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Contexto & Objectivos
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A Roche, em parceria com a Pulmonale, contactou a GfK Metris tendo em vista a realização de um inquérito à população portuguesa sobre o
Cancro do Pulmão, com o objectivo de conhecer a perceção e conhecimento da população relativamente a este carcinoma. O documento que se
apresenta é referente ao estudo quantitativo desenvolvido para o qual foram definidos os seguintes objetivos específicos:
1.

Identificar e compreender a percepção acerca do cancro e importância relativa no contexto
de outras doenças;

2.

Quais os tipos de cancro que mais as preocupam;

3.

Medir o nível de informação acerca do cancro do pulmão e identificar os meios/ locais mais
utilizados para obtenção dessa informação;

4.

Awareness e realização de exames de rastreio para o cancro do pulmão;

5.

Awareness dos tipos de tratamento para o cancro do pulmão;
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Metodologia

UNIVERSO: O Universo de investigação deste projeto foi constituído por
indivíduos do género masculino e feminino a partir dos 18 anos, residentes em
Portugal Continental.

AMOSTRA: Constituída por 1000 entrevistas
RECOLHA

DA INFORMAÇÃO: A informação foi recolhida através de entrevista

telefónica, pelo sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), com
base em questionário elaborado pela GfK, a partir dos objetivos enumerados e
com base nas indicações do Cliente, aprovando este a formulação final do
questionário.

© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

O questionário teve uma duração de 15 minutos.
Os trabalhos de campo foram realizados por entrevistadores com experiência
em estudos telefónicos através do sistema CATI, recrutados e treinados pela
GfK, que receberam uma formação adequada às especificidades deste estudo.

A recolha incidiu nos fins-de-semana, entre as 15h e as 22h, e nos dias úteis
entre as 17h e as 22h de 12 a 26 de Abril de 2021.
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Notas Técnicas
Notas técnicas
DIFERENÇAS ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS:
Todos os valores assinalados a verde ou vermelho referem-se a diferenças com significado estatístico. Para tal apenas foram consideradas bases
iguais ou superiores a 30 indivíduos. Estes destaques estão assinalados do seguinte modo:
 A verde

: valores que são significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95%;

 A vermelho

: valores que são significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95%.

BASES REDUZIDAS:
Sempre que as bases das variáveis em análise sejam reduzidas (ou seja, inferiores a 30) estão assinaladas com um asterisco (*). Assim, nestes casos a
leitura deve ser feita com precaução e a título meramente indicativo.

T3B (TOP 2 BOXES):
© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

T2B - representa a soma da % dos 2 valores mais elevados da escala (ex.: numa escala de 0 a 10, T2B=%9+10)

TOM (TOP OF MIND):
A primeira menção referida em espontâneo pelo inquirido.
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Conclusões
(1/2)
A saúde é um aspecto muito importante para a população portuguesa e o cancro a doença que mais as preocupa, com cerca de ⅔ a apontarem-na, espontaneamente,
à frente de qualquer outra patologia, sendo especialmente preocupante para os entrevistados do género feminino (66%), com idades compreendidas entre os 18 e os
54 anos e fumadores. As doenças cardiovasculares (do coração/ aneurisma, colesterol) (9%) e os Acidentes Vasculares Cerebrais (6%) surgem em segundo e terceiro
lugar, respetivamente, mas a uma distância muito expressiva. A principal razão para atribuírem este nível de preocupação ao cancro prende-se, sobretudo, com a
elevada taxa de mortalidade (45%), no entanto, referem também outras razões, nomeadamente os antecedentes familiares (29%) e o facto de ser “difícil de tratar”
(23%), entre outras. Como tal, acreditam que a doença seja uma prioridade para as autoridades de saúde e para o Governo.

