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O apoio de amigos, famílias, 
empregadores e colegas pode ajudar 
uma pessoa que vive com câncer a 
se ajustar melhor às mudanças que a 
doença traz para sua vida e melhorar a 
sua qualidade de vida. 

Para algumas pessoas, o apoio pode ser 
necessário por muitos anos depois do 
diagnóstico inicial, já que continuam 
convivendo com os impactos físicos e 
emocionais do câncer mesmo quando o 
tratamento já terminou.

Familiares, especialmente companheiros, 
podem ser uma fonte vital de apoio 
para uma pessoa que vive com câncer. 
Muitas vezes, os familiares assumem 
o papel de cuidadores e, às vezes, se 
adaptar a essa mudança de papel pode 
trazer tensão para os relacionamentos1. 
Manter as linhas de comunicação abertas 
e falar sobre os sentimentos podem 
ser maneiras importantes de ajudar 
os casais a lidar com as mudanças nos 
relacionamentos e com outros desafios 
físicos e emocionais do câncer.

Os amigos podem exercer um papel 
importante ao oferecer apoio emocional, 
social e prático. Passar um tempo com 
a pessoa, estar disposto a falar sobre 
suas experiências e oferecer ajuda com 
afazeres e tarefas pode ser muito útil2.

No trabalho, uma abordagem de apoio 
dos empregadores e dos colegas 
pode reduzir a ansiedade e oferecer 
a confiança de retornar ao trabalho 
de maneira bem-sucedida. Para os 
empregadores, fazer ajustes, como 
mudar tarefas, horários ou funções, e 
manter a comunicação aberta podem ser 
fatores importantes para possibilitar que 
a pessoa que vive com câncer retorne ao 
trabalho com sucesso. Para os colegas de 
trabalho, ser sensível às necessidades e 
aos sentimentos da pessoa afetada pelo 
câncer e manter-se em contato durante 
a ausência do local de trabalho, pode 
ser muito útil. Alguns locais de trabalho 
têm um programa de assistência ao 
empregado ou outro tipo de rede de 
apoio para ajudar os funcionários com 
câncer ou outras doenças3, 4.
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APOIAR OS OUTROSEU POSSO

DAR ESPERANÇA E APOIO A ALGUÉM 
QUE VIVE COM CÂNCER PODE FAZER 
UMA GRANDE DIFERENÇA NA VIDA 
DESSA PESSOA. 


