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O tratamento do câncer pode mudar 
a maneira como as pessoas que vivem 
com câncer sentem-se sobre si mesmas 
e sua aparência.

Esses sentimentos podem se originar 
das mudanças físicas que podem 
ocorrer durante e após o tratamento. 
As mudanças podem ser de curto prazo, 
como perda de cabelo causada pela 
quimioterapia, ou de longo prazo, como 
danos à fala ou perda de um membro 
como consequência de cirurgia para 
tratar alguns tipos de câncer. Todas essas 
mudanças podem reduzir a qualidade 
de vida de uma pessoa e resultar em 
estigma e discriminação1-3. Mesmo que 
as outras pessoas não consigam ver 
essas mudanças, como, por exemplo, 
incontinência urinária, às vezes resultante 
de tratamento de câncer de próstata, 
elas podem ter um impacto enorme na 
imagem corporal, contribuindo para 
ansiedade e depressão.

Para muitos pacientes de câncer, lidar 
com questões de imagem corporal é 
uma maneira importante de reassumir 
o controle e preservar um grau de 
normalidade. O acesso a serviços de apoio 
exclusivos para lidar com a aparência 
física, como o uso de peruca ou prótese, 
pode melhorar a autoestima e a qualidade 
de vida4,5. Buscar o aconselhamento de 
profissionais de saúde e manter-se ativo 
através de exercícios regulares são outras 
maneiras que possibilitam aos pacientes 
de câncer construírem confiança a 
respeito de sua aparência e sobre como 
se sentem sobre si mesmos6.
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COM O APOIO CERTO, AS PESSOAS 
QUE VIVEM COM CÂNCER PODEM SE 
SENTIR ELAS MESMAS NOVAMENTE.


