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Quanto mais a pessoa esquecer-se de si mesma dedicando-se a servir 

algo ou alguém mais humana será e mais se realizará 

Viktor Frankl 

 



  

RESUMO 

 

Introdução: O sentido da vida é considerado o motor básico para a existência humana, já que pessoas 
com um sentido da vida possuem maiores possibilidades de superar situações de extremo sofrimento. 
Perceber que a vida tem um significado no padecimento de doenças graves como o câncer, pode ser 
um desafio devido ao impacto desta enfermidade na vida da pessoa. Uma das doenças com maior 
sintomatologia associada à perda do sentido de vida é o câncer, que de acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), e a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
é visto como um problema de saúde pública e estima-se mais de 20 milhões de novos casos para o ano 
de 2025. Este trabalho tem como objetivo geral: Desvelar a percepção do sentido de vida em 
pacientes com câncer. Objetivos Específicos: Descrever a percepção sobre o sentido da vida em 
pacientes com câncer. Discutir compreensivamente as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 
pacientes. Identificar as perspectivas para o futuro apesar da doença. O método: Trata-se de uma 
pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, com base na perspectiva teórica e filosófica de 
Maurice Merleau-Ponty e no marco conceitual, teórico e filosófico da Logoterapia de Viktor Frankl. 
Após aprovação pelo comitê de ética e pesquisa CEP e a publicação do parecer consubstanciado 
emitido em Novembro de 2017 com o CAAE: 73679417.5.0000.5243, iniciou-se a entrevista 
semiestruturada de caráter fenomenológica, junto com 19 pacientes com câncer, usuários do 
Ambulatório de Oncologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), de Niterói, RJ. Esta 
pesquisa cumpriu com as exigências éticas com seres humanos como determina a Resolução 466/12 e 
as exigências estabelecidas para a pesquisa em Ciências Humanas e sociais segundo a Resolução 
510/16, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Resultados: Foram desveladas quatro categorias, a 
Primeira: A percepção do significado e o sentido da vida na experiência com câncer; Segunda: 
Estratégias de enfrentamento religiosas e noológicas; Terceira: Ressignificando a existência apesar do 
sofrimento da doença: câncer; e Quarta categoria: A perspectiva do futuro: uma tarefa a ser realizada 
ou uma missão a ser cumprida. Considerações Finais: Comprovou-se que é possível ser desvelado o 
sentido da vida, em situações de sofrimento como no padecimento de doenças crônicas como o câncer. 
Experimentar que a vida tem um sentido possibilita a ressignificação da existência potencializando 
estratégias de enfrentamento mais douradoras, melhora na aderença no tratamento e ajuda a ter uma 
visão mais favorável do futuro. Limitações do estudo: Evidente lacuna do conhecimento na literatura 
acerca do sentido da vida e pacientes com câncer, assim como a falta de trabalhos de abordagem 
Logoterapêutica na área oncológica no Brasil, finalmente porque esta investigação foi realizada apenas 
com 19 pacientes em um hospital publico sem comparações ou amostras paralelas. Contribuição do 
estudo: Ocupação da sala de espera por psicólogo que ao pesquisar no ambulatório, utilizou os 
princípios da Logoterapia permitindo aos pacientes refletirem sobre o sentido da própria vida. Uma 
condução teórica e prática com vias translacional inédita. Estudo pioneiro no território Brasileiro ao 
respeito do uso da abordagem Logoterapêutica como forma de triangulação e conceituação dos 
depoimentos. Este trabalho pode servir como exemplo de atuação profissional na área da saúde, como 
forma de cuidado holístico junto a pacientes com câncer e assim ser ampliado para pessoas com outras 
enfermidades crônicas. 

 

Descritores: Neoplasias. Psicoterapia. Espiritualidade. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Introduction: The meaning of life is considered the basic engine for human existence, since people with a sense 

of life have greater possibilities to overcome situations of extreme suffering. Realizing that life has a meaning in 

the suffering of serious diseases such as cancer can be a challenge due to the impact of this illness on the 

person's life. One of the diseases with the greatest symptomatology associated with loss of life is cancer, which 

according to the National Cancer Institute José Alencar Gomes da Silva (INCA) and the World Health 

Organization (WHO) is seen as a problem of public health and estimates more than 20 million new cases for the 

year 2025. Geral Objertive: Unveil the perception of the meaning of life in patients with cancer. Specific 

Objectives: To describe the perception about the meaning of life in cancer patients. Discuss comprehensively 

coping strategies used by patients. Identify prospects for the future despite illness. The method: This is a 

descriptive research with a qualitative approach, based on the philosophical perspective of Maurice Merleau-

Ponty on the conceptual, theoretical and philosophical framework of Viktor Frankl's Logotherapy and the 

theoretical and After approval by the ethics and CEP research committee and publication of the consolidated 

opinion issued in November 2017 with the CAAE: 73679417.5.0000.5243, the semi-structured 

phenomenological interview was initiated, along with 19 cancer patients, users of the Oncology Outpatient 

Clinic of the Antônio Pedro University Hospital (HUAP), from Niterói, Rj. This research complied with the 

ethical requirements with human beings as determined by Resolution 466/12 and the requirements established 

for research in Human and Social Sciences according to Resolution 510/16 of the National Health Council 

(CNS). Results: Four categories were unveiled, the first: The perception of meaning and the meaning of life in 

cancer experience; Second: Religious and noological coping strategies; Third: Resigning existence despite the 

suffering of the disease: cancer; and Fourth category: The perspective of the future: a task to be accomplished or 

a task to be accomplished. Final Considerations: It has been proven that it is possible to be revealed the 

meaning of life in situations of suffering as in the suffering of chronic diseases such as cancer. To experience 

that life has a meaning, allows the re-signification of existence by enhancing more coping strategies, improved 

adherence to treatment and helps to have a more favorable view of the future. Limitations of the study: A clear 

lack of knowledge in the literature about the meaning of life and patients with cancer, as well as the lack of 

logothermic approach in the oncology area in Brazil, finally because this investigation was carried out with only 

19 patients in a public hospital without comparisons or parallel samples. Contribution of the study: Occupation 

of the waiting room by a psychologist who, when searching the outpatient clinic, used the principles of 

Logotherapy to allow patients to reflect on the meaning of life itself. A theoretical and practical driving with 

unprecedented translational pathways. A pioneer study in the Brazilian territory to respect the use of the 

Logoterapeutic approach as a form of triangulation and conceptualization of the testimonies. This work can serve 

as an example of professional work in the health area, as a form of holistic care with cancer patients and thus be 

extended to people with other chronic diseases. 

Descriptors: Neoplasms. Psychotherapy. Spirituality. 

 

 



  

RESUMEN 

 

Introducción: El sentido de la vida se considera el motor básico para la existencia humana, ya que las 
personas con un sentido de la vida tienen mayores posibilidades de superar situaciones de extremo 
sufrimiento. Percibir que la vida tiene un significado en el padecimiento de enfermedades graves como 
el cáncer, puede ser un desafío debido al impacto de esta enfermedad en la vida de la persona. Una de 
las enfermedades con mayor sintomatología asociada a la pérdida del sentido de vida es el cáncer, que 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), es visto como un problema de salud pública y se estima 
más de 20 millones de nuevos casos para el año 2025. Este trabajo tiene como objetivo general: 
Desvelar la percepción del sentido de la vida en pacientes con cáncer. Objetivos Específicos: 
Describir la percepción sobre el sentido de la vida en pacientes con cáncer. Discutir 
comprensivamente las estratégias de enfrentamiento utilizadas por los pacientes. Identificar las 
perspectivas para el futuro a pesar de la enfermedad. El método: Se trata de una investigación 
descriptiva con abordaje cualitativo, con base en el marco conceptual, teórico y filosófico de la 
Logoterapia de Viktor Frankl y de la perspectiva teórica y filosófica de Maurice Merleau-Ponty. 
Después de la aprobación por el comité de ética e investigación CEP y la publicación del dictamen 
consubstanciado emitido en noviembre de 2017 con el CAAE: 73679417.5.0000.5243, se inició la 
entrevista semiestructurada de carácter fenomenológico, junto con 19 pacientes con cáncer, usuarios 
del Ambulatorio de Oncología del Hospital Universitario Antônio Pedro (HUAP), de Niterói, Rj. Esta 
investigación cumplió con las exigencias éticas con seres humanos como determina la Resolución 
466/12 y las exigencias establecidas para la investigación en Ciencias Humanas y sociales según la 
Resolución 510/16 del Consejo Nacional de Salud (CNS). Resultados: Se desvelaron cuatro 
categorías, la primera: la percepción del significado y el sentido de la vida en la experiencia con el 
cáncer; Segunda: Estratégias de enfrentamiento religiosas y noológicas; Tercera: Ressignificando la 
existencia a pesar del sufrimiento de la enfermedad: cáncer; y Cuarta categoría: La perspectiva del 
futuro: una tarea a realizar o una misión a ser cumplida. Consideraciones finales: Se comprobó que 
es posible desvelar el sentido de la vida, en situaciones de sufrimiento como en el padecimiento de 
enfermedades crónicas como el cáncer. Experimentar que la vida tiene un sentido, posibilita la 
resignificación de la existencia potenciando estratégias de enfrentamiento más duraderas, mejora en la 
adherencia en el tratamiento y ayuda a tener una visión más favorable del futuro. Las limitaciones del 
estudio: Evidente laguna del conocimiento en la literatura acerca del sentido de la vida y pacientes 
con cáncer, así como la falta de trabajos de abordaje logoterapéutico en el área oncológica en Brasil, 
finalmente porque esta investigación fue realizada sólo con 19 pacientes en un hospital público sin 
comparaciones o muestras paralelas. Contribuciones del estudio: Ocupación de la sala de espera por 
un psicólogo que, al buscar en la clínica ambulatoria, utilizó los principios de la logoterapia para 
permitir que los pacientes reflexionaran sobre el significado de la vida en sí. Una conducción teórica y 
práctica con vías de traslación sin precedentes. Estudio pionero en el territorio brasileño en lo que 
respecta al uso del enfoque logoterapéutico como una forma de triangulación y conceptualización de 
los testimonios. Este trabajo puede servir como un ejemplo de trabajo profesional en el área de la 
salud, como una forma de atención integral con pacientes con cáncer y, por lo tanto, extenderse a 
personas con otras enfermedades crónicas. 

Descriptores: Neoplasias. Psicoterapia. Espiritualidad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1   Aproximação Temática 

A elaboração deste projeto surgiu da participação como Psicóloga, no núcleo de 

pesquisa Qualitativa Translacional em Emoções e Espiritualidade na Saúde 

(QUALITEES), da Universidade Federal Fluminense (UFF), que tem enfoque na 

construção de conhecimentos científicos frente às demandas das práticas do cuidado em 

saúde e enfermagem no processo saúde/doença, e das interações transdisciplinares. 

Estabelece estudos da dimensão do existir humano, dos fenômenos que emergem no 

cotidiano de experiências vivenciadas e de suas representações, nas dimensões afetivas, 

espirituais, psicossociais e bem-estar das pessoas no contexto da saúde/doença ou situações 

de risco. Valoriza a inovação buscando desenvolver produtos e processos de intervenção, 

tecnologias do cuidado e educação em saúde, na perspectiva de estabelecer a interlocução 

entre a produção do conhecimento científico e a sua transferibilidade para o campo prático 

a fim de possibilitar caminhos e soluções de problemas cotidianos das práxis com vistas à 

qualidade do cuidado em saúde.  

A atuação como Psicóloga dentro do núcleo, se torna importante na medida em que 

o cuidado esta relacionado à dimensão psíquica, trabalhando junto ao sujeito, na 

construção de estratégias para transformar suas preocupações e dificuldades de cunho 

emocional e comportamental em atitudes que lhe favoreçam um equilíbrio frente a sua 

doença física. O trabalho visa o bem-estar interior de tal forma que lhe favoreça 

exteriormente, facilitando na adaptação aos tratamentos médicos que deve realizar. O 

trabalho abrange um acolhimento do ser, como ser no mundo, com necessidades, desejos, 

emoções, crenças, no seu contexto particular e subjetivo de ser somaticamente afetado.  

Atualmente a participação no núcleo está relacionada ao desenvolvimento de 

investigações e pesquisas acerca do Sentido da Vida, pressuposto chave da filosofia de 

Viktor Frankl (1905-1997), médico e psiquiatra fundador da Logoterapia, abordagem que 

tem suas raízes na Fenomenologia e no Existencialismo e cujo propósito é de facilitar o 

sentido da vida e a busca do homem por esse sentido. O Sentido da vida vem sendo um 

tema de importante discussão e investigação em áreas como a educação, as instituições 

coorporativas e na saúde. Devido a sua alta relevância, por se tratar de um tema que tem a 
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ver com o desvelar o propósito pelo qual vive, atua e justifica seu agir em todas as facetas 

ou papéis que executa na sua vida.  

Na filosofia Frankliana o ser humano nasce com uma vontade de sentido, uma 

necessidade de cunho espiritual de preencher sua vida com um sentido, encontrar um 

propósito de vida e viver com sentido. Nesta perspectiva na prática clínica em psicoterapia, 

vem se evidenciando cada vez mais, que as pessoas carentes de sentido são mais propensas 

à depressão, ansiedade e desesperança. Esta sensação de sem sentido é entendida como 

uma doença de cunho existencial, denominada por Frankl como o vazio existencial. 

(FRANKL, 1991). 

O tema deste trabalho surgiu da inquietação de como a experiência de sentido da 

vida está presente nos pacientes com câncer, já que, por ser uma doença ainda 

estigmatizada e relacionada à morte é possível a perda deste sentido. Portanto este projeto 

de pesquisa pretende conhecer a percepção do sentido de vida do paciente com câncer, 

discutir as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pacientes e conhecer as 

perspectivas perante o futuro apesar da sua experiência de enfermidade. 

 

1.2   Contextualização do Estudo 

 

O câncer é uma das enfermidades como maior sintomatologia de perda do sentido 

da vida.   (MONCAYO; BREITBART, 2013). Também é considerada pelo Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), como um problema de saúde pública, especialmente nos países em 

desenvolvimento, onde é esperado que nas próximas décadas o impacto da doença 

corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos para o ano de 2025 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2018). 

A estimativa para o Brasil, biênio 2018-2019, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil 

casos novos de câncer, para cada ano, excetuando-se o câncer de pele não melanoma 

(cerca de 170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos de câncer. Configurando 

uma condição necessária para o planejamento e a avaliação das ações de prevenção e 

controle (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA 

SILVA, 2018). 
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Ainda que a evolução científica e tecnológica no tratamento do câncer, vem se 

aprimorando, todavia, é entendida como uma doença culturalmente estigmatizada e 

relacionada morte. Associado ao diagnóstico e o tratamento, o padecimento do câncer 

configura um adoecimento não somente físico e biológico, mas surgem alterações nos 

aspectos psicológico, social e espiritual (BARBOSA; MATAMOROS; PEDRAZA, 2015). 

No aspecto psicossocial os pacientes com câncer apresentam mudanças 

significativas nas emoções, níveis elevados de ansiedade e depressão (MONCAYO; 

BREITBART, 2013),  no aspecto espiritual, expressões de falta de esperança, temor de 

uma morte próxima e sintomatologia associada à perda do sentido de vida, a doença 

oncológica transforma a vida das pessoas para sempre, surgindo questionamentos sobre 

sentido da vida e perguntas relacionadas com esperança e plenitude (PUCHALSKI, 2012). 

Em pacientes paliativos causa sérios problemas psicológicos (BREITBART et al., 2015), 

mesmo nos indivíduos mais resilientes. A angústia pode se manifestar em diversas formas, 

que inclui sintomas de depressão, perda do bem-estar espiritual, angustia existencial e 

desejo de uma morte próxima.  

O cuidado do paciente com câncer, deve ser “integral” (ARAÚJO et al., 2015; 

(MEDEIROS et al., 2019; ROCHA et al., 2017), envolvendo a compreensão desse homem, 

com necessidades e desejos, exigindo uma série de processos adaptativos em toda sua 

complexidade dimensional. Uma das abordagens de psicoterapia que visa ao homem nesta 

perspectiva: biopsicossocial e espiritual é a Logoterapia (LUKAS, 1986), a dimensão 

biológica: refere-se, a relação da pessoa como ser biológico no mundo natural, como um 

corpo anatômico que cresce, se desenvolve, envelhece, adoece e morre. A dimensão 

Social: refere-se, ao mundo da relação com os outros, os sentimentos e atitudes que 

envolvem esta interação, assim como, os significados e construções simbólicas que se 

criam entre si. A dimensão Psicológica: refere-se, a relação consigo próprio, da percepção 

subjetiva, existencial e fenomenológica de si. E a Espiritual: é a dimensão que diferencia o 

homem dos animais, refere-se, a relação com o mundo dos valores, a ideologia, a 

possibilidade de transcendência, e assim, propiciadora de sentido da vida.  

O sentido da vida (SV) é um termo que descreve uma crença, uma ideia, que 

fundamenta razão, motivo e propósito para o qual viver; Constitui-se como um motor 

fundamental para a existência, portanto, experimentar que a vida tem um significado é 

fundamental, principalmente no enfrentamento de situações difíceis, como as doenças que 
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ameaçam a vida (MEDEIROS et al., 2019). 

A vida esta para além do ser em si, trazendo assim, a possibilidade de se viver por 

algo ou por alguém, constituindo-se um propósito ou missão a ser realizado. Nos valores 

humanos é possível encontrar o sentido da vida, e estes valores estão por exemplo, na 

realização de uma tarefa, no desenvolver um trabalho para o mundo ou construir um 

legado, nas experiências vividas, quando se ama alguém e ainda através das atitudes que 

tomamos diante de uma situação inevitável (FRANKL, 1989). 

Nesta perspectiva de acordo com os fundamentos da Logoterapia, o sentido da vida 

pode ser encontrado também nas situações de extremo sofrimento, já que a forma que uma 

pessoa enfrenta o seu destino inevitável, mesmo nas mais árduas situações, apropriando-se 

com esse destino todo o sofrimento que possui pode desvelar motivos para continuar 

vivendo (FRANKL, 1991). 

Pela experiência vivia por Frankl como prisioneiro no holocausto nazista, ele 

assegura que também há sentido naquela vida que - como no campo de concentração - 

dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente e em termos de experiência, 

mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, 

precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre 

seu ser (FRANKL, 1991). 

Assim há uma capacidade interior, no espírito, que gera o sentido da vida e, 

portanto, cabe ao homem descobri-lo. A Psicoterapia Logoterápica, visa facilitar o sentido 

da vida e o autoconhecimento, a fim de que a pessoa possa assumir livre e 

responsavelmente sua existência. Os benefícios que o paciente com câncer adquire ao 

desvelar, fortalecer ou vivenciam o sentido da sua vida, se manifesta em uma melhora na 

qualidade de vida, sensações de bem-estar interior, de paz, bem-estar espiritual e melhor 

adaptação ao tratamento médico (MONCAYO; BREITBART, 2013). 

 

1.3   Situação do Estudo 

 

O padecimento do câncer configura um adoecimento para além do biológico, 

questionamentos sobre a finitude e temores sobre o futuro surgem a partir do diagnóstico. 

Por ser uma doença que afeta todas as esferas dimensionais do homem, (biopsicossocial e 
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espiritual), pessoas com um mesmo diagnóstico de câncer podem assumir o enfrentar a 

situação de forma diferente, aspectos como o contexto social, econômico, e as crenças 

religiosas, influenciam para o enfrentamento da doença. Em casos de pessoas mais 

resilientes, e emocionalmente mais fortes, o enfrentamento do câncer é melhor, porém em 

algum momento do tratamento, podem apresentar sentimentos de desesperança e duvidas 

com relação ao sentido da vida.  

O sentido de vida constitui um fator importante da espiritualidade humana 

(ARAÚJO et al., 2015; MEDEIROS et al., 2019), dimensão que possibilita a 

autotranscendência e o autodistanciamento. A primeira possibilita encontrar o sentido para 

a vida fora de si e a segunda possibilita ter a atitude de distanciar-se dos fenômenos 

somáticos e psíquicos que afetam o corpo, permitindo a o homem assumir atitudes perante 

o sofrimento, assim, quem consegue vislumbrar seu futuro de forma positiva, terá as 

possibilidades de sobreviver a situações de grande risco, como o padecimento do câncer.  

A busca do sentido de vida parece ser uma parte importante da experiência do 

padecimento do câncer (MEDEIROS et al., 2019; FERNÁNDEZ, 2006), já que por ser 

uma situação de crise pode forçar á pessoa buscar novos significados em sua vida que 

integram esta experiência. Na visão de Frankl as infinitas possibilidades de dar sentido à 

vida, podem surgir nos momentos de maior sofrimento e ainda nos últimos instantes de 

vida: ¨Da maneira com que uma pessoa assume, todo o sofrimento que se lhe impõe, nisso 

se revela, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no ultimo minuto de sua vida, uma 

abundância de possibilidades de dar sentido à existência¨ (FRANKL, 1991, p.42). 

Uma das grandes contribuições da Logoterapia desenvolvida por Viktor E. Frankl é 

possibilitar o autoconhecimento e o desvelamento de sentido, dando um valor importante à 

dimensão espiritual do paciente, dimensão que não remete unicamente a questões 

religiosas como também aspectos valorativos, intelectuais e criativos do ser. É, portanto 

através da realização de valores que o sentido de vida pode ser encontrado. Um dos valores 

que possibilitam essa experiência de sentido é o valor da Atitude, atitude frente ao 

sofrimento, a dor ou a morte, esse tipo de valor não é dado, mais é desenvolvido e 

adquirido pela própria pessoa, uma vez que possui uma capacidade de liberdade interior, 

que remete a uma responsabilidade de tomada de decisão, de atitude perante as condições 

que a vida lhe impõe. (FRANKL, 1991). 
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Na perspectiva anterior, pretende-se com este estudo, conhecer a perspectiva de 

sentido da vida dos pacientes que vivenciam o câncer, assim como os recursos internos 

para o enfrentamento da doença e finalmente a sua perspectiva para o futuro apesar da 

doença. 

 

1.4   Questões Norteadoras e Objeto do estudo 

 

•   Como os pacientes com câncer percebem seu sentido de vida?  

•   Quais os recursos psíquicos e espirituais utilizados para o enfrentamento da 

doença? 

 

Objeto do estudo: A percepção do Sentido da Vida para pacientes com câncer. 

 

1.5    Objetivos do estudo 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

•   Desvelar a percepção do sentido de vida em pacientes com câncer 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

•   Descrever a percepção sobre o sentido da vida em pacientes com câncer. 

•   Discutir compreensivamente as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 

pacientes. 

•   Identificar as perspectivas para o futuro apesar da doença. 
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1.6   Justificativa e Relevância do estudo 

 

O padecimento do câncer configura um desequilíbrio nas quatro dimensões 

principais do ser humano: Físico, Psicológico, Social e Espiritual, provocando mudanças 

significativas de pensamento e comportamento. Na dimensão espiritual um dos sintomas 

está relacionado à falta de esperança e perda de sentido. Assim, desvelar o sentido da vida 

é fundamental para o paciente já que contribui para a melhora da qualidade de vida, melhor 

bem-estar espiritual, melhor bem-estar psicológico, ajuste mental e sensações de satisfação 

com a vida, favorecendo um melhor equilíbrio emocional frente à enfermidade 

(MONCAYO; BREITBART, 2013). 

Em casos clínicos onde possibilidades terapêuticas de cura biológica ou psicológica 

já foram exploradas e esgotadas, ainda sim existe a possibilidade de resolução de questões 

existenciais de cunho espiritual, permeando à integralidade do cuidado (VASCONCELOS; 

AQUINO, 2015). Assim, alternativas de cuidado psicológico que abordem esta dimensão 

do ser, tornam-se fundamentais no tratamento do paciente oncológico em todos os estágios 

da doença. 

Diante dessa premissa, esta pesquisa atende as diretrizes de um cuidado 

humanizado ao abranger a integralidade do ser como definida a humanização no campo da 

saúde estabelecido na Politica Nacional de Humanização – HumanizaSUS 2003 (BRASIL, 

2003). 

O estudo atende as demandas da Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa em 

Saúde, considerando a subagenda de pesquisa em saúde no que se refere às doenças 

crônicas não transmissíveis, Eixo 5 (BRASIL, 2018). 

O tema Sentido da Vida nas últimas décadas vem sendo mais utilizado pela 

relevância e eficácia no tratamento não medicamentoso, no campo da saúde e em especial 

junto ao paciente com câncer. Poderá trazer contribuições para a qualidade do cuidado do 

paciente em oncologia, e constituir como subsidio para novas investigações científicas 

acerca da temática ampliando o conhecimento na área de saúde.  

Na perspectiva do ensino, o estudo poderá favorecer a discussão da temática 

vislumbrando a importância da inclusão de conteúdos acerca do sentido da vida em 

currículos na formação de profissionais de saúde. 
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CAPITULO 2. REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

2.1  Estado da arte 

Devido ao espaço temporal entre a defesa do projeto e a qualificação de dissertação, 
houve a necessidade de ser realizada uma nova revisão da literatura atualizada a dezembro 
de 2018. A pesquisa foi realizada a partir do portal da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), 
nas bases internacionais de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), (MEDLINE) e INDEX PSI, 
os termos de busca utilizados, foram: Meaning of Life AND Câncer AND Psychotherapy 
OR Logotherapy. Foram achados 1536 artigos, por sua vez foi realizada a aplicação de 
recorte temporal, idioma, seres humanos e textos completos, o resultado dessa 
classificação foram 273 artigos. A partir de uma leitura cuidadosa dos títulos, foram 
excluídos os repetidos, finalmente mediante a leitura dos resumos foram avaliados e 
selecionados mediante os critérios de elegibilidade: Inclusão: Que tivessem como 
população central o paciente com câncer, que o objeto do estudo tivesse como propósito: o 
sentido da vida, o significado da existência ou ainda apresentar estratégias de validação de 
testes de medida de sentido da vida ou técnicas de intervenção psicoterapêutica com base 
na abordagem Logoterápica de Viktor Frankl. Finalmente foram incluídos somente 7 
artigos. 

Para a realização da Revisão Integrativa - Estado da Arte, foi utilizada a Declaração 

ENTREQ (Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research) 

(TONG et al., 2012), a qual consistem em 21 itens que funcionam como um check-List 

para a realizar o relatório de síntese da pesquisa qualitativa, com o propósito de melhorar a 

transparência na realização da revisão sistemática integrativa. (Quadro 1) 

Quadro 1-  Relatório de síntese da pesquisa qualitativa declaração ENTREQ 

N. Item Guia e descrição 

1 Alvo 
Qual é a percepção de sentido de vida em pacientes com 
câncer e como a Logoterapia pode auxiliar nessa 
experiência? 

