
 

 

 

  



Desafio Juntos Contra o Câncer  

Encontro 2 

 

TEMA: 5 Maiores Mitos que te deixam refém do câncer 

 

 

MITOS SOBRE O CÂNCER Nº 1: Câncer é castigo 

  

Infelizmente o câncer ainda está associado a castigo. A doença de 

gente amargurada com a vida, gentinha rancorosa que não sabe 

perdoar! 

Se de alguma forma, você acredita ou já pensou que o seu 

diagnóstico é uma injustiça, eu quero compartilhar com você um 

trecho do livro PROPÓSITO de Sri Prem Baba: 

Não importa se é um Câncer, uma dor de estômago ou uma acne… 

Se existe uma crise agora, é porque alguma coisa já estava errada 

muito antes de ela se manifestar.  

Até o momento em que a crise vem à tona, tudo parece estar bem, 

tudo parece estar ¨normal¨.  

Até que os sintomas surjam, você aparenta estar saudável. Mas a 

verdade é que a doença (que também é uma forma de crise) já 

estava em processo de instalação em seu sistema por muito 

tempo.  



Portanto, crise é apenas uma eclosão, a exposição de algo que 

estava submerso, mas que vinha se fortalecendo por maus hábitos, 

condicionamentos e comportamentos contaminados pelo medo.  

Olhando por esse ângulo, a crise é uma benção, pois, se 

examinarmos o que está por trás dos sintomas, teremos a chance 

de reconhecer e tratar a doença em sua origem. Portanto, ela é 

uma oportunidade de cura e crescimento. 

A lei da evolução constante é uma lei universal. 

Haja o que houver, o Universo quer que sigamos evoluindo. 

 

 

MITOS SOBRE O CÂNCER Nº 2.: Câncer é azar 

 

 

A maioria dos pacientes oncológicos sentem algum tipo de culpa 

diante do seu diagnóstico. E isso não faz bem e não é real. 

Mas tem uma parcela de pessoas que acreditam que câncer é 

azar…  

Eu acredito em um mundo de causa e efeitos, onde nada acontece 

por acaso. E tudo, absolutamente tudo, tem um porquê, mesmo que 

não entendamos. 

Acho muito ruim essa crença de que ter câncer está relacionado à 

falta de sorte na  nossa “loteria genética” porque isso nos exime de 

toda responsabilidade  pela nossa saúde e nos desempondera. 



O Câncer é uma doença multifatorial. Ou seja, é causada por 

diversos fatores, como sedentarismo, tabagismo, stress, má 

alimentação, poluição, agrotóxicos, etc. 

Acreditar que o nosso diagnóstico é uma questão de sorte ou azar 

pode até ser mais cômodo, porque não assumimos 

responsabilidades e não precisamos mudar nada na nossa vida. 

Mas acreditar nisso, a longo prazo é terrível, pois nos  tornamos 

vítimas das circunstâncias. 

E vítimas não são assertivas, são impotentes e não fazem nada 

além de se vitimizar e rezar para que o azar não bata na nossa 

porta novamente! 

Com isso, perdemos o que pode ser a maior oportunidade de 

fazermos uma reforma íntima: Nos priorizarmos, reavaliarmos 

nossos hábitos e mudarmos nossa vida para melhor! 

  

 

 

MITOS SOBRE O CÂNCER Nº 3: Câncer é sentença de morte 

 

 

Câncer mata e mata muito! Mas não é só Câncer que mata! 

Você sabia que segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), 

as doenças cardiovasculares , foram as maiores causas de morte 

no ano de 2015, com 15 milhões de vítimas? 



Sim gente, infarto, AVC e doenças coronarianas matam mais que 

Câncer! 

E não são só as doenças que matam as pessoas. 

Sabia que acidentes de trânsito, causaram  1,3 milhões de pessoas 

mortas no ano de 2011? 

Isso resulta, em 365 dias, mais de 3500 mortes de homens, 

mulheres e crianças por dia nas estradas e ruas. 

Isso sem falarmos da violência, guerras e até mesmo morte 

morrida. 

Enfim, para resumir esse papo mórbido, quero que você pense aqui 

comigo que: 

 Não é só Câncer que mata! 