Afunilando para os tipos de cancro, verifica-se que o cancro da mama (34%) é o que mais preocupa a população portuguesa, tendo sido referido em primeiro lugar por
cerca de ¼ dos entrevistados, sobretudo, e naturalmente, de forma mais significativa pelos entrevistados do género feminino (54%), mas também pelos que nunca
fumaram (39%). Comparativamente, o segundo tipo de cancro mais referido, pulmão (23%), é mencionado de forma mais expressiva pelos entrevistados do género
masculino (28%) e pelos fumadores (38%).
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No que diz respeito ao nível de informação que a população portuguesa detém acerca do cancro, verificamos que a maioria se considera bem informada (71% acima
do ponto médio da escala) e que os rastreios (especialmente para os fumadores: 67%), as formas de prevenção e os sintomas dos vários tipos de cancro são os temas
relacionados com o cancro mais valorizados pelos os entrevistados e sobre os quais gostariam de receber informação.
Olhando agora apenas para a informação relacionada com o cancro do pulmão, a tendência mantém-se, ou seja, a informação relacionada com a sintomatologia,
prevenção e rastreios continua a ser o tipo de informação mais importante, não é de estranhar, portanto, que os sinais e sintomas associados à doença (72%) tenham
sido o tipo de informação mais procurada, especialmente pelos entrevistados que não fumam, mas que fumaram no passado (80%), pese embora a percentagem de
indivíduos que já pesquisou sobre o tema não ser muito expressiva (23%). A internet foi o meio que mais utilizaram para esta finalidade, sobretudo os mais jovens (1834: 84%), os com idade mais avançada, entre 65 ou mais anos, preferiram recorrer ao médico de família (46%), ou a outro profissional de saúde (34%). Por outro lado,
os que não procuraram informação (77%) referem como principal razão para não o terem feito o facto de acharem que “não foi necessário/ não foi preciso” (38%).
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Conclusões
(2/2)
Mais reduzida é a percentagem de indivíduos que já recebeu informação de sensibilização para o cancro do pulmão (16%), sendo que a maior parte (40%) afirma que
essa informação lhe foi veiculada através de folhetos e pouco mais de ⅓ refere ainda que foi através dos programas de televisão. A informação que receberam era,
maioritariamente (76%), sobre formas de prevenção da doença e de informação sobre os sintomas da mesma (59%).
Podemos, assim, assumir que o grau de informação dos entrevistados sobre o cancro do pulmão em particular é relativamente reduzido ou, pelo menos, mais reduzido
que o grau de informação acerca do cancro em geral, algo que os próprios, quando questionados, confirmam, com apenas 7% a afirmarem que se consideram
totalmente informados.

No futuro, a fonte de informação que privilegiarão se quiserem aprofundar conhecimentos acerca do tema, e esta questão foi respondida pela totalidade da amostra
entrevistada, será os profissionais de saúde (40% referem o centro de saúde, 39% o médico e 18% o hospital), sendo que a internet assumirá um papel também
importante para o efeito, especialmente entre escalões etários mais jovens.
Como referido anteriormente, não só em relação ao cancro do pulmão em particular, mas também ao cancro em geral, a informação sobre rastreios é uma das mais
valorizadas, no entanto, a percentagem de entrevistados que tem conhecimento da existência dos mesmos, neste caso para o cancro do pulmão, não chega a ¼.
Quanto aos locais onde se podem realizar estes rastreios, aproximadamente ⅔ indicam os hospitais, sem especificar quais, seguindo-se os centros de saúde (23%).

© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

A recetividade para a realização do rastreio ao cancro do pulmão é muito elevada, com pouco mais de ¾ dos entrevistados a afirmarem que o fariam se tivessem
oportunidade, maioritariamente (70%), como medida preventiva.
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Caracterização da amostra
REGIÃO

GÉNERO
Fumadores (57%)
Não fumadores, mas já fumaram (64%)

Norte Litoral

HÁBITOS TABÁGICOS
Não fumadores (64%)

22%

Fumo, mesmo que muito ocasionalmente

19%
18-44 anos (17%)

23%

65 ou mais anos (62%)
55-64 anos (47%)

55%

Não fumo, mas já fumei

47%

Grande Porto

13%

53%
Mulheres

Homens

Não fumo e nunca fumei

Interior

14%

Centro Litoral

16%

IDADE
Idade Média:
49 anos

Grande Lisboa

28%

Alentejo
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5%

Algarve
5%

24%
17%
18-34
anos

35-54
anos

55-64
anos

25%

14%
≥65
anos

Fumadores (43%)
Não fumadores, mas já fumaram (19%)

Fumadores (11%)

BASE: Total (1000)
F.1 | F.2 | DC.1 | DC.3 | DC.4 | DC.5 | DC.6 |
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Saúde geral
Importância da saúde
A saúde é, claramente, um assunto bastante preocupante para os entrevistados.

