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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

Viver com um diagnóstico de cancro acarreta elevados níveis de ansiedade
e de incerteza. Pelo seu caráter inesperado, grau de ameaça e impacto
nas relações sociais e nos hábitos de vida, a pandemia COVID-19 veio induzir 
medo, insegurança e ansiedade na população, em geral, e nos doentes oncológicos 
e os seus cuidadores, em particular.

Além das ameaças impostas pelo diagnóstico de cancro, doentes e cuidadores são, 
agora, confrontados com desafios adicionais, que passam pela necessidade
de proteção em relação ao vírus, lidar com a incerteza quanto à continuidade
do tratamento médico, e adaptar-se às alterações nas rotinas diárias, incluindo
a privação da autonomia e dos contactos sociais.

05

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS



ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS
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Neste âmbito, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), entidade de referência 
nacional no apoio ao doente oncológico e família, realizou um estudo nacional 
com o objetivo de avaliar a perceção do impacto da pandemia COVID-19
em vários domínios da vida de doentes oncológicos/sobreviventes de cancro
e familiares/cuidadores.
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METODOLOGIA

Estudo transversal, descritivo e inferencial, suportado por uma metodologia quantitativa.
A informação foi recolhida através de um questionário elaborado pela equipa
de psicólogos da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

As respostas a este questionário foram obtidas através do website institucional,
www.ligacontracancro.pt , tendo sido cumpridos todos os pressupostos de proteção
de dados.

O questionário esteve disponível online entre os dias 2 de julho e 18 de novembro de 2020.

METODOLOGIA
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra foi constituída por 948 doentes oncológicos/sobreviventes de cancro

e por 378 familiares/cuidadores, com mais de 18 anos e residentes em Portugal.

Amostra por voluntariado, possivelmente não representativa da população estudada.
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

DOENTES

Feminino: 87,1%

49,6 anos

Ensino superior (Bach./Lic.): 44,4 %

Casado(a)/União de facto: 63,6% 

13,3% vivem sozinhos
11,2% viveram sozinhos

Antes do confinamento: 52,6%
Durante o confinamento: 37,8%
Depois do confinamento: 43,4%

Antes do confinamento: 73,8%
Durante o confinamento: 57,3%
Depois do confinamento: 62,2%

CUIDADORES

Feminino: 85,5%

43,6 anos

Ensino superior (Bach./Lic.): 41,6 %

Casado(a)/União de facto: 64,6%

50,1% vivem com o doente
54,0% viveram com o doente 

51,9% são filhos 

24,1% são companheiros

Género

Idade (média)

Escolaridade

Estado civil

Situação familiar
durante o confinamento

Grau de parentesco
ao doente

Situação Profissional 
Ativo (empregado)

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
A maioria dos doentes e cuidadores é do sexo feminino, tem entre os 40 e os 50 anos e completou o Ensino Superior.
A percentagem de doentes e cuidadores em baixa médica e desempregados aumentou com a pandemia.
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

DOENTES

5,8%

24,9%

1,7%

23,2%

44,4%

CUIDADORES

10,1%

19,6%

2,4%

25,7%

42,3%

Açores

Centro

Madeira

Norte

Sul

Região

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
A maioria dos doentes e cuidadores reside na região sul do país.
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

DOENTES

Cancro da mama: 57,6%
Hematológico: 12,1%

Ginecológico: 6,1%

2019-2020: 31,5% 

Sim: 35,1%

Sim: 3,5%

CUIDADORES

Cancro da mama: 23,5%
Hematológico: 14,0%
Colorretal: 13,8%

2019-2020: 54,6%

Sim: 30,1%

Sim: 8,6%

Tipo de cancro

Ano de diagnóstico

Tem outra doença
crónica

Infeção por COVID-19
*dos que realizaram teste

PERFIL CLÍNICO
O tipo de cancro mais prevalente é o cancro da mama. A maioria dos doentes foi diagnosticada no período entre 2019
e 2020. 13,2% dos doentes oncológicos são também cuidadores de alguém com uma doença crónica.

Os dados clínicos referem-se à pessoa 
de quem são cuidadores/familiares

12

METODOLOGIA



*Sobreviventes de cancro: participantes que já tinham terminado os tratamentos oncológicos e que se encontravam em vigilância médica,
quando foi realizada a recolha de dados.
**Doentes em fase ativa: participantes que se encontravam em tratamento ou a aguardar o início do tratamento, quando foi realizada
a recolha de dados.

