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Manter redes de apoio e falar sobre 
o câncer podem ser estratégias 
importantes para se lidar com o 
impacto social e emocional da doença, 
tanto no curto quanto no longo prazo. 

Isso é importante para a pessoa 
que vive com câncer e para seu(s) 
cuidador(es). O apoio pode vir de 
muitas fontes – companheiros, amigos, 
família, colegas, profissionais de saúde 
e conselheiros – com algumas pessoas 
optando por participar de grupos de 
autoajuda ou apoio. Os grupos de 
apoio podem oferecer um ambiente 
solidário e acolhedor para as pessoas 
que vivem com câncer expressarem 
seus sentimentos e reduzir a ansiedade 
e o medo1. 

Algumas vezes, os colegas de trabalho 
formam uma outra rede vital de apoio. 
Falar com os colegas sobre o câncer, 
assim como manter contato com eles 
durante as ausências do trabalho, 
pode ter um impacto positivo sobre 
a recuperação2.

Cuidar de pacientes de câncer também 
pode ter uma enorme influência sobre a 
saúde física e mental. Os cuidadores – 
mais comumente companheiros, 
familiares ou amigos – recebem pouca 
preparação, informação ou apoio 
para realizar essa tarefa vital3. Muitos 
cuidadores colocam suas próprias 
necessidades e sentimentos de lado para 
focar na pessoa com câncer e, como 
consequência, podem experimentar 
sofrimento emocional e isolamento 
social4. Reconhecer os desafios de 
cuidar de alguém com câncer e procurar 
apoio pode trazer uma ampla gama de 
benefícios para se conseguir lidar com a 
situação e ter qualidade de vida5.
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PEDIR APOIOEU POSSO

AS PESSOAS QUE VIVEM COM 
CÂNCER E SEUS CUIDADORES PODEM 
SOLICITAR APOIO PARA AJUDÁ-LOS A 
LIDAR COM A DOENÇA.


