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Introdução 

O termo câncer (neoplasias malignas) é empregado para indicar um grupo de doenças que se caracterizam pela perda 

do controle da divisão celular e pela habilidade de invadir outras estruturas orgânicas. O câncer pode acometer pessoas 

de todas as idades, contudo há associação entre envelhecimento e a pluralidade dos tipos de câncer [1].  

O diagnóstico de câncer e todo o processo de tratamento têm considerável impacto no funcionamento físico, na saúde 

mental e bem estar do paciente.  Acarretar ruptura na qualidade de vida, angústias, ansiedades, medos, frustrações e 

sensações de isolamento. Nessas situações de dor e sofrimento, muitos clientes procuram significados e explicações que 

vão muito além das percepções do aqui e agora, da dimensão terrena de entender o que se passa. O envolvimento 

religioso e espiritual tem sido afiliado de forma positiva ao enfrentamento do paciente á doença crônica, a medida, que 

possibilita menos sintomas depressivos, maior adesão ao tratamento, diminuição do estresse e maior qualidade de vida. 

Estudos apontam que é comum o uso das crenças religiosas por parte do paciente para suportar as doenças [2].  

O fenômeno religioso cumpre papel de facilitador para às pessoas sobre a compreensão do inexplicável e a aceitação 

do que nunca fora imaginado, em caso de situações limites, como no caso do câncer. A doença leva o ser humano a 

deparar-se com seus valores e com questões como a existência e a proximidade da morte. De forma positiva, a 

religiosidade está associada a estratégias de enfrentamento ativo, planejamento, reinterpretação positiva e suporte social 

instrumental e emocional. Assim, constitui-se como uma estratégia de enfrentamento importante diante de situações 

consideradas difíceis, como é o caso do diagnóstico do câncer, que produz um forte impacto na vida do indivíduo cujo 

tratamento é permeado de eventos estressores [3].  

Religiosidade e espiritualidade apesar de se associarem não se coincidem. A religiosidade abrange um sistema de 

crenças e doutrinas que é compartilhado por um grupo, e, tem atributos comportamentais, sociais e morais próprias. A 

Espiritualidade pauta com a construção do significado da vida pelo sujeito. É, portanto individual e parte da concepção 

de que há mais na vida do que aquilo que pode ser visto ou plenamente entendido [2].  

A religiosidade/espiritualidade tem sido identificada como possível fator de prevenção ao desenvolvimento do 

impacto negativo de doenças e eventual redução de óbitos. Um estudo concluiu que a prática regular de atividades 

religiosas pode reduzir o risco de óbito em cerca de 30%. É necessário considerar, a dimensão espiritual do paciente, 

para abordar a esperança e o enfrentamento da doença no planejamento da assistência, e para isso é fundamental 

conhecer a visão de mundo e a cultura à qual ele pertence [4,5]. 

Nesse contexto, verifica-se a importância de se analisar a temática apresentada, levando em questão a seguinte 

questão norteadora: Qual a interface entre a espiritualidade e religiosidade no processo de recuperação e enfrentamento 

da neoplasia sob a ótica do portador? Assim o objetivo desse trabalho é descrever a influência que a religiosidade e 

espiritualidade têm no processo de enfretamento e recuperação, na percepção dos pacientes oncológicos, de uma 

instituição hospitalar situada em Montes Claros - MG. 

 

Material e métodos 

Trata-se de um estudo de campo de caráter qualitativo descritivo, que foi desenvolvido com seis indivíduos com 

neoplasia submetidos a alguma modalidade de tratamento contra o câncer.  A metodologia qualitativa preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes e tendências de comportamento. Essa abordagem tem 

como fundamento teórico, além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos 

particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 

investigação [6].  

As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de determinada população. Podendo ser 

elaborada também com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis. Algumas pesquisas descritivas vão 
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além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação. 

Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa [7].  

O estudo foi realizado em uma instituição de atenção hospitalar localizado no município de Montes Claros – MG, 

referência no tratamento do câncer. Atualmente são 117 leitos instalados, sendo que 77,6% são destinados ao Sistema 

Único de Saúde. Na instituição são oferecidos serviços de oncologia clínica, oncologia infantil, hematologia, equipe de 

cirurgia oncológica, quimioterapia e radioterapia além de serviços de alta complexidade nas mais variadas 

especializações médicas tais como: Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia e Unidade de Terapia 

Intensiva Adulto, credenciado como tipo II pelo Ministério da Saúde; Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Cardiovascular, Vascular e Procedimentos da Cardiologia Intervencionista; Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Terapia Nutricional e Oncologia (UNACON I), composto dos serviços de Quimioterapia, 

Radioterapia, Cirurgia Oncológica e Hematologia. Mais recentemente foi credenciada pelo Ministério da Saúde para 

realizar procedimentos de Alta Complexidade em Implante Coclear. 

O trabalho teve como instrumento um roteiro semi-estruturado e foi aplicado por meio de entrevistas, realizadas no 

período de 01 a 08 de abril. A coleta de dados foi realizada após aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da UNIMONTES e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação 

em Pesquisa e também do Termo de Concordância da Instituição para Participação em Pesquisa. Os dados levantados 

por meio das entrevistas foram avaliados e discutidos de acordo com os procedimentos de Análise Categorial Temática 

de Conteúdo. Já quanto à discussão dos resultados, esta foi realizada com base na revisão da literatura e dos critérios 

previamente determinados cientificamente.  