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
PERFIL CLÍNICO
Mais de metade dos doentes é sobrevivente de cancro* e 7 em cada 10 cuidadores cuidam de doentes em fase ativa**

DOENTES

518
55%

111
30%

422
45%

259
70%

Situação atual relativamente ao cancro

CUIDADORES

Fase ativa

Sobreviventes
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RESULTADOS



IMPACTO EM DOENTES E CUIDADORES
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PERCEÇÃO DE RISCO

DOENTES CUIDADORES

NÃO

SIM

NÃO SEI

PROBABILIDADE DE CONTRAIR COVID-19 PELO FACTO DE SER DOENTE ONCOLÓGICO

54% dos doentes e 70% dos cuidadores consideram  esta probabilidade maior. 16% dos doentes oncológicos
e 7% dos cuidadores não sabem.

56,2% dos doentes em fase ativa e 52,1% dos sobreviventes e 7 em cada 10 cuidadores

Consideram a probabilidade de contrair COVID-19 maior, pelo facto de ser doente oncológico.

IMPACTO EM DOENTES E CUIDADORES

RESULTADOS

30,7% 22,5%

70,1%53,8%

15,5% 7,4%
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PERCEÇÃO DE RISCO

DOENTES CUIDADORES

NÃO

SIM

NÃO SEI

PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO

85% dos doentes e 96% dos cuidadores percecionam-se (o doente) como pertencendo ao grupo de risco. Dos doentes 
oncológicos, 6,7% consideram que não e 8% não sabem.

9 em cada 10 (89,8%) doentes em fase ativa e 8 em cada 10 (81,7%) sobreviventes
Quase a totalidade dos cuidadores de doentes (97,7%) e 9 em cada 10 (93,7%) cuidadores
de sobreviventes de cancro

Consideram-se (consideram o doente oncológico de quem cuidam) de risco. 

RESULTADOS

6,7% 2,4%

96,3%

8,0% 1,3%

85,3%
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PERCEÇÃO DE RISCO

DOENTES CUIDADORES

NÃO

SIM

NÃO SEI

RISCO ACRESCIDO DE COMPLICAÇÕES PELO FACTO DE SER DOENTE ONCOLÓGICO

77% dos doentes e 93% dos cuidadores consideram que o facto de ser doente oncológico acresce o risco de complicações. 
17% dos doentes oncológicos não sabem.

8 em cada 10 (82,2%) doentes em fase ativa e 7 em cada 10 (72,2%) sobreviventes
Aproximadamente 9 em cada 10 cuidadores de doentes em fase ativa (94,6%) e cuidadores
de sobreviventes de cancro (91%)

Consideram que o facto de ser doente oncológico, acresce risco de complicações.

RESULTADOS

6,5% 3,4%

92,6%

16,7% 4,0%

76,8%
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PERCEÇÃO DE RISCO

RESULTADOS

A maioria dos doentes oncológicos - quer estejam em fase ativa 
quer sejam sobreviventes - considera-se um doente de risco para a 
COVID-19 (maior probabilidade de contágio e maior vulnerabilidade 
a complicações). O mesmo acontece com os cuidadores.

É importante salientar que muitos doentes (na ordem de 1 ou 2 em 
cada 10) revelam desconhecimento sobre o seu nível de risco.
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO

DOENTES

CAPACIDADE PARA PAGAR AS DESPESAS FAMILIARES

42% dos doentes e 49% dos cuidadores sentiram algum tipo de dificuldade.

10% dos doentes e 12% dos cuidadores sentiram de bastantes a muitíssimas dificuldades 
em pagar as despesas familiares.

RESULTADOS

2,3% 7,7% 6,6% 25,3% 41,9%

CUIDADORES

3,5% 8,3% 10,4% 26,9% 49,1%

58,1%

De modo
nenhum

50,9%

De modo
nenhum

Muitíssimo

Bastante

Razoavelmente

Um pouco
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO

DOENTES

CAPACIDADE PARA PAGAR A MEDICAÇÃO

22% dos doentes e 28% dos cuidadores sentiram algum tipo de dificuldade.

6% dos doentes e 7% dos cuidadores sentiram de bastantes a muitíssimas dificuldades em pagar a medicação. 

