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CONTEXTO E 

OBJECTIVOS



O principal objetivo deste estudo foi o de auscultar a opinião da

população portuguesa sobre o cancro, nomeadamente perceber o

nível de importância que conferem à doença e o conhecimento de

que dispõem da mesma.

Pretendeu-se também avaliar qual a perceção que têm da resposta

que o sistema de saúde tem dado, quais as suas preocupações e

prioridades, e quais são as dificuldades que vivem.



 Estudo suportado por uma metodologia QUANTITATIVA.

 A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, utilizando o sistema CATI

(Computer Assisted Telephonic Interviewing).

 Os trabalhos de campo decorreram entre os dias 27 de Outubro a 11 de Novembro de

2020, realizados por entrevistadores recrutados e treinados pela GfK Metris, que

receberam uma formação adequada às especificidades deste estudo.

ABORDAGEM METODOLÓGICA



 Universo: constituído pelos indivíduos com 18 e mais anos, residentes

em Portugal Continental.

 Amostra: constituída por 1001 indivíduos, proporcional à população

portuguesa. A margem de erro é de 3,1% para um intervalo de

confiança de 95%.

 Ponderação: os dados foram ponderados para o universo da população

em estudo, 8.251.000 indivíduos.

 Selecção da Amostra: Os respondentes foram seleccionados através do

método de quotas, com base numa matriz que cruzou as variáveis

Sexo, Idade, Instrução (homens), Ocupação (mulheres), Região e

Habitat/ Dimensão dos agregados populacionais.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

Região Entrevistas

Norte Litoral 197

Grande Porto 128

Interior 138

Centro Litoral 163

Grande Lisboa 281

Alentejo 48

Algarve 46

Total 1001



ANÁLISE



A SAÚDE…



considera que a Saúde é considerada 

uma prioridade para o Governo

3 em cada 10 portugueses

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

“apenas”



Como avalia a importância que a Saúde 

tem para si? 

Até que ponto a Saúde é considerada 

uma prioridade para o Governo? 

Naturalmente a quase totalidade dos portugueses consideram que a Saúde tem uma importância extrema.

Mas “apenas” 1/3 da população considera que esta área é vista como uma prioridade para o Governo.

IMPORTÂNCIA DA SAÚDE: PARA SI E PARA O GOVERNO

3%

Média:

6.2

[8-10] Prioritário

[5-7] Indiferente

[0-4] Pouco Prioritário

Ns/Nr

46%

20%

Prioridade da 

saúde

“Governo”

2.678.000

Importância da 

saúde

“PARA SI”

7.987.000

[8-10] Importante

[5-7] Indiferente

[0-4] Pouco Importante

Ns/Nr

Média:

9.7

97% 33%

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



considera fácil o acesso a cuidados de 

saúde no SNS

2 em cada 10 portugueses

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

“apenas”



Acesso a cuidados de saúde no 

CENTRO DE SAÚDE PÚBLICO? 

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Acesso a cuidados de saúde no 

HOSPITAL PÚBLICO? 

Quando se trata do acesso aos cuidados de saúde a avaliação não é muito positiva, principalmente nos

centros de saúde quando comparado com os hospitais do SNS.

FACILIDADE DE ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE NO SNS

44%

Média:

5.6

48%

Facilidade 

acesso a 

cuidados

“Hospitais”

Facilidade 

acesso a 

cuidados

“C. Saúde”

[8-10] Fácil

[5-7] Nem fácil nem difícil

[0-4] Difícil

Ns/Nr

Média:

5.3

[8-10] Fácil

[5-7] Nem fácil nem difícil

[0-4] Difícil

Ns/Nr

22%

1.816.00032%

2.619.000

23%

1.890.000

24%

2.010.000



CANCRO

75%
6,208 milhões

de portugueses com mais de 

18 anos

Excluindo COVID-19 a 

doença que mais preocupa 

os portugueses… 

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



O CANCRO COMO DOENÇA QUE MAIS PREOCUPA

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

75%

24%

17%

14%

12%

11%

4%

AVC

Doenças cardiovasculares

Doenças mentais/ neurológicas

Diabetes

Doenças respiratórias

VIH / SIDA

CANCRO

As doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais são também uma preocupação manifesta,

mas muito distantes da preocupação declarada face às doenças oncológicas.

Excluindo COVID-19, qual a doença que mais preocupa? 