 Tem muitas outras doenças que matam pra caramba e não 

carregam esse estigma forte de morte. 

 Não são só doenças que matam. 

 Pra morrer basta estar vivo! 

 E sim, com ou sem Câncer, todos vamos morrer um dia! 

A morte faz parte da vida e não podemos deixar que ela se torne 

mais um tabu em nossas vidas. 

A questão é que a maioria das pessoas que recebem um 

diagnóstico de Câncer, acreditam que vão morrer… 

E o problema é que a gente acha que a morte vem em questão de 

dias, com sorte, meses. 

E pensando dessa forma, muita gente se desespera e acaba 

desistindo de se tratar antes mesmo de começar! 

Mas na maioria esmagadora das vezes isso não é verdade! 

A grande verdade é que nenhum de nós sabe quando o nosso 

prazo de validade vai expirar! 

Então, vamos parar de pensar na morte (que à Deus pertence) e 

vamos viver! 



MITOS SOBRE O CÂNCER Nº 4: Câncer não tem cura 

 

 

Esse é um grande Mito que  deixa muita gente confusa e infeliz… 

Especialmente, pacientes metastáticos, que a medicina afirma não 

ter cura. 

É um assunto muito polêmico também. Então, vamos lá! 

Segundo a medicina, quando terminamos o tratamento, entramos e 

remissão. Ou seja, a doença está sob controle. Somente após 5 

anos de término de tratamento, nos consideram curados. 

Eu estou há quase três anos em remissão 

Isso significa que daqui há dois anos a Medicina me considera 

curada: O risco de eu ter câncer novamente reduz para o mesmo 

risco que uma pessoa saudável teria. 

Mas isso quer dizer que o risco ainda irá existir… 

Por isso, que tem gente que depois de 10, 15 anos se surpreende 

com um novo diagnóstico. 

Porque elas imaginam que uma vez curadas, elas nunca mais terão 

câncer. 

Mas sinto te informar que NUNCA MAIS não existe nem mesmo 

para as pessoas saudáveis! 

Por isso, que atualmente, muitos médicos evitam falar a palavra 

cura e falam apenas de remissão. 



A minha pergunta para você é: 

Que diferença faz na sua vida prática, no seu dia a dia, se o seu 

médico te disser que você está em remissão ou curado? 

Porque para mim não faz a menor diferença! 

Sinto-me curada, saudável e tenho consciência que preciso fazer a 

minha parte para manter a saúde que batalhei para reconquistar. 

Será que tomar remédio é sinônimo de doença? 

Será que estar saudável significa não ter que levar uma vida mais 

regrada e dar mais atenção à hábitos saudáveis? 

Será que há vantagem em ao ser considerada curada retornar aos 

hábitos e padrões de pensamentos e comportamentos que 

contribuíram para que eu adoecesse? 

Uma pessoa hipertensa que toma remédio para controlar a pressão 

e leva uma vida normal pode ser considerada saudável ou doente? 

Dr. David Servan Shreiber, afirmou em seu Livro Anticâncer que o 

Câncer é igual a diabetes, tem que ser cuidado para sempre. 

Então, para finalizar esse assunto, sugiro que você se questione 

sobre a sua concepção de saúde e de doença? 

 

MITOS SOBRE O CÂNCER Nº 5: Câncer não pode ser prevenido 

 



Quando você acredita que ter câncer é uma questão de sorte ou 

azar. Você também acredita que não há nada que possa ser feito a 

respeito. 

E não há nada que nos cause mais sentimento de impotência que 

essas crenças. 

Isso nos faz reféns da doença, porque depois que terminamos o 

tratamento nos sentimos uma vítima indefesa. 

Como se o Câncer estivesse a nossa espreita para nos atacar na 

primeira oportunidade. 

Mas existe muita coisa que você pode fazer além do tratamento 

para ajudar o seu corpo a se curar e se manter saudável. 

E até mesmo para prevenir essa e até mesmo outras doenças. 

 

EXERCICIO DE REFLEXÃO 

Pegue uma folha de papel e escreva três títulos: Físico/ Mental/ 

Emocional. 

