Impacto da pandemia da COVID-19 no
diagnóstico de tumores da laringe: Casuística do
IPO de Lisboa

RESUMO
A pandemia COVID-19 condicionou o acesso aos cuidados de
saúde, com potenciais atrasos no diagnóstico e tratamento de
outras doenças.
Este estudo retrospectivo analisou o acesso à consulta de ORL
do IPOLFG e o estadiamento dos CPC da laringe na primeira
consulta, comparando um período de 10 meses após o início
da pandemia em Portugal a igual período de 2019, quanto ao
número de consultas, diagnósticos realizados e estadiamento
tumoral.
Verificou-se diminuição significativa do número de
primeiras consultas de doentes com patologia laríngea,
comparativamente a igual período do ano anterior (119 versus
159 consultas, resultando no diagnóstico de 100 e de 134
casos de CPC da laringe, respectivamente). Não se registou
diferença estatisticamente significativa no estadiamento dos
tumores diagnosticados entre os grupos estudados.
A diminuição do número de consultas e o decréscimo do
diagnóstico de CPC da laringe poderão ser reflexo dos efeitos
da COVID-19 nos cuidados de saúde.
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INTRODUÇÃO
A doença provocada pelo Coronavirus-2019 (COVID-19)
emergiu em 2019 em Wuhan, China, como uma nova
infecção com rápida progressão em todo o mundo.
Actualmente, constitui uma pandemia global, sendo
uma ameaça à saúde de populações vulneráveis1,2.
Devido à rápida transmissão entre humanos, o governo
decidiu implementar restrições extraordinárias de
forma a limitar a propagação viral3–5.
A necessidade de adaptação a esta pandemia impôs
alterações na vida quotidiana e a reorganização dos
sistemas de saúde, no sentido de optimizar os cuidados
aos doentes com COVID-19. Durante a pandemia,
especialmente no início do confinamento, estavam
assegurados apenas os serviços médicos urgentes,
enquanto os procedimentos electivos sofreram um
decréscimo significativo6–9. O condicionamento do
acesso aos cuidados de saúde resulta em potenciais
atrasos no diagnóstico e no tratamento de outras
doenças, nomeadamente nos doentes oncológicos6,10–12.
O Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil (IPOLFG) é um centro oncológico
especializado que presta assistência a doentes de todo
o país, especialmente da região sul de Portugal, após
referenciação através dos cuidados de saúde primários
ou de outros centros hospitalares.
O presente estudo surge com o objectivo de analisar
o acesso à consulta de ORL do IPOLFG e o diagnóstico
e estadiamento dos carcinomas pavimento-celulares
(CPC) da laringe durante a pandemia.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo retrospectivo baseado na análise do processo
clínico de doentes com patologia laríngea avaliados na
primeira consulta no Serviço de Otorrinolaringologia
(ORL) do IPOLFG, entre Março de 2019 e Dezembro de
2020.
O IPOLFG é um centro oncológico especializado
que presta assistência a doentes de todo o país,
especialmente da região sul de Portugal, após
referenciação através dos cuidados de saúde primários
ou de outros centros hospitalares.
Com o objectivo de comparar o acesso à consulta de
ORL do IPOLFG e o estadiamento dos carcinomas
pavimento-celulares (CPC) da laringe na primeira
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consulta, foi analisado um período de 10 meses após o
início da pandemia em Portugal (2 de Março de 2020)
e igual período do ano anterior. Foram analisados e
comparados o número de consultas efectuadas, os
diagnósticos realizados e o estadiamento tumoral
com base nas guidelines da National Comprehensive
Cancer Network (NCCN). Foram excluídos os doentes
avaliados na consulta de ORL do IPOLFG por recidiva ou
persistência tumoral.
FIGURA 1
Gráfico representativo do número de primeiras consultas
realizadas e do número de casos de carcinoma pavimentocelular diagnosticados entre Abril e Dezembro de 2019 e
período correspondente de 2020.

Foi realizada análise estatística estratificada de acordo
com o sexo, idade, localização do tumor, estadiamento
e data do diagnóstico. A análise estatística foi realizada
com o software R. Considerou-se significância estatística
para P-values inferiores a 0.05.
RESULTADOS
Após o primeiro período de confinamento com
restrições de acesso aos serviços de saúde, verificou-se
uma diminuição do número de primeiras consultas de
doentes com patologia laríngea, comparativamente a
igual período do ano anterior (119 versus 159 consultas,
resultando no diagnóstico de 100 e 134 casos de CPC da
laringe, respectivamente) (figura 1).
Em ambos os grupos estudados, verificou-se que a
maioria dos tumores diagnosticados se encontrava no
estádio IV, contabilizando-se 40 doentes em 2019 e
26 em 2020. Os tumores nos estádios II e III foram os
menos frequentes em ambos os períodos estudados (17
e 12 tumores no estádio II em 2019 e 17 e 19 em 2020).
Não se verificou diferença estatisticamente significativa
entre os grupos estudados (figura 2).
A janela temporal entre o diagnóstico e o tratamento
manteve-se inalterada, sem diferença significativa entre
os grupos estudados.
DISCUSSÃO
Este estudo revela a diminuição do número de
consultas realizadas e do número de CPC da laringe
diagnosticados, em iguais períodos temporais antes e
após início da pandemia COVID-19.
A diferença verificada no número de casos de CPC
diagnosticados, com diagnóstico de menos 34 casos de
CPC da laringe comparativamente a igual período do ano

FIGURA 2
Gráfico representativo do estadiamento dos tumores diagnosticados entre Abril e Dezembro e 2019 e igual período de 2020.
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CONCLUSÕES
A pandemia SARS-CoV2 implicou múltiplas restrições
no acesso aos cuidados de saúde, tendo-se verificado
uma diminuição significativa do número de consultas
de primeira vez no serviço de ORL do IPOLFG, com
consequente decréscimo do diagnóstico de CPC da
laringe. Ainda assim, não se verificou agravamento no
estádio dos CPC da laringe diagnosticados.
Ainda assim, importa considerar a probabilidade de
apresentação tardia dos casos de doença oncológica,
tendo em conta a realocação dos recursos. Os sistemas
de saúde poderão requerer uma priorização estratégica
dos cuidados prestados aos doentes oncológicos, de
forma a atenuar os efeitos da escassez de recursos e
do potencial atraso diagnóstico, inerentes aos ajustes
dos serviços às necessidades criadas pela pandemia
COVID-19.
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anterior, poderá ser um reflexo primordial da restrição
do acesso aos cuidados de saúde, consequência da
realocação de recursos e da limitação temporária do
acesso a alguns serviços.
Estudos prévios demonstraram que, desde o primeiro
caso confirmado de COVID-19 em Portugal, se
verificou uma diminuição da proporção de diagnóstico
de neoplasias cervicais e da próstata e uma maior
proporção de tumores do pâncreas e pulmão13,14.
Estas alterações poderão ser explicadas por factores
relacionados com os doentes, médicos e estruturação
dos cuidados de saúde. O IPOLFG, à semelhança de
outras instituições de saúde a nível mundial, sofreu
uma adaptação da sua actividade de forma a assegurar
os serviços essenciais mantendo um baixo risco de
transmissão da infecção COVID-19. Neste contexto,
vários actos médicos foram adiados, cancelados ou
substituídos por modelos de telemedicina.
Este estudo é limitado pela sua realização numa fase
precoce da pandemia, sendo necessária uma avaliação
posterior para obter resultados mais fidedignos,
nomeadamente no que diz respeito às consequências
das restrições do acesso aos cuidados de saúde
evidenciadas pela redução de consultas de primeira vez.