O CANCRO…



25%

25%

17%

12%

11%

11%

10%

6%

2%

1%

Quais as razões?

O CANCRO COMO DOENÇA QUE MAIS PREOCUPA

BASE: consideram o cancro a doença mais preocupante (P: 6208; NP: 758)

O cancro é declaradamente a doença que mais preocupa os portugueses pois consideram que a taxa de 

mortalidade é elevada e/ou pelo histórico familiar. 

O COVID-19 monopoliza os cuidados médicos

Pela taxa de mortalidade elevada

Familiares têm ou tiveram/ doença hereditária

Qualquer um pode ter

É uma doença grave

Difícil de tratar

Não tem cura

Causa muito sofrimento

Já tive ou tenho

Faço parte de um grupo/tenho comportamentos de risco

75%
Cancro como 

doença que 

mais preocupa



NÍVEL DE INFORMAÇÃO SOBRE O CANCRO

Em que medida considera estar bem informado sobre o cancro? 

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

51%

9%

Nível de 

informação

[8-10] Muito informado

[5-7] Medianamente informado

[0-4] Pouco informado

Ns/Nr

Média:

6.9

Muito 

informado

40%

3.288.000

Talvez por esta elevada preocupação 40% dos portugueses considera que estão bem informados sobre o

cancro, sendo que, naturalmente, este nível de informação aumenta entre os doentes oncológicos.

Doentes 

oncológicos

“Muito 

informados”

68%



Não obstante os portugueses considerarem-

se relativamente informados sobre o cancro, 

gostariam de receber mais 

informação, nomeadamente relativa à 

prevenção

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



NÍVEL DE INFORMAÇÃO SOBRE O CANCRO

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Não obstante os portugueses considerarem-se informados, gostariam contudo de receber mais informação 

sobre o cancro, nomeadamente relativa à prevenção, mais expressivo entre “não doentes oncológicos”

41%

33%

28%

2%

2%

2%

1%

1%

21%

12%

Informação relacionada com prevenção

Informação sobre os sintomas

Tipos de tratamento disponíveis para o cancro

Estudos/Informação científica

Acções de rastreio

Apoios ao doente (comparticipações, subsídios, etc.)

Meios de diagnóstico/rastreio

Informação que permita diagnósticos precoces

Nenhuma/ Mais nenhuma

Ns/Nr

Tipo de informação que gostaria de receber?



4 em cada 10 portugueses

considera que sim, que é prioritário… 

Mas entre os doentes oncológicos esta perceção é mais 

positiva...

6 em cada 10 dos doentes 

oncológicos considera que sim, que o cancro é 

uma prioridade do Governo

Até que ponto o CANCRO é considerada 

uma prioridade para o Governo? 

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



Até que ponto a Saúde é considerada 

uma prioridade para o Governo? 

Quando se trata de doenças oncológicas a perceção dos portugueses é que nestes casos o governo tem

uma maior atenção quando comparado com “a saúde em geral…

CANCRO: PRIORIDADE PARA O GOVERNO?

Média:

6.2

[8-10] Prioritário

[5-7] Indiferente

[0-4] Pouco Prioritário

Ns/Nr

46%

20%

Prioridade da 

saúde

“Governo”

2.678.000

33%

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Até que ponto o CANCRO é considerada 

uma prioridade para o Governo? 

Média:

6.7

[8-10] Prioritário

[5-7] Indiferente

[0-4] Pouco Prioritário

Ns/Nr

40%

16%

Prioridade da 

saúde

“Governo”

3.350.000

41%

Doentes 

oncológicos

56%



2%

26%

10%

32%

25%

32%

44%

34%

38%

22%
15% 20%

FACILIDADE DE ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE PARA CANCRO

… e esta perceção é reforçada quando são os doentes oncológicos a dar a sua opinião: face à população

em geral os doentes oncológicos têm uma opinião mais positiva, principalmente relativamente aos hospitais.