Qual a importância da saúde para si?
(RESPOSTA ÚNICA)

10 - "Muito importante"
9
8
7
6
5

86%

%T2B: 93%

4
3
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2
1
0 - "Nada importante"
Não sabe/ Não responde

8%
5%
1%
1%
Average: 9,75

35-54 anos (9,83)

Base: Total (1000)
P.1. Para começar, como avalia a importância que a Saúde tem para si? Numa escala de 0 a 10, em que 0 significa “Nada importante” e 10 “Muito importante”. Pode usar valores intermédios para melhor expressar a sua opinião. (SE NS/NR, REGISTAR “99”)
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Saúde geral
Doenças mais preocupantes
Para cerca de ¾ dos entrevistados, para além da COVID-19, o cancro é a doença que mais os preocupa, sobretudo aos entrevistados do género feminino (66%),
com idades compreendidas entre os 18 e os 54 anos e fumadores.

Excluindo a COVID-19, qual a doença mais preocupante nos dias de hoje?
Cancro

62%

Doenças cardiovasculares (do coração/ aneurisma, colesterol)

9%

AVC
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(RESPOSTA ÚNICA)

Feminino (66%)
18-34 anos (71%)
35-54 anos (67%)
Fumadores (70%)

6%

Depressão/ doenças psicológicas

4%

Diabetes

4%

65 ou mais anos (10%)

Quais as razões par considerar o cancro a doença
mais importante?
(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

Taxa de mortalidade elevada

45%

Antecedentes familiares

29%

Difícil de tratar

23%

Qualquer pessoa pode ter esta doença

19%

Doenças pulmonares (excepto cancro)

1%

Não tem cura

16%

Alzheimer

1%

Doença muito falada atualmente

11%

Osteoporose (ossos)

1%

Tenho ou já tive

6%

Esclerose: Esclerose lateral amiotrófica (ELA)/ Esclerose Múltipla

1%

Outras respostas

3%

Não sabe/ Não responde

8%

65 ou mais anos (14%)

Pela dependência que causa

5%

Doença silenciosa

2%

Não sabe/ Não responde

1%

Base: Consideram o cancro a doença mais preocupante (618)

Base: Total (1000)
P.2. Diga-me por favor, excluindo a COVID-19, qual a doença que a mais preocupa nos dias de hoje? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA)
P.3. Quais as razões para essa doença ser a que mais o/a preocupa? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)
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O cancro
Nível de prioridade para as autoridades de saúde e para o Governo
O cancro é encarado pela população portuguesa entrevistada como uma doença prioritária para as autoridades de saúde e para o Governo, sendo que 39%
consideram que é mesmo muito prioritário.

Até que ponto considera que esta doença é uma prioridade para
as autoridades de saúde e para o Governo?

(RESPOSTA ÚNICA)

10 - "Muito prioritário"
9
8

39%

%T2B: 47%

7
6
5
4

8%
17%

3
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2
1
0 - "Nada prioritário"
Não sabe/ Não responde

10%
8%
10%
2%
2%
1%
2%
Average: 7,92

65 ou mais anos (8,25)

Base: Total (1000)
P.4. Falando agora especificamente sobre o cancro, até que ponto considera que esta doença é uma prioridade para as autoridades de saúde e para o Governo? Numa escala de 0 a 10, em que 0 significa “Nada prioritário” e 10 “Muito prioritário”. Pode usar valores
intermédios para melhor expressar a sua opinião. (SE NS/NR, REGISTAR “99”)
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O cancro
Nível de informação sobre cancro
A maioria dos entrevistados considera-se bem informada acerca desta patologia.

Em que medida considera estar bem informado sobre o cancro?
(RESPOSTA ÚNICA)

10 - "Totalmente informado"
9

9%

%T2B: 15%

6%

8
7

24%

6
5

20%

4
3

13%

© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

2
1

19%

0 - "Nada informado"

3%
3%
1%
2%

Não sabe/ Não responde

Average: 6,70

Feminino (6,94)
35-54 anos (6,95)

Base: Total (1000)
P.5. Em que medida considera estar bem informado sobre o cancro? Numa escala de 0 a 10, na qual 0 significa ”Nada informado” e 10 “Totalmente informado”. Pode usar valores intermédios para melhor expressar a sua opinião. (SE NS/NR, REGISTAR “99”)
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O cancro
Tipo de informação mais interessante
A informação sobre rastreios, relacionada com a prevenção e sobre os sintomas dos vários tipo de cancro são os três tipos de informação mais importantes para
os entrevistados e o tipo de informação gostariam de receber sobre esta doença.

