
www.senado.leg.br/datasenado

Pesquisas de opinião 
relacionadas ao 
novo coronavírus 
Boletim DataSenado | Abril de 2020

 

1. Percepção sobre o coronavírus no mundo 

 
De acordo com o Pew Research Center, centro de pesquisas americano,  
79% dos entrevistados nos Estados Unidos consideram o Coronavírus como 
uma grande ameaça. Esse percetual supera a proporção de quem quem diz o 
mesmo sobre terrorismo (73%) e propagação de armas nucleares (73%). 

 
Fonte: https://www.pewresearch.org/global/2020/04/13/americans-see-s-
pread-of-disease-as-top-international-threat-along-with-terrorism-nucle-
ar-weapons-cyberattacks/ 

 

Uma pesquisa transnacional da Ipsos Mori, empresa de pesquisas britânica, 
mostra que em vários países, a maior parte das pessoas está evitando sair de 
casa para conter a propagação do vírus. Entre os 15 países pesquisados, em 8 
deles, inclusive no Brasil, o percentual de pessoas que evitam sair de casa é 
maior que 80%. 

Fonte: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/most-us-are-staying-ho-
me-stop-spread-covid-19-shows-latest-global-poll 
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2. Consumo de notícias 

De acordo com pesquisa da YouGov, empresa de pesquisas de opinião 
britânica, 58% dos americanos estão consumindo mais notícias de jornais 
locais desde o começo da epidemia do Coronavírus. 

Fonte: https://yougov.co.uk/topics/resources/articles-report-
s/2020/04/13/58-us-consumers-said-they-are-consuming-more-local 

 

3. Profissionais de saúde 

 
Outro levantamento da YouGov mostra que 78% dos profissionais de saúde 
pública do Reino Unido estão preocupados ou muito preocupados com a 
própria saúde devido à epidemia de Covid-19. Essa proporção é ainda maior 
quando o assunto é a saúde dos familiares desses profissionais. Perguntados 
se eles se preocupam em transmitir a doença para pessoas com quem 
coabitam, 88% dos profissionais disseram estar preocupados ou muito 
preocupados. 

 
Fonte: https://yougov.co.uk/topics/health/articles-reports/2020/04/15/
covid-19-most-nhs-staff-worry-theyll-infect-those- 

 

4. Futuro da COVID-19 

Uma pesquisa encomendada pelo canal de televisão americano CNN e 
realizada pela SRSS, centro de pesquisa de opinião americano, mostra que 
80% dos americanos acreditam que o pior da epidemia do coronavírus ainda 
está por chegar. Em comparação, apenas 17% acha que o pior já passou. 

 
Fonte: http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/04/08/rel4a.-.coronavirus.pdf
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