Em seguida, reserve alguns minutos para refletir cuidadosamente e 

descrever tudo o que você pode fazer em cada área da sua vida 

para assumir o controle da sua saúde e ajudar no seu processo de 

cura e/ou manutenção da sua saúde.  Analise a sua vida com 

sinceridade e escreva tudo o que você pode fazer para melhorar 

cada área. 

Depois, escolha uma mudança em cada item que trariam grandes 

melhoras à sua saúde e felicidade, e comece por eles.  

Busque um parceiro de responsabilidade. Alguém que te motive e 

apoie, sem te jugar e que te ajude a manter as mudanças que você 

deseja fazer.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 Partindo para a Prática 

DESAFIO 2 #JUNTOS SOMOS MAIS FORTES : 

E nesse segundo dia do nosso desafio tudo sobre o Câncer, eu 

quero te desafiar a fazer qualquer atividade que aumente a sua 

vitalidade.  

Sugestões caso você seja sedentária: fazer um leve caminhada no 

seu quarteirão, regar suas plantas, cuidar do seu jardim, levar o 

cachorro para passear, brincar com crianças... 

Faça algo que te tire o foco da doença e faça o seu corpo se sentir 

vivo. 

 

DATAS DOS ENCONTROS 

02 de Novembro – segunda-feira 

TEMA: QUAL A MENTALIDADE DE QUEM VENCE O CÂNCER? 

 

04 de Novembro – quarta-feira 

TEMA: 5 Maiores Mitos que te deixam refém do câncer 

 

06 de Novembro – sexta-feira 

TEMA: As  Atitudes fundamentais de quem vence o câncer 

 

09 de Novembro – segunda-feira 

TEMA: Resumão + A alimentação que adotei desde o meu diagnóstico 



Sobre a Autora 

 

 

 

 

Sou Patrícia Figueiredo, Coach de Vida Saudável e Superação, Palestrante, 

fundadora do blog Das Coisas Que Tenho Aprendido. 

E idealizadora dos programas Estou com Câncer e Agora, Câncer com Leveza 

e  Minha Melhor Vida. 

Em junho de 2014, quando fui diagnosticada com Câncer de Mama infiltrante 

Grau 3, um sentimento muito forte de fracasso e frustração tomou conta do 

meu coração. 

Percebi que eu estava vivendo no piloto automático, que se eu morresse ali, eu 

não tinha realizado praticamente nada do que eu gostaria... 

Percebi a vida havia passado muito, muito rápido e eu não tinha dito para as 

pessoas que eu amo, o quanto elas são importantes para mim. 

Se eu morresse ali ,naquele dia, eu não tinha feito nada pelo qual eu realmente 

me orgulhasse, a minha vida não tinha feito nenhuma diferença... 

Me senti perdida, sozinha e sem chão. 

 



 

 

Então, me fiz uma promessa: 

Se a Vida me desse uma segunda chance, dessa vez, eu iria ser eu mesma... 

Eu iria parar de viver em função dos outros, para viver a minha vida da maneira 

que eu realmente acredito... 

Eu queria fazer a minha vida valer à pena! 

Eu só queria ter a chance de recomeçar pra dar uma virada na minha vida! 

Eu me sentia tão perdida que não tinha a menor ideia de por onde começar... 

Hoje, 3 anos depois de ter terminado todo o meu tratamento (2 cirurgias, 16 

ciclos de quimioterapia, 28 sessões de radioterapia), olho pra trás e fico 

impressionada o quanto que eu aprendi e amadureci em tão pouco tempo. 

E consegui mudar a minha vida totalmente: Fechei a minha empresa, um salão 

de beleza que eu administrava há 15 anos,  que me causava muito stress. 

Fiz a minha formação em Coach e uma Especialização nos EUA. 

 

 

 



Dou palestras e ajudo outras “amigas de destino” voluntariamente através do 

meu Blog e Mídias Sociais. 

E também faço atendimentos on line individuais e em grupo como Coach 

através dos meus Programas de Coaching e Mentoria. 

Hoje eu sinto um orgulho imenso da maneira pela qual superei o maior desafio 

que a vida me trouxe, consegui dar essa virada e reconstruir a minha vida ! 

E através da minha história e profissão quero te incentivar a fazer o mesmo. 

O Câncer, nem sempre é o Fim. Ele pode ser o seu recomeço! Há muita vida 

após o Câncer! 

Com amor, Paty 