Dos seguintes tipos de informação, quais os que gostaria de receber sobre cancro?
(%)

Informação sobre rastreios

34

Informação relacionada com prevenção

25

Informação sobre os sintomas dos vários tipos de cancro

Frequência com que se deve fazer os exames de diagnóstico

18

12

5

8

5 4

Informações sobre como e onde esclarecer dúvidas sobre sintomas 2 6

13
10
12

Locais onde se podem realizar os exames de diagnóstico 3 7
© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

24

19

Tipos de tratamento disponíveis para o cancro 3
Causas associadas ao aparecimento de vários tipos de cancro

15

10
7

18
28

10

59

10

59

65 ou mais anos (49%)
Fumadores (67%)

55

35-54 anos (34%)
55-64 anos (20%)

22
21

65 ou mais anos (16%)

19
15

65 ou mais anos (20%)

Não sabe/ Não responde 2 2 3 2
1º mais importante

2º mais importante

3º mais importante

Total

Base: Total (1000)
P.6. Dos seguintes tipos de informação que lhe vou ler, quais os que gostaria de receber sobre cancro? Selecione os três que considera mais importantes. (3 RESPOSTAS NO MÁXIMO. REGISTAR EM SEPARADO)
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O cancro
Tipos de cancro que suscitam maior preocupação
O cancro da mama é referido em TOM por cerca de ¼ dos entrevistados como o tipo de cancro que maior preocupação suscita, sendo, sobretudo, referido pelas
mulheres (54%) e pelos entrevistados que nunca fumaram (39%).

Qual ou quais os tipos de cancro que mais o (a) preocupam?
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(%)

Mama
Pulmões
Cólon e recto (intestinos)
Pâncreas
Estômago
Colo do útero
Cabeça e pescoço (cérebro, língua, olhos, garganta...)
Próstata
Fígado
Ovário
Leucemia
Todos
Pele
Ossos
Linfomas
Rins
Outras respostas
Não sabe/ Não responde
Base: Total (1000)

(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)
Feminino (54%)

24
9 34 Nunca fumaram (39%)
13 10 23 Masculino (28%)
18-29 anos (29%)
Fumadores (38%)
10 12 22
10 9 19 35-54 anos (23%)
18-34 anos(14%)
5 9 14
(22%)
2 10 13 Feminino
Nunca fumaram (16%)
7 10
4 8 Masculino (15%)
5 6
5 Feminino (10%)
23 5
5 5
12 3
3 3
12 2
11
11
19
19
Mais preocupante

Restantes

P.7. Qual ou quais os tipos de cancro que mais a preocupam? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR PRIMEIRA RESPOSTA EM SEPARADO DAS OUTRAS REFERÊNCIAS)
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Cancro do pulmão
Meios/ locais utilizados para obtenção de informação sobre cancro do pulmão
Cerca de ¼ dos entrevistados afirma que já procurou informação sobre o cancro do pulmão, especialmente os não fumadores, mas que já fumaram (30%). A
Internet (57%) foi o meio mais utilizado e a sintomatologia associada à doença a informação mais pesquisada (72%).
Não fumadores, mas já fumaram (30%)

(RESPOSTA ÚNICA)

23% Já procuraram informação sobre cancro do pulmão
Base: Total (1000)

Onde é que procurou informação sobre o cancro do pulmão?

57%

Internet
24%

Médico de família

20%

Profissional de Saúde
Família

12%

Amigos

10%
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Centro de Saúde

(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

6%

65 ou mais anos (46%)
65 ou mais anos (34%)

65 ou mais anos (27%)

18-34 anos (84%)

Que tipo de informação procurou?