Utilizou-se parte do trabalho, pois este está em fase de construção, assim aqui serão apresentados resultados parciais 

da pesquisa, expondo a categoria de análise - Vivenciando a religiosidade e espiritualidad. 

 

Resultados e Discussão 

 
A. Vivenciando a religiosidade e espiritualidade 

As respostas frente ao questionamento da vivência da espiritualidade e religiosidade após o diagnóstico se mostrou 

bastante positivo para os interlocutores, uma vez que se sentiam mais confiantes em relação a tudo na vida, família e 

tratamento.  

 

E1- Fiquei mais apega, ai eu peguei e sentei e pensei bem a Deus que eu já tinha a cirurgia 

meu Deus tira esse sentido, eu não vou pensar o mal tira essa cisma para eu pensar só o 

bem, agora to pensando só o bem!!! Não to pensando mais o mal...  

 

No Brasil, a maioria da população possui crenças religiosas e espirituais. Segundo pesquisas chega a 90% a taxa de 

brasileiros que declaram ir a igrejas, cultos ou serviços religiosos. De acordo com a literatura, durante doenças crônicas 

ou terminais, pacientes e familiares frequentemente se apoiam em crenças religiosas ou espirituais como forma de 

encarar as dificuldades, encontrar conforto, esperança e força [8].  

 

E5- Toda quinta feira principalmente tem a missa lá da cura, mas só que eu não vou porque 

chego muito tarde, se eu chegasse mais cedo eu ia. Mas eu adoro participar e se eu não vou 

nela, vou aos domingos. 

 

Embora o homem esteja vivendo numa época em que o desenvolvimento da tecnologia se evidencia em todas as áreas 

do conhecimento, num movimento contínuo e crescente resultante de igual progresso da ciência, ao contrário do que se 

poderia pensar, constata-se que as crenças e valores ligados à espiritualidade ou à religião se manifestam nos indivíduos 

em diferentes momentos de suas vidas. Fatos que podem ser atestados pelos conflitos fundamentalistas presentes em 

diferentes partes do mundo e, no contrafluxo, a constatação de que a espiritualidade (ou a religião) tem sido utilizada 

por aqueles que estão a enfrentar crises ou sérios problemas sociais e/ou de saúde e que encontram nela uma forma de 

resiliência para vencerem, ou melhor, enfrentarem essas dificuldades. 

 

E4- Rezei... rezo demais, toda hora que eu to rezando em casa quando to sentada eu penso “ 

o meu Deus me cura, o meu Deus me ajuda”, eu tenho muita fé em Deus. 

 



 

 

A modernidade trouxe a crença de que a ciência e a tecnologia deveriam dar conta de todas as necessidades humanas 

e, por isso mesmo, das dimensões do cuidado, a dimensão espiritual é a que acabou sendo a menos desenvolvida até o 

presente momento, ocasionando o esquecimento da noção de finitude da vida humana e da necessidade de se dar um 

sentido à existência [9]. 

 

E3-Muito parece que aumentou a minha fé, se já rezava agora rezo muito mais, minha 

família é toda da igreja. E quando eu chego aqui eu chego mais forte ainda, eu sinto Deus 

aqui (no hospital), tem umas senhoras que vem dar tanta força para a gente, rezar com a 

gente e isso traz mais conforto ainda.  

 

Ao compreender a espiritualidade como uma dimensão da vida do ser humano, e que faz parte do processo de cuidar, 

o enfermeiro poderá, com uma abordagem adequada, diagnosticar, intervir e avaliar o cuidado espiritual, no sentido de 

prover o melhor conforto possível respeitando as necessidades individuais do paciente enquanto ser humano [10]. 

 

Considerações finais 

Com este estudo é possível compreender os significados de espiritualidade e religiosidade no enfrentamento do 

câncer, a visão do indivíduo frente a uma temática tão subjetiva e ampla para o mesmo, considerando que esse se mostra 

em um posicionamento afirmativo na possibilidade de bons resultados acerca do tratamento. 

Os resultados demonstraram que a espiritualidade pode ser uma forma de estratégia de enfrentamento do paciente 

perante o câncer, considerando que o próprio paciente poderá atribuir significado processo saúde-doença, em busca da 

sobrevivência e com apego à fé, para minimizar o seu sofrimento ou obter maior esperança de cura durante o tratamento, 

enfrentamentos estes adquiridos na vida social. 

A importância do reconhecimento da espiritualidade como estratégia de enfrentamento e a identificação das carências 

espirituais do paciente fazem com que os profissionais possam planejar e fornecer uma assistência da forma mais 

integral possível. 

O presente estudo envolve um número pequeno de pacientes oncológicos e de maneira alguma esta é uma 

compreensão definitiva sobre a relação espiritualidade e câncer, pois a realidade sociocultural é dinâmica e 

multidimensional, o que nos restringe a abordá-la sempre parcialmente e de modo superável no espaço e no tempo. 
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