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RESUMO

O diagnóstico precoce e o avanço das terapêuticas disponíveis têm levado ao aumento da sobrevida das pacientes com câncer de mama, apesar 
da incidência ainda ser elevada no Brasil. Com o aumento da sobrevida, observa-se a importância de avaliar a qualidade de vida destas pacientes. 
O objetivo deste estudo é verificar o impacto das ações do AMMA na qualidade de vida, na rede social e no apoio e/ou suporte social dos 
pacientes portadores de câncer de mama.  Foi realizado um estudo transversal em uma coorte de mulheres com confirmação histopatológica de 
câncer de mama e que estão recebendo assistência pela AMMA no período de 1 a 2 anos. Foram selecionadas 16 mulheres para coleta de dados 
por entrevista realizada  para obtenção de dados sócio-demográficos  e dados clínicos, sendo utilizado como instrumentos o ques�onário da 
Organização Européia de Pesquisa e Tratamento de Câncer-C30 para mensurar qualidade de vida e adaptação validada do Medical Outcomes 
Study Social-Support Survey para avaliar rede social e apoio social. Foram realizadas análises estatísticas entre as dimensões da qualidade de vida, 
de rede social e apoio social. Resultados: Foi observado que 56,25% das mulheres entrevistadas tem idade superior a 60 anos, 56,25% possuem 
baixa escolaridade, 81,25% não possuem hábito tabágico, 93.75% não realizam reposição hormonal e que 62,5% realizaram mais de um tipo de 
tratamento para o câncer de mama. Em relação ao impacto na funcionalidade observamos que a AMMA parece influenciar de forma significativa 
nos aspectos cognitivo (4,25±1,87), social (2,87±1,62), enquanto que nos aspectos  físico (10,31±3,59), emocional (11,62±3,73) e saúde global 
(10,43±2,52) não foi observado grande impacto. Em relação ao impacto aos sintomas fadiga (5,62±2,09), náusea e vômitos (2,5±0,89), dor (4,56±
1,99), dispnéia (2,18±1,22), insônia (2,25±1,34), perda de apetite (1,31±0,60), constipação (1,5±0,96), diarreia (1,06±0,25) não observamos 
grande impacto, porém salientamos que a AMMA oferece serviços médicos. Em relação a dificuldade financeira (1,87±1,08) observamos a 
importância da AMMA no suporte financeiro para tratamento (passagens, medicamentos ,etc). Já a questão de rede e apoio social, verificou-se 
que uma importante participação da AMMA no apoio material (18,5±2,39), afetivo (14,62±0,88), emocional (16,93±2,99), informação (16,81±
2,88) e interação social (14,68±4,11). Sendo assim, verificou-se que a presença de associações como a AMMA, podem gerar grande impactos 
positivos na funcionalidade e na qualidade de vida de indivíduos portadores de câncer. Além de que, pesquisas como estas podem gerar um 
feedback para a associação com objetivo de melhorar suas missões e objetivos em relação ao público alvo.
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