RESULTADOS

1,2% 4,5% 3,9% 12,8% 22,4%

CUIDADORES

1,9% 5,0% 5,6% 15,1% 27,6%
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77,7%

De modo
nenhum

72,4%

De modo
nenhum

Muitíssimo

Bastante

Razoavelmente

Um pouco
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO

DOENTES

CAPACIDADE PARA COMPRAR ALIMENTOS

34% dos doentes e 35% dos cuidadores sentiram algum tipo de dificuldade.

8% dos doentes e 5% dos cuidadores sentiram de bastantes a muitíssimas dificuldades na compra de alimentos.

RESULTADOS

2,4% 5,9% 5,0% 20,9% 34,2%

CUIDADORES

1,3% 3,8% 7,3% 22,6% 35,0%
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65,8%

De modo
nenhum

65,1%

De modo
nenhum

Muitíssimo

Bastante

Razoavelmente

Um pouco
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RESULTADOS

Um número considerável de doentes e cuidadores (entre os 20%
e os 50%) considera que a pandemia afetou, de algum modo, a sua vida 
a nível socioeconómico.

1 em cada 10 doentes e cuidadores sentiu bastante a muitíssima
dificuldade em pagar as despesas familiares.
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IMPACTO NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE
SUSPENSÃO DE TRATAMENTOS

Durante o período de pandemia, 13% dos doentes oncológicos (fase ativa) tiveram tratamentos oncológicos suspensos 
por indicação médica. 23% dos cuidadores indicaram que os doentes de quem cuidam tiveram tratamentos oncológicos 
suspensos. 

18,3% dos doentes e 10,3% dos cuidadores ponderaram, em algum momento, suspender por iniciativa própria
os atos clínicos por receio de recorrer aos serviços hospitalares.

RESULTADOS

NÃO

SIM

NÃO SEI

85,3% 74,6%

23,0%13,0%

1,7% 2,3%
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IMPACTO NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE
MEDO DE SER INFETADO POR OUTROS DOENTES OU PROFISSIONAIS DE SAÚDE

57% dos doentes e 75% dos cuidadores sentiram medo de serem infetados por outros doentes 
ou profissionais de saúde.

RESULTADOS

NÃO

SIM

NÃO SEI

41,8% 22,8%

75,1%56,8%

1,5% 2,1%
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RESULTADOS

A pandemia COVID-19 parece ter tido algum impacto no acesso aos cuidados 
de saúde, na medida em que 1 a 2 em cada 10 doentes tiveram algum
tratamento suspenso durante este período e 2 em cada 10 doentes e 1 em cada 
10 cuidadores ponderaram, por iniciativa própria, suspender os atos clínicos
por receio de se dirigirem aos serviços hospitalares.

Além disso, 6 em cada 10 doentes e 8 em cada 10 cuidadores sentiram medo do 
contágio por outros doentes ou profissionais de saúde, o que poderá condicionar 
a sua acessibilidade a cuidados de saúde adequados.
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IMPACTO PSICOLÓGICO

DOENTES

INTERFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NA VIDA NORMAL

29% dos doentes e 31% dos cuidadores revelam que interfere bastante a muitíssimo.

RESULTADOS

7,3% 22,0% 18,3% 36,6% 84,2%

CUIDADORES

7,7% 23,0% 20,3% 32,2% 83,2%

15,8%

De modo
nenhum

16,8%

De modo
nenhum

Muitíssimo

Bastante

Razoavelmente

Um pouco
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IMPACTO PSICOLÓGICO

DOENTES

PREOCUPAÇÃO COM A PANDEMIA COVID-19

72% dos doentes e 76% dos cuidadores sentem-se bastante a muitíssimo preocupados. 

RESULTADOS

27,4% 44,8% 20,6% 7,0% 99,9%

CUIDADORES

31,7% 44,6% 16,9% 6,6% 99,7%

0,2%

De modo
nenhum

0,3%

De modo
nenhum
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Muitíssimo

Bastante

Razoavelmente

Um pouco
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DOENTES

57,3%

64,1%

25,6%

17,1%

20,3%

15,6%

CUIDADORESJá tomava
anteriormente

Sim

Não

IMPACTO PSICOLÓGICO
RECURSO A MEDICAÇÃO PSIQUIÁTRICA (ANSIOLÍTICO, ANTIDEPRESSIVO OU OUTRO)

17% dos doentes e 16% dos cuidadores recorreram a medicação psiquiátrica. 

RESULTADOS
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65,1%
60,5%

19,9%

14,9%

17,8%

21,8%

IMPACTO PSICOLÓGICO
RECURSO A AJUDA DE UM PSICÓLOGO OU PSIQUIATRA

15% dos doentes e 22% dos cuidadores recorreram a ajuda psicológica/psiquiátrica.