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001), Doentes oncológicos (P: 500; NP: 58)

NOS CENTROS DE SAÚDE

Cuidados de 

SAÚDE No 

Geral

P/ tratamentos 

de CANCRO

Target: Pop. 

em geral

P/ tratamentos 

de CANCRO

Target: Doentes 

oncológicos

2%

26%
18%

32%

25%
27%

44%

34%
36%

22%
15% 19% [8-10] Fácil

[5-7] Nem fácil
nem difícil

[0-4] Difícil

Ns/Nr

Acesso a cuidados de saúde no SNS…

NOS HOSPITAIS

Cuidados de 

SAÚDE No 

Geral

P/ tratamentos 

de CANCRO

Target: Pop. 

em geral

P/ tratamentos 

de CANCRO

Target: Doentes 

oncológicos

Média: 5.3 5.65.2 5.2 6.2 6.7



Os tempos de espera no acesso a cuidados de saúde para cancro 

são, claramente, o principal obstáculo, referenciado por quase 

metade dos portugueses com 18 e mais anos (44%).

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



44%
15%

10%

7%

7%

5%

3%

2%

2%

5%

18%

Tempo de espera

Dificuldade em fazer diagnóstico rápido/precoce

Distância / Deslocações para tratamentos

Acesso a tratamentos inovadores/eficazes

Dificuldades financeiras/ Preço de tratamentos/medicamentos

Apoio ao doente no dia-a-dia

Falta de informação

Acompanhamento psicológico

Apoio financeiro (acesso a subsídios, etc.)

Nenhum

Ns/Nr

OBSTÁCULOS NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE PARA CANCRO

Os tempos de espera são, claramente, o principal obstáculo, referenciado por quase metade dos

portugueses com 18 e mais anos (44%). Opinião transversal entre doentes oncológicos e não doentes.

3,6 milhões

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



FACILIDADE DE ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE PARA CANCRO

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Mais de metade dos portugueses consideram que a qualidade e disponibilidade dos cuidados de saúde 

varia de hospital para hospital, com algum/elevado impacto nos tratamentos recebidos.

A disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde que um doente 

com cancro recebe é igual de hospital para hospital, ou varia muito 

dependendo do hospital a que recorrem?

Há grandes diferenças, com elevado impacto na qualidade

Há algumas diferenças, com algum impacto na qualidade

Há pequenas diferenças, mas não impactam na qualidade

É igual em todos os hospitais

Ns/Nr

30%

29%

10%

10%

21%



PÚBLICO VS. PRIVADO: ACESSO

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Deste modo não surpreendente que 6 em cada 10 portugueses consideram ser mais fácil, para um doente 

oncológico, aceder a cuidados de saúde no privado….

Facilidade de acesso a cuidados de saúde no privado vs. público 

13%

10% Privado vs

público

Mais fácil de 

aceder no privado

57%

4.725.000

Sem diferença

Mais difícil aceder no 

privado

Ns/Nr



Como avalia, de um modo geral, a qualidade global do serviço prestado em caso de cancro no…

E, no que concerne à qualidade global do serviço, o privado também fica à frente, embora por uma

margem não muito expressiva. Importante é as diferentes opiniões da população vs doentes oncológicos.

PÚBLICO VS. PRIVADO: QUALIDADE

Média:

6.8

[8-10] Boa qualidade

[5-7] Indiferente

[0-4] Má qualidade

Ns/Nr

44%

8%

11%

Boa qualidade no 

“PÚBLICO”

3.076.000

37%

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Média:

7.6

23%

3%

34%
Prioridade da 

saúde

“Governo”

3.350.000

40%

…Serviço Nacional de Saúde (SNS), isto é, em hospitais 

e instituições PÚBLICAS? … em hospitais e instituições PRIVADAS?

Doentes 

oncológicos

65%

[8-10] Boa qualidade

[5-7] Indiferente

[0-4] Má qualidade

Ns/Nr

Doentes 

oncológicos

28%



PÚBLICO VS. PRIVADO: CUIDADOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

A principal crítica apontada ao SNS são os longos tempos de espera. Na comparação entre público e privado, a principal 

vantagem apontada ao privado é precisamente a maior rapidez no atendimento, seguido do “melhor acompanhamento”. 

Comparação dos cuidados de saúde (exames, 

consultas, tratamentos, etc.) no público vs. privado

27%

39%

26%

8%
Exactamente iguais

Semelhantes

Muito diferentes

Ns/Nr

Principais diferenças entre público e privado

48%

26%

9%

8%

8%

8%

6%

6%

5%

3%

Maior rapidez de atendimento no privado

Melhor acompanh./qualidade atendimento
no privado (mais humanos, atenciosos)

No privado o cancro é um negócio

Acesso a mais meios de diagnóstico no
privado

Acesso a mais meios de tratamento no
privado

Maior qualidade técnica no público
(médicos, tratamentos, equipamentos)

Melhores instalações no privado

Maior qualidade, no geral, no privado

O privado está menos sobrecarregado

Tratamentos mais eficazes/inovadores no
privado



Como avalia a facilidade em aceder a tratamentos 

inovadores para o tratamento do cancro? 

