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Impacto da covid-19 no 
tratamento do câncer



Respondentes por tipo (n=566)

Familiar do
paciente

9%

Outro

2%

Paciente

89%

Respondente_Tipo e % do total de 
Número de registros. A cor mostra 
detalhes sobre 
Respondente_Tipo. O tamanho 
mostra % do total de Número de 
registros. As marcas são rotuladas 
por Respondente_Tipo e % do 
total de Números de registros.

Respondentes



Respondentes por região

Norte

6%

Regiões e % do total de Número 
de registros dividido por Brasil. A 
cor mostra detalhes sobre 
Regiões. As marcas são rotuladas 
por Regiões e % do total de 
Número de registros. A exibição 
está filtrada em Regiões, que 
mantém Região Centro Oeste, 
Região Nordeste, Região Norte, 
Região Sudeste e Região Sul

Sul

14%

Sudeste

60%

Centro-Oeste

7%

Nordeste

13%

Regiões



Faixa etária e região

% total do número de registros 
para cada faixa etária dividido por 
regiões. A cor mostra detalhes 
sobre regiões. A exibição é filtrada 
em regiões e faixa etária. O filtro 
regiões mantém 7 de 7 membros. 
O filtro de faixa etária 20-39, 
40-59, 60+.

Faixa 
etária Regiões



Sistema de saúde usado para o tratamento

Soma de número de registros 
para cada Sistema de saúde. As 
marcas são rotuladas por % do 
total do número de registros. A 
exibição está filtrada em Sistema 
de saúde, que mantém Não 
respondeu, Outro, Privado, SUS e 
SUS e Privado.



Sistema de saúde usado para o tratamento

% total do número de registros e 
Sistema de saúde. A cor mostra 
detalhes sobre Sistema de saúde. 
O tamanho mostra % do total de 
números de registros. As marcas 
são rotuladas por % do total do 
número de registros e Sistema de 
saúde. A exibição está filtrada em 
Sistema de saúde, que mantém 
Não respondeu, Outro, Privado, 
SUS e SUS e Privado.

SUS

25%

Outro

4%

Privado

39%

Não 
respondeu

24%

SUS e
Privado

7%

Sistema 
de saúde



Já ouviu falar do coronavírus?

OuviuFalarCorona e % do total de 
Número de registros. A cor mostra 
detalhes sobre OuviuFalarCorona. 
As marcas são rotuladas por 
OuviuFalarCorona e % do total de 
Número de registros. Os dados 
são filtrados em Fontelnfo_TV e 
Fontelnf0_Jornais. O filtro 
Fontelnf0_TV exclui Nulo. O filtro 
Fontelnf0_Jornais exclui Nulo. 

Sim, muito

99%

Sim, um
pouco

1%



Fontes de informação usadas por faixa etária

Noticiários na TV. Jornais 
impressos ou online. Mídias 
sociais, Programas de entrevistas 
com especialistas. Conversa com 
amigos e familiares e Media de 
Fontes de Informacao Usadas 
para cada FaixaEtaria. A cor 
mostra detalhes sobre Noticiários 
na TV, Jornais impressos ou 
online, Mídias sociais. Programas 
de entrevistas com especialistas, 
Conversa com amigos e familiares 
e Media de Fontes de Informacao 
Usadas. As marcas são rotuladas 
por Noticiários na TV, Jornais 
impressos ou online, Mídias 
sociais, Programas de entrevistas 
com especialistas, Conversa com 
amigos e familiares e Media de 
Fontes de Informacao Usadas, Os 
dados estão filtrados em Regioes, 
que exclui Exterior. 

Faixa 
etária

Faixa 
etária

Faixa 
etária

Faixa 
etária

Faixa 
etária

Faixa 
etária



Onde você tem buscado se informar sobre o coronavírus?

Noticiarios TV %, Entrevistas %, 
Jornal %, Midias Sociais % e 
Conversas amigos % para cada 
Regioes. A cor mostra detalhes 
sobre Regioes. A exibição está 
filtrada em Regioes, que mantém 
Regiao Centro Oeste, Regiao 
Nordeste, Regiao Norte, Regiao 
Sudeste e Regiao Sul.

Região Região Região

Região Região



Você faz parte do grupo de risco?

Soma de Número de registros 
para cada GrupoRisco_SN. A cor 
mostra detalhes sobre 
GrupoRisco_SN. As marcas são 
rotuladas por % do total de 
Número de registros. Os dados 
estão filtrados em FaixaEtaria, 
que mantém Nao respondeu, 20 - 
39, 40 - S9 e 60+.



Você está em tratamento ou cuidando de alguém em 
tratamento para o câncer? 

EmTratamentoCancer_SN e % do 
total de Número de registros. A 
cor mostra detalhes sobre 
EmTratamentoCancer_SN. O 
tamanho mostra % do total de 
Número de registros. As marcas 
são rotuladas por 
EmTratamentoCancer_SN e % do 
total de Número de registros. 

Pacientes em 
tratamento

76%

Não

9%

Não 
respondeu

15%



Pacientes em tratamento: impacto no tratamento (n=429) 

ImpactoCoronaTratamento_SN e 
% do total de Número de registros 
dividido por Dentro / fora de Em 
tratamento cancer_SIM. A cor 
mostra detalhes sobre 
ImpactoCoronaTratamento_SN. 
As marcas são rotuladas por 
ImpactoCoronaTratamento_SN e 
% do total de Número de 
registros. A exibição está filtrada 
em Dentro / fora de Em 
tratamento cancer_SIM, que 
exclui Fora.