RESULTADOS

Já estava a ser 
acompanhado

Sim

Não
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IMPACTO PSICOLÓGICO
A pandemia afetou negativamente
a vida de 45% dos doentes
e de 61% dos cuidadores, além
de ter causado sentimentos de tristeza, 
ansiedade, preocupação e isolamento.

RESULTADOS

44,9% - 60,7%
Afetou negativamente

a minha vida

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

36,2% - 41,4%
Levou a que me sentisse 

mais triste

39,0% - 48,4%
Afetou a minha saúde 
mental (preocupação, 
humor, sono, etc)

22,0% - 42,8%
Causou uma sobrecarga 
no que se refere ao meu 

trabalho

43,4% - 55,2%
Levou a que me 
sentisse mais 
ansioso

35,4% - 77,4% 
Levou a que me sentisse 

mais preocupado com 
os tratamentos 

oncológicos e evolução 
da minha doença*

54,9% - 59%
Levou a que me 
sentisse mais 
isolado dos 
outros

26,8% - 57,4%
Causou um aumento das 

minhas responsabilidades 
familiares

* Nos cuidadores, a pergunta refere-se à preocupação relativamente ao doente de quem cuida.

% de muitíssimo/bastante

DOENTES

CUIDADORES
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IMPACTO PSICOLÓGICO
DOENTES

RESULTADOS

48,2% - 41,9%
Afetou negativamente

a minha vida

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

37,7% - 34,7%
Levou a que me sentisse 

mais triste

41,9% - 36,3%
Afetou a minha saúde 
mental (preocupação, 
humor, sono, etc)

Uma maior preocupação com os 
tratamentos oncológicos e 

evolução da doença, em virtude 
da pandemia, está mais presente 
em doentes em fase ativa do que 

em sobreviventes

A pandemia parece ter causado 
uma maior sobrecarga laboral 

em sobreviventes do que em 
doentes em fase ativa

17,7% - 25,8%
Causou uma sobrecarga 
no que se refere ao meu 

trabalho

46,4% - 40,4%
Levou a que me 
sentisse mais 
ansioso

50,4% - 22,9% 
Levou a que me sentisse 

mais preocupado com 
os tratamentos 

oncológicos e evolução 
da minha doença*

58,1% - 51,5%
Levou a que me 
sentisse mais 
isolado dos 
outros

28,5% - 25,3%
Causou um aumento das 

minhas responsabilidades 
familiares

% de muitíssimo/bastante

FASE ATIVA

SOBREVIVENTES
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CUIDADORES

IMPACTO PSICOLÓGICO

RESULTADOS

62,6% - 54,9%
Afetou negativamente

a minha vida

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

43,5% - 35,4%
Levou a que me sentisse 

mais triste

51,2% - 43,2%
Afetou a minha saúde 
mental (preocupação, 
humor, sono, etc)

43,6% - 40,0%
Causou uma sobrecarga 
no que se refere ao meu 

trabalho

56,9% - 51,9%
Levou a que me 
sentisse mais 
ansioso

82,8% - 66,7% 
Levou a que me sentisse 

mais preocupado com 
os tratamentos 

oncológicos e evolução 
da minha doença*

60,4% - 54,1%
Levou a que me 
sentisse mais 
isolado dos 
outros

62,6% - 47,7%
Causou um aumento das 

minhas responsabilidades 
familiares

* Nos cuidadores a pergunta refere-se à preocupação relativamente ao doente de quem cuida.

% de muitíssimo/bastante

FASE ATIVA

SOBREVIVENTES

A pandemia parece ter
conduzido a uma maior preocu-

pação com os tratamentos 
oncológicos e evolução da 
doença em cuidadores de 

doentes em fase ativa do que 
em cuidadores de sobreviventes

A pandemia conduziu a um 
aumento das responsabilidades 

familiares nos cuidadores, 
sobretudo, de doentes

em fase ativa
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RESULTADOS

Os cuidados a ter com as medidas de prevenção parecem interferir na vida 
normal de 3 em cada 10 doentes e/ou cuidadores, e 7 em cada 10 doentes  
e 8 em cada 10 cuidadores sentem-se bastante a muitíssimo preocupados 
com a pandemia.