Apenas 12% dos portugueses considera que é fácil aceder a tratamentos inovadores para o tratamento do

cancro, mas, mais uma vez a opinião dos doentes oncológicos é substancialmente mais “positiva”.

ACESSO A TRATAMENTOS INOVADORES

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001), Doentes oncológicos (P: 500; NP: 58)

27%
21%

27%

15%

34%

38%

12%
27% [8-10] Fácil de aceder

[5-7] Nem fácil nem difícil

[0-4] Difícil de aceder

Ns/Nr

Média: 4.9 6.0

População 

em geral

Doentes 

oncológicos



Mais fácil: 42%

Igual: 20%

Mais difícil: 6%

E nos outros países da União Europeia, 

aceder a tratamentos inovadores é…

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



9
17

4

16
8

19

2
13

7
14

9

16

12

20

17

26

22

30

14

34 27

38

28

40

29

33

32

39

39

35

55

29

56

25

47

22

45

18

40

18 [8-10] Rápido

[5-7] Nem rápido
nem demorado

[0-4] Muito
demorado

Ns/Nr

A primeira consulta/diagnóstico é considerada a mais demorada, sendo que os tempos de espera vão diminuindo no “patient flow”,

embora continuem a ser ainda algo demorados. Igualmente relevante analisar as diferenças de percepção da população vs a que os

doentes oncológicos têm.

TEMPOS DE ESPERA NO ACESSO A TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS

(%)

TRATAMENTO

CONSULTAS DE 

SEGUIMENTOCIRURGIA

REALIZAÇÃO DE 

EXAMES PARA 

DIAGNÓSTICO

PRIMEIRA 

CONSULTA / 

DIAGNÓSTICO

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001), Doentes oncológicos (P: 500; NP: 58)

Doentes 

oncológicos

Média: 4.9 6.7 5.2 6.4 5.5 6.8 5.9 7.2 6.2 7.5



312927
20

37
29

56

38

64

46

212328
33

1631

31

39

20

34 24
33

323634
32

10
18

1417 25
1513121383523

[8-10] Suficiente

[5-7] Nem insuficiente
nem suficiente

[0-4] Insuficiente

Ns/Nr

No que concerne aos apoios financeiros, sociais e laborais o que se destaca é o elevado desconhecimento sobre os

mesmos (principalmente financeiros), quer junto da população quer pelos próprios doentes oncológicos.

ACESSO A APOIOS FINANCEIROS, SOCIAIS E LABORAIS

(%)

RENOVAÇÃO DE 

BAIXAS E ATESTADOS 

MÉDICOS

APOIO 

FAMILIAR

REGRESSO AO 

TRABALHO

ACESSO A 

SEGUROS DE 

SAÚDE

ACESSO A 

CRÉDITOS 

BANCÁRIOS

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001), Doentes oncológicos (P: 500; NP: 58)

Doentes 

oncológicos

Média: 3.2 3.1 3.4 3.2 4.6 5.0 4.8 4.9 5.3 5.7



Melhor: 42%

Igual: 16%

Pior: 7%

Ns/Nr: 35%

E nos outros países da 

União Europeia, a qualidade 

global dos apoios é…

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



E o dinheiro que o Estado investe/ 

gasta na área do cancro é…

Insuficiente: 68%

Justo: 11%

Excessivo: 0%

Ns/Nr: 21%

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



FINANCIAMENTO PARA O CANCRO, POR ÁREAS

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Os portugueses consideram que todas as áreas elencadas não são dotadas de financiamento suficiente

por parte do SNS, com destaque para os tempos de espera assim como os apoios logísticos e financeiros.

