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Os pacientes de câncer e suas famílias 
devem ser orientados para ter um grau 
de controle maior sobre as escolhas que 
influenciam sua saúde e seu bem-estar 
e para preservar sua dignidade em 
todos os estágios ao longo da jornada 
com o câncer. 

Muitos pacientes valorizam o fato de 
serem ouvidos sobre seus cuidados; 
portanto, é importante que os 
especialistas concordem em oferecer 
um plano de tratamento que respeite 
seu conhecimento, as necessidades 
individuais e as preferências dos 
pacientes1. Fornecer explicações 
claras sobre as opções disponíveis, 
incluindo os riscos, os benefícios e 
as incertezas associados às opções é 
importante para ajudar os pacientes 
a exercerem um papel ativo nas 
decisões sobre seus cuidados durante 
toda a jornada com o câncer2,3.

Os pacientes de câncer que recebem 
cuidados paliativos ou de apoio 
podem ter necessidades particulares 
para obter alívio dos sintomas, da dor e 
do sofrimento4. Ter acesso a cuidados 

centrados na pessoa, com preservação 
da sua dignidade, nos quais os pacientes 
participam das decisões e todas as 
suas necessidades são abordadas 
– necessidades físicas, emocionais, 
espirituais e sociais – é essencial para 
oferecer cuidados paliativos e de 
apoio efetivos5,6.
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AS PESSOAS QUE VIVEM COM CÂNCER 
PODEM ASSUMIR O CONTROLE DE SUA 
JORNADA COM O CÂNCER AO SEREM 
ORIENTADAS PARA PARTICIPAREM 
ATIVAMENTE DAS DECISÕES 
SOBRE SEU CUIDADO, TENDO SUAS 
ESCOLHAS RESPEITADAS E SUAS 
NECESSIDADES SATISFEITAS.