2 Metodologia de 
síntese 

Fenomenologia – Pesquisa Intervenção 

3 Abordagem à 
pesquisa 

Descritor achado no Mesch: Neoplasias para Câncer e 
Psychotherapy. Palavras chaves não identificadas no DeCs, 
mais utilizadas para ampliar a busca: Meaning of Life AND 
Logotherapy 
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4 Critério de 
Elegibilidade  

Inclusão: 
Anos: 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 
População: Seres Humanos 
Artigos Completos 
Idiomas: Inglês, Espanhol e Português.  
Tipo de Documento: Artigos  
Exclusão: Cartas, Atas, Monografias, Livros, Artigos com 
restrições para visualizar. 

5 Fontes de dados 
Bases de dados Medline, Lilacs, BDENF, INDEX PSI, a 
partir do portal da Biblioteca Virtual da Saúde - BVS  

6 Estratégia de Busca 
Eletrônica 

Realizar uma pesquisa abrangente de forma que sature a 
informação. 

7 Métodos de triagem 
do estudo 

1. Revisão dos Títulos 
2. Exclusão dos artigos repetidos.  
3. Leitura dos Resumos 
4. Leitura do texto completo 

8 Características do 
estudo 

Dos estudos selecionados foram extraídas as seguintes 
caraterísticas: População, intervenção, comparações das 
intervenções, resultados e desenho do estudo. 

9 Resultados da seleção 
do estudo 

Foram achados 1536 artigos como resultado preliminar, 
posterior à realização dos cortes foram achados 273 artigos, 
depois de uma revisão criteriosa de leitura de título e de 
resumo, foram extraídos os repetidos e aplicados os critérios 
de inclusão e exclusão e assim foram incluídos somente 7. 
(Figura 1.) 

10 Fundamentação da 
avaliação 

Avaliação do conteúdo: 
Que tivessem como população central do estudo: o paciente 
com câncer, 
Que o objeto do estudo tivesse como propósito: Medir o 
avaliar o sentido da vida, o significado da existência ou 
ainda apresentar estratégias de validação de testes de 
medida de sentido da vida ou técnicas de intervenção 
psicoterapêutica com base na abordagem Logoterápica de 
Viktor Frankl. 

11 Itens de avaliação 

Como indicado no item anterior. Adicionalmente foi 
elaborada uma lista de cinco categorias de exclusão:  
1. Outras doenças diferentes ao câncer                                         
2. Outras alternativas de psicoterapia                                 
3. Revisões Sistemáticas e Metanálise diferentes de Sentido 
da Vida e Logoterapia.                               
4. Temas relacionados a: Politicas, comunidade, sociedade, 
religião, etc.                    
5. Temas que ultrapassam o paciente com câncer: 
Cuidadores, Luto, Técnicas moleculares, Radiações, 
Validação de testes diferentes a Sentido da Vida, 
Comorbidades psiquiátricas etc.                       

12 Processo de avaliação Revisão junto com a orientadora 
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13 Resultados da 
avaliação 

Foram selecionados 7 artigos compatíveis com os critérios 
de seleção e abordam uma temática similar a proposta desde 
trabalho de pesquisa. Os resultados descritos em cada um 
dos 7 artigos obtidos apontam os benefícios do sentido da 
vida no paciente oncológico. (Quadro 2) 
Dentro dos 7 artigos foi selecionado um artigo descritivo 
sobre as diferentes versões da Psicoterapia Centrada no 
Sentido de William Breitbart já que apresentam 
contribuições importantes para esta pesquisa. 

14 Extração de dados 
Os dados extraídos foram: Título, Autor, População, 
intervenção, comparações das intervenções, resultados e 
desenho do estudo. (Quadro 2) 

15 Programas EXCEL 

16 Número de revisores 2 

17 Codificação 
A partir da leitura do titulo e resumo se analisou a presença 
dos descritores e sua relação com a proposta deste estudo. 

18 Comparação do 
estudo 

Foi realizado a partir do Protocolo PICOD e das 
caraterísticas extraídas de cada artigo incluído: Título, 
Autor, População, intervenção, comparações das 
intervenções, resultados e desenho do estudo. (Quadro 2) 

19 Derivação de temas Dedutivo 

20 

Seleção de uma 
citação de um dos 
artigos que contribua 
para este estudo. 

A psicoterapia centrada no significado é um termo que 
inclui novas abordagens terapêuticas destinadas a melhorar 
o significado, o bem-estar espiritual e a qualidade de vida. 
A psicoterapia centrada no significado é teoricamente 
enraizada nos escritos de Viktor Frankl (THOMAS; 
MEIER; IRWIN, 2014). 

21 Saída de síntese 

Foram achados somente 7 trabalhos já desenvolvidos com a 
temática similar a este trabalho. Demostrando, portanto, 
uma Lacuna do Conhecimento, ainda porque não foram 
encontrados trabalhos publicados no Brasil, abordando 
sentido da vida como tema principal no tratamento não 
medicamentoso de abordagem Logoterápica em pacientes 
com câncer. Os resultados dos estudos evidenciam 
importantes benefícios para o paciente-cliente. (Quadro 2) 

Fonte: Elaboração do próprio autor, a partir da Declaração ENTREQ (TONG et al., 2012). 

Para critérios de exclusão foram utilizadas cinco categorias, a saber: 1. Outras 

doenças diferentes ao câncer, 2. Outras alternativas de psicoterapia, 3. Revisões 

Sistemáticas e Metanálise diferentes de Sentido da Vida e Logoterapia. 4. Temas 

relacionados a: Politicas, comunidade, sociedade, religião, etc. 5. Temas que ultrapassam o 

paciente com câncer: Cuidadores, Luto, Técnicas moleculares, Radiações, Validação de 

testes diferentes a Sentido da Vida, comorbidades psiquiátricas, entre outras. 
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Figura 1. Fluxograma Prisma 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

E finalmente como método para integrar os artigos incluídos da revisão integrativa, 

foi utilizado o Parâmetro PICOD (População, Intervenção, Comparações das intervenções, 

Resultados e Desenho do Estudo. (PINHÃO, 2006). (Quadro 2.). 
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Quadro 2- Parâmetro PICOD 

 

   
P I C O D 

NO TITULO AUTOR POPULAÇÃO INTERVENÇÃO 
COMPARAÇÕES 

DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS 
DESENHO 

DO 
ESTUDO 

1 

What Gives 
Meaning in 

Life to Patients 
With Advanced 

Cancer? A 
Comparison 

Between 
Spanish, 

German, and 
Swiss Patients. 

Tomás-
Sábado et 

al. 

101 Pacientes 
internados com 

câncer 
avançado. 

Validação da 
Escala SMILE 
uma escala pala 

medir o sentido da 
vida. 

Tema: Sentido da 
vida e Logoterapia. 

Ter um sentido da vida 
melhora a qualidade de 

vida. 

Estudo 
Transversal  

 

2 

Seeking and 
experiencing 

meaning: 
exploring the 

role of meaning 
in promoting 

mental 
adjustment and 

eudaimonic 
well-being in 

cancer patients. 

Scrignaro, 
Marta et 

al. 

266 Pacientes 
com câncer em 

fase de 
gerenciamento 

da doença. 

Aplicação dos 
Testes: Procura de 
Objetivos Noético, 

e a presença de 
sentido da vida 

por meio do: Pil-
Test 

Tema: Ajuste 
mental e bem estar 

A presença de significado 
possibilita um ajuste 

mental e bem estar bem-
estar eudaimônico. 

Estudo 
Transversal 

3 

Meaning-
centered group 
psychotherapy: 

an effective 
intervention for 

improving 
psychological 
well-being in 
patients with 

advanced 
cancer. 

Breitbart, 
William et 

al. 

253 Pacientes 
com Câncer 

avançado 

Validação de 
Intervenção 

Psicoterapia Oito 
sessões de 

Psicoterapia de 
grupo de suporte 
(SGP) uma por 

semana com 
duração de 90 

minutos cada uma. 

Tema: Sentido da 
vida e Logoterapia. 

Eficácia do MCGP o bem-
estar espiritual e a 

qualidade de vida geral. 

Qualitativo e 
Quantitativo: 

4 

Life Satisfaction 
in Women With 
Breast Cancer1 / 

A Satisfação 
com a Vida em 
Mulheres com 

Cancro da 
Mama / La 

Satisfacción con 
la Vida en 

Mujeres con 
Cáncer de 

Mama 

Fonseca, 
Solange et 

al. 

55 Mulheres 
com câncer de 

mama 

Auto-Atualização-
Sentido Vida 

[Self-
Actualization-Life 

Meaning] sub-
scale, the Escala 

de Otimismo 
(Optimism scale], 
the Body Image 

Scale. 

Tema: prevenção 
depressão e a 
promoção de 

variáveis positivas. 

Sentido de vida e 
otimismo correlacionaram-

se positivamente com 
satisfação com a vida. 

Quantitativo 
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5 
Meaning in life 
of patients with 

cancer. 

Erci, 
Behice. 

182 pacientes 
com câncer 

Scala de Sentido 
da Vida versão 
2007 validada 
para população 

turca. 

Tema: sentido da 
vida. Sentido da Vida Quantitativo 

6 

Meaning-
centered 

psychotherapy: 
a form of 

psychotherapy 
for patients with 

cancer. 

Thomas, 
Lori P 

Montross  
et al. 

Grupos e 
Individual 

As diferentes 
versões da 

Psicoterapia 
Centrada no 

Sentido 

Tema: Sentido da 
vida e Logoterapia 

As diferentes versões 
evidenciam o bem-estar 

espiritual e a qualidade de 
vida. 

Descritivo 

7 

Sources of 
meaning in 

cancer patients - 
influences on 

global meaning, 
anxiety and 

depression in a 
longitudinal 

study. 

Scheffold, 
K; et al. 

258 mulheres 
com câncer 

Escalas de medida 
utilizada: Fontes 
do Significado do 
Perfil Revisado 

(SOMP-R), 
Sources of 
Meaning, 

existential. 

Tema: Sentido da 
vida e Bem estar 

psicológico 

Sentido e Significado 
contribuem para o Bem-

Estar psicológico 
Quantitativo 

PALAVRAS CHAVE: 

End of life, palliative care, advanced cancer, wish to hasten death, wish to die, meaning in life, end-of-life 
care, quality of life Cancer, Meaning making, Meaning made, Eudaimonic well-being, Adjustment, Meaning 
Centered, Psychological, cancer, Meaning in Life, Cancer, Cancer treatment, Nursing, Cancer characteristics, 
Cancer, Existentialism, Meaning, Psychosocial oncology, Psychotherapy, Spirituality, Cancer, Life Attitude 

Profile-Revised, Breast neoplasms, depression, body image, positive psychology 

Fonte: Elaboração do próprio autor conforme o Parâmetro PICOD (PINHÃO, 2006).  
 

A partir desta revisão integrativa observa-se uma Lacuna do Conhecimento sobre o 

tema principal deste trabalho. A seguir será discutido três categorias identificadas na 

leitura dos artigos: A importância do sentido da vida para o paciente com câncer, 

atribuindo um sentido na vida por pacientes oncológicos e os benefícios de saber que a 

vida tem um sentido para o enfrentamento da doença. 

A importância do sentido da vida para o paciente com câncer: Descobrir o sentido 

da vida é uma das necessidades espirituais do ser humano e funciona como um recurso 

interno para enfrentar as adversidades de maneira mais positiva, principalmente no 

padecimento do câncer (MEDEIROS et al., 2019). 

O conceito de SV foi introduzido cientificamente e no campo da saúde pelo 

psiquiatra e neurologista Dr. Viktor Emil Frankl (1905-1997), a partir de seus estudos 

denominou sua experiência vivida nos campos e concentração como experimentum crucis, 

o experimento decisivo para a consolidação de sua teoria sobre o sentido da vida 

(MEDEIROS et al., 2019). Frankl comprovou que as pessoas que tinham uma perspectiva 
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positiva acerca do futuro, tinham maiores chances de sobreviver mais um dia aos horrores 

vivenciados no holocausto. 

O SV está relacionado ao significado que é dado a uma situação, em determinado 

momento, manifestada em atitude e comportamento positivo, o que traz benefícios para a 

saúde (MEDEIROS et al., 2019). Dentre os estudo encontrados o construto sentido da vida 

varia entre indivíduos, situações, culturas e países e protege contra o sofrimento emocional 

no final da vida (SÁBADO et al., 2015). Funcionando como uma força intensa e atividade 

do desejo e dos esforços das pessoas em estabelecer e / ou aumentar sua compreensão do 

significado, significância e propósito de suas vidas, apesar da doença (SCRIGNARO et al., 

2013). 

Atribuindo um sentido na vida por pacientes oncológicos: Um dos estudos 

encontrados quis verificar quais são estes sentidos na perspectiva de pacientes com câncer 

avançado. A lista a seguir mostra quais foram essas atribuições por nacionalidade de 101 

pacientes entrevistados, (SÁBADO et al., 2015).  (Quadro 3): 

Quadro 3- Comparação de sentidos de vida entre espanhóis, alemães e suíços 

Espanhóis Alemães Suíços 

Família, cônjuge, bem-

estar e amigos. 

 

Mais propensos a responder 

que: o sentido da sua vida esta 

relacionado a bem-estar e 

prazer, menos propensos a listar 

animais / natureza, tempo de 

lazer e finanças 

Seu sentido está 

relacionado à saúde e 

menos propensos a listar 

amigos, tempo de lazer, 

animais / natureza e 

finanças. 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O anterior evidencia que os pacientes espanhóis com relação aos demais europeus: 

alemães e suíços o significado da vida está relacionado às relações interpessoais. Sendo, 

portanto, as relações interpessoais as que proporcionam maior sentido da vida neste 

contexto (SÁBADO et al., 2015). 

Um outro estudo que pesquisou as fontes de significado da vida em pacientes com 

câncer, defenderam que as fontes pessoais de significado, estão associadas a 

relacionamentos interpessoais, preservação da tradição, e o interesse em causas sociais / 



 
 
 

31 

políticas. Algumas mulheres com câncer de mama de nacionalidade portuguesa parecem 

até mesmo ver aspectos positivos na experiência da doença, indicando melhorias em suas 

habilidades sociais, em seu propósito na vida e em suas relações interpessoais e em síntese 

que argumentam que ter mais sentido na vida está positivamente correlacionado com 

medidas de funcionamento psicológico saudável, como a satisfação com a vida. 

(FONSECA; LENCASTRE; GUERRA, 2014). 

Um outro estudo desenvolvido com 182 pacientes com câncer na Turquia (ERCI, 

2015), objetivou avaliar o significado de sentido da vida e seus construtos, e entre os 

resultados foram encontrados: propósito, coerência, escolha / responsabilidade e busca de 

metas.  

Os benefícios de saber que a vida tem um sentido para o enfrentamento da 

doença: Em um dos estudos se verificou que ter uma compreensão profunda acerca do 

sentido ou estar em busca do sentido e a sensação de que a vida tem um significado 

contribui para a promoção do bem-estar em pacientes com câncer (SCRIGNARO et al., 

2013). O processo de criação de significado aumenta o engajamento cognitivo consciente 

necessário para buscar significado; ou seja, a acomodação positiva de um evento 

traumático ao fazer um novo significado na vida desempenha um papel crucial na 

promoção tanto do ajustamento psicológico quanto do bem-estar (SCRIGNARO et al., 

2013). 

Outro dos estudos apresentou a proposta psicoterapêutica denominada a 

Psicoterapia Centrada no Sentido (PCS) (BREIBART et al., 2015), desenvolvida por um 

grupo multidisciplinar de saúde, no campo da oncologia, Centro de Câncer Memorial 

Hospital Sloan-Kettering, em Nova York, nos Estados Unidos, baseado no legado do Dr. 

Viktor Frankl (MEDEIROS et al., 2019; THOMAS; MEIER; IRWIN, 2014). 

Esta técnica psicoterapêutica PCS, visa ajudar os pacientes a desenvolver ou 

aumentar o significado de suas vidas. E lista seis objetivos específicos: encorajar pacientes 

com câncer a buscarem significado em suas vidas; estimular a transcendência; a 

resiliência; integrar o diagnóstico de câncer na vida do paciente; expressar sentimentos, 

emoções e melhorar a adaptação psicológica, dando sentido à vida   (MEDEIROS et al., 

2019; BREIBART et al., 2015).  

Os resultados desta técnica de Psicoterapia focada no sentido, mostraram que: 1. É 
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adequado para trabalhar com pacientes que sofrem de doenças com risco de vida, porque 

leva em conta a atitude do paciente em relação à sua situação. 2. Melhorias esforçando no 

bem-estar espiritual, contribuíram para a descoberta ou o fortalecimento de SV e 

diminuição do desejo de morrer (MEDEIROS et al., 2019; THOMAS; MEIER; IRWIN, 

2014). 

 3. O estudo destacou os potenciais benefícios da psicoterapia individual centrada 

no significado para aumentar o bem-estar espiritual, melhorar a qualidade de vida geral e 

reduzir os sintomas físicos, pelo menos em curto prazo (THOMAS; MEIER; IRWIN, 

2014). 

Os resultados destacam a relevância de fontes de significado para o bem-estar 

psicológico de pacientes com câncer e apontam para fontes específicas de significado que 

devem ser focadas em intervenções psicossociais (SCHEFFOLD, 2013). 

As evidências dos estudos incluídos, revelam que a experiência de sentido da vida 

nos pacientes com câncer, contribui para a melhora da qualidade de vida, melhor bem-estar 

espiritual, melhor bem-estar psicológico, ajuste mental e sensações de satisfação com a 

vida.  Assim, esta proposta de pesquisa poderá trazer benefícios significativos para os 

pacientes e para a comunidade cientifica, por visar um cuidado integral e multidisciplinar, 

bem como uma alternativa de tratamento psicoterápico abordando como eixo essencial o 

Sentido da Vida. 

Dentre as considerações importantes que os estudos revelam é que a dinâmica entre 

uma busca por sentido e a presença de significado é um importante objetivo de pesquisa. 

Até o momento, existem poucas pesquisas sistemáticas sobre a relação entre a busca e a 

presença de significados (SCRIGNARO et al., 2013). 

Finalmente um dos estudos convida ao aumento da conscientização dos 

profissionais de assistência oncológica sobre uma variedade de significados na vida e 

podem ajudá-los a direcionar determinados grupos de pacientes para intervenções 

detalhadas de apoio (ERCI, 2015). 
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2.2 A doença oncológica e seus conceitos 

 

No presente conteúdo será abordado o conceito da doença oncológica ou o câncer 

na perspectiva biológica, inclui a definição dos tipos de câncer que foram encontrados no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

A evolução acerca do conhecimento das enfermidades que afetam o homem como o 

câncer, tem passado por diferentes etapas, a principio este tipo de doença era considerado 

um castigo atribuído a malefícios. Nas civilizações antigas as enfermidades eram 

atribuídas ao castigo dos deuses (MILANO, 2017). 

Foi graças ao movimento intelectual e filosófico grego em aproximadamente VI 

a.C. que trouxe uma mudança cultural e o surgimento do pensamento cientifico moderno. 

Hipócrates de Cos- que na época exercitou e ensino da medicina e considerado por muito o 

percursor da medicina ocidental (460-370 a.C). Contribuiu para erradicar as velhas crenças 

que relacionavam malefícios as doenças e apresentou as bases da medicina moderna. 

Acredita-se que foi ele quem foi o primeiro em utilizar o termo ¨Karkinoma¨ para referir-se 

ao câncer (MILANO, 2017). 

 

O que é o Câncer? 

O câncer é uma das doenças de maior complexidade e considerado um problema de 

saúde publica nacional e internacional, devido a sua magnitude epidemiológica, social e 

econômica. Um aumento da mortalidade entre as doenças crônicas degenerativas se 

destaca, as doenças cardiovasculares, seguidas pelas oncológicas (YOSHINARI, 2017). 

Desde o ponto de vista biológico, o câncer não é uma enfermidade, mais um amplo 

conjunto de enfermidades de diferente tipo e evolução com caraterísticas em comum 

(MILANO, 2017). 

 Atualmente é um termo utilizado de forma genérica para representar a um conjunto 

de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado (maligno) de 

células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras 

regiões do corpo (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSE ALENCAR GOMES 

DA SILVA, 2019). 
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Definição: 

Do grego Karkinos que significa caranguejo, já que o tumor cria vasos sanguíneos 

no seu redor, similar as extremidades do crustáceo (MILANO, 2017; MUKHERJEE, 

2011).  Onkos é outra das palavras gregas utilizada para descrever um peso, uma carga que 

o corpo deveria levar, de esta a oncologia tirou seu nome, pois descreve o fardo que a 

doença impõe no corpo e como este deve carregar com ela (MUKHERJEE, 2011). 

Por sua vez outra das palavras mais comum no campo cientifico para referir-se ao 

câncer é a neoplasia do grego neoplasma, neo (novo) plasma (formação, criação), que 

significa novo crescimento, e refere-se ao tumor, que se desenvolve em qualquer parte do 

corpo.  

Tipos: 

Os tipos de câncer, podem levar o nome do organismo onde aparece, como por 

exemplo: Anal, Bexiga, Boca, Mama, Ovário, Intestino etc, (INSTITUTO NACIONAL 

DO CÂNCER JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019). A seguir veremos a 

definição dos tipos de câncer que foram encontrados neste estudo que são: Câncer de 

mama em mulheres, câncer de mama em homens, intestino, pulmão, estomago, leucemia 

mieloide crônica e trombocitose essencial. 

Câncer de mama feminina: é uma doença caracterizada pela multiplicação 

desordenada de células da mama, este processo gera células anormais que se multiplicam 

formando um tumor. Inicialmente se manifesta com um pequeno nódulo, imóvel e indolor, 

e posteriormente aumenta, ficando facilmente palpável e adere-se a fáscia profunda e a os 

músculos subjacentes (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSE ALENCAR 

GOMES DA SILVA, 2019). 

Câncer de mama masculino: é raro, a nível mundial para cada 100 mulheres com 

câncer de mama 1 homem é diagnosticado. Este tipo de neoplasia começa com um 

pequeno nódulo que posteriormente pode crescer e se espalhar para áreas nas proximidades 

das mamas, como nos músculos e na pele, assim como no braço, podendo ainda se 

espalhar para demais órgãos. A etiologia desta doença pode estar relacionada a fatores 

genéticos, histórico familiar e correlações para com a síndrome de Klimefelter entre outros 

(COSTA et al., 2019). 
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Câncer de Intestino: Abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino 

grosso chamada cólon e no reto assim como no ânus. Também é conhecido como câncer 

de cólon, reto ou colorretal. Geralmente inicia a partir de pólipos e lesões benignas que 

podem crescer na parede interna do intestino grosso. Quando detectado precocemente, na 

maioria dos casos é curável (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSE ALENCAR 

GOMES DA SILVA, 2019). 

Câncer de Pulmão: é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil 

(sem contar com o câncer de pele não melanoma) e o primeiro no mundo desde 1985. 

Aproximadamente 13% de todos os novos casos de câncer são de pulmão. Cerca de 85% 

dos casos diagnosticados, esta doença esta relacionada ao consumo dos derivados do 

tabaco. A taxa de sobrevivência relativa em cinco anos é de 18%, e quando diagnosticado 

em estagio inicial a taxa é de 56% (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSE 

ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019). De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

OMS, 1,6 milhão de mortes por ano são atribuíveis ao câncer de pulmão (TSUKAZAN et 

al., 2017). 

Câncer de Estômago: também chamado de câncer gástrico, é o terceiro tipo mais 

frequente entre homens e mulheres no Brasil. O tipo adenocarcinoma (tumor maligno de 

um epitélio glandular) é o responsável por 95% dos casos de tumor de estômago. Outros 

tipos de tumores que podem ocorrer no estômago são os linfomas (que se origina no 

sistema linfático) e sarcomas (tumor maligno cuja prevalência é ossos e tecidos moles) 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019). 

Leucemia: é uma doença considerada maligna dos glóbulos brancos, cuja principal 

caraterística é o acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo as células 

sanguíneas normais. A medula óssea é o local de fabricação das células sanguíneas e ocupa 

a cavidade dos ossos. Nela encontram-se as células que dão origem aos glóbulos brancos 

(leucócitos), os glóbulos vermelhos (eritrócitos) e às plaquetas (INSTITUTO NACIONAL 

DO CÂNCER JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019). 

Existem 12 tipos de leucemia, e podem ser agrupadas com base na velocidade em 

que a doença evolui e torna-se grave. Pode ser do tipo crônica que se agrava de forma 

lenta, ou a aguda que piora de forma rápida. Outra forma em que se agrupam as leucemias 

é baseando-se nos tipos de glóbulos brancos que elas afetam: os linfoides ou mieloides.  
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A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma dos quatro primários tipos de 

leucemias e dentre a mais comum, que afeta as células mieloides se desenvolve é vagaroso 

a principio e acomete principalmente adultos (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019). 

Trombocitose Essencial (TE): é uma doença neoplásica mieloproliferativa Ph 

negativa, caracterizada principalmente por hiperproliferação de megacariócitos, com 

consequente trombocitose periférica, favorecendo fenômenos trombo-hemorrágicos. A 

idade média ao diagnóstico é de em torno dos 60 anos, sendo possível ocorrer dos 18-90 

anos e casos restritos na infância.  A uma discreta prevalência no sexo feminino e caso na 

gravidez tem sido relatada na literatura (BITTENCOURT et al., 2010). 

 

O tratamento:  

O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos é necessário combinar 

mais de uma modalidade (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSE ALENCAR 

GOMES DA SILVA, 2019). 

A radioterapia é o tratamento no qual se utilizam radiações para destruir um tumor 

ou impedir que suas células aumentem. Estas radiações não são vistas, e durante a 

aplicação o paciente não sente nada. A radioterapia pode ser usada em combinação com a 

quimioterapia ou outros recursos no tratamento dos tumores. A Quimioterapia é o 

tratamento que utiliza medicamentos para combater o câncer. Eles são aplicados, em sua 

maioria, na veia, podendo também ser dados por via oral, intramuscular, subcutânea, tópica 

e intratecal. Os medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do 

corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo, também, 

que elas se espalhem pelo corpo. E o transplante de medula óssea é o tratamento para 

algumas doenças malignas que afetam as células do sangue. Ele consiste na substituição de 

uma medula óssea doente ou deficitária, por células normais de medula óssea, com o 

objetivo de reconstituição de uma nova medula (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019). 

A designação dos estágios vai depender do tipo de câncer e sua evolução, os 

estágios variam de 0 a IV e por sua vez os casos em Fase Terminal, que se encontram em 
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Cuidados Paliativos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito mais 

atual de cuidados paliativos em 2002:  

 

Consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que 

objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de 

uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da 

identificação precoce, avaliação impecável, tratamento de dor e demais sintomas 

físicos, sociais, psicológicos e espirituais (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002, p. xv). 