22%

22%

16%

19%

16%

23%

17%

71%

70%

74%

65%

67%

60%

57%

7%

7%

8%

14%

16%

15%

23%

1%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

Apoio (financeiro, logístico) a cuidadores de doentes
com cancro

Apoio (financeiro, logístico) a doentes com cancro (por
exemplo, se deixarem de trabalhar)

Diminuição do tempo de espera no acesso a cuidados
de saúde

Cuidados paliativos (reduzir a dor, melhor a qualidade
de vida em doentes terminais)

Quantidade dos profissionais de saúde

Acesso aos tratamentos mais modernos

Modernização das instalações

Ns/Nr 1+2 - Insuficiente / Muito insuficiente 3 - Justo 4+5 - Excessivo

Média 1 a 5

2.3

2.1

2.1

2.0

2.0

1.9

1.9



O apoio social à família e a 

menores assim como aos 

cuidadores, são as áreas 

consideradas de maior 

necessidade de investimento 

em âmbito social. 

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



INVESTIMENTO NO APOIO SOCIAL E PROTECÇÃO LABORAL

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

O apoio social à família e a menores assim como aos cuidadores são as áreas consideradas de maior

necessidade de investimento em âmbito social.

Quais as áreas de maior necessidade de investimento e melhoria em 

termos de apoio social e proteção laboral para a área do cancro?

23%

15%

15%

16%

13%

10%

21%

19%

12%

13%

11%

11%

16%

15%

17%

9%

10%

12%

59%

48%

44%

38%

34%

33%

19%

13%

7%

6%

Apoio social à familia e a menores

Apoio social aos cuidadores

Reformas antecipadas por incapacidade

Cuidados paliativos

Regresso ao trabalho

Cuidados continuados

Juntas médicas e baixas

Acesso a seguros de saúde

Empresas amigas do doente oncológico

Acesso a crédito bancário Mais prioritário 2.º 3.º Total



INVESTIMENTO NO APOIO SOCIAL E PROTECÇÃO LABORAL

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

O apoio social à família e a menores assim como aos cuidadores são as áreas consideradas de maior

necessidade de investimento em âmbito social.

59% Apoio social à família e a 

menores

Porquê?

48% Apoio social aos 

cuidadores

44% Reformas antecipadas por 

incapacidade

45%

28%

22%

12%

10%

1%

1%

Grande carga
financeira

Pouco/nenhum apoio

Dificuldades na família

Grande carga em
termos psicológicos

Sofrimento da
família/cuidadores

Grande carga em
termos de tempo

Os cuidadores têm de
deixar de trabalhar

55%

25%

10%

10%

5%

5%

4%

1%

Pouco/nenhum apoio

Os cuidadores têm de
deixar de trabalhar

Grande carga
financeira

Grande carga em
termos psicológicos

Grande carga em
termos de trabalho

Dificuldades na família

Grande carga em
termos de tempo

Sofrimento da
família/cuidadores

62%

44%

9%

Os doentes ficam com
incapacidades

Têm dificuldade em
aceder a reformas…

São penalizados nas
reformas



E qual como é avaliada a qualidade 

da prestação desses cuidados?

E quais são os aspetos considerados importantes, com os quais 

os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento? 



IMPORTÂNCIA DE FATORES NO TRATAMENTO DE DOENTES ONCOLÓGICOS

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001), Doentes oncológicos (P: 500; NP: 58)

Todos os fatores são considerados extremamente importantes, quer pela opinião dos portugueses em

geral, quer dos próprios doentes oncológicos.

96%

95%

94%

93%

92%

92%

91%

88%

87%

99%

93%

97%

90%

86%

88%

86%

93%

84%

Competência dos profissionais de saúde

Ter acesso a informação sobre os tratamentos possíveis

Forma como os profissionais de saude se relacionam, a um nível
humano, com os doentes

Ter acesso aos tratamentos inovadores/ mais recentes

Ter num único hospital acesso a todas as áreas do seu tratamento
(cirurgia, quimioterapia e radioterapia)

O doente/família ser ouvido no processo de decisão do tratamento
(conhecer as opções e ter oportunidade de escolher)

Apoio ao doente e à família (psicológico, etc.)