(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

72%

Informação sobre os sinais e sintomas
Informação relacionada com prevenção

31%

Tipos de tratamento disponíveis

30%

Informação sobre rastreios

22%

Novos tratamentos disponíveis

20%

Sobre como esclarecer dúvidas sobre sintomas

3%

Frequência com que se deve fazer os exames de deteção

9%

Meios de comunicação (Jornais/revistas)

2%

Locais onde se podem realizar os exames de deteção

8%

IPO

2%

Informação sobre os sinais e sintomas

3%

Não sabe/ Não responde

3%

4%

Base: Já procuraram informação sobre cancro do pulmão (233)

Masculino (21%)

18%

Livros/ Livros Técnicos

Outras respostas

Não fumadores, mas já
fumaram (80%)

35%

Causas associadas ao aparecimento do cancro

Base: Já procuraram informação sobre cancro do pulmão (233)
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P.8. Já alguma vez procurou informação sobre o cancro do pulmão?
P.10. Onde é que procurou informação sobre o cancro do pulmão? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS) | P.10.1. Que tipo de informação procurou? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)

Cancro do pulmão
Razões para não procurar informação sobre cancro do pulmão
O facto de acharem de que ainda “não foi necessário/ não foi preciso” (38%) foi a principal razão apontada para não procurarem informação sobre cancro do
pulmão (77%).
(RESPOSTA ÚNICA)

77% Não procuraram informação sobre cancro do pulmão
Base: Total (1000)

Porque é que nunca procurou informação?

(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

38%

Não foi necessário/ Não foi preciso
Nunca calhou/ Não se proporcionou procurar/ Nunca pensei nisso

16%

Nunca tive curiosidade/ Nunca teve essa preocupação

16%
14%

Não sou fumador

11%

Não haver antecedentes familiares
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Nunca tive sintomas

8%

Tenho medo/ Tenho medo uma vez que sou fumador

3%

Tenho hábitos de vida saudáveis/ Pratico desporto / Atividade física

3%

Faço exames regulamente
Outras respostas

2%

Não sabe/ Não responde

1%

2%

Base: Já procuraram informação sobre cancro do pulmão (767)
P.8. Já alguma vez procurou informação sobre o cancro do pulmão?
P.9. Onde é que procurou informação sobre o cancro do pulmão? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)
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Cancro do pulmão
Informação de sensibilização sobre cancro do pulmão
Dos que já receberam informação de sensibilização sobre cancro do pulmão (16%), a maior parte (40%) afirma que essa informação lhes chegou na forma de
folhetos e que, na maioria dos casos (76%), a informação recebida estava relacionada com a prevenção da doença.

16%

(Resposta única)

Já recebeu informação de sensibilização para o cancro do
pulmão
Base: Total (1000)

Quais os meios ou canais onde recebeu essa informação?
(RESPOSTA MÚLTIPLA)

40%

Folhetos

35%

Programas de televisão

29%

Cartazes ou informação exposta em unidades de saúde

26%

Ações de sensibilização

20%

Sites na web
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18-34 anos (19%)

Feminino (12%)

Tipo de informação recebida?

(RESPOSTA MÚLTIPLA)

Prevenção

76%

Sintomas

59%

Número de pessoas com cancro

22%

Causas

5%

Escola

7%

Médico de família/ Profissional de Saúde

6%

Outras respostas

2%

Outras respostas

6%

Não sabe/ Não responde

5%

Não sabe/ Não responde

18-34 anos (20%)

1%

Base: Já procuraram informação sobre cancro do pulmão (159)

Base: Já procuraram informação sobre cancro do pulmão (159)
P.11. E Já alguma vez recebeu informação de sensibilização para o cancro do pulmão?
P.12. Quais os meios ou canais onde recebeu essa informação? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS) | P.12.1. Que tipo de informação recebeu? (LER AS HIPÓTESES DE RESPOSTA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)
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Cancro do pulmão
Nível de informação sobre cancro do pulmão
Entrevistados consideram-se razoavelmente informados sobre o cancro do pulmão, sendo que apenas 7% afirmam que se consideram totalmente informados.

Em que medida considera estar bem informado sobre o cancro
do pulmão?
10 - "Totalmente informado"
9

4%
3%

(RESPOSTA ÚNICA)

%T2B: 7%

12%

8
7
6

12%
13%

5
4

23%

3
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2
1
0 - "Nada informado"

7%
8%
5%
2%
11%

Não sabe/ Não responde
Average: 5,05

35-54 anos (5,49)

Base: Total (1000)
P.13. Em que medida considera estar bem informado sobre o cancro do pulmão? Numa escala de 0 a 10, na qual 0 significa ”Nada informado” e 10 “Totalmente informado”. Pode usar valores intermédios para melhor expressar a sua opinião. (SE NS/NR, REGISTAR “99”)
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Cancro do pulmão
Importância da informação sobre cancro do pulmão
A sintomatologia e a informação relacionada com a prevenção e rastreios são o tipos de informação mais importantes.