 

2.3 O sentido no sofrimento da doença oncológica na ótica Logoterapêutica 

 

O sofrimento humano é inevitável, quando emerge de uma frustração existencial, 

como no caso de uma enfermidade incurável, pode não ser um sintoma patológico mas um 

ganho humano (OLIVEROS; KROEFF, 2014). Frankl compara o sofrimento como algo 

em estado gasoso, em quanto assim como certa quantidade de gás enche determinado 

espaço oco sempre de forma uniforme e integral sem importar o tamanho do espaço, o 

sofrimento ocupa toda a alma e o consciente da pessoa humana, seja grande ou pequeno 

este sofrimento (FRANKL, 1991). 

O ser humano na sua essência nunca deve ser confundido com as circunstâncias que 

o podem acometer (KROEFF, 2014). A existência humana esta permeada e atravessada 

pela manifestação de fenômenos, a doença é um fenômeno que pode ser justificado por 

vários questionamentos: é o meio que favorece a enfermidade?, é pela alteração física e 

química do organismo para que a imunidade se expresse?,  são acaso as circunstâncias 

externas como o social ou o cosmos?, na perspectiva psicológica, trata-se de uma questão 

mal ou não resolvida? é a consequência posterior a um trauma?, é pela presença do vazio 

existencial?, a falta de valores e significado de vida? (ACEVEDO, 1985).  

Nesta perspectiva poderia se considerar a enfermidade uma consequência, uma 

punição ou uma oportunidade na vida da pessoa?, a causa de uma enfermidade pode estar 

na resposta das indagações anteriores? sim ou não, o que é de fato uma realidade é de 

reconhecer o homem como ser no mundo, mediante suas necessidades Biológicas, 



 
 
 

38 

Psicológicas e valorativas ou espirituais para uma continua prevenção de doenças, um 

diagnóstico preciso, um tratamento holístico e humanizado assim como um 

acompanhamento de qualidade no final da vida. 

Na visão fenomenológica o paciente com câncer é compreendido na sua vivência 

com a doença, no gerúndio enfermando, e como este a partir de sua condição existe, 

percebesse (interioriza) e perceber o mundo (exterioriza), e sua visão acerca do seu futuro, 

da vida como um todo, da morte e questionamentos acerca do sentido da vida podem 

surgir. A vivência do fenômeno é subjetivo e cada caso vai deslumbrar na sua existência a 

forma de enfrentar cada processo, desde o diagnóstico, o tratamento, a vida depois da 

doença, as marcas físicas que deixam alguns tumores ou para alguns na fase de cuidados 

paliativos (YOSHINARI, 2017). 

Por sua vez a maior preocupação do ser humano não esta em obter prazer ou evitar 

a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. ¨Esta é a razão por que o ser humano está 

pronto até sofrer, sob a condição, e claro, de que o seu sofrimento tenha um 

sentido¨(FRANKL, 1991, p. 65). Nesta perspectiva, as adversidades e sofrimentos, podem 

ser superados e melhor enfrentados a medida em que a pessoa possua um sentido de vida. 

Dois benefícios que os pacientes com câncer, adquirem ao experimentar um sentido 

para suas vidas (MONCAYO; BREITBART, 2013), Primeiro: Focaliza a atenção do 

paciente em que a sua vida tem sempre um sentido, favorecendo o equilíbrio emocional 

frente à enfermidade e, Segundo: seu nível de qualidade de vida é maior, já que bem-estar 

interior afeta e se manifesta no bem-estar exterior.  

A busca do sentido da vida a partir do sofrimento, traz importantes benefícios para 

os pacientes com câncer, ajudando-o a tornar-se plenamente consciente da sua própria 

responsabilidade, ¨optando pelo que, perante “que” ou perante “quem” ele se julga 

responsável¨ (FRANKL, 1991, p. 63). Desta forma o sentido de vida no sofrimento pode 

possibilitar (FRANKL, 1991; FERNÁNDEZ, 2006): 

1.   O desenvolvimento de valores de atitude frente à adversidade dado que o 

sofrimento pode levar a uma autorreflexão sobre a vida e de que maneira pode ser 

superar essa situação, por meio de recursos internos de superação e 

autotranscendência.   
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2.   Crescimento e maturidade, aprendizado da circunstância, desta forma o sofrimento 

pode possibilitar uma transformação na percepção perante a situação de 

dificuldade, “Consiste em converter um sofrimento numa conquista humana” 

(FRANKL, 1991, p.64). 

3.   Permite a liberdade interior, a única que não pode ser tirada. Mesmo em situações 

extremas de doença ser impedimentos físicos, o homem ainda tem a possibilidade 

de ressurgir e encontrar uma forma de viver apesar da enfermidade. 

4.   Transcendência: ao sofrerem por algo ou por alguém, nesta perspectiva o 

autoconhecimento possibilita sair de si, para projetar no mundo exterior, e se 

dedicar a uma causa ou a alguém, apesar da sua condição física.   

5.   Possibilidade de compartilhar com outros e viver com intensidade essa companhia. 

As situações de adversidade possibilitam o valorizar a vida, as pessoas e as coisas 

por simples que sejam, permite que a o peso e valor que se dão as coisas, mude de 

perspectiva, passando a ter por maior significado o que antes não o tinha.  

6.   Poder ajudar a outras que sofrem com seu exemplo e por isso tem um valor de 

altruísmo. Nesse sentido, as experiências de superação da dificuldade, são 

compartilhadas com outros, e o intercambio de sentimentos, emoções, atitudes, 

podem contribuir para a superação e crescimento coletivo. 

 

Assim, o sofrimento pode possibilitar o crescimento pessoal, a liberdade interior, 

maturidade e crescimento pessoal, o autoconhecimento e a autotranscendência. A 

possibilidade de ajudar a outros que passaram por sofrimentos similares, contribui para 

melhoras emocionais mutuas, e construção de novos caminhos e rumos de atitudes frente à 

adversidade vivida.  
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CAPITULO 3. REFERENCIAIS TEÓRICOS FILOSÓFICOS E CONCEITUAIS 

 

3.1 Merleau-Ponty e sua perspectiva acerca da fenomenologia corpórea 

Maurice Merleau-Ponty nasceu na França em 1908 e falecido em 1961. Foi 

tradicionalmente conhecido como um dos mais importantes filósofos da existência do 

século XX. Seguidor de Edmund Husserl (1859-1938) o maior representante da 

fenomenologia. Merleau-Ponty foi um dos pregoeiros da corrente fenomenológica que 

pretendia a “volta às próprias coisas tal como elas se apresentam a nós” (SOUZA; 

ERDMANN, 2006, p. 168), pondo como núcleo da sua filosofia a percepção, para 

Merleau-Ponty, a Fenomenologia é o estudo das essências, como uma filosofia que 

¨recoloca as essências na existência¨, priorizam a experiência tal como ela é, contradizendo 

a ontologia naturalista presente no discurso acerca dos fenômenos (SOUZA; ERDMANN, 

2006). 

Na Fenomenologia da Percepção, considerada sua obra magna, publicada em 

1945, o filosofo estuda as relações entre o sujeito, seu corpo e o mundo e afirmou que o 

corpo não é um ¨objeto do ambiente, mas o lugar onde a subjetividade pode ser revestida 

de uma situação física e histórica¨ (GONÇALVES et al. 2008, p. 412). Por sua vez este 

corpo percebe e é percebido, ¨um corpo como veículo do ser no mundo, um corpo que se 

junta a um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente 

neles¨ (SOUZA; ERDMANN, 2006, p. 169), e por sua vez compreende o mundo como o 

meio natural, o campo dos pensamentos e das percepções explícitas, pois, a relação do 

homem no mundo é estreita, interligada, uma relação à qual não é possível deixar de se 

situar (SOUZA; ERDMANN, 2006).  

O corpo para Merleau-Ponty, não é uma coisa, não é uma maquina, nem é pura 

ideia, mas movimento, sensibilidade e expressão criadora (PEIXOTO, 2011). É uma 

concepção que se opõe às perspectivas racionalistas, empiristas e positivistas, assim 

afirmou: ¨eu não estou diante do meu corpo, estou em meu corpo, ou antes, sou meu corpo, 

eu me revelo pelas minhas manifestações corporais¨ (PEIXOTO, 2012. p. 47). Desta forma 

quando se observa uma pessoa em movimento, é o gesto expressivo de aquela pessoa é a 

unidade entre pensamento e ação, mas o gesto não se remete simplesmente a movimento 

ou expressão corporal de uma pessoa mais a interioridade da pessoa.  
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Assim, a forma que nos damos a conhecer a outras pessoas é no mundo por meio do 

corpo, já que antes de sermos seres conhecedores, o ser humano é um ser que vive e que 

sente. Uma das ilustrações que Merleau-Ponty utiliza para a compressão de relação entre 

corpo e mundo, é a de duas mãos juntas, na que em primeira instancia uma toca a outra, 

mais depois de um tempo elas estão sendo tocadas entre sim, querendo dizer que a relação 

entre corpo e mundo é tão estreita que não há como separar um do outro. 

O corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é para um ser vivo, juntar-se a 

um meio definido (MERLEAU-PONTY, 1999), o mundo, e por meio do corpo que é 

possível percebê-lo, e Merleau-Ponty no seu interesse de compreender a percepção 

humana, verificou na neurologia que o cérebro humano trabalha em conjunto entre suas 

partes para o bom funcionamento do corpo e a capacidade de percepção das coisas, mas 

não é só a capacidade fisiológica que possibilita a percepção mais sim o seu contato com o 

mundo.  

Os aspectos anatômicos são indispensáveis e a base para o comportamento, mas 

assegura que o corpo por si só não é suficiente para determinar a ação e percepção diante 

do mundo (ROCHA, 2005). Desta forma é necessária a interação do corpo com o mundo, e 

essa relação ultrapassa todo limite ou fronteira, na medida em que o corpo toca o mundo e 

é tocado por ele, sem forma de dissociar-se entre si.  

Uma outra metáfora para compreender a relação do corpo e o mundo, é a da 

orquestra:  

 
Para a execução de uma melodia, num dado momento histórico, […] os aspectos 
externos como a partitura, os músicos, os instrumentos, o maestro, etc., […] são 
vistos como facilitadores de uma ação humana que se dá e se constitui, sendo em 
meio ao já constituído, ao dado como solo e instrumento, e ao possível que 
abrange o imaginário, a criação, os sentimentos, as emoções, o conhecimento, a 
inteligência, a linguagem, os outros, e uma certa expectativa oferecida pela 
partitura e pelo possível que esta abre, mas não define. […] É nestas dialéticas, 
que se vão dando entre o conhecido e o desconhecido, entre o dado e o por criar, 
entre o esperado e o que se cria, que se dará a possibilidade ou não de uma 
comunhão entre os músicos e o púbico que ouve (ROCHA, 2005, p. 10). 
 
 

Assim, o corpo com todas suas capacidades anatômicas, neurológicas na sua 

relação com o mundo, possibilita a capacidade funcional de percepção, de criar, a ação 

corpórea de expressar e se comportar perante o que esta no mundo. Para Merleau-Ponty a 

experiência no mundo e a capacidade de percepção de esse mundo que é a fonte do 
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conhecimento, é por meio do corpo a possibilidade de dar sentido às coisas, assim, passa 

a compreender o corpo próprio na sua relação com o mundo, com o outro e consigo 

mesmo. 

O mundo da percepção é o mundo que nos é revelado por meio dos sentidos, e pela 

experiência de vida, basta abrir os olhos e deixar viver para ele penetrar (MERLEAU-

PONTY, 2004). Mas a percepção esta para além do que os sentidos permitem captar, já 

que o fenômeno perceptivo implica que o ¨algo¨ perceptivo está sempre no meio de outra 

coisa, ele sempre faz parte de um ¨campo¨, somente a estrutura da percepção efetiva pode 

ensinar o que é perceber  (MERLEAU-PONTY, 1999). 

A percepção é fundante e inauguradora de todo e qualquer conhecimento, é a porta 

de entrada do mundo no homem, ela apresenta-se como um reencontro entre a 

subjetividade – aquilo que habita na constituição do sujeito- e as coisas. Assim o corpo se 

constitui como o domínio perceptivo do sujeito sendo, portanto, o campo analítico 

fenomenal (FLORES; PEREIRA; SILVA, 2018). 

A experiência do percebido nos possibilita construir a percepção, sabe-se o que é 

ver, ouvir ou sentir porque já foi percebido anteriormente em objetos coloridos ou sonoros 

que possibilitaram esse conhecimento, isto é que esses objetos estão na consciência. Porém 

cada campo visual é singular e são apreendidos cada um em seu contexto particular, como 

se não pertencessem ao mesmo universo (MERLEAU-PONTY, 1999). Enfim o visível é o 

que se apreende com os olhos, o sensível é o que se apreende com os sentidos.  

A percepção de um objeto determinado depende da espacialidade e da 

temporalidade, a depender da localização do corpo, do tempo e da horizontalidade. 

Contudo o olhar humano só possibilita a visão de uma face do objeto que pode ser 

confrontado com as visões de outros homens, por meio do tempo e da linguagem 

(MERLEAU-PONTY, 1991). Portanto a experiência de ser-no-mundo é dada por meio da 

percepção do mundo, através do corpo, dando abertura ao conhecimento e consciência dos 

objetos no mundo. 

Para que haja uma compreensão efetiva de um fenômeno vivenciado, a perspectiva 

merleaupontyana esclarece que é preciso se considerar a percepção, a intencionalidade e a 

consciência (SILVA et al., 2014). 
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Como foi exposto anteriormente a percepção é tudo o que é captado pelos sentidos 

do corpo, mas o fenômeno é apreendido pelo sujeito em perspectiva porque este é o seu 

modo de se revelar, na medida em que ele acolhe, em cada momento, uma face do objeto 

(SILVA et al., 2014), neste caso como o paciente percebe a doença oncológica de forma 

singular no tempo e no espaço. 

É através da consciência e do mundo objetivo que vivenciamos nossas 

experiências, compreendemos a subjetividade e vinculamos a percepção ao campo 

fenomenológico (SILVA et al., 2014). 

Neste sentido o paciente com câncer, vai ter uma forma de perceber o fenômeno da 

experiência vivida de maneira subjetiva, cada ser, cada corpo, vai ser atravessado pela 

experiência de estar doente de forma diferente. Neste sentido o fato de ter câncer não 

significa experimentar o mesmo fenômeno. Elucidando os conceitos de fato e fenômeno, 

fato é um acontecimento dado no mundo comum, publico e compartilhado por vário 

sujeitos, circunscrito no mundo e no espaço, já o fenômeno é como esse fato atravessado 

pela subjetividade, a singularidade humana e, portanto, cada sujeito terá uma relação com 

o objeto doença (FLORES; PEREIRA; SILVA, 2018). 

Por sua vez o corpo se configura como objeto de reflexão, no entendimento de que 

ele ao mesmo tempo, é a fonte da existência e o local da experiência perceptual e de 

envolvimento do homem com o mundo. Nesta perspectiva vivenciar uma doença como o 

câncer se promove uma ruptura do sujeito com o corpo, surgindo conflitos relacionados a 

imagem corporal e muitas das vezes a aceitação ao processo terapêutico (SILVA et al., 

2017). 

No caso do padecimento do câncer em mulheres, a maioria das pacientes 

manifestam certa ansiedade pela possível perda do cabelo devido ao tratamento de 

quimioterapia, no caso de câncer de mama, o temor surge pela perda da mama para quem 

ainda não passou pela cirurgia, e a necessidade de realizar a plástica para quem já perdeu a 

mama.  

Desta maneira vê-se necessária que uma nova identidade seja assumida com o 

advento da doença oncológica, isto é uma nova interpretação sensível desse corpo, que esta 

assumindo uma nova condição fisiológica, tornando-se necessário que este corpo 

transcenda a uma nova compreensão da sua realidade, um processo vital para sua 
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existência e do seu corpo no mundo (SILVA et al., 2017). 

Por sua vez é fundamental a tomada de consciência desse corpo em processo de 

adoecimento, com as múltiplas possibilidades de perda de peso, caída de cabelo, possível 

perda da mama, para o caso das pacientes com câncer de mama, já que o resgate da 

autoestima, na compreensão desse corpo fenomenológico, que sente, percebe e é afetado 

interiormente e exteriormente na interação social, possibilita ressignificar seu existir com o 

câncer (SILVA et al., 2017). 

 

3.2 Viktor Frankl uma aproximação a sua historia de vida 

 

O pensador judeu Viktor Emil Frankl nasceu em 26 de março de 1905 em Viena na 

Áustria e morreu em 2 de setembro de 1997 em Viena. Foi um psiquiatra e neurologista, 

fundador da Logoterapia, escola psicológica de abordagem fenomenológica, existencial e 

humanista, também conhecida como a psicologia do sentido da vida. Desde adolescente 

sentiu um vivo interesse pela psicanalise, a os dezesseis anos, iniciou profícua 

correspondência com Sigmund Freud (1856-1939)   (PEREIRA, 2013). Contudo decide 

seguir a corrente psicanalista de Alfred Adler (1870-1937) (FRANKL, 2005), mas não 

concordando com o que entendia sobre ¨psicologismo¨ da proposta de Adler, em 1927 foi 

expulso de tal sociedade acadêmica (PEREIRA, 2013).   

Formou-se em medicina e em 1930 iniciou seu trabalho como assistente em uma 

clinica psiquiátrica e posteriormente no hospital neurológico Maria Theresien Schloessl. Já 

na época da segunda guerra mundial se viu obrigado a fazer diagnósticos benignos em 

pacientes judeus a fim de salvá-los de serem aniquilados pelos nazistas  (FRANKL, 2005). 

Em 1942 negou seu visto de imigração que lhe permitira a mudança para os 

Estados Unidos da América permanecendo com seus pais e sua esposa. Neste mesmo ano a 

GESTAPO, nome da policia secreta da Alemanha nazista, o prendeu e a sua família, os 

quais foram distribuídos pelos diferentes campos de concentração (PEREIRA, 2013). Foi 

libertado em 1945, viúvo e sem família empreendeu vários desafios: a direção do setor da 

neurologia da Policlínica de Viena até 1970, iniciou o doutorado em filosofia, casou-se 

novamente (PEREIRA, 2013). 

Autor de mais de trinta livros e traduzidos para trinta e dois idiomas, o livro mais 
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famosos de Frankl é em Busca de Sentido: Um psicólogo no campo de Concentração de 

(1985), best-seller mundial, considerado por Karl Jaspers (1883-1969) como ¨um dos 

maiores livros da humanidade¨ (PEREIRA, 2013; FRANKL, 2000). 

Neste livro relata a experiência pessoal da sua vida nos campos de concentração 

nazista, descrita como uma violenta luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação 

da vida. Frankl descreve que existiam os campos de concentração maiores, os quais 

estavam dotados de câmaras de gás e crematórios, eram para estes campos que todas as 

pessoas impossibilitadas para trabalhar, doentes e fracas, eram levadas (FRANKL, 1991). 

Ele conheceu quatro campos de concentração: The resienstadt, Auschwitz, Kaufering e 

Turkheim (AQUINO, 2013). 

O campo de concentração de Auschwitz: localizado em Oswiecim, na Polônia 

entrou em atividade em 1940, e foi um dos campos de concentração mais notórios da 

época. Quando o prisioneiro era recepcionado neste campo, era despojado de todos seus 

pertences, ficando sem nenhum documento, de tal forma que qualquer pessoa podia adotar 

um nome qualquer ou alegar uma outra profissão etc. As pessoas eram identificadas 

mediante um número, geralmente tatuado no corpo, portanto cada qual então representava 

uma cifra, no caso do Frankl, foi designado pelo No. 119104 (FRANKL, 1991). 

Na entrada de Auschwitz, estavam sendo selecionadas as pessoas e colocadas em 

filas que tinham duas direções diferentes, ele foi colocado numa fila oposta a da de seus 

colegas e sem saber o final daquela filha saiu sem ser visto e se juntou na fila de seus 

colegas, ato que lhe salvou sua vida, pois o final de aquela fila eram os crematórios 

(AQUINO, 2013).  

 Assim se juntou a fila dos trabalhadores, quem a maior parte do tempo trabalhou 

em escavações e na construção de ferrovias em dificílimas condições climáticas no 

inverno. Eram literalmente mão de obra escrava, já que os prisioneiros eram vendidos para 

as firmas de construção que pagavam para os campos por 50 centavos resgatados por 5 

cigarros. Cigarros que nos campos de concentração equivaliam a um prato de sopa o que 

representava a salvação da morte por inanição (FRANKL, 1991). 

Frank como prisioneiro nos campos de concentração, sofreu grandes dores, 

deparou-se com sua existência desnuda, foi acometido pela doença do tifo, transmitida 

pelo piolho (AQUINO 2013), mas apesar disto ele dava apoio a seus colegas, conversava 
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com eles, dava o que ele denominou a psique-terapia da alma, trazendo para o presente os 

momentos mas significativos do passado, relatava poemas como: ¨Aquilo que viveste 

nenhum poder do mundo tirará,” querendo dizer que:  
 
Aquilo que realizamos na riqueza da nossa vida passada, na abundancia de suas 
experiências, essa riqueza interior nada nem ninguém nos podem tirar. Mas não 
só o que vivenciamos; também aquilo que fizemos, aquilo que de grandioso 
pensamos, e o que padecemos, tudo isso salvamos para a realidade de uma vez 
por todas. Estas experiências podem pertencer ao passado, justamente no 
passado ficam asseguradas para toda a eternidade! Pois o passado também é uma 
dimensão do ser, quem sabe, a mais segura...Finalizando, disse que a vida está 
repleta de oportunidades para dotá-la de sentido (FRANKL, 1991, p. 51). 

 

Frankl nos campos de concentração soube enfrentar a dor e o sofrimento com 

dignidade humana e reafirmar a incondicionalidade do sentido da vida, chegando à 

conclusão de que se é que a vida tem sentido, também o sofrimento o terá (FRANKL, 

1991; AQUINO, 2013). 

No ano de 1945 Frankl foi condenado e sentenciado à morte, por ter participado na 

resistência e a Gestapo marcou sua execução para o dia 3 de maio, mas no dia 27 de abril 

foi libertado e em 15 de agosto, voltou a Viena a reconstruir sua vida (AQUINO, 2013). 

Dois anos mais tarde em 1947, Frankl casou-se com uma jovem enfermeira 

chamada Elleonore Katharina Schwindt, que conheceu quando foi nomeado chefe de 

neurologia da Policlínica de Viena (AQUINO, 2013).Várias conquistas e reconhecimentos 

mundiais destacam a vida de Frankl, entre elas: recebeu dezenove comendas cientificas e 

estatais, vinte e nove títulos de doctor honoris causa, de varias faculdades pelo mundo, foi 

professor visitante nas maiores universidades do mundo como a Harvard, San Diego, e 

Pittsburgh, foi indicado para o premio Nobel de Paz, junto com a Madre Teresa de Calcutá 

que recebeu o premio é insistiu perante o comitê sueco para ser dado a Frankl, mas não foi 

aceito (PEREIRA, 2013). 

 Frankl foi o homem que transformou a forma de fazer psicologia, apesar de ser 

pouco estudado na formação em psicologia no Brasil, cabe destacar que ele aportou uma 

das mais humanas formas de olhar o ser humano em toda a sua integralidade existencial. A 

Logoterapia, foi acolhida pela ¨psicologia humanista¨ desenvolvida nos Estados Unidos. 

Um dos fundadores de tal movimento por Carl Rogers (1902-1989), considerou a obra de 

Frankl como uma das mais importantes contribuições ao pensamento psicológico nos 
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últimos cinquenta anos (PEREIRA, 2013; FRANKL, 1998). 

 
3.2.1 A Logoterapia: Fundamentos Básicos 

 

A Logoterapia nasce há um pouco mais de setenta anos em meio do psicologismo 

extremo da psicanálise e do behaviorismo, ela entrou em cena com a intenção de superar o 

psicologismo dentro da psicologia. Sua missão de completar a psicologia, já que ela 

contempla a espiritualidade humana, isto é a autoconsciência reflexiva, do livre no ser 

humano (ORTIZ, 2013). 

No berço da Logoterapia podia ser considerada como uma psicoterapia coadjuvante 

a quase todas as vertentes psicológicas, já que elas trabalham o nível mais baixo a do 

homem, como as dimensões somáticas e psíquicas, tais como a psicanalise, o 

comportamentalismo, métodos de hipnoses, ioga, métodos autógenos (LUKAS, 1986). 

A característica principal da Logoterapia, concentra-se no sentido da existência 

humana, bem como na busca da pessoa por este sentido, desta forma é conhecida também 

como a psicoterapia centrada no sentido (FRANKL 1991; AQUINO, 2013). A palavra 

“Logoterapia” vem do termo “logos” uma palavra grega que significa “sentido” e também 

¨espírito¨, assim ¨logo¨ significa a humanidade do ser humano e o sentido do ser humano 

(FRANKL, 2012). Já a palavra ¨existência¨ possui três significados: a existência em si 

mesma, isto é, ao modo especificamente humano de ser; ao sentido da existência; a busca 

de um sentido concreto na vida ou a vontade de sentido (FRANKL, 1991). 

O que Frankl pretendia com a sua teoria não era suplementar outra psicoterapia, 

mas complementá-la, e na atualidade é uma vertente teórica independente, esta localizada 

na altura das diferentes propostas contemporâneas de psicoterapia, porque possui uma 

estrutura teórica, um modelo de funcionamento e procedimentos técnicos característicos de 

qualquer psicoterapia (ORTIZ, 2013). 

A proposta de Frankl inclui a Logoterapia, está última como a antropologia 

psicoterapêutica que subjaz a Logoterapia, e que é desejada para toda a psicoterapia e uma 

terapêutica ou Logoterapia especifica e inespecífica.  Portanto duas caras da mesma moeda 

(FRANKL, 1994). A Logoterapia específica aborda a problemática do sentido, a crise 

existencial, o vazio existência, a neuroses noogêna e em sínteses a crises do sentido. Já a 
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inespecífica esta focada na abordagem clínico e terapêutico do psicogênico, isto é as 

doenças causadas por transtornos psíquicos e do somatogénico, relacionado as doenças 

desenvolvidas pelo corpo (ORTIZ, 2013). 

 

3.2.2 A visão antropológica do homem para a Logoterapia  

 

A estrutura dimensional do homem em Logoterapia é conhecida como a ontologia 

dimensional a qual contempla três caraterísticas exclusivas da existência humana: 

somática, psíquica e espiritual (LUKAS, 1986): 

Ø   A dimensão somática refere-se a os fenômenos corporais do homem, ela 

abrange o fundamento celular orgânico do homem, a sua estrutura 

fisiológica incluindo os processos químicos e físicos.  

Ø   A dimensão Psíquica entende-se pela existência do homem com suas 

disposições, sensações, impulsos, instintos, esperanças, desejos, aspirações 

etc. Incluindo talentos intelectuais, padrões de comportamento adquiridos e 

costumes sociais. 