Qualidade das instalações e equipamentos

Transporte do doente

% T3B (8+9+10)

Ordenado pelo total

Doentes 

oncológicosEscala de 0 – “Nada importante” a 10 – “Extremamente importante



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SNS NO TRATAMENTO ONCOLÓGICOS 

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001), Doentes oncológicos (P: 500; NP: 58)

Relativamente à avaliação do SNS no que concerne a estes fatores, já se observa uma diferença mais

significativa de perceção da população em geral vs doentes oncológicos (avaliam efetivamente melhor)

Doentes 

oncológicosEscala de 0 – “Muito mau” a 10 – “Muito bom”

67%

57%

37%

35%

33%

30%

28%

26%

22%

77%

67%

51%

48%

49%

49%

23%

29%

17%

Competência dos profissionais de saúde

Forma como os profissionais de saude se relacionam, a um nível
humano, com os doentes

O doente/família ser ouvido no processo de decisão do tratamento
(conhecer as opções e ter oportunidade de escolher)

Ter acesso aos tratamentos inovadores/ mais recentes

Ter num único hospital acesso a todas as áreas do seu tratamento
(cirurgia, quimioterapia e radioterapia)

Qualidade das instalações e equipamentos

Transporte do doente

Ter acesso a informação sobre os tratamentos possíveis

Apoio ao doente e à família (psicológico, etc.)

% T3B (8+9+10)

Ordenado pelo total



IMPORTÂNCIA VS AVALIAÇÃO 

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

As competências dos profissionais de saúde e a forma como estes se relacionam do ponto de vista

humano são considerados, pelos portugueses, os pontos fortes do SNS.

Qualidade das instalações e 
equipamentos

Competência dos 
profissionais de saúde

Forma como os 
profissionais de saude se 

relacionam, a um nível 
humano, com os doentes

Transporte do doente

Apoio ao doente e à família 
(psicológico, etc.)

Ter num único hospital 
acesso a todas as áreas do 

seu tratamento (cirurgia, 
quimioterapia e 

radioterapia)

Ter acesso aos tratamentos 
inovadores/ mais recentes

Ter acesso a informação 
sobre os tratamentos 

possíveis

O doente/família ser ouvido 
no processo de decisão do 
tratamento (conhecer as 

opções e ter oportunidade 
de escolher)

Importância

A
v
a

li
a

ç
ã

o

+

+

-
-

x

x
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

PONTOS SECUNDÁRIOS

PONTOS INDIFERENTES



O “European

Union Beating

Cancer Plan”



Os 4 pilares do EUBCP (European Union Beating Cancer Plan)

A Comissão Europeia escolheu o combate ao cancro com um prioridade política da saúde da União 

Europeia. Prevê-se a apresentação de um plano de ação assente em 4 pilares. São eles:

1 – Prevenção/ Prevenir aquilo que se pode prevenir;

2 – Deteção e diagnóstico precoce/ Intervir cedo;

3 – Tratamentos e acesso a cuidados de saúde/ Acesso para todos ao melhor tratamento disponível;

4 – Qualidade de vida para doentes, sobreviventes e cuidadores/ Viver bem com/após o cancro.



CONCORDÂNCIA COM O EUBPC

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Há uma concordância muito elevada com esta estratégia (combate ao cancro com um prioridade política

da saúde) adotada pela UA, e a concordância aumenta se a mesma estratégia fosse adotada em Portugal

da população portuguesa concorda que 

a UE tenha elegido o cancro como área 

prioritária

Nota: % T3B (8+9+10)

93%

da população portuguesa concorda 

que seja estabelecida em Portugal 

uma estratégia semelhante

95%



CONCORDÂNCIA COM O EUBPC

BASE: Concordam que o cancro deverá ser uma prioridade (P: 7794; NP: 947)

Uma estratégia global, isto é, uma abordagem holística dos 4 “pilares”, é claramente o ponto forte

destacado desta estratégia.

28%

16%

14%

13%

13%

10%

10%

10%

5%

Importante uma estratégia global, integrada de todos os aspectos

Elevada incidência na população

Apoio ao doente (subsídios, psicológico)

Melhorar/acelerar diagnóstico/rastreio

Apostar na prevenção

Apostar nos tratamentos/ Inovação

É uma doença grave

Elevada taxa de mortalidade

Maior divulgação

(…)

Razões para concordar?



IMPORTÂNCIA E AVALIAÇÃO (NO SNS) DOS PILARES EUBPC

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

Todos os pilares são considerados muito importantes, contudo em termos de avaliação o SNS recebe avaliações

modestas, sendo a prevenção e o apoio a doentes e cuidadores consideradas as áreas com mais carências.