Dos seguintes tipos de informação sobre cancro do pulmão, quais considera mais importantes?
(%)

26

Informação sobre os sinais e sintomas

22

Informação relacionada com prevenção

13

Tipos de tratamento disponíveis

4

9

11

Causas associadas ao aparecimento do cancro

5

8

9

Frequência com que se deve fazer os exames de deteção

6 3

Locais onde se podem realizar os exames de deteção 1 6

9

24

9
12

67

Fumadores (61%)

57
54

35-54 anos (30%)
65 ou mais anos (18%)

22
17

8

15

Novos tratamentos disponíveis 2 4 7
Sobre como esclarecer dúvidas sobre sintomas 1 3 6

19

26
30

Informação sobre rastreios
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23

13
10

Não sabe/ Não responde 33 3 3
Base: Total (1000)

1º mais importante

2º mais importante

P.14. Dos tipos de informação sobre cancro do pulmão que lhe vou ler, quais considera serem os três de maior importância? (REGISTAR EM SEPARADO)

3º mais importante

Total
27

Cancro do pulmão
Meios/ locais que utilizaria para obtenção de informação sobre cancro do pulmão
Se quisessem saber mais sobre cancro do pulmão, o Centro de Saúde seria o local que privilegiariam (40%) para tal, seguido do recurso ao médico (39%),
especialmente pelos entrevistados com 65 ou mais anos (49%).

Se quisesse obter informações sobre o cancro do pulmão, em que meios ou locais gostaria de as obter?
(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

Centro de saúde

40%

Médico

39%

Internet – motores de busca

24%

Televisão

20%

Hospital
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65 ou mais anos (49%)
18-34 anos (28%)

Masculino (28%)
18-34 anos (39%)
65 ou mais anos (28%)

18%

Internet – fóruns especializados (ex.: blogs)

10%

Imprensa escrita

6%

Internet – redes sociais (ex.: facebook)

6%

Amigos/familiares

3%

Rádio

3%

Email

3%

SMS/ Mensagem por telefone

35-54 anos (46%)

18-34 anos (16%)

1%

Outras respostas

2%

Não sabe/ Não responde

3%

Base: Total (1000)
P.15. Se quisesse obter informações sobre o cancro do pulmão, em que meios ou locais gostaria de as obter? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)
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Cancro do pulmão
Sinais/ sintomas associados ao cancro do pulmão
A falta de ar, asma (51%) é o sinal/ sintoma mais associado ao cancro do pulmão, sendo também um dos principais sintomas que os levariam a recorrer ao
médico (69%), depois da tosse acompanhada de sangue (84%).

Quais são os sinais/sintomas que associa ao
cancro do pulmão?

Destes sintomas, quais seriam preocupantes que
o levassem a recorrer ao médico?

(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

65 ou mais anos (44%)

Falta de ar, asma

51%
65 ou mais anos (2%)

65 ou mais anos (27%)

4%

36%

69%
31%

Rouquidão

18-34 anos (24%)

61%

Tosse persistente
20%

65 ou mais anos (13%)

65 ou mais anos (13%)

53%

Dor no peito, ombro ou costas
7%

40%

Perda de apetite ou de peso

3%
1%

18-34 anos (89%)
55-64 anos (77%)
65 ou mais anos (78%)

49%

Alterações da cor ou volume da expetoração

18%

24%

47%

Cansaço/ Fadiga
8%

35-54 anos (70%)
18-34 anos (55%)

84%

Tosse acompanhada de sangue

23%

65 ou mais anos (17%)
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(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

18-34 anos (33%)

49%

Problemas recorrentes, como pneumonia ou bronquite
Outras respostas

0%

Não sabe/ Não responde

1%

Base: Total (1000)
P.16. Quais são os sinais/sintomas que associa ao cancro do pulmão? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS) Pergunta para ver a evolução na resposta do estudo GLCC
P.16.1. Destes sintomas, quais seriam preocupantes que o levassem a recorrer ao médico? (LER AS HIPÓTESES DE RESPOSTA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)
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Cancro do pulmão
Tipo de exame realizado no rastreio ao cancro do pulmão e perfil
Reduzido conhecimento da existência de rasteiros para o cancro do pulmão (21%), sendo que a mesma proporção de entrevistados, cerca de metade (49%),
considera que sabe qual o tipo de exame realizado no rastreio e o tipo de indivíduos indicado para a realização do mesmo.