Não, está tudo
normal

55%

Não respondeu

1%
Sim, teve
impacto

43%



Pacientes em tratamento: impacto por tipo (n=429) 

% do total de Número de registros 
para cada 
ImpactoCoronaTratamento. A cor 
mostra detalhes sobre Dentro / fora 
de Em tratamento cancer_SIM. A 
exibição é filtrada em Exclusions 
(ImpactoCoronaTratamento, 
IN/OUT(Em tratamenta 
cancer_SIM)) e Dentro / fora de Em 
tratamento cancer_SIM. O filtro 
Exclusions 
(ImpactoCoronaTratamento, 
IN/OUT(Em tratamento 
cancer_SIM)) mantém 11 membros. 
O filtro Dentro / fora de Em 
tratamento cancer_SlM exclui Fora.



Pacientes em tratamento: impacto no tratamento SN

% do total de Número de registros 
para cada 
ImpactoCoronaTratamento_SN 
dividido por Regioes. A cor mostra 
detalhes sobre Regioes. Os dados 
estão filtrados em Dentro / fora de 
Em tratamento cancer_SIM, que 
mantém Em Trat. A exibição está 
filtrada em Regioes, que exclui Nao 
respondeu.

Regiões



Pacientes em tratamento: impacto no tratamento por 
sistema de saúde

% do total de Número de registros 
para cada 
ImpactoCoronaTratamento_SN 
dividido por SistemaSaude. A cor 
mostra detalhes sobre 
ImpactoCoronaTratamento_SN. A 
exibição está filtrada em 
SistemaSaude, que mantém Outro, 
Privado, SUS e SUS e Privado.

Sistema 
de saúde



Impacto
Sn por
tipo de
câncer

% do total de Número de 
registros para cada 
ImpactoCoronaTratamento_SN 
dividido por 
TipoCancer_Categorias.
A cor mostra detalhes sobre 
ImpactoCoronaTratamento_SN.
Os dados estão filtrados em 
ImpactoCoronaTratamento, que 
mantém Não, está tudo normal, 
Sim, foi adiado., Sim, foi 
cancelado sem previsão de data, 
Sim, não estou conseguindo 
marcar consulta e Sim, por outro 
motivo. A exibição está filtrada 
em TipoCancer_Categorias, que 
mantém 18 de 18 membros.



Pacientes em tratamento que tiveram impacto por
tipo de decisão (n=185) 

Decisão
Institucional

Decisão
Pessoal

Decisão
Compartilhada

Outro Sem
justificativa

Resposta
inválida

Nulo



Decisão
Institucional

Decisão
Pessoal

Decisão
Compartilhada

OutroSem
justificativa

Resposta
inválida

Nulo

Decisão
Institucional

Decisão
Pessoal

Decisão
Compartilhada

OutroSem
justificativa

Resposta
inválida

Nulo Decisão
Institucional

Decisão
Pessoal

Decisão
Compartilhada

OutroSem
justificativa

Resposta
inválida

Nulo

Decisão
Institucional

Decisão
Pessoal

Decisão
Compartilhada

OutroSem
justificativa

Resposta
inválida

Nulo

56% 
responderam 
nulo na categoria
“Não Respondeu”

Pacientes em tratamento que tiveram impacto por
tipo de decisão (n=185) 



Impacto no tratamento: motivos de Decisão Institucional

Motivos por categoria



Impacto no tratamento: motivos de Decisão Pessoal

Motivos por categoria



Impacto no tratamento: motivos de Decisão Compartilhada

Motivos por categoria



Pacientes em tratamento que foram impactados pelo 
coronavírus, por tipo de tratamento

Em tratamento e impactados pelo coronavírus (n=185)



Você aceitaria/gostaria de falar com seu oncologista nessa 
fase por WhatsApp ou outra plataforma de vídeo? (n=429)

Adoraria, seria 
ótimo

29%

Eu já falo!

47%

Não respondeu

7%

Não seria a 
mesma coisa, 

mas eu
aceitaria fazer

14%

Não, eu
não faria

4%



Você aceitaria/gostaria de falar com seu oncologista nessa 
fase por WhatsApp ou outra plataforma de vídeo? 

Adoraria, 
seria ótimo

54%

Eu já falo!

19%

Não, eu não 
faria

6%

Não seria a 
mesma 

coisa, mas eu
aceitaria 

fazer

21%

SUS



Você aceitaria/gostaria de falar com seu oncologista nessa 
fase por WhatsApp ou outra plataforma de vídeo? 

Adoraria, 
seria ótimo Eu já falo!

75%

Não, eu
não faria

2%

15%

Privado

Não seria a 
mesma 

coisa, mas eu
aceitaria 

fazer

8%



Você aceitaria/gostaria de falar com seu oncologista nessa 
fase por WhatsApp ou outra plataforma de vídeo? 

Adoraria, 
seria ótimo Eu já falo!

50%

Não, eu
não faria

3%

41%

SUS e Privado

Não seria a 
mesma 

coisa, mas eu
aceitaria 

fazer

6%



Quais áreas da sua vida foram impactadas pelo coronavírus? 



Quais áreas da sua vida foram impactadas pelo coronavírus? 

Regiões



Quais são seus sentimentos com relação ao momento que 
estamos vivendo por conta do coronavírus? 



De que forma você está cuidando da sua saúde emocional? 



OBRIGADO :-)