99% 99% 98% 98%

31%
26% 25% 25%

Tratamentos e acesso a
cuidados de saúde/ Acesso

para todos ao melhor
tratamento disponível

Deteção e diagnóstico
precoce/ Intervir cedo

Prevenção/ Prevenir aquilo
que se pode prevenir

Qualidade de vida para
doentes, sobreviventes e

cuidadores/ Viver bem
com/após o cancro

Importância

Avaliação

% T3B (8+9+10)

Escala de 0 – “Nada importante” a 10 – “Extremamente importante

Escala de 0 – “Muito mau” a 10 – “Muito bom”



Também em termos da estratégia 

EUBPC

a prevenção é o pilar considerado 

mais prioritário seguido da deteção 

e diagnóstico precoce.

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)



PRIORIDADE DOS PILARES EUBPC

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

A prevenção é o pilar considerado mais prioritário seguido da deteção e diagnóstico precoce. Ou seja, é

considerado prioridade os “early stages” desta critica temática.

15% 14% 15%

56%
12% 15%

50%

23%

22%

42%

25%
12%

51%

29%
11% 9%

Prevenção Deteção e diagnóstico
precoce

Tratamentos e acesso a
cuidados de saúde/

Acesso para todos ao
melhor tratamento

disponível

Qualidade de vida para
doentes, sobreviventes

e cuidadores

Mais prioritário

2.º

3.º

Menos prioritário

Este é considerado 1ª prioridade 

para 22% do target “doentes”



Experiência 

pessoal…



CARACTERIZAÇÃO

Não tiveram contacto pessoal 

com doença oncológica 51%49%
Tiveram cancro ou alguém 

chegado teve cancro

Nessa situação foi…

12%

38%
51%

Doente Cuidador Pessoa próxima, mas não foi
doente nem cuidador

BASE: TOTAL (P: 8251; NP: 1001)

BASE: TIVERAM EXPERIÊNCIA PESSOAL COM DOENÇA ONCOLÓGICA (P: 4192; NP: 496)

(500.000)

(1.573.000)

(2.119.000)



Experiência 

pessoal…

DOENTES



Embora o processo de obtenção de apoios da Segurança Social não seja complicado, o apoio concedido

tende a ser considerado insuficiente.

APOIOS / PENSÕES DA SEGURANÇA SOCIAL

BASE: doentes (P: 500; Np: 58) | Receberam Apoio Da Segurança 

Social (P: 53; Np: 8*)

Sim
11%

Não
89%

Apoio/ 

pensão da 

Segurança 

Social

Receberam apoio/pensão 

da Segurança Social? 

20% 80%

1+2 - Muito difícil / Dificil 3 - Nem fácil nem difícil 4+5 - Fácil / Mt Fácil

Como avalia o processo de 

obtenção tem termos de 

dificuldade?

Média 1 a 5

3.8

54% 46%

1+2 - Muito insuficiente / insuficiente 3 - Justo 4+5 - Excessivo / Mt excessivo

Tendo em conta as suas 

necessidades, diria que esse 

apoio foi…

2.4



Quem deixou de trabalhar a maioria foi por ser declarado incapaz, e nestes casos a experiência com as

juntas médicas foi positiva

EXPERIÊNCIA COM JUNTAS MÉDICAS

BASE: Doentes (P: 500; NP: 58) | Base: Deixaram de trabalhar (P: 253; 

NP: 32)

Sim
51%

Não
12%

Deixaram de trabalhar?

49% 35% 17%
Deixaram de trabalhar por 

iniciativa própria

Média 1 a 5

1.7

Foram declarado incapazes 

para o trabalho
3.1

16%

84%

Por iniciativa própria

Baixa médica/ Declarado incapaz

Avaliação da experiência com juntas médicas

6% 23% 24% 48%

Não se aplica 1+2 - Negativa / Mt negativa

3 - Nem negativa nem positiva 4+5 - Positiva/ Mt positiva

NA (não 

trabalhava)

38%



A maioria dos doentes oncológicos que deixaram de trabalhar refere um bom relacionamento com a sua entidade patronal. Já

no que ao impacto na economia familiar diz respeito, quase metade dos doentes referem um impacto “grande” a “muito grande”.

RELACIONAMENTO COM ENTIDADE PATRONAL E IMPACTO NA ECONOMIA FAMILIAR

BASE: Doentes (P: 500; NP: 58) | Receberam apoio da Segurança 

Social (P: 53; NP: 8*)

13% 8% 10% 68%

Ns/nr 1+2 - Muito difícil / Dificil 3 - Nem fácil nem difícil 4+5 - Fácil / Mt Fácil

Relacionamento com a 

entidade patronal

Média 1 a 5

4.0

47% 28% 26%

1+2 - Muito grande / grande 3 - Moderado 4+5 - Baixo / Mt Baixo

Impacto na economia 

familiar
2.0

Deixaram de trabalhar?