21%

Masculino (27%)
55-64 anos (29%)
18-34 anos (14%)

(RESPOSTA ÚNICA)

Têm conhecimento da existência de rastreios para o cancro
do pulmão
Base: Total (1000)

Sabe que tipo de exame é feito no rastreio do cancro do pulmão?

Tem conhecimento sobre que tipo de indivíduos está indicado
para fazer esse rastreio?

(RESPOSTA ÚNICA)

(RESPOSTA ÚNICA)

Sim

© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

49%

49%

Fumador (56%)

51%

Base: Sabem da existência de rastreios para o cancro do pulmão (213)

51%

Não

Base: Sabem da existência de rastreios para o cancro do pulmão (213)

P.17. Tem conhecimento da existência de rastreios para o cancro do pulmão?
P.18. Sabe que tipo de exame é feito no rastreio do cancro do pulmão? | P.19. Tem conhecimento sobre que tipo de indivíduos está indicado para fazer esse rastreio?

Cancro do pulmão
Awareness de exames para deteção/ rastreio ao cancro do pulmão
Os hospitais são apontados por cerca de ⅔ dos entrevistados como o sítio onde se podem realizar os rastreios para o cancro do pulmão.

21%

Masculino (27%)
55-64 anos (29%)
18-34 anos (14%)

(RESPOSTA ÚNICA)

Têm conhecimento da existência de rastreios para o cancro
do pulmão
Base: Total (1000)

Em que locais se podem realizar os rastreios para o cancro do pulmão?
(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

65%

Hospitais

23%

Centros de Saúde

© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

Unidades Móveis
Clínicas
Não sabe/ Não responde

5%
1%
25%

Base: Sabem da existência de rastreios para o cancro do pulmão (213)
P.17. Tem conhecimento da existência de rastreios para o cancro do pulmão?
P.20. E, em que locais se podem realizar os rastreios para o cancro do pulmão? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS) | P.21. Como gostaria de receber informação sobre a existência de rastreios para o cancro do pulmão?

Cancro do pulmão
Meios privilegiados para a receção de informação sobre rastreios ao cancro do pulmão
O e-mail é indicado como o principal meio através do qual os entrevistados (28%) gostariam de receber informação sobre a existência de rastreios para o cancro
do pulmão.

Como gostaria de receber informação sobre a existência de rastreios para o cancro do pulmão?

© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

E-mail
Através dos Centros de Saúde
SMS
Correio/ Carta
Médico da Família/ Médico
Televisão
Internet
Folhetos
Meios de comunicação social (sem especificar)
Através dos Hospitais
Ações de sensibilização
Redes sociais
Rádio
Imprensa escrita
Outras respostas
Não sabe/ Não responde

28%

18-34 anos (42%)
35-54 anos (34%)
65 ou mais anos (6%)

16%
14%
13% 65 ou mais anos (19%)
12% 65 ou mais anos (20%)
12%
10% 18-34 anos (19%)
5%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
3%
7%

Base: Total (1000)
P.21. Como gostaria de receber informação sobre a existência de rastreios para o cancro do pulmão? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)
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Cancro do pulmão
Importância do rastreio ao cancro do pulmão
Elevada importância dos rastreios ao cancro do pulmão.

Até que ponto considera importante que se façam rastreios ao
cancro do pulmão?