Ø   A dimensão espiritual ou noológica: localiza-se a tomada de posição. Livre, 

em face das condições corporais e de existência psíquica. Encontram-se as 

decisões pessoais da vontade, intencionalidade, interesse prático e artístico, 

pensamento criativo, a religiosidade, o senso ético, a moral e compreensão 

do valor.  

Frankl chamou a dimensão espiritual de noológica, do termo grego noos que 

significa ¨mente¨ da existência humana, que é uma perspectiva antropológica e não 

teológica por ter uma conotação religiosa (FRANKL, 2011). 

Ainda a partir da visão do homem, a Logoterapia está baseada em três concepções 

básicas: 

1)   A liberdade de vontade, que representa a liberdade de escolha, de maneira 

consciente, e responsável: 

 
É a oposição ao principio que caracteriza a maioria dos atuais saberes que se 
ocupam do homem ¨o determinismo. No entanto, nosso primeiro plano apenas se 
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opõe, especificamente, ao que costumo chamar de pandeterminismo, pois falar 
de liberdade da vontade não implica, de forma alguma, um indeterminismo a 
priori (FRANKL, 2011, p. 7). 

 

Isto quer dizer que o homem é livre na sua condição de ser finito; que o homem é 

libre e responsável para tomar atitudes perante qualquer condição que lhe sejam 

apresentadas na vida. 

2)   A vontade de sentido, refere-se ao interesse primário do homem, e este esta 

em uma constante procura sempre de um significado para sua vida, está em 

continuo movimento em busca de um sentido de seu viver. A diferença de outras 

psicoterapias que procuram o equilíbrio interno ou homeostase, a Logoterapia 

pretende facilitar o desvelamento do sentido da vida, por meio da realização de 

valores e efetuar conquistas, do que meramente a satisfação do Ego (FRANKL, 

2011). 

 A vontade de sentido, portanto é quem conduz o homem a uma razão para ser feliz, 

por meio do que alcança, os logros, as conquistas, como consequência a realização e a 

felicidade. A felicidade não deve ser objeto de preocupação sempre que houver uma razão 

para ela  (FRANKL, 2011). 

3)   O Sentido da vida, que constitui como visão de mundo. É o que direciona o 

homem, (FRANKL, 2011), no caso do exemplo anterior sobre a felicidade, não é a 

felicidade o que deve ser procurado, ou o sentido, mas a motivação que leva a 

buscar essa felicidade a que da sentido, portanto a felicidade é um resultante do 

encontro com o sentido.   

O objetivo da Logoterapia segundo Frankl, é de ajudar o paciente a encontrar 

sentido na sua vida, e o papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo 

visual do paciente de forma que todo o espectro do significado e dos valores se torne 

consciente e visível para ele: 

 
A Logoterapia propõe tirar do paciente o foco de atenção de todas aquelas 
formações tipo circulo vicioso e mecanismos retro-alimentadores que 
desempenham papel tão importante na criação de neuroses, desta forma quebra 
com o auto-centrismo típico do neurótico. Assim, confronta o paciente com o 
sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. Ao tornar o paciente consciente 
do sentido da vida contribui para sua capacidade de superar a neurose 
(FRANKL, 1991, p. 58). 
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3.2.3 O sentido da vida na perspectiva Frankliana 

  
O constructo sentido da vida possui diversas significações e varias interpretações 

dentre elas nas perspectivas filosófica e antropológica de Viktor Frankl. Para introduzir o 

tema veja-se à definição do termo encontrado na filosofia grega acerca de ¨sentido¨ do 

grego: ennoia, se refere ao sentido das coisas, atribuindo a uma ordem transcendente a 

cada coisa e não propriamente a capacidade sensorial humana (QUEIROZ, 2011). 

 Dentre as diferentes formas de compreender o significado de sentido encontra-se: 

- Finalidade (télos), ou causa final, por exemplo os frutos de uma arvore caírem ao 

solo, porque sua finalidade é voltar ao lugar de origem. 

- Proporção: (Logos), refere-se ao sentido imanente de algo por comparação entre 

as diferentes partes. 

- Inteligência: (nous), proveniente da mente, do espirito 

- Direção: (tésis) 

- Inerência de uma qualidade à respectiva substância. 

- Necessidade (ananké): lei infalível de causa-efeito. 

-Ordem (táxis)55  

O termo ¨sentido¨ na perspectiva fenomenológica de Edmund Husserl (1859-1938) 

que inspirado em Franz Brentano (1838-1917) chamou de ¨intencionalidade¨ da 

consciência: particularidade intrínseca e geral que consciência tem de ser consciência de 

qualquer coisa, de trazer, na sua qualidade de cogito (considero), o seu cogitatum (refletir) 

em si próprio (FREITAS et al., 2012). A intencionalidade representa justamente o 

direcionamento da consciência em relação ao objeto, e vice-versa, o modo como tal objeto 

se apresenta à consciência. Deste modo a intencionalidade é um contiguo mental em 

movimento ininterrupto em direção ao mundo. (FREITAS et al., 2012). 

Acerca do mundo Martin Heidegger (1889-1976), propôs o ser-no-mundo, que 

expressa a relação do ser com o mundo por meio dos referentes intencionais, 

protofenomeno existencial chamado transcendência que usado por Frankl como 

autotranscendência, o qual remete que dito fenômeno não deixa o ser no mundo e pronto, 

mas que fica atuando sobre si mesmo. Portanto os fenômenos humanos sempre estão 
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organizados e direcionados para um objeto intencional, e sentido e valores são objetos 

intencionais desta classe (ORTIZ, 2013). 

Se perguntar sobre o sentido da vida é uma forma de reflexão, existe uma 

necessidade natural do homem de encontrar a verdade, um apetite de querer saber e 

principalmente quando se trata de dar uma resposta para as circunstâncias que lhe 

atravessam e as que deve resolver (ORTIZ, 2013). É uma tendência inerente da espécie 

humana atribuir significado a os eventos do cotidiano (OLIVEIROS, 2014). Mas realizar 

essa tarefa, não é fácil, requer de um exercício de reflexão, um movimento de volta a si 

mesmo, interrogar-se, e encontrar qual é o motivo, o sentido a intenção ou a finalidade do 

que pensamos, falamos e agimos (CHAUÍ, 1995). Nesta perspectiva Merleau-Ponty 

afirmou que: “De tudo o que vivo, enquanto o vivo, tenho diante de mim o sentido, sem o 

que não o viveria” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 41). 

A necessidade racional de encontrar um universo dotado de sentido pode ser 

observada através de diversas vias como a da filosofia e a da religião. A primeira discutirá 

até o fim o sentido e o fundamento da realidade, através do esforço racional, demonstrável 

e factível, enquanto a consciência religiosa se baseia na confiança ou fé numa revelação 

divina que é indemonstrável.58 

Assim os seres humanos não vivem nem agem cegamente, mas criam valores pelo 

quais dão sentido às suas vidas e às suas ações (CHAUÍ, 1995). Na perspectiva 

Antropológica de Viktor Frankl: “O Sentido da vida não pode ser inventado mas tem que 

ser descoberto” (FRANKL, 1999). 

A existência do homem é desde sempre um existir de acordo a um sentido ainda 

seja desconhecido. De acordo com a Logoterapia existe uma premonição e um 

pressentimento do sentido, queira ou não, se sabe ou não, o homem acredita num sentido 

em quanto respira. (PINTOS, 2007) Frankl afirmou que:  

 
O sentido da vida, está relacionado a um sentido específico da vida de uma 
pessoa em um dado momento, uma situação de vida única, nesta perspectiva 
singular e exclusiva do individuo que Frankl quer fazer entender por “Sentido”. 
A busca pelo sentido: se constitui a motivação primária na vida e não uma 
“racionalização secundária” de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e 
específico, já que só pode ser cumprido por aquela determinada pessoa 
(FRANKL, 1991, p. 58). 
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Mas não será a doença ou a duvida acerca do sentido que necessariamente o sentido 

será encontrado, a própria vida irá questionar o homem por este sentido, em cada situação 

que demande de uma significação. 

A diferença de outras abordagens de psicoterapia que sugerem que a vida possui 

falta de sentido, Frankl por meio da sua teoria, assegura que a vida sempre tem um sentido, 

cabendo ao homem descobri-lo, buscar este sentido fora de si, em alguém ou algo que esta 

no mundo, concretizando-se por médio da realização de três valores:  (FRANKL, 1991): 

1. Criação, o que podemos aportar ao mundo por meio da realização de um 

trabalho ou praticando um ato,  

2. Vivência, o que a pessoa recebe do mundo, experimentando algo ou encontrando 

alguém,  

3. Atitude, aquela que tomamos em relação ao sofrimento. Neste sentido existe a 

possibilidade de encontrar o sentido da vida, por meio da realização do valor de atitude, 

isto é, a atitude frente a situações inevitáveis isto é o padecimento de uma doença grave 

como o câncer.  

Esta capacidade do homem de desenvolver valores é exclusiva da sua dimensão 

espiritual, considerada a fonte de sentido, de autotranscendência, essa capacidade essencial 

do homem de estar direcionado a algo ou alguém diferente de si mesmo. Finalmente na 

teoria de Frankl além da espiritualidade, existem duas realidades que compreende a 

existência humana que são a responsabilidade e a liberdade (PINTOS, 2007). Isto é que 

somente ele e ante todo a ele, pode buscar e encontrar um sentido para sua existência.  
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CAPITULO 4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, cuja tarefa é o desvelamento do fenômeno e 

sua observação com a finalidade de descrevê-los, classificá-los e chegar a sua interpretação 

(POLIT; BECK, 2011). A abordagem utilizada neste trabalho foi a qualitativa que 

corresponde aquela que “trabalha a subjetividade dos sujeitos” e analisa os fenômenos 

apresentados nas entrevistas estruturadas utilizadas, fenômenos como: (concepções, 

crenças, estilo e procedimento pessoal, entre outros.) (HOLANDA, 2006). Os dados foram 

triangulados com base no referencial teórico- filosófico e conceitual de Viktor Frankl. 

Da mesma forma foi realizada a descrição das observações em campo que o 

pesquisador percebeu diretamente, como o comportamento das pessoas e quando o mesmo 

a aproximação das pessoas estudadas. De tal forma que conseguiu compreender a situação 

natural e não imposta, já que o objeto do estudo serviu como fonte de informação para o 

desenvolvimento da pesquisa. Por sua vez o pesquisador, procurou minimizar a distância 

entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação usando a lógica, superando a dicotomia 

razão-experiência no processo do conhecimento em uma corrente fenomenológica.  

O método foi fenomenológico, uma abordagem de origem filosófica desenvolvida 

por Husserl, cujo propósito é explorar e compreender as experiências de vida do dia a dia 

das pessoas (POLIT; BECK, 2011). Nesta abordagem os pesquisadores questionam ʺ″Qual 

a essência desse fenômeno como experimentado por essas pessoas e o que ele significa¨ 

(POLIT; BECK, 2011, p. 94). O método fenomenológico refere-se a uma abordagem 

descritiva, a partir da ideia de permitir o fenômeno falar por si. O objetivo desta 

abordagem é desvelar o significado da experiência para as pessoas envolvidas no estudo 

(HOLANDA, 2006). 

 

4.2 Cenário do estudo 

 

O cenário escolhido foi o Ambulatório de Oncologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP). Historicamente o Hospital Municipal Antônio Pedro, foi 
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inaugurado no dia 15 de janeiro de 1951, pela Prefeitura de Niterói. O nome foi dado em 

homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade 

Fluminense de Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas. Em 1957 

devido a insuficiência de recursos o hospital fechou as portas. Graças a uma longa 

mobilização dos estudantes de Medicina, em 1964, foi cedido pela Prefeitura à 

Universidade Federal Fluminense tornando-se, assim, o Hospital Universitário Antônio 

Pedro (BRASIL, 2013). 

Na época atual, é o maior e mais complexa unidade de saúde de Niterói, 

considerado pela hierarquia do SUS como um hospital de nível terciário e quaternário, isto 

é uma unidade de alta complexidade de atendimento. Sua área de abrangência atinge uma 

população estimada em mais de dois milhões de habitantes. Localidades atendidas 

(Metropolitana II): Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá. Pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da 

população desse município. 

O setor ambulatorial do Huap é a maior porta de entrada de pacientes, os 

atendimentos diários chegam a mais de 1000 pacientes, e um transito total de 2400 

pessoas, incluindo acompanhantes e profissionais da saúde em 2013 (BRASIL, 2013). Nos 

últimos 4 anos foram realizadas as reformas e ampliação em uma área de 2.350 metros 

quadrados que com a construção de um segundo pavimento, o que possibilitou um 40% de 

novo espaço a ser utilizado e os usuários SUS já conta, com um total de 81 consultórios 

totalmente modernizados e com um atendimento de excelência oferecido pelos 

profissionais do Huap.   

As especialidades atendidas são: Alergia e Imunologia, Anestesiologia, Assistente 

Social, Buco Maxilo, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, 

Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clinica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, 

Endoscopia, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Geriatria, 

Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Homeopatia, Infectologia, Mastologia, 

Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Nutricionista, Odontologia, Oftalmologia, 

Oncologista Clínico, Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia Bucal, 

Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psicologia, Psiquiatria, Reumatologia, Terapia 

Ocupacional e Urologia (BRASIL, 2018). 
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 Na atualidade, as obras finalizadas, evidenciam uma melhora na qualidade do 

atendimento ao paciente e uma melhora significativa das condições de trabalho para a 

equipe de saúde. Hoje, o setor do ambulatório de Oncologia, escolhido como cenário de 

esta proposta de pesquisa, evidencia uma melhora significativa no ambiente físico graças 

as reformas e adequações realizadas (BRASIL, 2013). 

Conta com uma sala de espera aproximadamente para 30 pessoas sentadas, ampla 

sala para quimioterapia com aproximadamente 10 leitos, 6 salas, sendo 5 para atendimento 

pelos médicos oncologistas e uma para curativos e biopsias. Também constam 5 banheiros, 

2 para pacientes em quimioterapia, 1 para pacientes colonostomizados e 2 para os 

funcionários do setor. O espaço consta com duas recepções uma para marcação de 

quimioterapia e solicitação de carteirinhas e a outra para atendimento geral dos pacientes 

da oncologia, isto é marcação de consultas, entre outras informações. O setor tem dois telas 

de LCD, uma de televisão para entretenimento e a outra para as chamadas dos pacientes e 

os consultórios. O espaço consta de excelente iluminação cadeiras apropriadas e espaços 

amplos para mobilização e transito das pessoas em cadeira de rodas (BRASIL, 2013). 

Como ser atendido: 

O Huap segue o mesmo conceito de hierarquização e referência e contra referência 

preconizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde, que visa a atender com mais qualidade e 

eficiência o paciente que necessita de cuidados de emergência de alta complexidade. 

Assim, o primeiro diagnóstico e procedimentos de emergência serão realizados no serviço 

de saúde da própria região de moradia do paciente. 

Se o quadro clínico do paciente for grave, necessitando de serviço de alta 

complexidade como o Huap, o médico da unidade fará por escrito o encaminhamento do 

paciente e entrará em contato com o Núcleo Interno de Regulação (NIR), que, por sua vez, 

fará a comunicação com a Emergência do Huap. 

Ao chegar ao hospital, seja de ambulância ou por qualquer outro meio de 

transporte, o paciente deve ter em mão esse encaminhamento médico e identidade para 

efetuar o registro de atendimento (BRASIL, 2018). 

Para realizar a pesquisa:  

Foi necessário desenvolver um plano orçamentário (Apêndice A) e um cronograma 

(Apêndice B), os quais nortearam a execução desta pesquisa. 
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4.3 Participantes e Amostragem 

 

Foram os participantes do estudo pacientes diagnosticados com qualquer tipo de 

câncer, que são atendidos no Ambulatório de Oncologia do HUAP. Apesar da investigação 

qualitativa não requerer uma amostragem definida previamente, o estudo teve 19 

participantes por considerar um número suficiente para abranger o fenômeno em suas 

dimensões.  

Como critérios de inclusão foram tidos em conta: Participantes de ambos sexos, 

maiores de 18 anos, em qualquer estágio da doença, I, II, III, IV ou em Fase Terminal e em 

Cuidados Paliativos, que sejam pacientes ativos e realizarem algum tipo de tratamento ou 

acompanhamento regular no ambulatório. Moradores do município de Niterói e São 

Gonçalo - Rio de Janeiro, que aceitaram participar da pesquisa.  

Por sua vez os critérios de exclusão foram: Participante com autonomia reduzida, 

com enfermidades psiquiátricas, cognitivas, com alto grau de dependência, níveis de 

limitação física e impedimentos para participação individual das entrevistas.  

O recrutamento dos Participantes da Pesquisa, foi realizado no ambulatório de 

oncologia, mediante aproximação física do pesquisador (Figura 2), abordando o paciente 

na sala de espera, convidando-o a participar da pesquisa, enquanto aguardava atendimento 

para a consulta de rotina, considerando a chegada antecipada do paciente é de 

aproximadamente 1 a 2 horas, e o tempo de intervenção proposto na pesquisa foi de até 90 

minutos, se teve o cuidado de conjugar as atividades sem intervir no horário marcado do 

trabalho medico do setor. 

Com uma apresentação clara, objetiva e sucinta do estudo a ser desenvolvido, 

foram fornecidas as informações necessárias sobre a pesquisa para o paciente, 

esclarecendo os riscos potenciais (como alterações emocionais de tristeza ou preocupação), 

e benefícios (sensações de paz e bem-estar interior, conforto espiritual, acolhimento das 

demandas emocionais e visando a uma melhor qualidade de vida) que esta intervenção 

poderá lhe trazer. 

O paciente foi cordialmente conduzido para uma sala vazia previamente separada 

para o fim da pesquisa, disponível no próprio ambulatório e se procedeu à leitura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice C) sendo-lhe esclarecidas todas 
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as dúvidas. Por sua vez se deixou claro a não vinculação do tratamento à realização da 

pesquisa, e lhe foram garantidos o sigilo e o anonimato. Ao aceitar participar da pesquisa, 

o participante assinou as duas vias do TCLE, sendo uma deixada com ele e a outra via 

ficou com o pesquisador responsável. Desta forma, foi iniciada a produção de informações. 

Todas as falas foram gravadas mediante consentimento do participante, conforme 

registrado no TCLE. 

Figura 2- Passos para o Recrutamento do Paciente 

 

Fonte: Elaboração do Próprio Autor 

Destaca-se neste apartado que os participantes desta pesquisa foram pessoas que 

utilizam os serviços públicos de saúde, o que representa estar exposto a um atendimento 

menos privilegiado, com relação ao atendimento particular, devido a burocracia, falta de 

remédio, longos prazos de espera entre consultas e outros desafios particulares, que fazem 

destes participantes singulares em comparação de outros estudos já realizados nesta 

temática em âmbitos de saúde privada. 
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4.4. Técnica e Procedimento de Análises e interpretação de dados  

 

Inicialmente foi utilizado o questionário sociodemográfico (Apêndice D), que 

precedeu a entrevista, como forma de aproximação e conhecimento da realidade pessoal, 

familiar, econômica, social do participante, incluindo perguntas de caráter religioso, e 

relacionados com a doença atual. 

A seguir foi realizada a a entrevista semiestruturada, utilizou-se como instrumento 

um roteiro de entrevista, (Apêndice E), com perguntas abertas que possibilitou estabelecer 

diálogo para obtenção das informações especialmente na dimensão subjetivas. Por meio 

estas perguntas foram atingidos os objetivos da pesquisa.  

Como é possível em pesquisa fenomenológica e na área da psicologia, os pacientes 

que manifestaram suas necessidades emocionais, de forma profissional e empática foram 

acolhidos na sua demanda atual e se realizou um fechamento das questões que surgiram, 

visando uma entrevista sadia para o participante.  

Como procedimento na produção de dados, todas as entrevistas que foram 

gravadas, passaram por um processo de leitura criteriosa do material coletado, realizado 

por varias semanas e foi feita a transcrição na integra no processador de texto Word.  

Assim uma a análise e tratamento se deu a partir da triangulação dos dados, levando 

em consideração o conteúdo das entrevistas, corroborados com as observações obtidas no 

campo e analisados e interpretados à luz dos referenciais filosóficos, teóricos e conceituais 

de Merleau-Ponty e Viktor Frankl por meio da sua teoria: a Logoterapia, com vistas ao 

deslumbre do sentido da vida dos pacientes com câncer do Ambulatório de oncologia.  

Da mesma forma foram utilizados os quatro passos do método de Análise dos 

dados de Amadeu Giorgi (POLIT; BECK, 2011, p. 517): 
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Figura 3- Passos do método de Análise dos dados de Amadeu Giorgi 

 

Fonte: Elaboração do Próprio Autor a partir de Amadeu Giorgi, 1985. (ANDRADE; 

HOLANDA, 2010). 

1. Leitura do Todo: dentro do campo da fenomenologia proposta por Husserl se 

explora o campo da consciência dos modos de relação com o objeto (ANDRADE; 

HOLANDA, 2010), neste aspecto a leitura do material como um todo proporciona 

compreender o direcionamento das respostas, isto para uma compreensão geral dos dados 

produzidos. Assim dará um melhor entendimento para o passo a seguir a da discriminação 

das unidades. 

2. Discriminação das unidades de significado: Para este processo foi utilizado no 

editor de planilhas EXCEL, para listar os depoimentos e organizar numa tabela, para este 

passo foi levando em consideração o fenômeno pesquisado, para isso foi necessário 

realizar uma leitura do material de forma continua e foi necessário ser realizado varias 

vezes e conjunto com a orientadora para a captação do fenômeno. A discriminação é 

necessária pois possibilita uma melhor interpretação dos dados e assim as unidades de 

significado não estão soltas mais estão em relação à perspectiva do pesquisador. Neste 

aspecto vale ressaltar que este tipo de análise depende exclusivamente do pesquisador, Isto 

significa que não existe um retorno para o analisado sobre os achados da pesquisa e nem é 

apropriado procurar ajuda de qualquer outra pessoa para revisar a análise (POLIT; BECK, 

2011). 
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3. O terceiro passo refere-se à transformação das respostas dadas pelos sujeitos de 

pesquisa e já classificados em unidades de significado, em expressões psicológicas 

apropriadas de forma que o fenômeno seja visível. É importante destacar que para evitar 

obstáculos neste processo, e por não ter uma linguagem psicológica em consenso 

estabelecia a utilização do linguajar do senso comum a luz da fenomenologia 

(ANDRADE; HOLANDA, 2010) e por sua vez este processo dar passo para as categorias.  

4. A síntese ou sinopse das unidades significativas é o último passo da proposta de 

Giorgi, neste ponto se realizo a transformação das unidades de significado em uma 

declaração consistente denominada estrutura da experiência. Para tal fim o pesquisador 

deve ter em conta todas as unidades encontradas e estar presentes na descrição geral deste 

tópico (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

Finalmente todas as afirmações dadas pelos sujeitos da pesquisa foram organizadas, 

na estrutura de análise do método de Giorgi da forma mais fidedigna possível evitando 

interpretações ou manipulações inadequadas por parte do pesquisador.  

Assim tendo-se as dimensões, categorias e unidades de significado devidamente 

estruturadas, foi possível conversar junto com a teoria Frankliana da Logoterapia, 

observando importantes contribuições para a investigação, já que o fenômeno estudado foi 

devidamente trabalhado possibilitando seu desvelamento. 

 

4.5 Aspectos ético-legais da pesquisa 

 

O projeto de pesquisa foi apresentado inicialmente a banca de qualificação do 

projeto, para realizar os ajustes necessários antes de submetido ao CEP, posteriormente 

logo após adequações, foi enviado ao Comitê de ética do Hospital Universitário Antônio 

Pedro HUAP e aprovado sob o número: o CAAE: 73679417.5.0000.5243. 

Após da aprovação em 10 de novembro de 2017, deu-se inicio ao reconhecimento 

do local de pesquisa e aproximação com ambiente na última semana de novembro de 2017. 

A pesquisa se desenvolveu junto com os pacientes com câncer do ambulatório de 

oncologia do HUAP. A produção de dados iniciou após leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, e explanação do propósito da pesquisa e 
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esclarecimento de dúvidas que possam surgir, com o aceite, foram assinas duas vias do 

termo, uma para o participante e a outra via para o pesquisador, sendo resguardado o 

anonimato dos participantes em todo o processo e garantido o direito de desistência em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum tipo de preguiço no se tratamento medico.  

A investigação assegurou as premissas éticas que cabem em pesquisas com seres 

humanos, como disposto Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2012). Da mesma forma resguardou todas as exigências estabelecidas para a 

pesquisa em Ciências Humanas e Sociais como descrito na Resolução 510/16-CNS 

(BRASIL, 2016). 

 

4.6 Riscos e Benefícios da pesquisa 

 

Existindo a possibilidade da pesquisa apresentar riscos mínimos potenciais, na 

medida que podem ocorrer desconforto por manifestações emocionais de tristeza ou 

preocupação, possivelmente através do choro, ou expressões faciais que possam revelar 

algum desconforto ou constrangimento, foi tomado o devido cuidado de sempre acolher, 

interromper a produção dos dados e oferecer um copo da água ou lenço de papel, dando o 

devido suporte psicológico a cada caso, visando sempre a um fechamento da questão. Mas 

sempre que necessário também foi fornecido dados de locais de serviço de psicologia onde 

poderiam iniciar um acompanhamento psicológico de baixo ou sem nenhum custo. 

Como benefícios do estudo, este ofereceu acolhimento aos pacientes, visando 

contribuir para o bem-estar emocional das pessoas, com melhores perspectivas de 

enfrentamento da doença. O pesquisador procedeu a escuta de forma empática, e o 

paciente teve a oportunidade de expressar suas preocupações, experiências e percepção de 

sentido de vida, de maneira que as dimensões psicológica e espiritual sejam trabalhadas de 

forma positiva, possibilitando sensações interiores de paz, tranquilidade, conforto 

espiritual assim como sensações de bem-estar físico.  
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CAPITULO 5. RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 

 

Este capitulo apresenta os resultados encontrados na pesquisa de campo 

desenvolvida junto a 19 pacientes com câncer, que aceitaram participar de forma livre e 

espontaneamente e assinaram o TCLE. Em primeiro lugar será apresentado a 

caracterização sociodemográfica dos participantes do estudo. Em segundo lugar os 

resultados das entrevistas por meio da análise das entrevistas segundo Amadeu Giorgi 

(POLIT; BECK, 2011, ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

Como é ético em pesquisa foi substituído o nome dos participantes por uma letra e 

um número, a saber: a letra escolhida foi a E é o número arábico crescente a partir de 1, 

exemplo E1, E2, E3, e assim por diante até o número E19.  

