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As pessoas curadas ou que vivem 
com o câncer em controle podem 
dar esperança àqueles recentemente 
diagnosticados com a doença. 

Ao compartilhar suas experiências, as 
pessoas que vivem com câncer podem 
exercer um papel importante ao ampliar 
o conhecimento sobre a prevenção da 
doença e a importância da detecção 
precoce. Igualmente importante, eles 
também podem reduzir o medo sobre 
os desafios de retomar a rotina diária 
após o câncer.

Compartilhar histórias através da 
mídia, de redes comunitárias e de 
grupos de apoio pode sensibilizar 
quanto ao impacto do câncer sobre 
o bem-estar emocional e físico e ser 
uma parte poderosa dos esforços de 
advocacy (defesa da causa), mostrando 
aos formuladores de políticas públicas o 
coração e a alma dessa questão. 

Ao contar suas histórias, os sobreviventes 
de câncer também podem ajudar outras 
pessoas a quebrarem o silêncio sobre o 
câncer e reduzir o medo e o estigma que 

frequentemente impedem as pessoas 
de buscarem atendimentos e apoio1. 
Por exemplo, a avaliação do impacto de 
uma campanha antiestigma no México, 
centrada em dar aos sobreviventes de 
câncer uma plataforma para contar suas 
histórias, mostrou que 76% das pessoas 
expostas à campanha aprenderam algo 
novo sobre o câncer e 70% declararam 
falar mais abertamente sobre o câncer 
depois da campanha. Os participantes 
também comentaram que ficaram 
mais solidários com as pessoas com 
câncer por causa do que aprenderam2. 
Encorajamos vocês a compartilhar sua 
história e vivenciar isso conosco em 
worldcancerday.org/share-your-story

1. LIVESTRONG. (2011). Cancer Stigma and Silence 
Around the World: A LIVESTRONG Report. Austin: 
LIVESTRONG.  
http://www.livestrong.org/What-We-Do/Our-Actions/
Programs-Partnerships/Anti-Stigma-Campaign

2. Results from LIVESTRONG Mexico anti-cancer stigma 
campaign. http://blog.livestrong.org/2012/08/27/results-
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AO COMPARTILHAR HISTÓRIAS, OS 
PACIENTES QUE JÁ ENFRENTARAM 
O CÂNCER PODEM DAR ESPERANÇA 
E APOIO A OUTRAS PESSOAS 
AFETADAS PELA DOENÇA.