A pandemia causou ainda sentimentos de tristeza, ansiedade, preocupação e 
isolamento numa percentagem considerável de doentes e cuidadores, além de 
um acréscimo das responsabilidades laborais (principalmente em sobreviventes 
de cancro), das responsabilidades familiares (essencialmente em cuidadores), e 
maior preocupação com os tratamentos e evolução da doença, mais presente 
em doentes e cuidadores de doentes em fase ativa.  

IMPACTO EM DOENTES/CUIDADORES
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Entre 15% e 22% de doentes/cuidadores passaram a ter necessidade
de recorrer a medicação ou a apoio psiquiátrico/psicológico durante a pandemia.
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DISTRESS EMOCIONAL, ANSIEDADE E DEPRESSÃO
DISTRESS EMOCIONAL*

5 em cada 10 doentes oncológicos e 6 em cada 10 cuidadores manifestam distress emocional significativo. 

 *Termo anglo-saxónico que em português traduz-se por sofrimento emocional 

RESULTADOS

49,5% 61,2%

DOENTES

DISTRESS
EMOCIONAL

CUIDADORES
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DISTRESS EMOCIONAL, ANSIEDADE E DEPRESSÃO
ANSIEDADE

3 em cada 10 doentes oncológicos e 4 em cada 10 cuidadores manifestam ansiedade significativa. 

RESULTADOS

29,6% 42%

DOENTES

ANSIEDADE

CUIDADORES
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Aproximadamente 2 em cada 10 doentes oncológicos e cuidadores manifestam depressão significativa.

DISTRESS EMOCIONAL, ANSIEDADE E DEPRESSÃO
DEPRESSÃO

RESULTADOS

18,4% 22,4%

DOENTES

DEPRESSÃO

CUIDADORES
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RESULTADOS

Os níveis de distress emocional, ansiedade e depressão, são idênticos entre 
doentes em fase ativa e sobreviventes de cancro. 

Os doentes que viram os seus tratamentos suspensos,  por indicação médica, 
durante a pandemia revelam níveis superiores de distress emocional, 
ansiedade e depressão..

Os cuidadores de doentes (em fase ativa) têm índices superiores de distress  
emocional, ansiedade e depressão comparativamente aos doentes (em fase 
ativa).

DISTRESS EMOCIONAL, ANSIEDADE E DEPRESSÃO
IMPACTO EM DOENTES E CUIDADORES
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QUALIDADE DE VIDA
QUALIDADE DE VIDA

Maioria dos doentes e cuidadores tendem a avaliar a sua qualidade de vida como relativamente boa.

RESULTADOS

DOENTES
Média = 5.7 | Mediana = 6.0

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAIXA QUALIDADE DE VIDA ALTA

Média = 5.4 | Mediana = 5.0
CUIDADORES
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QUALIDADE DE VIDA

RESULTADOS

Os níveis de qualidade de vida são idênticos entre doentes em fase ativa
e sobreviventes de cancro. 

Os doentes que viram os seus tratamentos suspensos,  por indicação médica, 
durante a pandemia revelam pior qualidade de vida.

Os cuidadores de doentes em fase ativa têm uma pior qualidade de vida  
do que os cuidadores de sobreviventes de cancro e do que os doentes 
em fase ativa.
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PERFIS DE RISCO ACRESCIDO



DOENTES
Os doentes que tiveram tratamentos suspensos durante a pandemia, com doença crónica, cuidadores de alguém com doença 
crónica e que percecionam ter mais probabilidade de virem a ser infetados com COVID-19, parecem ter mais probabilidade  
de apresentar distress emocional e/ou sintomatologia depressiva e ansiosa.

DISTRESS EMOCIONAL

• Perceciona ter mais probabilidade 
de ser infetado com COVID-19;

• Perceciona que, se o doente contrair 
COVID-19, correrá um risco maior de 
complicações por ser doente oncológico. 

• Com Ensino Secundário ou inferior; 

• Aposentado, em baixa médica, 
desempregado;

• Perceciona ter mais probabilidade 
de ser infetado com COVID-19.

• Com Ensino Secundário ou inferior;

• Vive sozinho;

• Tem filhos;

• Perceciona ter mais probabilidade 
de ser infetado com COVID-19.