Seguido deste capitulo e como resultados foram desveladas 4 categorias e suas 

subcategorias que comportam o fenômeno estudado dos pacientes oncológicos perante sua 

percepção acerca do sentido da vida, estas categorias são os capítulos VI, VII, VIII e IX. 

Também como parte dos resultados no capitulo X será descrito a percepção e os desafios 

encontrados pela pesquisadora na sua experiência em campo. 

 

5.1 Caracterização sociodemográfica dos participantes do estudo 

 

Com o intuito de conhecer um pouco mais dos participantes do estudo, foram 

coletadas informações que segundo a pesquisadora eram indispensáveis para ter uma 

compreensão global do sujeito, possibilitando um melhor entendimento das respostas da 

entrevista. 

A seguir na tabela 1. Se apresentam as características dos participantes, quais 

sejam: Gênero, Idade, Raça, escolaridade, Religião ou Crença, Renda familiar e estado 

civil. 
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Tabela 1- Características sociodemográficas dos participantes, (N=19) pacientes 
oncológicos. Niterói, Rio de Janeiro RJ, Brasil 2019. 

    Pacientes Oncológicos n= % 

Gênero Feminino 16 84 

 

Masculino 3 16 

    
Idade 20-29 anos   0 0 

 
30-39 anos 3 16 

 

40-49 anos 10 53 

 
50-59 anos 5 26 

 

60-70 anos 1 5 

    Idade Media  
 

46,2 
 

    Raça Branca 5 26 

 

Parda 8 42 

 
Preta 6 32 

    Escolaridade Ensino Fundamental Completo 2 11 

 
Ensino Fundamental Incompleto 4 21 

 

Ensino Médio Completo 6 32 

 
Ensino Médio Incompleto 6 32 

 

Ensino Superior  1 5 

    Religião/Crença Católica 4 21 

 
Evangélicos Pentecostais 10 53 

 

Espírita 1 5 

 
Testemunha de Jeová 1 5 

 

Nenhuma 3 16 

    Renda Familiar: 1 a 3 Salários mínimos 19 100 

    Estado Civil Solteira (o) 5 26 

 

Casada (o) 9 47 

 
Separada (o) 2 11 

 

Viúva (o) 2 11 

  Divorciada (o) 1 5 

Fonte: Elaboração do próprio autor 



 
 
 

64 

A seguir foram agrupados alguns dados para uma melhor visão dos participantes da 

pesquisa quanto Gênero e estado civil. 

Tabela 2- Distribuição dos participantes por gênero e estado civil. Niterói, Rio de Janeiro 
RJ, Brasil 2019. 

Gênero Estado Civil 

Número de Participantes 

n %* 

Feminino Solteira 5 31 

 
Casado 6 38 

 
Separado 2 13 

 
Viúva 2 13 

 

Divorciada 1 6 

  Subtotal do gênero feminino 16 84 

Masculino Casados 3 100 

 
Subtotal do gênero masculino 3 16 

    Total   19 100 

Nota: * As porcentagens dos subtotais foram calculadas em relação ao total geral e do tipo 
de diagnóstico em relação ao subtotal do gênero.  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 

Na tabela anterior observa-se que a maioria dos participantes, correspondem ao 

gênero feminino com o 84% (16), e 16%(3) do gênero masculino. Dentre as mulheres o 

38% (6) são casadas e dentre os homens o 100% (3) são casados. 

É importante destacar que o 68% (10) das mulheres vivem sem um companheiro 

sentimental, o que pode trazer para reflexão, acerca que são mulheres que dependem delas 

próprias para trabalhar, sustentar o seu lar e cuidar dos filhos. 
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Tabela 3- Distribuição dos participantes por gênero e tipo de diagnóstico. Niterói, Rio de 
Janeiro RJ, Brasil 2019. 

Gênero Tipo de Diagnóstico 

Número de Participantes 

n %* 

Feminino Intestino 3 19 

 

Leucemia Mieloide Crônica LMC 2 13 

 
Trombocitose Essencial 3 19 

 

Pulmão 1 6 

 
Mama Feminina 6 38 

 

Estômago 1 6 

  Subtotal do gênero feminino 16 84 

Masculino Leucemia Mieloide Crônica LMC 2 67 

 
Mama Masculino 1 33 

 
Subtotal do gênero masculino 3 16 

    Total   19 100 

Nota: * As porcentagens dos subtotais foram calculadas em relação ao total geral e do tipo 
de diagnóstico em relação ao subtotal do gênero.  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 

Na anterior tabela pode se observar que o tipo de câncer que mais acomete as 

participantes do estudo do gênero feminino é o câncer de mama com 38% (6), seguido do 

câncer de intestino com 19% (3) e Trombocitose essencial também com 19% (3), seguido 

de a Leucemia Mieloide Crônica LMC com 13% (2), de pulmão com 6% (1) e finalmente 

de estomago com 6% (1). 

No caso do gênero masculino, o 67%(2) foram diagnosticados com Leucemia 

Mieloide Crônica LMC e o 33% (1) com o tipo de mama masculino. Observa-se que entre 

os dois gêneros existem a presença da Leucemia Mieloide Crônica LMC e o câncer de 

mama. 
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Tabela 4- Distribuição dos participantes por tipo, tempo, cirurgia e limitações após o 

diagnóstico. Niterói, Rio de Janeiro RJ, Brasil 2019. 

Paciente Tipo de 
diagnóstico 

Tempo de 
diagnóstico* 

Cirurgia realizada 
 após o diagnóstico 

Limitação a  
partir da doença 

E1 
LEUCEMIA 
MIELOIDE 
CRONICA LMC 

9 ANOS NÃO 
DORES, CANÇANÇO, 

INCHANSO NAS 
PERNAS 

E2 
LEUCEMIA 
MIELOIDE 
CRONICA LMC 

9 MESES NÃO NENHUMA 

E3 INTESTINO 8 MESES 
SIM (INTESTINO) 

ATUALMENTE 
COLOSTOMIZADA 

NÃO PODE 
TRABALHAR E 

ESTAR 
COLOSTOMIZADA 

E4 
LEUCEMIA 
MIELOIDE 
CRONICA LMC 

4 ANOS NÃO NENHUMA 

E5 TROMBOCITOSE 
ESSENCIAL 11 MESES NÃO NENHUMA 

E6 INTESTINO 1 ANO E 7 
MESES NÃO 

NÃO PODE 
TRABALHAR E 

ESTAR 
COLOSTOMIZADA 

E7 TROMBOCITOSE 
ESSENCIAL 6 ANOS NÃO NENHUMA 

E8 PULMAO 6 MESES NÃO NENHUMA 

E9 INTESTINO 5 ANOS 
SIM (COLOSTOMIA E 

CORDÃO DO 
FÍGADO) 

NÃO TER CONTROLE 
DAS FEZES 

E10 MAMA 
FEMININA 3 MESES NÃO NENHUMA 

E11 MAMA 
FEMININA 7 MESES SIM (MASTECTOMIA) RESTRIÇÃO 

ALIMENTAR 

E12 MAMA 
FEMININA 7 ANOS SIM (MASTECTOMIA) 

LIMITAÇÃO NO 
MOVIMENTO DO 
LADO ONDE FOI 

RETIRADA A MAMA 

E13 
LEUCEMIA 
MIELOIDE 
CRONICA LMC 

2 ANOS NÃO 
DORES MÃO 

DIREITA, BRAÇO E 
JUNTAS 
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E14 MAMA 
FEMININA 4 ANOS SIM (MASTECTOMIA) NENHUMA 

E15 MAMA 
FEMININA 6 MESES NÃO 

LIMITAÇÃO NO 
MOVIMENTO DO 

BRAÇO ONDE ESTA 
LOCALIZADA A 

MAMA 

E16 MAMA 
FEMININA 5 MESES NÃO NENHUMA 

E17 TROMBOCITOSE 
ESSENCIAL 8 ANOS 

SIM (AMPUTAÇÃO 
DO MEMBRO 

INFERIOR DIREITO 
TRANSTIBIAL) 

DEFICIENCIA FISICA 

E18 ESTOMAGO 8 MESES NÃO ENCONSTADA 

E19 
CANCER DE 
MAMA 
MASCULINO 

2 MESES SIM (TORAX) FRAQUEZA E CRISE 
DE ASTENIA 

* As entrevistas foram realizadas no período de Dezembro de 2017 a Maio de 2018 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Os dados da tabela anterior evidenciam que os pacientes com algum tipo de 

Leucemia, são os que superam o tempo com a doença, sendo 9 anos para quem mais e 9 

meses para quem menos, em media 4 anos e 9meses. As principais queixas estão nas dores 

no corpo. A única cirurgia encontrada neste tipo de diagnóstico foi o caso de um paciente a 

quem amputaram sua perna. 

 O tipo de câncer em segundo lugar de tempo de diagnóstico é de mama, sendo 

quem mais 7 anos e quem menos 2 meses. A principal cirurgia neste diagnostico foi a 

mastectomia. Dentre as limitações nesta categoria de doença está a limitação do 

movimento do braço onde se encontram as massas para quem ainda não fez cirurgia e 

também para uma das pacientes que já realizou a cirurgia. Fraqueza no corpo para o caso 

de mama masculino e restrição alimentar para outro caso de câncer de mama feminino. 

 O tipo de câncer em terceiro lugar em quanto tempo de diagnóstico é de intestino, 

sendo 5 anos para quem mais e 8 meses para quem menos. A limitação mais sobressaliente 

é o fato de estar colostomizado*. 

                                                
* E a exteriorização do intestino grosso, por meio da parede abdominal. 
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 Por sua vez o paciente com câncer de pulmão cujo tempo de diagnóstico é de 6 

meses não manifesta limitação física apesar de já ter passado por cirurgia no tórax. 

Finalmente a paciente com câncer de estomago com tempo de diagnóstico de 8 meses sua 

principal limitação é se encontrar encostada. 

Tabela 5- Distribuição dos participantes por gênero e Raça. Niterói, Rio de Janeiro RJ, 
Brasil 2019. 

Gênero Raça 

Número de Participantes 

n %* 

Feminino Branca 4 25 

 

Parda 7 44 

 
Preta 5 31 

  Subtotal do gênero feminino 16 84 

Masculino Branca 1 33 

 
Parda 1 33 

 
Preta 1 33 

 
Subtotal do gênero masculino 3 16 

    Total   19 100 

Nota: * As porcentagens dos subtotais foram calculadas em relação ao total geral e da 
Raça em relação ao subtotal do gênero.  

    Fonte: Elaboração do próprio autor 

Dentre os participantes da pesquisa como mostra a tabela anterior, predomina a raça 

parda no gênero feminino com 44% (7), seguida da raça preta com 31% (5) e a branca com 

25% (4), por sua vez no gênero masculino dos 3 participantes (1) era da raça Branca 33%, 

o segundo da Parda com 33% e o terceiro da Preta com 33%. Sendo, portanto, a raça Parda 

que predomina entre os participantes do estudo e a Branca a que menos. 
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Tabela 6- Distribuição dos participantes por gênero e tipo de religião. Niterói, Rio de 
Janeiro RJ, Brasil 2019. 

Gênero Tipo de Religião 

Número de Participantes 

n %* 

Feminino Católica 4 25 

 

Evangélicos Pentecostais 7 44 

 
Espiritista 1 6 

 

Testemunho de Jeová 1 6 

 
Nenhuma 3 19 

  Subtotal do gênero feminino 16 84 

Masculino Evangélicos Pentecostais 3 100 

 

Subtotal do gênero masculino 3 16 

    Total   19 100 

Nota: * As porcentagens dos subtotais foram calculadas em relação ao total geral e do tipo 
de diagnóstico em relação ao subtotal do gênero.  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 

Foi importante observar dentre os participantes quais as religiões predominantes, e 

foi encontrado que no gênero feminino o 44% (7) são Evangélicos Pentecostais, seguido da 

religião católica com 25% (4),19% (3) manifestaram não ter nenhuma religião e 6% (1) 

para Espirita e Testemunho de Jeová cada um. 

 Dentre o gênero masculino o 100% (3%), são da religião Evangélica Pentecostal. 

Sendo assim a Religião que predomina no estudo dentre os participantes é a Evangélica 

Pentecostal. 

 A seguir um outro destaque a ser realizado foi acerca do histórico familiar de 

câncer, isto com a possibilidade de saber se o paciente já teve algum contato com a doença 

no âmbito familiar, se já viu como é o processo da enfermidade e como foi a experiência e 

o tipo de câncer.  
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Tabela 7- Representação do histórico de câncer na família, grau de parentesco e os tipos de 
doenças apresentadas. Niterói, Rio de Janeiro RJ, Brasil 2019. 

Variáveis Categoria 

Número de Participantes 

n %* 

Histórico de Câncer 
na Família 

Sim 13 68 

Não 6 32 

Grau de Parentesco Pai 4 31 

 

Mãe 1 8 

 
Irmã 1 8 

 Tia 1 8 

 
Avó (paterno) 3 23 

 
Primo (Materno) 2 15 

 
Prima (Materno) 1 8 

Tipo de Câncer Cabeça 1 8 

 
Próstata 1 8 

 

Estomago 2 15 

 
Ossos 1 8 

 

Reto 1 8 

 
Intestino  2 15 

 

Mama  3 23 

 
Medula 1 8 

  Garganta 1 8 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Dentre os participantes da pesquisa o 68% (13), já vivenciaram um caso de câncer 

na família, sendo o familiar que prevalece no estudo é o Pai com 31% (4), seguido de Avó 

paterno com 23% (3), primo materno com 15% (2), e 8% (1) para Mãe, irmã, tia e prima. 

O tipo de câncer que mais prevalece dentre os familiares é o de mama com 23% (3), 

seguido de Intestino e Estomago com 15% (2) cada um, e um caso para câncer de cabeça, 

próstata, ossos, reto, medula e garganta com 8% cada um. 
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5.2 Os significados desvelados através da análise das entrevistas 

 

Neste conteúdo será apresentado as informações resultantes após da leitura do 

¨todo¨ dos dados produzidos na perspectiva fenomenológica pelos depoimentos dos 

participantes deste estudo. Através da metodologia de Amadeu Giorgi (POLIT; BECK, 

2011, ANDRADE; HOLANDA, 2010), foi realizada a análise das entrevistas, e foram 

organizados nos seguintes conteúdos: 

Figura 4- Passos seguidos na Análise das Entrevistas 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Em continuação será apresentado o conteúdo na seguinte ordem: as expressões dos 

participantes e as unidades de significado, a sinopse da estrutura geral de significados 

elaborada a partir dos depoimentos dos participantes, seguido das subcategorias e 

categorias temáticas e finalmente as categorias temáticas e as 4 dimensões desveladas.  

 

5.2.1 Unidades de significado e sinopse da estrutura geral  

 

Foram realizadas 19 entrevistas fenomenológicas, e identificadas 35 unidades de 

significado que se destacaram após toda compreensão dos depoimentos. As unidades de 

significado encontradas foram: ter um motivo para viver, é tudo, crenças sagradas, família, 

1.Expressões	  
dos	  

participantes

2.Unidades	  de	  
Significado

3.Subcategorias
tématicas

4.Categorias	  
tématicas
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é viver, felicidade e bem-estar, agora nada - não sei, familiares- sagrado, ajudar- cuidar – 

educar – ensinar, perda do sentido, ausência do sentido, propósito divino, por um motivo, 

fé em Deus, Deus é poderoso, oração, louvor e leitura bíblica, tornar-se uma pessoa 

melhor, como uma oportunidade - de estar em pé, ser mais consciente, forma de ser e agir, 

relacionado ao cuidado da saúde física, paz interior, pensamentos, condutas, bem consigo 

em paz, esperançoso acredito na luz ao final do túnel, forte e lutador, valorar a vida, 

valorar o outro, voltados para moradia, formação intelectual, autoimagem e autoestima -

valores estéticos, voltado para o outro- na sua alteridade e voltado para o sentimental e 

amoroso. O quadro 4 a seguir representa os trechos dos depoimentos expressadas pelos 

participantes e as unidades de significado. 

Quadro 4- Expressões dos participantes e Unidades de Significado 

EXPRESSÕES DOS PARTICIPANTES UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

E1: Ter um Motivo de estar vivo, é estar vivo TER UM MOTIVO PARA 
VIVER 

E1, E8, E10, E11,17,E18: É tudo É TUDO 

E3: É Deus 
E6: A minha religião, a minha fé, me santo São Jorge. A Natureza CRENÇAS SAGRADAS 

E2,E3, E6, E16, Ter família FAMILIA 

E5: Viver, a vida é o suficiente É VIVER 

E7: Se você estiver bem é ser feliz, ser importante. FELICIDADE E BEM-
ESTAR 

E9: Agora não tá significando nada. Por mim, se Deus quisesse me 
levar, eu agradeceria. 
E12: Não sei, hoje não sei, Não sei que pensar ou fazer. 

AGORA NADA, NÃO 
SEI 

E2, E4, E6, E10: Minha família 
E3: meus filhos, meu sobrinho, meu Deus 

FAMILIARES, 
SAGRADO 

E1, E11: poder ajudar outras pessoas, E2, E5:cuidar dos meus filhos 
E8: ensinar os filhos, trabalhar,  E14: é a educação dos nosso filhos 

AJUDAR, CUIDAR, 
EDUCAR, ENSINAR 

E7: Não, não saberia disser, e tenho sentido, me sento Perdida sem 
perspectiva, eu era feliz, casada, saudável, Preocupada, vivendo 
chateada, decepcionada. PERDA DO SENTIDO 

E17: Me sinto presa, as vezes sem sentido AUSENCIA DO 
SENTIDO 

E4:entender que é o destino, aceitar que é o propósito de Deus. PROPÓSITO DIVINO 
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E1: acredito que todo passa por um motivo  
 POR UM MOTIVO 

 
E3,E5,E6,E8,E9,E10,E12,E14,: É ter fé, fé em Deus. FÉ EM DEUS 

E1: Deus é tudo, E13: O Senhor tem poder DEUS É PODEROSO 

E3: Oro muito a Deus, ele dar força, Deus que fortalece, no dia a dia. ORAÇÃO 

E14: ouvir louvor, gosto de ler a Bíblia e isso me fortalece, né, e eu 
gosto de ouvir louvores. 

LOUVOR E LEITURA 
BIBLICA 

E1: Tinha que passar para poder melhorar , aproveitar melhor, ser 
melhor 

TORNAR-SE UMA 
PESSOA MELHOR 

E14: Deus me deu essa oportunidade de tá em pé, e tá lutando pelos 
meus filhos, pela minha família, meus objetivos, eu sirvo de exemplo 
pra muita gente...a quem está passando por esse momento, e até 
mesmo por quem não está passando, então é exemplo que...assim... 

COMO UMA 
OPORTUNIDADE  
DE ESTAR EM PÉ 

E11: Agora a gente é mais consciência SER MAIS 
CONSCIENTE 

E1: Antes... eu era uma pessoa simples, fechado, e hoje eu posso dizer 
que sou bem melhor, mas aberto, e gosto muito de ajudar outras 
pessoas. 

FORMA DE SER E AGIR 

E6: cuido da minha saúde... gostar mais de mim mesma, aprendi a 
cuidar-me. 

RELACIONADO AO 
CUIDADO DA SAÚDE 

FISICA 

E17: Estar em paz consigo mesma, tranquila PAZ INTERIOR 

E15: pensamentos positivos PENSAMENTOS 

E2: Não ficar irritado, Se divertir o máximo que puder 
E13: não deixo pra amanhã o que tenho que fazer hoje CONDUCTAS 

E1:Bem comigo mesmo, fortalecido, em paz BEM CONSIGO EM PAZ 

E2:Esperançoso, acredito numa luz ao fim do túnel, apesar do que 
aconteceu, tô esperançoso 

ESPERANÇOSO 
ACRETIDO NA LUZ AO 

FINAL DO TUNEL 

E4:hoje se sente mais forte, lutadora FORTE E LUTADOR 

E4,E5,E6,E8,E12,E15: Valorar a vida VALORAR A VIDA 

E14: dou muito mais valor ao meu próximo.  VALORAR O OUTRO 

E8: Ter uma casa própria VOLTADOS PARA 
MORADIA 

E3: Voltar a os estudos, gostaria de ser uma assistente social. FORMAÇÃO 
INTELECTUAL 
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E6: Fazer outras coisas mas prazerosas 
E9: Eu gostaria de fazer uma viagem... Conhecer a Disney 
E10: Fazer cabelo, fazer trança. Fazer penteado 
E12: Perder peso 
E17: Fazer um esporte 

AUTOIMAGEM E 
AUTOESTIMA 

VALORES ESTÉTICOS 

E3: ver a família transformada 
VOLTADO PARA O 

OUTRO, NA SUA 
ALTERIDADE 

E7:um companheiro, estar com alguém 
VOLTADO PARA O 
SENTIMENTAL E 

AMOROSO 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A estrutura geral de significados descreve a forma como os participantes deste 

estudo narram as suas experiências singulares em serem pacientes com câncer o 

significado atribuído a esta vivencia.  

A sinopse foi desenvolvida como uma forma de concretizar os depoimentos dos 

pacientes, para uma melhor compreensão do fenômeno estudado. Está compõe os relatos 

universais dos depoentes e, portanto, não é uma estrutura conclusiva, já que a essência do 

fenômeno jamais é absoluta, mas o caminho de busca proporciona compreensões. A seguir 

a sinopse da estrutura geral composta pelas expressões das unidades de significado 

sublinhadas e que foram universais aos pacientes. 

 

Sinopse da estrutura geral 

A perspectiva acerca da própria vida para os pacientes com câncer é única já que 

cada sujeito vive sua experiência de forma diferente. Quando questionados ao respeito do 

que é a ¨vida¨ estes atribuíram a importância de ter um motivo para viver é tudo, constitui 

também as suas crenças sagradas, e principalmente, a família, como esse alicerce que dá 

significado na vida e um porque viver. Também foi considerado o simples fato de viver, 

dotado de felicidade e bem-estar.  

Para outros a vida pode simplesmente deixar de ter significado é interpreta-la neste 

momento de vida no agora, nada - não sei, isto é uma manifestação natural de um estado de 

sofrimento, onde a vida carece de sentido. 

Por sua vez atribuir um significado à vida não é uma tarefa fácil, mas é uma 

reflexão necessária, para alguns o sentido se encontra nos familiares- sagrado, aqueles que 
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representam o mais valioso para suas vidas, assim como o sagrado que inclui a sua fé em 

um ser todo poderoso. 

Ajudar- cuidar – educar – ensinar, são outras das atribuições do que seria ter um 

sentido na vida, poder exercer uma tarefa, uma missão e propósito, cheia a vida de sentido 

e, portanto, de motivos para viver. Por sua vez existem aquele que manifestam uma 

sensação de perda do sentido, na medida que a experiência com câncer interferiu nesse 

processo de uma vida com sentido e agora existe essa ausência do sentido. 

Apesar da vivencia com câncer, para alguns é possível atribuir que existe um 

propósito divino, que há um motivo, do porque estão atravessando esta situação, mesmo 

desconhecida, eles manifestam ter fé em Deus, em um Deus é poderoso, quem em seu 

tempo cumprirá esse propósito. 

Assim a maioria sendo fervorosos em sua fé praticam a oração, louvor e leitura 

bíblica, como forma de comunicação com Deus, como estratégias para enfrentar sua 

doença, e nestas praticas encontram paz e esperança. 

Todos em algum momento se questionam do porque da doença, e encontram 

respostas que lhes proporciona fé e coragem como tornar-se uma pessoa melhor, existe 

uma reflexão acerca de uma mudança necessária para a vida deles, sendo, portanto, a 

doença como uma oportunidade - de estar em pé, de testar sua garra e força interior.  

A experiência de estar doentes trás a possibilidade de ser mais consciente, uma 

consciência reflexiva que leva a uma mudança na forma de ser e agir, como se a partir da 

doença existisse um antes e um depois relacionado ao cuidado da saúde física, antes 

fumava agora não fuma mais, antes bebia e agora não bebe mais. Por sua vez alguns 

encontraram paz interior, evidenciando cambio nos pensamentos, sendo mais positivos 

perante os desafios da vida, também uma mudança na conduta, tentando viver de forma 

melhor, não deixando para o amanha o que pode ser feito hoje.  

Quando questionados os pacientes de como eles estavam se sentindo naquele 

momento da entrevista, diversas afirmações positivas foram manifestadas como estar bem 

consigo em paz, que apesar do diagnóstico pelo menos um se sentia esperançoso acredito 

na luz ao final do túnel, a maioria forte e lutador, e após do diagnóstico passaram a valorar 

a vida, valorar o outro, foi como um renascer para uma vida melhor. 

Pensar acerca do futuro, é uma estratégia para a compreensão da presença do 
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sentido da vida e os pacientes atribuíram que sim tem, ainda muitas coisas a serem 

realizadas, alcançadas como por exemplo planos voltados para moradia, ter sua casa 

própria, reformá-la ou mudar é um sonho para alguns. Por sua vez a formação intelectual, é 

seu desafio de vida atual, poder terminar os estudos, estudar novamente e ainda 

especializar-se, lhes proporciona um motivo para seguir com vida.  

Outros manifestaram que seu desafio de vida esta relacionado a autoimagem e 

autoestima -valores estéticos, poder melhorar seu aspecto físico, como perder peço, fazer 

exercícios, viajar, conhecer novos lugares, os desafia a estar melhor de saúde para 

conseguir alcançá-los. Finalmente o futuro para outros esta voltado para o outro- na sua 

alteridade  a família, seus seres queridos e a importância deles estar melhor de saúde para 

poder cuidar deles, ver eles crescer, e estar junto a eles, já para alguns os desafios do futuro 

estão voltados para o sentimental e amoroso, na esperança de reconstruir seu lar, ter uma 

pessoa do lado, casar novamente, ou casar pela primeira vez e o amor em sim é uma das 

fontes que lhes proporciona um sentido na vida e um motivo pelo qual vale a pena viver, se 

cuidar e seguir lutando apesar da enfermidade. 

 

5.2.2 Descrição das Subcategorias e Categorias Temáticas 

 

De acordo com o método de Amadeu Giorgi (POLIT; BECK, 2011, ANDRADE; 

HOLANDA, 2010), as categorias são formadas pelas unidades de significado, resultantes 

das transcrições dos depoimentos dos participantes da pesquisa, que sendo transformadas 

em expressões psicológicas e utilizando termos científicos possibilitam a compreensão das 

percepções e experiências vividas. 

Neste item apresenta-se as Subcategorias e as Categorias temáticas, assim como as 

quatro dimensões surgidas como resultado da análise dos depoimentos desta investigação. 

