Resultados do inquérito
internacional 2017
O inquérito 2017 We Care, que incluiu 9629 participantes de 6 países foi efetuado para melhor entendermos os níveis de
sensibilização pública para o cancro da bexiga, bem como para determinar as barreiras à obtenção de melhores resultados
para os doentes, na Europa e Canadá.1

O cancro da bexiga
é uma das

10 formas

65+

Os homens idosos têm mais probabilidade de
ter cancro da bexiga mas este pode ocorrer
em pessoas de qualquer idade.2
Se for diagnosticado nas fases mais tardias,
quando a doença já se espalhou para além
do revestimento interior do órgão, o cancro
da bexiga está associado a uma taxa de
sobrevivência de apenas 5%.3

de cancro mais comuns do mundo
e está associado a

165,000
óbitos a nível global
todos os anos.2

Conscientização do câncer de bexiga
Cerca de

1 em 10
adultos afirma que
nunca ouviu falar de
cancro da bexiga

Experiência pessoal com sinais
e sintomas da doença
De entre os inquiridos:

Apesar de tudo, a sensibilização do público
para a doença mantém-se reduzida.4

Consciência dos sinais e sintomas

62%

dos adultos afirmam que não
conhecem os sinais e sintomas
do cancro da bexiga

Os sintomas mais comuns de cancro da bexiga são:5,6

Sangue na urina ou
alteração da cor da urina
Dor
abdominal
(estômago)

Dor na
zona
lombar
das costas

Irritação da bexiga.
Necessidade súbita
ou mais frequente
de urinar

Agindo sobre os sintomas
10%

Quase
1 em 10
(10%) afirma
que já detetou
sangue na sua
urina

20%

Cerca de
1 em 5 afirma
que sentiu dor
de estômago
durante 3 ou
mais meses

25%

Cerca de
1 em 4 afirma
que sentiu maior
necessidade de
urinar durante 3
ou mais meses

33%

Mais de 1 em 3
afirma que sentiu
dor na zona
lombar das
costas durante 3
ou mais meses

52%

54%

das pessoas que registaram um
sintoma de cancro da bexiga,
não consultaram o seu médico
porque ficaram à espera para
ver se o sintoma desaparecia

das pessoas afirmaram que não
contariam à família se tivessem
um sintoma de cancro da bexiga
para não a preocupar

• Quase dois terços das pessoas não conseguem identificar os sinais e sintomas do cancro da bexiga
• Ao notar os sinais e sintomas de cancro da bexiga, um número significativo de pessoas opta por não consultar o seu médico.
• É importante, particularmente para os que se encontram em risco (pessoas idosas, em especial homens e fumadores),
estarem cientes dos sinais e sintomas do cancro da bexiga para os detetarem precocemente e tomarem medidas6
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