-
tes oncológicos deveriam ser isoladas das que prestavam 
cuidados assistenciais a doentes com infeção por SARS-
-CoV-2, com implementação de medidas reforçadas de 
rastreio e monitorização da infeção por SARS-CoV-2 
para minimizar o risco de infeção cruzada em ambientes 
de saúde (Direção-Geral da Saúde, 2020c). 
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