As categorias temáticas foram elaboradas a partir das subcategorias, mas com base no 

linguajar cientifico da teoria da psicologia e da Logoterapia de Frankl. Seguido das quatro 

dimensões que representam os temas gerais que compreendem todo o fenômeno surgido 

neste trabalho. Quadro 5. 
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Quadro 5- Subcategorias e Categorias Temáticas 

PRINCIPAIS ENFOQUES SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 

1.1 Significado voltado para algo 
ou alguém 

1. O significado da vida na 
experiência vivida 

1. A PERCEPÇÃO DO 
SIGNIFICADO E O 

SENTIDO DA VIDA NA 
EXPERIÊNCIA COM 

CÂNCER 

1.2 Significado voltado para viver 
e ter bem-estar 

2.1Orientado para alguém e uma 
tarefa a ser realizada 

2. A percepção do sentido da 
vida aqui e agora do paciente 

oncológico 

3.1 O Sofrimento vivenciado pelos 
pacientes é superior a qualquer 
possibilidade de vida 

3. O vazio existencial no 
paciente oncológico: quando 

a vida não tem mais 
significado nem sentido 

1.1 Atribuindo o porque da 
doença: O sofrimento como tarefa 
única. 

1. O coping religioso como 
enfrentamento da doença 

2. ESTRATÉGIAS DE 
ENFRENTAMENTO 

RELIGIOSAS E 
NOOLÓGICAS 

1.2 Encontrando conforto 
espiritual em Deus todo poderoso 

1.3 Tendo intimidade com Deus 
através da oração, louvor e leitura 
bíblica 

1.4 Tinha que passar para tornar-
me uma pessoa melhor: 
Sofrimento como triunfo e 
conquista humana 

2.1. Autodistanciamento uma 
atitude evidente da dimensão 
espiritual 

2.Atividades e passividades 
corretas de terceiro nível. 

 

2.1.1. A autocompreensão uma 
forma de se enxergar mais 
consciente e responsável 

2.1.2 A autorregulação uma 
atitude perante o sofrimento 
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1 Apesar do sofrimento ainda há 
esperança: Mantendo o sentido até 
o fim. A percepção ressignificada 

no aqui e agora apesar da 
doença 

3. RESSIGNIFICANDO A 
EXISTÊNCIA APESAR 
DO SOFRIMENTO DA 

DOENÇA: CÂNCER 2 Passei a dar mais valor a minha 
vida: Estar para além de si mesmo  

1 Realizações pessoais 

Desenvolvendo os valores de 
criação: Autotranscendência 

4. A PERSPECTIVA DO 
FUTURO: UMA TAREFA 
A SER REALIZADA OU 

UMA MISSÃO A SER 
CUMPRIDA 

2 Alteridade e vínculos de suporte 
afetivo: A caminho da 
contemplação amorosa 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O quadro apresentado traz uma visão panorâmica do fenômeno desvelado nos 

depoimentos das entrevistas, e serão bem discutidas nos próximos capítulos. 
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CAPITULO 6. A PERCEPÇÃO DO SIGNIFICADO E O SENTIDO DA VIDA DA 

EXPERIÊNCIA COM CÂNCER 

 

¨A percepção é fundante e inauguradora de todo e qualquer conhecimento, é a 

porta de entrada do mundo no homem¨.  MERLEAU-PONTY  

(FLORES; PEREIRA; SILVA, 2018).  

 

Ser diagnosticado com câncer é uma das noticias mais temidas e difíceis de aceitar, 

por ser ainda uma doença estigmatizada e relacionada com a morte e cujo tratamento pode 

ser longo, doloroso e penoso. A experiência de vivenciar esta doença é subjetiva, 

produzindo reflexões e mudanças no significado da existência humana e o que realmente é 

valioso e importante em ela (PALACIOS-ESPINOSA et al., 2015). 

Pensar sobre o que significa a vida e qual o significado da vida é uma apertura para 

a compreensão existencial do ser no mundo, da sua posição perante a própria vida e assim 

uma possibilidade de como esta pessoa enfrenta o desafio de vivenciar a doença.  

Na visão de Frankl, a percepção de sentido, significa a captação afetiva e cognitiva 

de valores, que dão coerência é identidade pessoal, sendo o vinculo de conexão com o 

mundo e com a tarefa que abraçamos. Por sua vez o significado da vida, pode ser 

entendido de forma individual em um momento particular da existência, baseado no marco 

cultural da pessoa, que influencia na tomada de decisões, atividades e objetivos 

(PALACIOS-ESPINOSA et al., 2015). 

Neste capitulo foram encontradas três subcategorias, a primeira é acerca do O 

significado da vida na experiência vivida, a segunda A percepção do sentido da vida aqui 

e agora do paciente oncológico, e a terceira: O vazio existencial no paciente oncológico: 

quando a vida não tem mais significado nem sentido, desdobradas a seguir. 
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6.1 O significado de vida na experiência vivida 

 

Conceituar temas como o significado da existência não é uma tarefa fácil de 

realizar já que precisam de uma reflexão profunda, mas é um convite que possibilita o 

encontro com o conhecimento e a percepção do ser interior, e o surgimento do ser 

espiritual, o qual emerge de forma transcendental perante os desafios que a própria vida lhe 

impõe. 

Concretizar o significado da vida e atribuir-lhe um valor é fundamental para a 

existência, mas pode chegar a ser um desafio, quando as dimensões psicofísicas do 

homem, se sobre põem a sua existência, isto é, quando o ser espiritual não é ativado. É 

portanto na dimensão espiritual ou noológica, que o homem pode se autodistanciar dos 

limites da dor, as perdas, as angustias, que a doença provoca e outorgar um sentido a sua 

vida apesar do sofrimento.  

O câncer é uma das experiências menos desejadas pelo ser humano, já que remete 

em primeira instancia a uma morte próxima, desta forma pensar que a vida pode significar 

alguma coisa na experiência com esta doença é um desafio, mas uma forma de indagar-se e 

pensar-se como ser no mundo em sofrimento, é uma maneira de evidenciar que a vida 

ainda é valiosa e vale a pena vivê-la. 

Dentre os depoimentos encontrados nos pacientes foram desvelados dois principais 

enfoques: O significado da vida: voltado para algo ou alguém e o significado da vida: 

voltado para viver e bem-estar.  

 Se autoquestionar sobre o que é o significado da vida é uma forma de olhar para si 

próprio e mobiliza o psiquismo, a razão, mas principalmente o noético ou espiritual para 

encontrar uma resposta no que à de maior valor na existência, nesta tarefa as crenças e os 

valores que permeiam o ser no mundo é o que vem a luz na consciência.  

  

 6.1.1 O significado voltado para algo ou alguém 

 

Na visão de Frankl o ser humano não fica fechado em si mesmo, em suas próprias 

limitações, mas que é capaz de transcender-se e orientar sua vida a algo ou alguém 
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(ORTIZ, 2013). 

 Nos significados voltados para algo, se evidencia que os pacientes atribuem ter um 

motivo para viver, uma tarefa, um fazer, um realizar algo que esta para fora de si e voltado 

para um outro, nesta perspectiva Frankl afirmou que um dos motores da vida se encontram 

na realização dos valores de criação, referindo-se a todo o que o ser por realizar. Assim nos 

depoimentos o ter um motivo para viver foi uma das unidades de significado nesta 

subcategoria a saber: 

¨Ter um Motivo de estar vivo, é estar vivo.¨ E1 

¨Ter alguma coisa para se preocupar, Fazer algo a mais.¨ E2 

¨Você poder ajudar as outras pessoas sem, assim, interesse algum e poder 
ajudar e você se sentir bem com isso.¨ E13  

¨Tentar ajudar de alguma maneira as pessoas, e...tentar sempre buscar nas 
pessoas o que ela tem de melhor.¨ E14 

¨Cuidar dos filhos e marido, tentar viver da melhor maneira possível ser uma 
pessoa do bem, fazer o bem, tentar fazer o bem, ser feliz pelas conquistas que eu 
gosto.¨ E19 

 

Outras das unidades de significado que compõem o significado da vida voltado 

para algo é de um ¨Tudo¨, na tentativa de aglutinar um todo vivido, uma totalidade que 

aborda coisas importantes e representar o que é viver. 

 
¨A vida é tudo.¨ E1, E8, E10, E11 

¨Tudo o que eu gosto.¨ E5, 

 ¨Tudo o que é importante.¨ E6 

 

No significado da vida voltado para alguém, foi desvelado o valor sagrado com um 

maior número de respostas, evidenciando que a vivencia da fé e da religiosidade de forma 

constante, influência a forma de se auto perceber, perceber o mundo e sua relação com o 

mundo. Assim as crenças em um ser superior dotado de todo poder, divindade e amor, que 

outorga a vida como um dom, um presente, uma dadiva, uma possibilidade de fazer e 

exercer uma tarefa, um propósito, quem determina o inicio e o final da vida assim como 

quem permite o que acontece em ela. 

 
¨É o Amor.¨ E2, E10, E14 

¨ É Deus.¨ E3 

¨ É dadiva de Deus.¨ E4 
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¨Amar...até onde Deus quiser que eu esteja aqui nesse mundo, Deus nos permite 
estar viva, né... a gente aproveitar cada dia melhor do que o outro dia.¨ E11, 

¨É que Deus já te deu a vida.¨ E13 

¨É um dom de Deus, é uma troca.¨ E14 

 
 

6.1.2 O significado voltado para viver e ter bem-estar 

 

No significado voltado para viver e ter bem-estar, viver é um verbo que se realiza 

de forma subjetiva, cada caso terá sua própria experiência do que é viver, como viver e 

porque viver. Na perspectiva de Frankl viver não significa outra coisa que arcar com a 

responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das 

tarefas colocadas pela vida a cada individuo, pelo cumprimento da exigência do momento 

(FRANKL, 1991). 

 Nos depoimentos o significado de vida está relacionado ao viver e tudo o que 

possibilita, requer, aborda, limita e permite a experiência de estar no mundo. 

¨Viver, a vida é o suficiente.¨ E5, E9 

¨É você viver e ter um propósito na vida.¨ E7 

¨É viver a cada dia... a gente se sentir viva.¨ E11 

¨É poder estar vivendo viver, viver bem.¨ E15, E10 

 

Deslumbrar que o bem-estar está relacionado ao viver não estaria errado, porque ao 

final ninguém quer viver sem bem-estar, o próprio organismo psicofísico perante uma 

desregulação ou alteração procura um equilíbrio uma homeostase, porém só a capacidade 

transcendental do homem possibilitaria continuar vivendo ainda na ausência do bem-estar. 

 Um dos valores que o homem pode considerar como indispensável para a vida, são 

os valores vitais, nos quais o valor esta fundamentado no bem-estar, a saúde, a força, a 

produtividade (ORTIZ, 2013), desta forma relacionar o significado de vida ao estado 

físico, mental e espiritual é uma estratégia de compreensão sobre a existência, mas que na 

falta de um destes bens a vida pode ser interpretada de forma negativa ou perder o seu 

sentido. 
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 Nos depoimentos também foi desvelado que a vida é ser feliz ou ter felicidade: 

  
¨Encher a vida de felicidade.¨ E1 

¨Se você estiver bem é ser feliz, ser importante.¨ E7 

¨Felicidade.¨ E10  

¨Ser Feliz.¨ E19 
 

A felicidade é subjetiva e pode estar presente em diferentes momentos da vida 

assim como sua ausência, afirmar que a vida é sinônimo de felicidade, seria um risco, na 

medida que se não se é feliz, portanto não existe vida. Na visão de Frankl a felicidade é 

uma consequência de encontrar o sentido da vida, é o resultante, é a sensação de satisfação 

por realizar o propósito ou missão da vida: 

 
A felicidade não é somente o resultado da planificação do sentido, mas também é 
um aspecto mais geral, é um efeito colateral, não procurado da 
autotranscendência (FRANKL, 1999, p. 6). 
 

 Assim o significado da vida para alguns esta relacionado a um outro ou algo em 

quanto para outros depende da forma de viver e de ter bem-estar. Na próxima subcategoria 

foi desvelada a percepção acerca do sentido da vida no momento da entrevista para o 

paciente com câncer.  

 

6.2 A percepção do sentido da vida aqui e agora do paciente oncológico 

  

 De acordo com Merleau-Ponty o corpo é o veículo do ser no mundo e por meio 

dele é possível percebê-lo (MERLEAU-PONTY, 1999). Apesar de que o corpo esteja 

adoecido é possível concretizar a percepção, graças a que esta se da no contato com o 

mundo, pois é no mundo que se afirma. 

Em uma condição de vulnerabilidade como o padecimento de câncer, existe uma 

abertura para reflexionar acerca do valor da vida, da família, o sagrado, o trabalho, e todo o 

que move a pessoa a seguir vivendo, devido as experiências vividas e os laços criados com 

o que há de maior valor no mundo, no outro e consigo mesmo (MERLEAU PONTY, 

2004).  
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 Indagar aos pacientes sobre o sentido da vida naquele momento da entrevista, 

demostrou que era uma pergunta que nunca antes tinham respondido, e foi uma 

oportunidade para pensar e interiorizar acerca do que há de maior valor na vida deles e 

pela qual vale a pena viver, apesar da situação de dificuldade. Nesta categoria foi 

encontrado um enfoque especifico acerca da atribuição do sentido orientado para alguém e 

uma tarefa a ser realizada, descrita a seguir.  

 

6.2.1 Orientado para alguém e uma tarefa a ser realizada 

 

 O sentido da vida neste aspecto esta orientado para alguém, um outro que reflete o 

que há de maior valor e importância na existência do paciente, neste caso Deus como ser 

superior e dador da vida, representa para alguns o seu sentido, quem colma de capacidades 

espirituais para superação da adversidade e a família, principalmente as pessoas que 

dependem emocional e economicamente deles, como os filhos, netos e sobrinhos.  

 
¨Minha família.¨ E2, E4, E6, E10 

¨Meus filhos, meu sobrinho, meu Deus.¨ E3 

¨Minhas filhas, né, que eu tenho uma filha casada, tenho netos, tem minha filha 
mais nova, solteira, então elas são o sentido da minha vida, né...¨ E13 

¨Meus filhos, família, sobrinha.¨ E17  

¨Deus no coração, comunhão com ele, família, vizinhos.¨ E18   

¨Ter a Deus na minha vida.¨ E19 

   
Assim, ter um outro pelo qual viver é um motivo fundamental que move o 

organismo psicofísico para manter-se em funcionamento, de forma que a existência se faz 

mais significativa quando se tem alguém. 

 Na teoria de Frankl quando as pessoas estão vivenciando uma situação limite, onde 

a vida esta em risco, procuram encontrar algo no que aferrasse a ela, seja o amor pelos 

filhos, em outro, em um talento para ser usado, ou ainda em velhas recordações que 

precisam ser preservadas (FRANKL, 1991). 

 Ainda segundo Frankl, um dos caminhos para o encontro com o sentido é por meio 

da realização de valores de criação: que fazem referencia ao sentido que se desvela no que 

se da ao mundo, todo o que se cria, aporta, desenvolve, uma tarefa, um trabalho, uma 
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atividade, uma função e todo o sentido que se encontra no dar (FRANKL, 1991; ORTIZ, 

2017). 

 Dentre a maioria dos relatos foram encontrados em comum os verbos ajudar, 

cuidar, educar e ensinar, evidenciando que o motivo para viver esta na realização de uma 

obra pessoal, uma tarefa para ser realizada por aquela pessoa e pela qual precisa seguir 

em frente e lutar contra as tempestades da vida para exercer com responsabilidade seu 

dever - ser no mundo. 

 
¨Poder ajudar outras pessoas¨. E1, E11 

¨Acordar cedo e trabalhar pela família, responsabilidade que é ter a família e 
deixar uma marca, cuidar dos meus filhos.¨ E2, E5. 

¨ Ensinar os filhos, trabalhar.¨ E8. 

¨Ajudando, aprendendo também, né, e a questão da responsabilidade, que é a 
educação dos nossos filhos, tá buscando e mostrando a eles é... o caminho que 
nós acreditamos que seja o melhor.¨ E14 

¨Poder estar ajudando outras pessoas como meu aprendizado pelas coisas que 
estou passando e ajudar lá na frente também.¨ E15. 

¨Criar meus filhos, ver eles na faculdade.¨ E16 

 
O conjunto anterior de relatos reafirma a visão de Frankl sobre o sentido apesar do 

sofrimento: 

Uma vez que cada situação na vida representa um desafio para a pessoa e lhe 
apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, inventar a questão pelo 
sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido 
da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em 
suma, cada pessoa é questionada pela vida; e ela somente pode responder à vida 
respondendo por sua própria vida; à vida ela somente pode responder sendo 
responsável. Assim sendo, a Logoterapia vê na responsabilidade a essência 
propriamente dita da existência humana (FRANKL, 1991, p. 63). 

 

 Esta construção de sentido é possível no pensamento merleaupontyano, devido a 

consciência dada pelo sujeito, e conclui-se que naquele momento da entrevista, dito 

sentido esta relacionado para uns: ¨um outro¨ é a fonte do seu maior valor na vida, o que 

lhe inspira para seguir com vida e para outros: esta em ¨uma tarefa¨ a ser realizada uma 

missão a ser cumprida. 

 A seguir destacamos uma outra subcategoria que surgiu em alguns pacientes ao 

respeito do seu sentido da vida, trata-se daquele que manifestaram não ter nenhum ou 

ausência de sentido, evidencias segundo Frankl do chamado Vazio existencial (FRANKL, 
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1991). 

 

6.3 O vazio existencial no paciente oncológico: quando a vida não tem mais 

significado nem sentido 

 

 O estudo mostra a evidência de que a vida não tem mais significado para alguns 

pacientes. O processo de negação, frustração e desespero pela perda da saúde é uma reação 

psicológica que faz parte do luto, é uma fase que já é esperada em qualquer tipo de perda, 

mas se espera que pelo bem-estar psicofísico a regulação do emocional volte ao seu estado 

de equilíbrio. Mas quando após um período prolongado o paciente ainda não consegue 

chegar a dito estado, pode estar capsulado em um outro patamar denominado por Frankl de 

neurose noogênica (ORTIZ, 2013), um estado de trauma que impede a dimensão espiritual 

ser deslocada ao plano da consciência e por sua vez exercer a estratégia de 

autotranscendência que não limitado pelo psicofísico ultrapassa toda e qualquer 

dificuldade para ir mais além do percebido pelo corpo e pela mente. 

 Dentre as respostas encontradas ao que significa a vida dois relatos chamaram a 

atenção: 

¨Agora não tá significando nada. Por mim, se Deus quisesse me levar, eu 
agradeceria.¨ E9 

¨Não sei, hoje não sei, Não sei que pensar ou fazer.¨ E12 

 

O câncer é uma das doenças que impossibilita ao paciente em muitos dos casos 

exercer suas atividades cotidianas como trabalhar, estudar, cuidar dos familiares e realizar 

as atividades de lazer, isto devido ao processo de tratamento ao que deve ser submetido, 

reduzindo as forças físicas e surgindo alterações emocionais, como presença de sinais e 

sintomas de depressão, ansiedade, stress (MEDEIROS et al., 2019), e em alguns casos se 

evidencia sentimentos negativos, falta de fé e esperança no futuro, assim como a perda dos 

motivos para viver e o sentimento de que a vida não tem mais valor ou um sentido.  

Este sentimento de sem sentido é denominado por Frank como vazio existencial, 

um vazio interior cuja sensação é a de estar presos, surgindo uma sensação de tédio 

(FRANKL, 1991), de frustração, uma perda continua do prazer, da felicidade, não 
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conseguindo encontrar nada bom nas coisas, como se a visão ao respeito do mundo 

exterior fosse continuamente escura e negativa, não encontrando, portanto, um desejo de 

viver. Neste apartado foi encontrado o enfoque O sofrimento vivenciado pelos pacientes é 

superior a qualquer possibilidade ainda de vida, descrito a seguir. 

 

 6.3.1 O sofrimento vivenciado pelos pacientes é superior a qualquer     
possibilidade de vida 

 
 Este enfoque representa um risco para a pessoa já que a falta de encontrar um valor 

para a sua existência, pode remeter a pensamentos suicidas, alertam a atitudes como a falta 

de aderência ao tratamento, interrupção do medicamento, falta de autocuidado e o cuidado 

dos outros, aumentando as sensações de mal-estar físicas e psicológicas e o conjunto do 

que representa para ela existir. 

Através das entrevistas foi desvelado que alguns dos pacientes apresentam a 

ausência ou perda do sentido para suas vidas, na medida que aquilo que os ligava à vida 

não existe mais, isto referindo-se à deterioração da saúde, e tudo o que implica estar doente 

como a impossibilidade de voltar ao seu trabalho, fonte de todo sentido para alguns, para 

outros as alterações emocionais consequentes do estado físico, que afetam o 

relacionamento com o outro e alteram a própria percepção da vida: 

 
¨Não. Não tenho mais sentido na vida, assim...eu digo...Não tenho mais nada 
que me prenda aqui, não. É como se eu tivesse morrido. Péssima...Eu não 
consigo sentir, eu não consigo mais gostar, amar...nada.¨ E9 

¨Antes tinha razão para viver, era feliz, tudo tinha razão de vida. Agora não. 
Amargurada, por conta da situação de enfermidade, a cirurgia, a perda do 
peito, as limitações, a roupa não fica legal.¨ E12 

 

Nesta condição de sem sentido a pessoa pode apresentar pouca aderência ao 

tratamento, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, uma incredulidade com relação 

ao sagrado ou religioso e seu estado de saúde física é diminuída, ficando propensa a 

desencadear sinais e sintomas significativos a nível psicológico como a depressão. 

Os sentimentos negativos, a frustração, e a sensação de uma vida sem perspectiva 

são comuns em quem não consegue se distanciar da situação de sofrimento e, portanto, 

impede exercer a sua espiritualidade e encontrar um motivo para viver. 
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¨Não, não saberia disser se tenho sentido, me sinto perdida sem perspectiva, eu 
era feliz, casada, saudável, agora estou preocupada, vivendo chateada, 
decepcionada.¨ E7 
 

Por sua vez o diagnóstico do câncer pode ser dado em um momento da vida da 

pessoa que geralmente não se espera, surge em momentos que sentem tê-lo todo, serem 

felizes, estão no auge do seu trabalho, assim ao deparar-se com esta nova realidade é causa 

de trauma, de esse sentimento de sentir-se sem chão. 

 
¨As vezes me sinto de mão e pê atado, pela situação financeira de hoje em dia.¨ 
E3 

¨Sem chão, abrir mão de muita coisa, antes era muito ativa.¨ E8 

¨Eu não posso trabalhar em salão por causa do cheiro dos produtos químicos.¨ 
E13 

 
A impossibilidade de atribuir um sentido na vida quando se atravessa uma situação 

limite na perspectiva Frankliana esta dentro das neuroses noogênicas, o que resulta difícil 

assumir com responsabilidade uma missão para sua existência: 

 
Neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de 
problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de 
sentido desempenha papel central (FRANKL, 1991, p.59). 

 

A restrição do espiritual impede o encontro com o sentido, e a dimensões 

psicofísicas governam sobre a mente e o corpo, vivendo num continuo sofrimento, a 

depender da sua condição física, seu estado emocional e assim sem perspectiva do futuro. 

Na visão de Viktor Frankl é possível outorgar um sentido na vida quando se 

atravessa por uma situação limite, que lhe permite a pessoa transcender sobre as 

experiências positivas e negativas (PALACIOS-ESPINOSA et al., 2015), porém é 

necessário trabalhar a dimensão mais humana a espiritual ou noológica, fazendo uso dos 

seus recursos para a possibilidade ultrapassar toda barreia imposta pelo psicofísico e 

encontrando sim um sentido pelo qual vale a pena seguir vivendo. 
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CAPITULO 7. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO RELIGIOSAS E 

NOOLÓGICAS 

 

¨A capacidade humana possibilita transformar criativamente os aspectos  

negativos da vida em algo positivo ou construtivo¨ VIKTOR FRANKL 
(FRANKL, 1991, p. 75) 

 

O enfrentamento é um tipo de resposta dinâmica, automática e multidimensional 

que é gerada perante uma situação percebida como estressante, as formas de contestar a 

ditas ameaças vai depender da interação de cada pessoa e seu mundo (FERNANDEZ, 

2006). As circunstâncias serão avaliadas como intimidantes de acordo com à estrutura 

psíquica e de personalidade, a qual desenvolve modos de ser, mover-se e conviver com a 

realidade seletiva que percebe, de forma que a realidade com a que lida, esta mediada pelo 

seu organismo psicofísico (ORTIZ, 2017). 

A doença oncológica resulta atemorizante, já que vem com uma carga socialmente 

negativa que pode colocar termino final à vida, assim como ser um processo em alguns 

casos longo, de sofrimento físico e psicológico. A reação perante esta enfermidade varia 

em função da própria doença como sua localização, sintomas, o tipo de tratamento, assim 

como as experiências pessoais de cada um, que antecederam o diagnóstico, o processo de 

adoecer, o diagnóstico e as múltiplas variáveis da vida social, afetiva, econômica, etc., 

assim como da sua personalidade e dos recursos internos que foram formados para o 

enfrentamento pessoal e subjetivo perante as situações de estresse.  

Este tipo de reações para enfrentar qualquer tipo de ameaça é chamado de 
estratégias de enfrentamento ou coping. Neste capitulo irá se discutir sobre duas 
subcategorias encontradas no enfretamento da doença desveladas pelos pacientes. No 
primeiro momento será discutido o coping religioso como enfrentamento da doença, 
seguido das estratégias noológicas denominadas na visão Logoterapêutica de atividades e 
passividades corretas de terceiro nível. 

 

7.1 O coping religioso como enfrentamento da doença  

 

O coping religioso é uma das estratégias utilizadas por pessoas de diferentes 
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culturas que praticam uma religião, e através dos anos tem evidenciado melhores desfechos 

na saúde física e mental, assim como uma melhor qualidade de vida especialmente em 

doenças crônicas como o câncer.  

Todas as pessoas têm um sistema de crenças e práticas que influenciam no modo 

como percebem e lidam com as situações difíceis da vida (FOCH; SILVA; ENUMO, 

2017). A religião é parte primordial deste sistema e está presente nas cinco funções 

principais de coping: 

 

1)   Busca de significado da situação  

2)   Busca do controle da situação 

3)   Busca do conforto espiritual 

4)   Busca de intimidade com Deus e com os outros 

5)   Transformação da própria vida (FOCH; SILVA; ENUMO, 2017,    

PARGAMENT; KOENIG; PEREZ, 2000). 

 

Por meio dos depoimentos foram encontrados quatro das funções de coping 

religioso descritas nas seguintes categorias: 

Quadro 6- Funções de coping religioso e as categorias desveladas nos depoimentos 

Funções de Coping Religioso Categorias desveladas nos depoimentos 

A busca do significado da situação Atribuindo o porque da doença 

A busca do conforto espiritual Encontrando conforto espiritual em Deus 
todo poderoso 

A da intimidade com Deus  Tendo intimidade com Deus através da 
oração, louvor e leitura bíblica 

A transformação da própria vida. Tinha que passar para tornar-me uma 
pessoa melhor 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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7.1.1. Atribuindo o porque da doença: O sofrimento como tarefa única  

 

Indagar e encontrar uma reposta as situações adversas é um dos mecanismos 

naturais do homem na tentativa de compreender e enfrentar os momentos difíceis. 

