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O diagnóstico de câncer e seu 
tratamento podem trazer tensão para 
os relacionamentos, com o paciente e 
seu(a) companheiro(a) tendo que encarar 
desafios em relação à comunicação, à 
intimidade e ao bem-estar sexual.

O câncer afeta todas as pessoas que fazem 
parte da vida de um paciente de maneiras 
diferentes. Os companheiros podem ser 
especialmente afetados e experimentar 
sentimentos de raiva, frustração e 
ansiedade1-3. Eles também podem estar se 
ajustando a mudanças em seu papel e suas 
responsabilidades como principal cuidador, e 
tudo isso pode causar tensão em uma relação. 
Enquanto não existe uma "maneira correta" de 
pacientes e seus companheiros lidarem com o 
câncer, há recursos que os casais podem usar 
para se apoiarem nesse período desafiador1. 
Por exemplo, manter as linhas de comunicação 
abertas e dedicar algum tempo para falar 
sobre sentimentos e assuntos difíceis, 
como medo de recidiva ou preocupações 
financeiras, pode ser útil para lidar com os 
impactos emocionais4. Alguns casais também 
podem se beneficiar de conversas com 
conselheiros ou outras pessoas que passaram 
por suas próprias jornadas com o câncer.

Para muitas pessoas, uma das consequências 
mais duradouras e devastadoras de um 
diagnóstico de câncer é o impacto na saúde 
e no bem-estar sexual5. Tanto homens quanto 
mulheres podem experimentar mudanças 

na função sexual e na intimidade após o 
tratamento do câncer6. Por exemplo, os 
homens podem sofrer alterações físicas em 
sua sexualidade causadas por danos nervosos 
resultantes de cirurgias ou radioterapia para 
tratar o câncer de próstata. As mudanças 
também podem estar associadas a efeitos 
colaterais do tratamento, como fadiga, 
dor e ganho de peso, os quais podem 
causar sofrimento e reações emocionais 
negativas, levando a sentimentos de 
desinteresse sexual. Buscar informações 
e assistência através de profissionais de 
saúde e serviços de apoio pode ajudar 
os pacientes de câncer a se ajustarem às 
mudanças na função sexual e ajudar os casais 
a renegociarem o sexo e a intimidade.
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AMAR E SER AMADOEU POSSO

REALIZAR UM TRABALHO CONJUNTO 
COM RELAÇÃO AOS DESAFIOS DO 
CÂNCER E SEU TRATAMENTO PODE 
AJUDAR AS PESSOAS QUE VIVEM COM 
CÂNCER E SEUS COMPANHEIROS A 
LEVAREM ADIANTE UMA RELAÇÃO 
PRÓXIMA E AMOROSA.