• Do sexo feminino;

• Com idade até 35 anos;

• Aposentado, em baixa médica,
desempregado durante o confinamento;

DEPRESSÃO ANSIEDADE

PERFIS DE RISCO ACRESCIDO

RESULTADOS

• Com doença crónica;

• Cuida de alguém com doença 
crónica;

• Com tratamento suspenso;

• Com doença crónica;

• Cuida de alguém com doença 
crónica;

• Com tratamento suspenso;

• Com doença crónica;

• Cuida de alguém com doença 
crónica;

• Com tratamento suspenso;
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CUIDADORES
Os cuidadores com idade igual ou superior a 35 anos parecem ter maior risco de apresentarem distress emocional 
e/ou sintomatologia depressiva e ansiosa.

DISTRESS EMOCIONAL DEPRESSÃO ANSIEDADE

RESULTADOS

• Do sexo feminino;

• Doente com diagnóstico recente 
(2019-2020);

• Com doença crónica;

• Perceciona ter mais probabilidade 
de ser infetado com COVID-19;

• Perceciona que, se o doente contrair 
COVID-19, correrá um risco maior 
de complicações por ser doente
oncológico

• Doente em fase ativa. • Com doença crónica;

• Perceciona ter mais probabilidade 
de ser infetado com COVID-19.
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• Com 35 anos ou superior;• Com 35 anos ou superior; • Com 35 anos ou superior;



CONCLUSÕES
E IMPLICAÇÕES
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A maioria dos doentes e dos cuidadores
perceciona a condição de doença oncológica 
como sendo de risco, quer o doente se encontre 
em fase ativa, quer seja sobrevivente de cancro

• Elevada percentagem de doentes 
e cuidadores com dúvidas relativamente 
à sua condição de risco

A pandemia afetou, de algum modo, doentes
e cuidadores a nível socioeconómico

• 10% dos doentes e 12% dos cuidadores
sentiram bastante a muitíssima dificuldade 
em pagar as despesas familiares

 
Reforço de medidas de 
apoio socioeconómico
às famílias com maiores 
carências

 Aumento da literacia em saúde
relativa à comorbilidade Cancro 
e COVID-19, quer em doentes, 
quer em familiares/cuidadores

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES
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Cerca de 3/4 dos doentes e cuidadores
sentem-se bastante a muitíssimo preocupados 
com a pandemia e, sobretudo, com o impacto
da mesma nos tratamentos oncológicos
e evolução da doença 

• 13% dos doentes oncológicos (fase ativa) tiveram 
tratamentos oncológicos suspensos por indicação 
médica

• Mais de 10% dos doentes e cuidadores 
ponderaram suspender, por sua iniciativa, os atos  
clínicos, por receio de se dirigirem aos serviços
hospitalares

• Número elevado de doentes e cuidadores com 
receio de serem infetados por outros doentes e, até 
mesmo, por profissionais de saúde - com eventuais 
implicações no seu acesso a cuidados de saúde

Melhoria da acessibilidade
aos cuidados de saúde  

• Informação à população

• Cuidados centrados no doente

• Testagem e Vacinação 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES
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Metade dos doentes com distress emocional
significativo durante a pandemia, valor que aumenta 
nos casos em que houve suspensão de tratamentos 
(6 em cada 10)

• 1/3 dos doentes oncológicos antes da pandemia
(estudos anteriores*)

6 em cada 10 cuidadores com distress emocional 
significativo

• Os cuidadores dos doentes oncológicos (em fase 
ativa) parecem sentir um maior impacto emocional
da pandemia do que os doentes

Estão em maior risco psicológico os doentes com
outra(s) doença(s) crónica(s); que cuidam de alguém  
com doença crónica; que têm tratamento suspenso; e que   
se percepcionam em maior risco de contrair a infeção
e/ou de sofrer complicações. 

Reforço dos programas de apoio
psicossocial ao doente oncológico
e aos seus familiares/cuidadores, pelo 
menos durante períodos de pandemia:

• Triagem precoce do distress
emocional de doentes e cuidadores
e encaminhamento célere para
programas/serviços de intervenção 
psicológica especializada

• Dirigir as medidas de triagem
do distress emocional atendendo
ao perfil clínico e sociodemográfico, 
com especial atenção aos doentes 
com tratamentos suspensos

• Reforço do apoio psicológico
a cuidadores de doentes
oncológicos.

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES



Linha Cancro: 808 255 255
www.ligacontracancro.pt/impactocovid
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Contactos 

217 221 810 | 914 850 592 
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A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma organização da sociedade civil, 
sem fins lucrativos e que, no âmbito da sua missão, se assume como

a entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, 
na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação

e investigação em oncologia.
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