Atravessar por dificuldades que são impostas pela própria existência como o câncer, o qual 

não se tem a oportunidade de escolher querer ter ou não, se tornam grandes desafios para 

quem padece dela.  

Nos depoimentos foram desvelados que a fé e Deus e a pratica da religião são 

fontes de entendimento e compreensão dos porque das dificuldades adversas. 

 
¨Entender que é o destino, aceitar que é o propósito de Deus.¨ E4 

¨Deve ter algum propósito..Deve ser pra mim tomar alguma posição de alguma 
coisa que eu ainda não sei o que.¨ E11 

¨Eu acho que tem um propósito, eu acho que tudo tem um propósito na vida, 
porque se Deus não permitisse eu não estaria doente, se Ele permitiu é porque o 
propósito de eu ser mais...¨ E13 
 

Saber que existe um propósito na situação vivida traz uma sensação de paz e 

tranquilidade, que possibilita levar a doença em outro nível, o nível da fé, da esperança que 

esta sendo cumprido um propósito divino na vida delas, neste sentido Frankl afirmou ao 

respeito das dificuldades que: 

 
Quando um homem descobre que seu destino é sofrer, tem que ver neste 
sofrimento uma tarefa sua e única. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa 
conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo-centro 
deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela isso, e ninguém pode 
substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta este 
sofrimento está também a possibilidade de uma vitória única e singular 
(FRANKL, 1991, p. 49). 

 

De acordo a perspectiva anterior, dois depoimentos afirmaram entender que existe 

um propósito na situação sim, mas que é uma cruz ou um peso que elas podem levar: 

 
¨Deus nunca dá uma cruz que não pode carregar.¨ E9 

¨Eu acho que é o propósito, assim, porque se Deus me deu esse problema pra 
mim é porque Ele sabe que eu posso carregar, né.¨ E10 
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Utiliza a cruz como metáfora, pode ser associada a uma missão de vida que é 

exclusiva da pessoa e precisa ser cumprida, mesmo que isto atribua sofrimento, elas se 

sentem que podem sobre levar e superá-las. 

Outras das atribuições do porque da doença esta relacionado a um Motivo 

desvelado o a ser desvelado, neste sentido procura-se alguma situação que ainda precisa 

ser resolvida, realizada ou aperfeiçoada pela própria pessoa. 

¨Acredito que tudo passa por um motivo.¨ E1  

¨Acho que cuidar melhor dos meus filhos.¨ E5 

¨Cuidar do meu filho.¨ E7 

¨Deve ter sim. Irei descobri-lo.¨ E12 

 

Na mesma perspectiva deslumbrar que as situações difíceis se apresentam na vida 

são para que os outros no seu entorno experimentem uma mudança ou transformação:  

 
¨Depois da cirurgia teve uma união familiar (Union Familiar),:tem sido tudo 
para o bem.¨ E3 

 
Desta forma atribuir um significado a doença proporciona um melhor 

enfrentamento da doença na perspectiva religiosa. Ajuda na superação dos tempos de 

dificuldade no percurso do tratamento, na aproximação familiar, na própria percepção da 

vida e acreditar num futuro melhor para sim e para os mais próximos.  

 

7.1.2 Encontrando conforto espiritual em Deus todo poderoso 

 
Quando a pessoa é diagnosticada com o câncer, existe um movimento do circulo 

familiar e socioafetivo quando positivo, de manifesta atitudes de carinho e empatia pela 

situação vivida, se evidencia uma aproximação maior para com o doente e surgem 

sentimentos de querer acompanhar ao paciente de forma mais presente, dar maior cuidado 

e atenção, gestos que antes do diagnóstico não tinha sido revelado para este.  

Esta experiência evidencia o amor das pessoas conhecidas e ainda as que durante o 

processo de tratamento são reveladas. Porém existem momentos de solidão e de dor, de 

desconforto e mal-estar biológico e psicológico que não podem ser compartilhados com os 

outros, sendo, portanto, nesta experiência do ser, que surge á necessidade de procurar ajuda 
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sobrenatural, de ter uma experiência espiritual, ligado a uma presença divida que lhe 

proporcione um conforto, uma sensação de paz, no momento de crise.  

Nesta perspectiva Frankl relatou que nos campos de concentração ele próprio e as 

pessoas a seu redor invocavam a Deus, como fonte de auxilio e conforto espiritual, em 

frases como ¨Só Deus sabe¨, ¨a não ser seu Deus¨11. Características similares foram 

desveladas pelos pacientes nos depoimentos a seguir: 

 

¨Só Deus ajuda.¨ E5, E19 

¨Por a Deus na frente, Deus seu acompanhante, pois tem caminhado sozinha 
durante o tratamento.¨ E12 

¨Eu me agarro muito com Deus, tudo o que vou fazer eu peço direção a Deus 
para me ajudar, pra me dar força, pra me capacitar, pra mim poder...tanto 
ajudar a mim quanto ajudar as outras pessoas, entendeu.¨ E13 

¨Deus vem te deixar mais forte, ter fé em Deus, mesmo que seja difícil.¨ E19 

 

Desta forma confiar no ser superior, Deus quem tem o poder sobre tudo, ajuda no 

enfrentamento da doença na medida que proporciona sensações de paz interior, (na 

confiança que está sendo feito a sua vontade,) de força, ajuda, direção, quem capacita para 

o autocuidado e o cuidado dos outros como relatado nos depoimentos a seguir: 

 
¨O Senhor tem poder.¨ E13 

¨Eu acredito em um Deus vivo, que me dá esperança e confiança no futuro, Deus 
é tudo.¨ E1 

¨É ter fé, fé em Deus.¨ E3,E5,E6,E8,E9,E10,E12,E14 

¨Confiar em Deus, saber que tô fazendo a vontade dele.¨ E5 

¨Eu me apegava, confiava em Deus e confio ainda, né, claro, isso me ajudou 
muito a me dar força.¨ E11 

 

Portanto foi evidenciado que os pacientes com alguma ligação espiritual ou 

religiosa, expressam estar mais fortalecidos, esperançosos e encorajados para enfrentar de 

forma mais positiva os desafios que o tratamento e a doença impõem.  

 

7.1.3 Tendo intimidade com Deus através da oração, louvor e leitura bíblica 
 

Ter comunhão com Deus implica um ritual que de forma subjetiva, livre e 



 
 
 

94 

espontânea, precisa ser cultiva e realizada constantemente, estas atividades que elevam ao 

ser humano ao mundo do invisível e do sobrenatural, muito utilizadas em diversos 

momentos da vida, mas principalmente quando atravessados por uma situação de 

enfermidade. 

Frankl como medico, psiquiatra e neurologista teve diversos pacientes cuja fé 

estava sobre qualquer situação de enfermidade, e ele afirmou:  

No entanto, quando o paciente está sobre o chão firme da fé́ religiosa, não se 
pode objetar ao uso do efeito terapêutico das suas convicções religiosas e, assim, 
ao aproveitamento de seus recursos espirituais (FRANKL, 1991, p. 67). 

 

Portanto ele procurava colocar-se no lugar do paciente para entender um pouco 

melhor como a fé e suas convicções religiosas ultrapassavam a esfera natural do tratamento 

terapêutico e pelo mesmo viés levá-los a que de forma livre e responsável aceitarão o 

tratamento. 

Portanto não se trata de ignorar a fé do paciente mas potencializar seus recursos 

espirituais para o enfrentamento da doença. Desta forma vivenciar a religiosidade na 

experiência de enfermidade são parte comum das atitudes de quem esta doente, com foi 

relatado nos depoimentos a seguir: 

 
¨Oro muito a Deus, ele da força, Deus que fortalece, no dia a dia.¨ E3 

¨Pede ajuda a Deus, sem ele não é possível viver. Sentir a Deus.¨ E4 

¨A oração.¨ E8 

¨Eu gosto de levantar, botar meu joelho no chão e orar a Deus, Gosto de ler a 
Bíblia e isso me fortalece, né, e eu gosto de ouvir louvores.¨ E14 

 

A oração é uma forma de comunicação divina, um contato e uma ligação direto 

com o sobrenatural, é uma forma de conversar e colocar para fora de si, todo o sofrimento, 

uma forma de manifestar os sentimentos as emoções sejam positivas, negativas ao respeito 

da experiência vivida. A fé que esta ligada a esta ação de conversação, influencia no 

crescimento espiritual e certamente nos comportamentos e atitudes perante a situação 

vivida.  

Ouvir louvor é uma outra forma de comunicação que possibilita a expressão do 

interior e uma ligação com o sagrado, traz sentimentos de descanso e alivio. A leitura 

bíblica por sua vez é uma fonte de inspiração e fortalecimento da fé, devido as inúmeros 
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passagens que trazem esperança de um futuro melhor. 

7.1.4 Tinha que passar para tornar-me uma pessoa melhor: Sofrimento como 
triunfo e como conquista humana 

 

Frankl afirmou acerca das potencialidades humanas perante o sofrimento que:  

 
Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente 
humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma 
tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista 
humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação - podemos pensar 
numa doença incurável, como um câncer que não se pode mais operar - somos 
desafiados a mudar a nós próprios (FRANKL, 1991, p. 64). 

 
Em concordância a perspectiva de Frankl foram desvelados os seguintes depoimentos: 

 
¨Tinha que passar para poder melhorar, aproveitar melhor, ser melhor.¨ E1 

Tornar-me uma pessoa melhor...Melhorou para ser mais humana...viver uma 
vida melhor da melhor forma possível¨ E3 

¨Ser uma pessoa melhor, tem que mudar para melhorar, se mais humilde.¨ E6 

¨Ser melhor e dar o melhor de mim.¨ E15 

 
Atribuir que a doença TINHA que acontecer é uma forma de tomar consciência dos 

benefícios que esta experiência vivida lhe pode estar oferecendo, como parte de uma 

oportunidade para exercer com responsabilidade sua forma de viver, para sim e 

consequentemente para com os outros: 

 
¨Deus me deu essa oportunidade de tá em pé, e tá lutando pelos meus 
filhos, pela minha família, meus objetivos, eu sirvo de exemplo pra muita 
gente...a quem está passando por esse momento, e até mesmo por quem 
não está passando, então é exemplo que...assim...¨E14  

¨Ajuda a ver quem são os amigos de verdade, aprender que nem todos 
são amigos, que a gente não pode contar com as pessoas nem ficar 
dependendo delas; eu achava que precisava ver a casa cheia de gente, 
mas é muito mais do que quantidade é qualidade.¨ E15 

 

7.2. As estratégias noológicas denominadas na visão Logoterapêutica de atividades e 
passividades corretas de terceiro nível. 

 
Nas diferentes formas de psicoterapia se planteiam as formas ou estratégias que o 
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psiquismo utiliza para lidar com os estressores, os mecanismos de defesa (psicanalise), 

estratégias de enfrentamento (terapia cognitiva), rendição, evitação ou compensação de 

esquemas (terapia de esquemas), mastery (terapia metacognitiva), o atividades e 

passividades (ORTIZ, 2013, ORTIZ, 2011). 

Na visão de Frankl as estratégias de enfrentamento passividades e atividades a 

diferencia das demais propostas de psicoterapia, em diversos aspectos o primeiro que vai 

depender do nível de restrição que o organismo psicofísico exerce sobre a pessoa, os níveis 

de flexibilidade e seus recursos noológicos.51 E segundo que estratégias de enfrentamento 

passam a serem meramente automáticas e inconscientes, mas também tem um caráter 

proativo, consciente e espiritual (ORTIZ, 2011). 

Assim as atividades e passividades corretas para a Logoterapia requerem um maior 

esforço reflexivo e maior expressão do noológico, onde a pessoa toma distancia dos seus 

sintomas em vez de lutar ou fugir contra eles e dirigir-se para o sentido na vida (ORTIZ, 

2016). 

Quando o organismo psicofísico facilita a expressão do noético surge uma captação 

da realidade mais nítida, clara e transparente, o campo fenomenológico capturado é uma 

perspectiva mais fácil de ampliar facilitando de estar forma outras possíveis realidades de 

existência, que a mera condição restrita de enfermidade (ORTIZ, 2016). 

A ordem entre as estratégias de primeiro, segundo, terceiro e quarto nível, esta 

determinada pela restrição que exerce o organismo psicofísico sobe a pessoa (ORTIZ, 

2013), para maior entendimento veja-se (Quadro 7): 

 

Quadro 7- Principais Características das atividades e Passividades segundo a Logoterapia 

Atividades e Passividades na teoria 
da Logoterapia 

Características principais 

Atividade e Passividade Incorretas 
de Primeiro Nível 

São estados onde a restrição da dimensão 
espiritual é evidente, já que o psicofísico procura 
a homeostase imediata, dando uma percepção 
subjetiva da realidade em curto tempo. Exemplos 
claros como automedicação, compulsões, a 
agressividade, a culpa, ansiedade, emoções 
negativas, depressão entre outras. 
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Atividade e Passividade Incorretas 
de Segundo Nível 

Sem potencia para resolver a situação. A 
restrição não permite que a pessoa saia de si. Se 
evidencia quando atitudes como lutar com o 
mundo, prevê situações de risco e ameaça. 
Existem mudanças no ambiente, é um 
movimento psicológico e posteriormente 
biológico para enfrentar a situação de 
adversidade, evidenciada pela frustração e vazio 
existencial na elaboração de uma personalidade 
inautêntica. 

Atividade e Passividade corretas de 
Terceiro Nível 

São aquelas que através dos recursos noético 
como o autodistanciamento, se controlam as 
atividades de 1o e 2o nível, fazendo oposição ao 
psicofísico em busca de distensão. Implica o 
enfrentamento proativo, orientação para o futuro 
como desafios e objetivos. Incluindo a regulação 
emocional.  

Atividade e Passividade corretas de 
Quarto Nível 

São aquelas onde se aceitam os próprios limites, 
possibilitando maior abertura do espiritual para a 
consolidação do sentido da vida, a captação dos 
valores e o relacionado ao transcendente 

Fonte: Elaboração do próprio autor a partir de (ORTIZ, 2013). 

 

Na análise das entrevistas foi possível identificar como estratégias de 

enfrentamento as atividades e passividades corretas de Terceiro Nível. Os quais derivam 

dos recursos noológicos são as caraterísticas antropológicas fundamentais da existência 

humana, potencialidades, inerentes que constituem ao ser humano em pessoa (ORTIZ, 

2016). São estas O Autodistanciamento e Autotranscendência.  

 

7.2.1 O Autodistanciamento uma atitude evidente da dimensão espiritual 

 
Na perspectiva de Frankl o homem é livre de modelar seu próprio caráter, isto é que 

graças a capacidade da liberdade pode se posicionar perante os condicionamentos físicos, 

psíquicos e sociais, em outras palavras é a capacidade de ver-se por cima da situação difícil 

e de si mesmo, quer dizer distanciar-se para tomar consciência e assim tomar o controle da 

situação (PAREDES; DEL CASTILLO, 2018). 
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O autodistanciamento implica posicionar-se perante a existência, é uma ação mais 

do espiritual do que psíquico, esta colocação de si inclui a autocompreensão e 

autoconhecimento, a autoprojeção e a autorregulação.  

 

7.2.1.1 A autocompreensão uma forma de se enxergar mais consciente e 

responsável  

 

Na perspectiva de Frankl viver não significa outra coisa que arcar com a 

responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das 

tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento 

(FRANKL, 1991). A autocompreensão é a capacidade de ser consciente de si mesmo, 

surge em um autoconhecimento que possibilita se enxergar de uma forma diferente a um 

estado anterior, no caso da doença, os pacientes podem ter um olhar de si a partir das 

mudanças que implicaram ser diagnosticados com o câncer.  

Nos depoimentos foi desvelada esta autocompreensão na medida que eles relataram 

ser ¨mais conscientes e responsáveis¨: 

¨Agora a gente é mais consciência.¨ E11 

¨aproveitar a vida mas com responsabilidade.¨ E14   
 

Por sua vez se evidencia um ¨ter uma compreensão melhor¨ do que é a vida e o que 

em ela contempla:  

¨Eu passei a entender mais, a vida. Entender mais as pessoas, o 
que as pessoas falam pra mim.¨ E10 
¨Se arriscar mais a fazer as coisas, não ficar com medo se vai dar 
certo ou não, entendeu.¨ E13 
 

Também a autocompreensão esta direcionada a forma de ser: 

¨Antes... eu era uma pessoa simples, fechado, e hoje eu posso dizer 
que sou bem melhor, mas aberto, e gosto muito de ajudar outras 
pessoas.¨ E1 
¨antes era explosiva, intolerante. Hoje sou diferente¨ E6 

¨era arrogante, isolada, agora não sou mais¨ E8 
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¨eu era mais, assim, egoísta, né... e não pensava tanto às vezes até 
no... nas pessoas, até nas pessoas mais velhas, né... hoje em dia eu 
já tenho mais paciência, eu tenho mais... ¨ E14 

¨Antes era muito orgulhoso e trabalhava muito, agora não sou 
mais orgulhoso, não guardo mágoas, fala menos converso mais.¨ 
E18 

O antes e depois é uma das características que mais aparece nos depoimentos, na 

medida que existe sim um cambio, uma mudança evidente no autodistanciamento que 

aparece primeiro consciente e posteriormente no caminho do agir. 

A forma de agir: 

 
¨Eu saía muito, largava assim...ficava fora de casa. E agora, né... 
depois que eu fui diagnosticada com esse câncer eu senti mais 
vontade de ficar perto da minha mãe (choro), ficar perto da minha 
família, da minha irmã... ¨ E18 
 

Por sua vez, outra das unidades de significado que evidenciam o processo de 

autocompreensão esta relacionada ao ¨cuidado da saúde física¨, e se mostram na medida 

que existiu uma mudança de comportamento perante atitudes subjetivas trazia efeitos 

negativos a sua saúde antes do diagnóstico, como o beber, fumar e um precário cuidado de 

si: 

¨Antes... eu todo final de semana bebia muito, permanecia na rua.¨ 
E2 

¨Antes, não ligava, não me importava, não me cuidava.¨ E4 
¨antes eu fumava depois do diagnóstico, não., vou me cuidar 
mais...A única mudança é que tem que tomar remédio, mesmo, né... 
na hora certinha, direitinho...só.¨ E5 

¨Parei de beber, tomou a decisão de não beber mais, apesar de não 
ser um vicio.¨ E12 

 

7.2.1.2 A autorregulação uma atitude perante o sofrimento 

 
A autorregulação implica o aumento da tolerância ao mal-estar, a ressignificação do 

mundo emocional, o controle dos pensamentos e a sua restruturação (ORTIZ, 2013), é a 

capacidade de eleger e fazer alguma coisa com o que esta acontecendo, é a toma de uma 

atitude perante a situação. Esta capacidade de distensão espiritual implica enfrentar os 
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contextos onde o risco e a ameaça á existência é evidente, ressignificando o que se deve 

apreender e enxergar de outra forma ou aceitando o que acontece sem desesperar-se 

(ORTIZ, 2016). 

As evidencias desta autorregulação nos depoimentos se encontra nas três unidades 

de significado desveladas a saber ¨Paz Interior¨, nos ¨Pensamentos¨ e ¨nas condutas¨ a 

primeira, paz interior: essa sensação de tranquilidade e harmonia interna é um estado que 

só pode ser encontrado por meio da mobilização do espiritual: 

 

¨Estar em paz consigo mesmo, físico, mental e emocional, manter a 
felicidade, não deixar que a doença te consuma completamente, 
procurar estar bem. Autoestima para acima, passar a melhorar 
para as outras pessoas.¨ E2  

¨Estar em paz consigo mesma, tranquila.¨ E17 
 

Por sua vez ¨os pensamentos¨, a forma como interiorizamos as situações são 

fundamentais para manter um equilíbrio físico assim a autorregulação mental é 

fundamental para o processo de ressignificação da situação: 

 

¨Pensamentos positivos.¨ E15   
¨Levar a vida com leveza.¨ E1  

¨Tem fé naquilo que vai fazer, né, assim fala “ah, eu vou fazer 
aquilo” mas faz uma coisa com determinação, não encarando 
aquilo como “ah, não vai dar certo.¨ E13 
 

E finalmente a forma de agir, ¨nas condutas¨ favoráveis apesar das situações limite, 

evidencia o autodistanciamento existente no espirito que possibilita autorregular-se e 

comportar-se do jeito certo: 

¨Não ficar irritado, ¨Se divertir o máximo que puder.¨ E2 

¨não deixo pra amanhã o que tenho que fazer hoje.¨ E13 
¨procuro não ficar sozinha.¨ E11 

¨Procurar outros casos no youtube, ver vídeos de arrumar o 
cabelo, maquilhagem.¨ E16 

¨Tentar de viver de forma normal, melhor, mais divertida, menos 
chata. Menos estressada.¨ E17 

 



 
 
 

101 

Assim a autorregulação no enfrentamento da doença funciona como uma 

possibilidade de transformação apesar do sofrimento, sendo possível na medida que a 

dimensão noológica seja desvelada e trabalhada pelo paciente. 
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CAPITULO 8. RESSIGNIFICANDO A EXISTÊNCIA APESAR DO SOFRIMENTO 

DA DOENÇA: CÂNCER 

¨Quem tem um porque viver pode suportar  

quase qualquer como¨ Nietzsche  

(FRANKL, 1991, p.3). 

 
A capacidade de ressignificar a existência segundo a teoria da Logoterapia é 

possível pelo posicionamento espiritual de autodistanciamento e autorregulação, é a atitude 

livre e responsável perante a situação vivida. 

O homem tem corpo e alma, mas é espirito. O que tem na frente de sim mesmo, é 

corpo e alma; o que esta em frente do corpo-alma é o espirito (ORTIZ, 2013). Assim é a 

espiritualidade do homem que possibilita o distanciamento do corpo e da mente para o 

surgimento do espiritual, que apesar do sofrimento existe um sentido a ser descoberto. 

Portanto depende da pessoa espiritual para o enfrentamento perante o inevitável 

Neste capitulo poderá observar-se como os pacientes conseguem se perceber no 

momento da entrevista, que apesar de estar enfermos de câncer, surge suas potencialidades 

como seres no mundo, que em seu momento de enfermidade podem encontrar esperança, 

passaram a dar mais valor a vida, e redescobrir no que em ela há de importante para eles, 

como a família e os amigos.  

 

8.1 A percepção ressignificada no aqui e agora apesar da doença 

 

Esta categoria foi construída a partir dos depoimentos dos pacientes ao 

responderem à pergunta: Como você se percebe nesse momento da sua vida. É um 

questionamento que objetivou desvelar o estado espiritual, que revela a sua capacidade de 

autodistanciamento e seu posicionamento perante a doença. Dois subcategorias foram 

desveladas: ¨apesar do sofrimento ainda há esperança, e a segunda ¨Passei a dar mais valor 

a minha vida¨. 
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8.1.1 Apesar do sofrimento ainda há esperança: Mantendo o sentido até o fim 

 

O padecimento do câncer é uma experiência que testa qualquer limite humano, e 

poder enxergar esperança apesar dela é uma capacidade meramente espiritual, o próprio 

Frankl na sua vivencia nos campos de concentração, constatou que existe uma saída apesar 

da adversidade, ao dizer que:   

 
Existem situações em que se está impedido de trabalhar ou de gozar a vida; o 
que, porém, jamais pode ser excluído é a inevitabilidade do sofrimento. Ao 
aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até o seu 
derradeiro instante, mantendo este sentido literalmente até o fim. Em outras 
palavras, o sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido 
potencial do sofrimento inevitável (FRANKL, 1991, p. 65). 

 
Assim três unidades de significado foram evidenciadas nesta subcategoria: ¨Bem 

consigo mesmos e em Paz¨, ¨Esperançoso acredito na luz ao final do túnel¨ e forte e 

lutador.¨ Estar bem consigo mesmo, encontrar paz interior, sentir-se bem é uma sensação 

necessária, para a saúde mental que reflete diretamente na saúde física, sendo possível por 

meio da espiritualidade, mediante a qual é permanente e douradora nos momentos de 

enfermidade. 

¨Bem comigo mesmo, fortalecido, em paz.¨ E1 
¨Ah, eu tô bem, graças a Deus. Tô bem, sim.¨ E5 

¨Assim, eu me percebo bem...eu me trato, me cuido direitinho, mas 
pra mim é como eu não estivesse doente, entendeu? Eu não me 
sinto assim “ah, porque você tá com câncer”, não. Não me sinto.¨ 
E13 

 
Uma das características curiosas das formas de encontrar sentido na vida segundo 

Frankl é por meio do humor (FRANKL, 1991), e isto foi evidente em um depoimento 

especifico de um paciente que manifesto a forma de estar e viver com sua doença: 

 

¨Eu sou alegre, feliz. Sempre. Sou muito brincalhona¨E10. 

 
A percepção de que a partir da doença existe uma mudança radical é evidente em 

muitas pessoas que vivenciam o câncer, uma das manifestações desta mudança foi descrita 
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por um dos pacientes como um nascer de novo, isto devido a os câmbios positivos que 

aconteceram na sua vida como um todo: 

 
¨Ter nascido de novo, nova criatura, nova pessoa, estar mais forte 
espiritual e fisicamente com Deus¨.E18 
 

Na unidade de significado ¨Esperançoso, acredito na luz ao final do túnel¨ segundo 

a teoria da Logoterapia esta visão esperançosa do futuro remete a uma potencialidade 

humana de encontrar sentido no sofrimento. Frankl afirmou que: ¨Não devemos esquecer 

nunca, que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma 

situação extrema de sofrimento¨ (FRANKL, 1991, p. 64).  Nesta perspectiva os pacientes 

revelaram que: 

 

¨hoje estou bem esperançoso.¨ E1 
¨apesar de muito esperançosa também.¨ E16 

¨Esperançoso, acredito numa luz ao fim do túnel, apesar do que 
aconteceu, tô esperançoso.¨ E2 

¨com a esperança de que tudo passa.¨ E15 
 

Na unidade ¨forte e lutador.¨ De acordo com os pressupostos logoterapêuticos a 

responsabilidade e a liberdade são caraterísticas únicas do homem espiritual que quando 

exercitada esta dimensão é desvelada no enfrentamento dos desafios da existência. A 

atitude de lutar, de continuar é subjetiva independente do grado de sofrimento. Frankl 

afirmou que: ¨A única coisa que sobrou é "a última liberdade humana" - a capacidade de 

escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias" 

(FRANKL, 1991, p. 3). 