(RESPOSTA ÚNICA)

10 - "Muito importante"
9
8
7
6

71%

%T2B: 80%

5
4
3

© Copyright GfK 2020 | CONFIDENCIAL

2

9%

1
0 - "Nada importante"
Não sabe/ Não responde

14%
3%
1%
2%
Average: 9,38

18-34 anos (9,18)

Base: Total (1000)
P.22. Até que ponto considera importante que se façam rastreios ao cancro do pulmão? Numa escala de 0 a 10, em que 0 significa “Nada importante” e 10 “Muito importante”. Pode usar valores intermédios para melhor expressar a sua opinião. (SE NS/NR, REGISTAR
“99”)
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Cancro do pulmão
Receptividade para a realização do rastreio ao cancro do pulmão
Pouco mais de ¾ da população portuguesa entrevistada afirma que se tivesse oportunidade de realizar um rastreio ao cancro do pulmão, aderiria, sobretudo
“como forma de prevenção/ para saber se está tudo bem” (70%) e especialmente os indivíduos com 65 ou mais anos (79%), não fumadores (73%).

Se tivesse oportunidade de realizar um rastreio ao cancro do
pulmão, iria aderir?
(RESPOSTA ÚNICA)
Não;
55-64 anos (83%)
65 ou mais anos (70%)
24%
Sim;
76%
(RESPOSTA MÚLTIPLA)

Porquê?

(ESPONTÂNEO)

Não tnho sintomas

(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEO)

Porquê?

41%
Base: Total (1000)

Não preciso/ Não sinto necessidade

37%

Não fumo
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Sou muito novo
Outras respostas
Não sabe/ Não responde

21%
5%

18-34 anos (25%)

18-34 anos (36%)

18-34 anos (17%)

9%

Como prevenção/ Para saber se está tudo bem

70%

Para tirar dúvidas/ Para despiste

17%

Sou fumador (a)/ já fumei
Antecedentes familiares relacionados com a
doença

65 ou mais anos (79%)
Não fumador (73%)

14%

Masculino (19%)
65 ou mais anos (7%)

3%

4%

Base: Aderiam ao rastreio para o cancro do pulmão (239)

Outras respostas

1%

Base: Aderiam ao rastreio para o cancro do pulmão (761)
P.23. Se tivesse oportunidade de realizar um rastreio ao cancro do pulmão, iria aderir?
P.24. Quais as razões para ter dado essa resposta? (ESPONTÂNEA - NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR TODAS AS RESPOSTAS)
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Cancro do pulmão
Concordância com as afirmações sobre cancro do pulmão
A maioria dos entrevistados, sobretudo do género masculino, identifica corretamente as afirmações relacionadas com o cancro do pulmão, contrariamente ao
que acontece com a única frase sobre cancro da mama testada, em que a maioria (52%) responde incorretamente.

% associação
incorreta
(RESPOSTA ÚNICA)

Considera verdadeira ou falsa a seguinte afirmação...

Masculino (43%)
18- 34 anos (47%)

A maioria dos casos de cancro da mama não tem
cura

20%

42%

38%

52%

Masculino (86%)
65 ou mais anos (70%)

O cancro do pulmão tem cura se for detetado em
fases iniciais

14%

79%

7%

21%
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Masculino (79%)
65 ou mais anos(79%)

O cancro do pulmão é causado principalmente por
5%
fumar cigarros e outros produtos do tabaco

74%

Não sabe/ Não recorda

26%

22%

Verdadeiro

Falso

Base: Total (1000)
P.25. Vou agora ler-lhe algumas frases sobre cancro do pulmão. Para cada uma delas, gostaria que me dissesse se a considera verdadeira ou falsa. (UMA RESPOSTA POR LINHA)
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Cancro do pulmão
Empatia com os doentes com cancro do pulmão
A quase totalidade (97%) dos entrevistados afirma que sente tanta empatia por doentes com cancro do pulmão como por doentes com outros tipos de cancro.

Pensando especificamente no cancro do pulmão, com quais das
seguintes frases se identifica?
(RESPOSTA ÚNICA)

3%
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Sinto mais empatia por doentes com cancro do pulmão do
que por doentes com outros tipos de cancro

1%

Sinto menos empatia por doentes com cancro do pulmão
do que por doentes com outros tipos de cancro

97%

Sinto tanta empatia por doentes com cancro do pulmão como
por doentes com outros tipos de cancro
Base: Total (1000)
P.26. Pensando especificamente no cancro do pulmão, com quais das seguintes frases se identifica? (LER AS HIPÓTESES DE RESPOSTA. REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) Aqui, provavelmente, vão responder a opção b) pois é o mais politicamente correcto. Se o estudo
fosse online, talvez tivéssemos respostas mais verdadeiras.
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