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Em muitas culturas e sociedades hoje 
em dia, o câncer permanece como um 
assunto tabu. As pessoas que vivem com 
câncer frequentemente sofrem estigma 
e discriminação, o que pode impedi-las 
de admitir que têm câncer e de procurar 
cuidado e apoio. Mesmo nas comunidades 
onde o câncer é discutido abertamente, 
às vezes, as pessoas afetadas pela doença 
podem ser discriminadas e se sentir isoladas 
dos amigos e colegas1.

Esforços específicos são necessários para 
melhorar o conhecimento sobre o câncer, 
combater as informações equivocadas e 
reduzir o estigma em todas as comunidades2, 3. 
Campanhas de apoio à conscientização, 
como o Dia Mundial do Câncer, podem ser 
plataformas poderosas para desafiar crenças, 
atitudes e comportamentos negativos que 
perpetuam os mitos sobre a doença4. Locais 
de trabalho, grupos comunitários, prestadores 
de cuidados de saúde e escolas podem 
agir para melhorar a comunicação sobre o 
câncer, mudando as percepções e reforçando 
o apoio a pessoas afetadas pelo câncer. 
Em escolas, por exemplo, o teatro pode 
oferecer uma plataforma para crianças, pais e 
professores trabalharem juntos para melhorar 
a comunicação e remover o estigma em torno 
da doença. Constatou-se que tais programas 
de educação são úteis para apoiar a inclusão 
de crianças com câncer na rotina da escola5.

Os governos também podem exercer um 
papel crucial em termos de disponibilização 
de informações precisas para as comunidades 
sobre intervenções efetivas contra o câncer. 
Por exemplo, constatou-se que uma ampla 
mobilização social é essencial para a 
implementação de programas de vacinação 
contra o papilomavírus humano (HPV) em 
países de baixa e média renda como parte 
de estratégias de prevenção do câncer 
de colo de útero. A disponibilidade de 
informações apropriadas e adequadas para as 
comunidades, especialmente a fim de evitar 
rumores e mitos, é um fator essencial para se 
alcançar ampla cobertura da vacina6.

A mídia também exerce um papel especial 
em termos de campanhas de educação 
do público, disseminando informações e 
sensibilizando a população sobre o controle 
do câncer para mudar atitudes e desfazer 
mitos comuns.
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GOVERNOS, COMUNIDADES, ESCOLAS, 
EMPREGADORES E A MÍDIA PODEM 
DESAFIAR AS PERCEPÇÕES SOBRE O 
CÂNCER E DESFAZER MITOS E EQUÍVOCOS 
PREJUDICIAIS, DE FORMA QUE TODAS 
AS PESSOAS TENHAM ACESSO A 
INFORMAÇÕES CORRETAS SOBRE 
A DOENÇA, ALÉM DE PREVENÇÃO E 
ATENDIMENTOS DE ALTA QUALIDADE. 


