Resultados Globais da Pesquisa:

Brasil

A pesquisa global Conte-nos, Conheça-nos, Junte-se a Nós (Count Us, Know Us, Join Us) revela que as
mulheres que vivem com câncer de mama avançado (CMA) no Brasil enfrentam desafios diferentes das
pacientes em fases iniciais da doença.
A pesquisa inédita é a maior já realizada com pacientes de CMA, envolvendo 1273 mulheres ao redor do
mundo, das quais 100 são brasileiras com idade acima de 21 anos. A pesquisa foi realizada entre outubro
de 2012 e março de 2013. Entenda como se sentem as pacientes brasileiras com câncer de mama
avançado e suas principais necessidades.

AS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA AVANÇADO QUEREM SER COMPREENDIDAS¹

49%
42%

67%

das brasileiras com câncer
de mama avançado sentem
que ninguém entende o que
elas estão enfrentando

dizem que o apoio
por parte do
parceiro é adequado

afirmam que o diagnóstico
de CMA impactou seus
relacionamentos

81%

83%

dizem que comunidades
virtuais de pacientes
com CMA serviriam
como base de apoio

estão satisfeitas com
o apoio da família e
dos amigos

AS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA AVANÇADO SENTEM
CARÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS¹

80%

afirmam procurar ativamente por informações sobre CMA

62%

No entanto,
suas necessidades

dizem que as informações disponíveis não são adequadas às

91%

das brasileiras acreditam que materiais informativos sobre CMA ajudariam
seus amigos e familiares a compreenderem a doença

A falta de dados gerais sobre câncer de
mama metastático ou avançado é apontada por

80%

das entrevistadas

83%

gostariam de informações sobre a doença e seus tratamentos em redes
sociais, como Facebook, Twitter e blogs

AS PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA AVANÇADO GOSTARIAM DE
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE VARIADOS ASSUNTOS:

85%

querem dados
sobre eventos
adversos da terapia

76%

buscam informações
sobre possíveis
mudanças em sua
aparência visual,
como queda de cabelo

65%

55%

procuram dados de
sobrevida de pacientes
com CMA

buscam informação
sobre perda do
interesse sexual

AS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA AVANÇADO CONFIAM EM SEUS MÉDICOS,
MAS SENTEM FALTA DE APOIO EMOCIONAL¹

A maioria das
brasileiras,

84%

, afirma
que o apoio de seus
oncologistas é
suficiente

87%

Para
das
mulheres, os
profissionais de
saúde responsáveis
por seus tratamentos
são realistas ao falar
sobre o prognóstico
da doença

75%

das
pacientes gostariam
que os profissionais
de saúde atendessem
também às suas
necessidades
emocionais

61%

27%

afirmam
que o médico as
incluem na
discussão quanto
aos rumos de seu
tratamento

Apenas
conversam com
seus médicos sobre
os impactos da
doença em sua
sexualidade ou
feminilidade

A MAIORIA DAS PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA AVANÇADO
SENTE IMPACTOS NEGATIVOS EM SUA QUALIDADE DE VIDA¹

61%

81%

das pacientes
sentem menos vontade
de participar de
determinadas atividades,

das
brasileiras afirmam ter
sua qualidade de vida
comprometida por
conta da doença

60%

tiveram seus
e
hobbies prejudicados

74%

das pacientes
afirmam que sua saúde
emocional foi
negativamente afetada

42%

,o
Para
relacionamento com
seus parceiros também
sofreu impacto negativo

92%

Quase todas as participantes, 92%, afirmam que
precisaram adaptar seus gastos por conta da doença

61%

61% afirmam que a doença interferiu em seu trabalho
de forma a reduzir sua renda

57%

57% das pacientes dizem que sua renda decresceu
desde o diagnóstico

66%

66% das brasileiras precisaram parar de trabalhar por
um determinado período

55%

55% cortaram gastos com itens não essenciais, como
entretenimento e férias e aumentaram as despesas
com produtos de nutrição
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O IMPACTO FINANCEIRO É SIGNIFICATIVO PARA AS PACIENTES
COM CÂNCER DE MAMA AVANÇADO¹
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