
Maior conscientização, e informações 
e conhecimento precisos podem nos 
ajudar a reconhecer sinais de alerta, 
fazer escolhas conscientes sobre nossa 
saúde e combater nossos próprios 
medos e ideias erradas sobre o câncer.  

Conheça o seu corpo: a detecção 
precoce salva vidas   
Nem todos os cânceres mostram sinais e sintomas 
precoces. 

No entanto, muitos tipos de câncer podem mostrar 
sinais de que algo não está certo. Estes incluem 
câncer de mama, do colo do útero, colorretal, câncer 
de pele, oral e alguns cânceres infantis. 

É importante saber isso porque a descoberta precoce 
do câncer quase sempre facilita o tratamento ou 
mesmo a cura. O que significa melhores chances 
de sobrevivência e qualidade de vida para pessoas 
diagnosticadas com câncer.  

Além disso, o reconhecimento de sinais de alerta 
precoce de alguns tipos de câncer é custo-efetivo e, 
em muitos casos, não requer nenhuma tecnologia 
especializada. 

Cada um de nós pode ter a informação certa 
para saber o que é normal para o nosso corpo 
e reconhecer mudanças incomuns – e, mais 
importante, procurar ajuda médica imediatamente1.  

O que você pode fazer? 
• Como indivíduos, podemos ensinar a nós 

mesmos, às pessoas que amamos – incluindo 
professores, pais, cuidadores e nossas 
comunidades – sobre os sinais e sintomas 
comuns. 

• Os profissionais de saúde precisam entender os 
sinais e sintomas para evitar erros de diagnóstico 
e também, entender e encorajar a importância da 
detecção precoce em seus pacientes.

• Os formuladores de políticas têm um papel 
crítico a desempenhar. Os governos podem 
desenvolver estratégias para aumentar a 
conscientização e a educação, e também 
integrar a detecção precoce e o rastreamento nos 
sistemas nacionais públicos de saúde.

Conscientização, 
compreensão, mitos  
e desinformação 

Questões-chave

Fato rápido:  
Um estudo recente do 
Reino Unido revelou que, 
para oito tipos comuns de 
câncer (cânceres de bexiga, 
intestino, mama, colo do útero, 
útero, melanoma maligno, 
ovário e testículo), a taxa de 
sobrevivência é três vezes 
maior quando o câncer tem 
detecção precoce2.  



Rastreamento do câncer  
Mesmo que você não tenha sinais ou sintomas de 
câncer e possa parecer saudável, o rastreamento 
de alguns tipos de câncer pode testar sinais de seu 
desenvolvimento3.  

Entre alguns dos tipos de câncer que podem ser 
efetivamente rastreados estão o câncer de intestino, 
mama, colo do útero, colorretal (cólon) e pulmão. 
Contudo, isso varia de país para país.  

Mitos, desinformação e 
estigma 
Alguns mitos comuns e conceitos errôneos sobre o 
câncer, incluindo o mito de que não há cura ou não 
há nada que possa ser feito em relação ao câncer, 
podem causar medo, o que é compreensível. 

No entanto, a desinformação, os equívocos e o 
estigma em torno do câncer criam um ciclo vicioso, e 
infelizmente, acabam confirmando nossos medos. 

Nosso medo pode nos impedir de buscar a detecção 
precoce ou atrasar ou evitar tratamentos e cuidados. 
Muitas vezes, receber o diagnóstico tardiamente ou 
não procurar tratamento pode resultar em desfechos 
piores, o que, por sua vez, perpetua os mitos e os 
conceitos errôneos de que o câncer é incurável ou 
intratável. 

O que você pode fazer?  
• Acesse informações corretas sobre o câncer 

Ao ser informado, você pode mudar suas 
concepções errôneas e reduzir seus medos em 
relação ao câncer. Através do conhecimento, 
conscientização e compreensão, você tem 
o poder de desafiar crenças, atitudes e 
comportamentos negativos em outras pessoas, 
que perpetuam os mitos sobre o câncer. 

• Use sua voz  
Ao falar sobre o assunto, ajudamos a reduzir 
o medo, o estigma e a discriminação, além de 
mudar percepções e fortalecer o apoio a pessoas 
vivendo com câncer.  

• Entenda diferentes crenças culturais 
Compreender as crenças e práticas culturais em 
torno do câncer é essencial para responder a isso, 
mudar atitudes e dissipar mitos comuns. 

• Empoderamento de indivíduos e comunidades 
Governos, comunidades, empregadores e a mídia 
têm um papel a desempenhar para desafiar as 
percepções sobre o câncer, e assim criar uma 
cultura onde as pessoas que vivem com câncer 
não sofram discriminação no local de trabalho, no 
sistema de saúde ou na nossa sociedade. 
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