Sim
51%

Não
12%

NA (não 

trabalhava)

38%



Os doentes que já regressaram ao trabalho, a maioria declara que foi fácil / muito fácil o regresso.

REGRESSO AO TRABALHO

BASE: Doentes (P: 500; NP: 58) | Base: Deixaram de trabalhar (P: 253; NP: 32) 

| Deixaram de trabalhar, mas entretanto já regressaram (P: 253; NP: 21*)

Sim, 
68%

Não, 
32%

Já regressou ao trabalho?

12%

29%

44%

16% 5 - Muito fácil

4 - Fácil

3 - Nem fácil nem difícil

2 - Difícil

1 - Muito difícil

Como foi voltar ao trabalho?

60% Fácil / muito fácil

Sim
51%

Não
12%

Deixaram de trabalhar?

NA (não 

trabalhava)

38%



Experiência 

pessoal…

CUIDADORES



O desgaste 

psicológico é a 

principal dificuldade 

apontada pelos 

cuidadores

BASE: CUIDADORES (P: 1573; NP: 183)



PRINCIPAIS DIFICULDADES ENQUANTO CUIDADOR

BASE: Cuidadores (P: 1573; NP: 183)

O desgaste psicológico é a principal dificuldade apontada pelos cuidadores

24%

16%

14%

14%

14%

11%

8%

6%

5%

12%

3%

Desgaste psicológico

Deslocações/ Transporte

Pouco apoio financeiro

Dificuldade/Demora no diagnóstico/ Primeiras consultas

Pouco apoio/ Sentir-se desamparado

Pouca informação

Relacionamento com a entidade patronal

Acesso a cuidados continuados/paliativos

Dificuldade em estar actualizado qt ao estado de saúde,…

Nada/ Nenhuma

Outras respostas

Quais foram as principais dificuldades que encontrou enquanto cuidador de um doente com cancro?



E a quase totalidade 

dos cuidadores (98%) 

não recebeu nenhum 

apoio/ pensão da 

Segurança Social 

BASE: CUIDADORES (P: 1573; NP: 183)



A maioria dos cuidadores que deixaram de trabalhar refere ter tido um bom relacionamento com a sua entidade patronal, tal como o

observado com os próprios doentes. Já no que ao impacto na economia familiar diz respeito, quase metade dos doentes referem um

impacto “grande” a “muito grande”, também tal como o referido pelos doentes.

RELACIONAMENTO COM ENTIDADE PATRONAL E IMPACTO NA ECONOMIA FAMILIAR

BASE: Cuidadores (P: 1573; NP: 183) | Deixaram de trabalhar (P: 307; NP: 39)

15% 22% 21% 43%

Ns/nr 1+2 - Muito difícil / Dificil 3 - Nem fácil nem difícil 4+5 - Fácil / Mt Fácil

Relacionamento com a 

entidade patronal

Média 1 a 5

3.5

49% 17% 34%

1+2 - Muito grande / grande 3 - Moderado 4+5 - Baixo / Mt Baixo

Impacto na economia 

familiar
2.7

Deixaram de trabalhar para 

acompanhar o tratamento?

Sim
20%

Não
65%

NA (não 

trabalhava)

16%



Os cuidadores que já regressaram ao trabalho, a maioria declara que foi fácil / muito fácil o regresso. Não obstante, denota-se

uma tendência menos positiva neste regresso dos cuidadores comparativamente com o declarado pelos doentes.

REGRESSO AO TRABALHO

BASE: Cuidadores (P: 1573; NP: 183) | Deixaram de trabalhar (P: 307; NP: 39) | 

Deixaram de trabalhar, mas entretanto já regressaram (P: 253; NP: 33)

Sim, 
85%

Não, 
15%

Já regressou ao trabalho?

11%

8%

27%

37%

17% 5 - Muito fácil

4 - Fácil

3 - Nem fácil nem difícil

2 - Difícil

1 - Muito difícil

Como foi voltar ao trabalho?

54% Fácil / muito fácil

Sim
20%

Não
65%

Deixaram de trabalhar para 

acompanhar o tratamento?

NA (não 

trabalhava)

38%