Assim os pacientes manifestaram que apesar de sua circunstância eles 

sentiam que nesse momento da entrevista:  

 
¨Hoje se sente mais forte, lutadora.¨ E4 

¨Eu tô aqui viva, lutando, superando tudo o que superei... mais 
força pra lutar..com muita força.¨ E11  

¨Tá em pé, e tá lutando.¨ E14 
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8.1.2 ¨Passei a dar mais valor a minha vida¨: Estar para além de si mesmo 

 
Para Frankl, existir significa estar para além de si mesmo, refere-se a sair de si, 

enfrentar-se consigo mesmo, assim o homem sai do plano corpóreo e chega por meio do 

espaço espiritual a si mesmo. A existência acontece no espirito, é algo na sua essência 

espiritual (ORTIZ, 2013). 

Duas unidades de significado foram identificadas nesta subcategoria que são: 

valorar a vida e valorizar o outro. Os valores são qualidades que ajudam a condicionar o 

mundo, a fazer dele um lugar mais vivível, mas digno para viver plenamente, caraterizado 

como um bem, o qual pode ser tanto um ideal ou alguma coisa real (ORTIZ, 2017). 

Em valorar a vida: 

 
¨Valorar a vida.¨ E4,E5,E6,E8,E12,E15 

¨Eu vou aproveitando a vida valorizando tudo que tem de bom 
nela.¨ E11 

¨A gente dar valores, dar valor, né, a pequenas coisas que nós não 
dávamos antes, né?.¨ E14 

 
Frankl faz um convite a forma de viver na seguinte frase: “Viva como se já 

estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão 

errado como está prestes a agir agora.” (FRANKL, 1991, p. 63). Desta forma é 

indispensável que toda pessoa possa viver cada dia melhor valorizando o que tem, no caso 

dos pacientes eles estão passando por uma provação e reconhecem que existe um valor na 

vida e no outro que esta a seu lado. 

Em valorar o outro: 
 

¨Dou muito mais valor ao meu próximo.¨ E14  
¨Acho que o valor mesmo da minha família, né. Minhas irmãs, 
meus irmãos, minha sobrinhas.¨ E11 
¨Valorar a família.¨ E12, E14,E15, E17 

¨Dar mais valor a os amigos verdadeiros, a vida me tornei uma 
pessoa bem melhor, olhar os problemas dos outros da vida 
melhor.¨ E19 
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Assim quando vivenciando a doença como o câncer, as multiplex possibilidades de 

ressignificar a vida e valorizar o que nela se tem surgem como uma forma de 

enfrentamento, que contribui para uma melhor percepção da vida e do futuro, e com 

relação a doença possibilita melhores aderências ao tratamento. 
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CAPITULO 9. A PERSPECTIVA DO FUTURO: UMA TAREFA A SER 

REALIZADA OU UMA MISSÃO A SER CUMPRIDA 

 

¨A vida é sofrimento, e sobreviver é encontrar significado na dor, 
 se há, de algum modo, um propósito na vida, deve  

haver também um significado na dor  
e na morte¨ VIKTOR FRANKL 

(FRANKL,1991, p. 3)  
 

 A percepção de que a vida tem um sentido apesar das situações difíceis é uma 

atribuição de caráter noético, sendo possível pela capacidade de distanciamento da própria 

pessoa do seu problema ou situação difícil e abraçar uma causa ou um dever a ser ainda 

cumprido (ORTIZ, 2013). Desta forma indagar sobre o sentido da vida ao paciente com 

câncer é a possibilidade de procurar o Para que seguir vivendo, para que lutar apesar da sua 

condição física, poderia ser considerada a própria doença uma forma da vida perguntar 

para eles qual é sua missão da sua existência.  

 Como o próprio Viktor Frankl descreveu: 

 
Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite à pessoa a realização na 
experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há 
sentido naquela vida que - como no campo de concentração - dificilmente 
oferece uma chance de se realizar criativamente e em termos de experiência, mas 
que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, 
precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forcada de 
fora sobre seu ser (FRANKL, 1991, p. 42). 

 

Neste capitulo será apresentado a visão que os participantes têm acerca do seu 

futuro, como eles planejam e tem objetivos a serem alcançados, esta é uma clara evidencia 

de presença de sentido, e como ter um objetivo, missão e propósito contribui para cuidar da 

saúde agora, para poder conseguir o que planeja no seu futuro. 

 

9.1 Desenvolvendo os valores de criação: Autotranscendência  

 

Um dos caminhos orientados por Frankl que podem ser percorridos para o encontro 
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com o sentido da vida é a realização dos valores (FRANKL, 1991),  mas não é uma tarefa 

fácil, requer de um desenvolvimento dos recursos noológicos como a autotranscendência, 

definida como a capacidade intencional da consciência para dirigir-se para algo ou alguém 

significativo, é uma capacidade de que o ser humano sempre aponta, e esta dirigido para 

algo mais do que si mesmo, isto é as realizações que pode alcançar na vida e ao encontro 

com outros seres humanos a quem ama (ORTIZ, 2016). 

Nesta perspectiva dois foram as subcategorias desveladas nos depoimentos 

referentes a perspectiva acerca do futuro e são as Realizações Pessoais e os Vínculos de 

suporte afetivo. 

 

9.1.1 Realizações Pessoais 

 

Nas realizações pessoas três foram as unidades de significado identificadas: 

¨voltados para moradia¨, ¨Formação intelectual¨ e os ¨valores estéticos,¨ 

Os pacientes em casa própria tinham como objetivo para o futuro tê-la, assim como 

aqueles que já tinham e pretendiam renovar: 

 

¨Ter uma casa para a família, educação para os filhos.¨ E2  
¨Ter uma casa..Ter o próprio negocio de alimentos, quem sabe um 
restaurante.¨ E4 
¨Ter uma casa própria.¨ E8 

 ¨Tirar a minha carteira de motorista.¨ E13 
¨Reformar a minha casa.¨ E13  

 
Outro alvo a ser conquistado no futuro estava voltado para a formação intelectual, a 

possibilidade de realizar uma carreira profissional, concluir os estudos iniciados e que por 

algum motivo tiveram que parar ou ainda continuar uma formação ainda superior. 

 
¨Gostaria de fazer faculdade, ser assistente social ou psicólogo.¨ 
E1 
¨Gostaria de me formar.¨ E5 

¨Voltar a os estudos, gostaria de ser uma assistente social.¨ E3 
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¨Eu quero fazer uma pós em RH.¨ E14 

 
Por sua vez a unidade de significado voltado para os valores estéticos inclui a 

autoestima e autoimagem e tudo o que pode ser melhorado no futuro nestas áreas como por 

exemplo perder peso, fazer o cabelo, assim como as relacionadas ao lazer como viagens, 

realização de atividades prazerosas, ou simplesmente aquilo que traz bem-estar como 

trabalhar de novo. 

 
¨Fazer outras coisas mas prazerosas.¨ E6 

¨Trabalhar de novo.¨ E8 
¨Eu gostaria de fazer uma viagem... Conhecer a Disney.¨ E9 

¨Fazer cabelo...Fazer trança. Fazer penteado.¨ E10 
¨Perder peso.¨ E12 

¨Fazer um esporte.¨ E17 
 

9.1.2 Alteridade e vínculos de suporte afetivo: O caminho da contemplação 

amorosa  

 

O encontro com o outro ser humano é parte fundamental da existência já que o 

sentido não se encontra dentro de si, mas no outro, no mundo. Nesta perspectiva Frankl 

afirmou que: 

Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa 
não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua 
conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de 
cabeça erguida, nesta situação a pessoa pode realizar-se na contemplação 
amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada 
(FRANKL, 1991, p. 25). 

 

Desta forma duas unidades de significado foram identificadas, ¨Voltado para o 

outro na sua alteridade¨ E voltado para um outro no sentimental e amoroso¨  

Na unidade Voltado para o outro na sua alteridade, os pacientes referiam-se a sua 

família como vinculo fundamental de sustento da sua existência, na possibilidade ver uma 

transformação, um cambio de uma situação não resolvida ou uma melhora no 

relacionamento interfamiliar. O cuidar dos filhos ou dos netos é uma outra tarefa que 
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pretendem ainda conseguir, como motivo para cuidar da sua própria saúde e ter as forças 

necessárias para ser útil e responsável perante os seus seres queridos. 

 

¨Ver a família transformada.¨ E3 

¨Ver minha neta crescer, que minha neta é pequenininha ainda, ver 
minha filha me dar mais uma neta.¨ E10 

¨Eu quero é cuidar da minha mãe, quero ver ela velhinha e eu 
cuidar dela, não ela cuidar de mim.¨ E11 

¨Ver meus filhos se formando ainda, ver meus netos, cuidar do meu 
marido ate ficar velha.¨ E19 

 
Na unidade de significado que esta voltada para o sentimental e amoroso, a 

possibilidade de casar, estar com outra pessoa e viver com ela esta dentre as perspectivas 

de vida a serem alcançadas: 

 
¨Arrumar um namorado.¨ E5 

¨Um companheiro, estar com alguém.¨ E7 
¨Casar.¨ E18 
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CAPITULO 10. RELATO DE EXPERIÊNCIA: OS DESAFIOS ENCONTRADOS 

NO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO  

 

¨E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração,  

como ao Senhor, e não aos homens.¨ 

 APOSTOLO PABLO 

(BÍBLIA, 2003: COLOSSENSES, 3:23) 

 

Neste capitulo e de forma narrativa será apresentado a perspectiva subjetiva da 

mestranda no campo de pesquisa, os desafios e as oportunidades encontradas durante sua 

atuação no desenvolvimento do projeto. Diversas foram as experiências vividas no 

percurso do estudo junto ao paciente com câncer, as mais significativas pela pesquisadora, 

foram organizadas nos seguintes tópicos: O local de pesquisa; O tema de pesquisa e o 

contato face a face com o paciente oncológico e quando o profissional de psicologia é um 

bem necessário. 

 

O local da pesquisa 

 

Ser uma profissional no campo da saúde no Brasil é um desafio, isto devido a os 

impactos dos problemas políticos, sociais e econômicos que o país e o Estado do Rio de 

Janeiro enfrentam. Os serviços públicos de saúde em geral encontram-se em condições 

precárias para prestar um serviço adequado para a população. Os centros de atenção de 

nível terciário possuem uma demanda que extrapola o número de pacientes de sua 

capacidade, assim as pessoas menos favorecidas que não tem recursos para pagar um 

serviço privado de saúde, dependem dos serviços públicos para o cuidado de si e dos seus.  

Nesta perspectiva os primeiros contatos com o HUAP, foram cheios de 

expectativas e duvidas do tipo de serviço prestado e o estado psicológico das pessoas a 

serem atendidas. Pois não bastando a doença que acomete a pessoa já considerada uma das 

mais temidas e indesejadas como o câncer, ter que lidar e depender de um atendimento 

medico limitado e muitas vezes precário.  
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Quando visitei o HUAP pela primeira vez em 2013, encontrei um lugar em 

reformas, de forma geral tinha setores muito deteriorados e as consultas em alguns 

ambulatórios eram debaixo de pingos de agua pelas infiltrações no teto. Já em 2017, 

quando voltei para conhecer o ambulatório de oncologia, me deparei com um ambiente 

reformado, iluminado, com uma sensação de novo. Meus preconceitos sobre o local físico 

caíram por terra, o que me deu uma alegria e esperança que a pesquisa iria acontecer num 

lugar bom, pelo menos para mim.  

Acerca da estrutura física do local, as salas foram destinadas para o medico 

oncologista, nutricionista e enfermagem e na parte de fora do setor uma sala para a 

assistente social. Portanto outro dos desafios era o lugar para desenvolver a pesquisa, pois 

o setor não conta com um psicólogo de plantão pela ausência de uma sala para tal 

finalidade e, portanto, teria que usar as salas dos oncologistas.  

Neste aspecto e devido ao espaço reduzido do ambulatório e a elevada demanda do 

serviço, foi sugerido pelo chefe da oncologia, coletar os dados duas vezes por semana, o 

dia de terça de manha e as quintas de tarde. As terças de manha são todos os pacientes que 

na sua maioria estão com Leucemia, e nas quintas de tarde são os pacientes em cuidados 

paliativos.  

Porém nas quintas feiras a medica responsável sugeriu que escolhesse outro dia, 

porque nesse período costumava ir uma psicóloga voluntaria e segundo ela era melhor não 

estarmos duas psicólogas. Assim, consegui ir somente nos dias de terças de manhã.  

Com a finalidade de não atrapalhar a rotina de trabalho do setor e poder conseguir 

uma sala vazia para a realização da investigação, chegava todas as terças as 9am até 

conseguir pelo menos 3 participantes da pesquisa, finalizava em torno das 14 ou as vezes 

16h. Porém mesmo chegando sedo em algumas ocasiões não tinha sala vazia para a 

realizar a pesquisa ou não conseguia mais do que 2 pessoas. 

Já acerca do encontro como o paciente, em algumas oportunidades, estando 

realizando à entrevista, fomos interrompidos e solicitarmos para sair da sala ou advertidos 

para sairmos em breve. Assim ter que esperar uma outra sala vazia para dar continuidade à 

entrevista, ou de fato mudar para outra. Já em ocasiões a única sala vazia era a de 

curativos, que tinha aparelhos de pesagem utilizados pelos nutricionistas e a impressora 

utilizada pelos funcionários do setor em geral, o que gerava constantes interrupções em 
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quanto conversava com o paciente. Apesar das dificuldades foi possível terminar a 

pesquisa dentro do tempo planejado e sou grata ao pessoal do setor pela acolhida. 

Contudo assim como não é fácil para o pesquisador, também não é para o paciente, 

o seguinte caso é só um exemplo do que passam muitos pacientes que dependem do 

serviço publico: 

É o caso de uma mulher a quem chamarei de ANA. Ana é solteira e tem dois filhos, 

trabalha por dias como domestica. Foi diagnosticada com Leucemia e no município onde 

mora não tem atendimento e tratamento para seu caso. Ela vive a 170 quilômetros de 

distancia do HUAP, que equivale a 3 horas aproximadamente de viagem. Pelas condições 

econômicas da Ana, precisa pegar o serviço de transporte de pacientes que o município 

oferece, um serviço que varias vezes não funciona, o carro enguiça, falta de combustível 

ou o motorista não trabalha por que esta sem receber seu salario. Mas o que mais importa 

para a ANA é ter conseguido uma vaga para ser tratada no HUAP, pois como dito por ela e 

outros pacientes é um milagre, uma benção, já que nem todos têm essa porta aberta e 

quando aberta é estreita e seletiva. Nas palavras dela: 

 

¨Desistência... de chegar assim e se enfrentar os obstáculos, umas 
pedras no caminho, como o povo fala, né, que você chega e “Ah! 
Hoje não dá para eu ir”...  Aí você marca uma consulta e não tem 
transporte ou você fica lá, se a consulta termina 10 horas aí você 
fica até 6 horas da noite, chega 9, 10 horas da noite em casa.¨ 

É sempre assim? (Perguntou a pesquisadora): Isso varia um pouco, 
mas a gente tem que ter força para poder continuar, se você 
desistir na primeira batalha que você encontrar, você cai. […] 

 

ANA foi uma das primeiras pacientes que aceitou com muita alegria participar do 

projeto, que me ensinou o que é ter garra e desejo de estar curada para cuidar dos seus 

filhos e lutar pela sua vida. 

 

O tema de pesquisa e o contato face a face com o paciente oncológico 

 

Outro dos desafios foi acerca do tema: ¨sentido da vida¨ quando apresentado para 

um dos médicos do setor, ele disse: ¨é claro que os pacientes não têm sentido da vida, ao 
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final todos vão morrer¨, sua fala foi tão cheia de certeza, que me deixou em dúvida, se 

realmente valeria a pena meu projeto, e me questionei: porque perguntar sobre o SV para 

alguém que está em uma condição física que coloca em risco sua existência? Parecia que a 

resposta já tinha sido dada por aquele medico.  

Mas mesmo na possibilidade que minha proposta não parecia tão inteligente assim, 

ou que não pudesse vir a trazer grandes contribuições cientificas para a academia, o 

espirito investigativo falava mais forte, e me aferrei a os resultados do estado da arte na 

época, que desvelou sobre a importância o SV para este tipo de pacientes que sim traria 

contribuições para o pesquisador e o pesquisado, e assim com muita coragem empreendi o 

meu projeto a pós de toda a burocracia e todas as regras, normas de ética e pesquisa 

estabelecidas pelo hospital e pelo CEP, já que acreditei que alguma coisa boa estava por 

vir. 

Finalmente a decisão de trabalhar acerca do sentido da vida com os pacientes 

oncológicos era um desafio pessoal e profissional, o surgimento normal do temor perante o 

desconhecido se fez presente no primeiro contato com a equipe do local e os pacientes, 

mas a certeza de estar fazendo a coisa certa era o motor que me levava cada semana aquele 

local. 

O contato face a face com o paciente oncológico, foi outro dos desafios superados, 

porque o mais próximo de uma pessoa com câncer que eu tive, foi no âmbito familiar a 

mais de 20 anos, uma tia teve câncer de mama, e seu aspecto físico era muito deteriorado e 

na época literalmente as pessoas morriam de câncer, as crianças não podiam se aproximar, 

nem fazer barulho, portanto não sabia como chegar a um paciente e o que falar, como falar, 

será que devia fazer cara de tristeza, mostrar pesar, compaixão, fazer cara de felicidade, de 

esperança ou de paisagem?... Sinceramente não sabia. 

Mas foi mais simples do que pensei, era se dispor, a estar de frente a este paciente, 

face a face e assim reconhecer a sua existência, esse contato que me permitiu ser um outro 

humano, para ouvir as experiências pessoais de quem sofre, seja pela doença, seja pelos 

problemas em casa, seja por um filho, etc., foi um encontro também com a minha própria 

existência no sentido que aprendi tanto com eles, que minha perspectiva acerca do viver foi 

transformada. 

Alguns pacientes não olhavam para meus olhos, mantinha a cara para baixo, ou 
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olhavam do meu pescoço para baixo, a maioria preferiu me chamar de doutora, e em meio 

das respostas respondiam um Sim Senhora. Alguns não falavam muito, só frases curtas. 

Quase todos nunca tinham pensado ou se perguntado sobre o sentido da sua vida, e 

manifestaram que essa entrevista foi um espaço para refletir em coisas que jamais 

pensaram.  

Cada entrevista iniciava de forma acolhedora, como era de esperar os pacientes em 

meio das entrevistas falavam acerca de seus conflitos pessoais, os problemas em casa, o 

filho rebelde, o marido que morreu, o emprego que perdeu, entre outras, e surgiam 

emoções, e manifestações de choro, expressões de tristeza, mas da melhor forma, sempre 

foi fechada a questão, de tal forma que a pessoa saísse leve e em paz. Perguntava se podia 

dar um abraço, que pudesse transmitir o orgulho, a felicidade, que eu podia sentir por 

conhecer uma pessoa tão valente e corajosa apesar da sua adversidade. 

As experiências vivenciadas a cada terça feira no ambulatório, me possibilitaram 

encontrar o sentido da minha pesquisa, eu saia com a sensação de ter cumprido o propósito 

e ter superado as expectativas daquele dia. Para mim, além de ser uma investigação foi 

uma oportunidade existencial para ser uma pessoa melhor. 

Descobri que estar doente fisicamente é potencialmente está-lo psicologicamente, 

mas não necessariamente uma condição para estar vivenciando o sofrimento. Hoje em dia 

falo com a maioria deles via WhatsApp, eles sabem que podem contar comigo, em algumas 

oportunidades tenho acompanhado algumas lutas pessoais deles, e em outros casos 

simplesmente trocamos mensagens de bom dia, contudo quem mais envia frases positivas, 

de coragem e de fé são eles para mim. 

 

Quando o profissional de psicologia é um bem necessário 

 

Como já foi comentado anteriormente, o ambulatório não possui um psicólogo de 

plantão, assim a demanda é muita e as necessidades para tratar questões existenciais são 

elevadas.  

Neste relato gostaria de registrar um caso isolado dos pacientes participantes da 

pesquisa, mas que evidencia como o professional da área da saúde mental faz falta, os 

nomes dados são fictícios para salvaguardar a identidade dos envolvidos.  
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¨Meu pai está morrendo e ele não sossega¨.. falou uma mulher em 
voz alta para a Liz a recepcionista do setor de oncologia. ¨Cadê seu 
pai?¨ perguntou Liz, ¨ele não quis vir, ficou em casa¨ disse a 
mulher desesperada. Liz falou: ¨Tem uma psicóloga hoje, quer 
falar com ela?¨..a mulher respondeu: ¨Claro, meu pai precisa de 
ajuda¨ Assim fui procurada pela Liz, que me dize: ¨Graças a Deus 
você está hoje doutora...¨ 

 
Foi o caso de uma senhora que aceite atender ao final do dia de pesquisa, a quem 

chamarei de Maria Isabel, uma mulher de aproximadamente 60 anos, funcionaria publica e 

de nível socioeconômico médio, sem doenças crônicas, casada com dois filhos, mas com 

uma tristeza muito grande pela doença terminal do seu pai. 

Ela chegou muito chorosa, com um aspecto emocional muito abatido, e querendo 

¨um pronto socorro para seu pai¨ que já estava sendo tratado pela equipe dos cuidados 

paliativos, mas naquele dia, ele não quis ir, disse para a filha que ele queria aproveitar para 

ficar em casa e fazer outras coisas do que ir no Hospital. Assim ela precisava conversar 

com alguém, pois seu pai ¨estava morrendo¨ e ela como filha não sabia o que mais fazer.  

Ela manifestou que já tinha feito de tudo, até deixar sua própria família, esposo e 

filhos para cuidar de seu pai, a queixa principal dela era que seu pai além do tratamento do 

câncer também estaria em diálise: 

 

 ¨ele não sossega, quer dirigir, não quer ficar quieto, não quer vir 
mais nas consultas de cuidados paliativos, quer sair com os 
amigos, quer pescar¨  
 

Maria Isabel estava no extremo do desespero por essa situação. Mas ao final quem 

precisava de ajuda era ela. O cansaço e o desgaste de cuidar de uma pessoa doente era 

evidente, estava precisando de ser ouvida, entendida, acolhida, pois de uma ou outra 

maneira seu pai estava vivendo o final dos seus dias da forma mais intensa e melhor 

possível. Maria Isabel estava cansada, de cuidar de alguém que amava tanto que não podia 

fazer nada mais por ele, já tinha feito tudo o que podia.  

Assim além de ouvi-la por mais de uma hora aproveitei para utilizar uma das 

técnicas da Logoterapia chamada ¨derreflexão¨ que trata de recuperar todos os momentos 

felizes vivenciados com seu pai, exaltar todas as coisas boas que ela tinha feito com ele, 

antes e durante a doença, e como ele estava tentando viver cada dia como se fosse o 
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último.  Ao final Maria Isabel saiu tão diferente daquele lugar, manifestando uma sensação 

de paz e tranquilidade, sabendo que ela como filha tinha feito o melhor pelo seu pai, e que 

precisava deixa-lo viver como ele podia, assim como voltar para sua família e cuidar deles 

também. 

Portanto fiquei muito satisfeita e senti que valeu muito a pena tê-la atendido. A 

experiência deste caso, trouxe uma reflexão pessoal, de como podemos com a nossa 

profissão ajudar os outros, mas como as vezes precisamos ser simplesmente humanos e 

acolher uns aos outros, sem esperar nada a cambio. A necessidade de ter uma profissional 

da área da psicologia no ambulatório será uma das sugestões a serem encaminhadas para o 

diretor do hospital, por sugestão pessoal, professional e ainda pelo próprio CEP, a quem já 

foi informado dos resultados prévios desta investigação e corroboraram a necessidade do 

psicólogo nesta área.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio de este trabalho de investigação foi possível verificar que oferecer um 

espaço de reflexão para o paciente com câncer, onde questões de cunho existencial tais 

como: qual o sentido da vida, como viver apesar da doença e qual sua visão do futuro, 

sejam planteadas e discutidas no viés fenomenológico, já que possibilitam a expansão da 

consciência para a percepção de novos significados acerca da existência, desvelam as 

estratégias utilizadas para o enfrentamento da doença e surge a construção de perspectivas 

novas e mais positivas acerca do por vir. 

Comprovou-se que é possível ser desvelado o sentido da vida, em situações de 

sofrimento como no padecimento de doenças crônicas como o câncer. Assim experimentar 

que a vida tem um propósito quando se vivencia uma doença potencialmente mortal, 

funciona como um motor que impulsiona o desejo de seguir vivendo, serve como fonte 

afetiva e cognitiva de valores, que vinculam o ser humano em relação com a vida e na 

experiência vivida, possibilita a ressignificação da existência potencializando estratégias 

de enfrentamento mais douradoras, melhora na aderença no tratamento e ajuda a ter uma 

visão mais favorável do futuro. 

Por outro lado, foi evidente que na falta de significado e de propósito da vida na 

experiência com câncer, podem desencadear crises de caráter existencial, gerando um mal-

estar psicológico e espiritual, evidenciando em sensações de tédio, diminuindo a vontade 

de viver e o surgimento de pensamentos catastróficos como querer uma morte próxima. 

Este trabalho possibilitou a compreensão de que pessoas com alguma crença 

religiosa, tem mais possibilidades de atribuir sentido a seu sofrimento e utilizar estratégias 

de enfrentamento relacionadas a sua fé, manifestando uma melhor qualidade de vida na 

vivencia com a doença. 

Por sua vez foi comprovado que ter utilizado os pilares filosóficos e conceituais 

desenvolvidos por Merleau-Ponty e Viktor Frankl como estratégia ótica de triangulação 

dos dados, foi fundamental para a analise teórica e conceitual na produção dos dados, 

facilitando a compreensão fenomenológica dos pacientes na sua percepção do sentido da 

vida na experiência com câncer. 

 



 
 
 

119 

O desafio de assumir este projeto de investigação proporcionou novas descobertas 

na pratica da psicologia, já que a psicoterapia Logoterápica, não é parte da grade curricular 

da formação em psicologia nas universidades do Rio de Janeiro, o que se viu necessário 

procurar formações internacionais para o aperfeiçoamento sobre o tema e uma melhor 

práxis em campo. 

 

Limitações do estudo: Evidente lacuna do conhecimento na literatura acerca do 

sentido da vida e pacientes com câncer, assim como a falta de trabalhos de abordagem 

Logoterapêutica na área oncológica no Brasil, finalmente porque esta investigação foi 

realizada apenas com 19 pacientes em um hospital publico sem comparações ou amostras 

paralelas. 

 

Contribuição do estudo: Ocupação da sala de espera por psicólogo que ao 

pesquisar no ambulatório, utilizou os princípios da Logoterapia permitindo aos pacientes 

refletirem sobre o sentido da própria vida. Uma condução teórica e prática com vias 

translacional inédita.  Estudo pioneiro no território Brasileiro ao respeito do uso da 

abordagem Logoterapêutica como forma de triangulação e conceituação dos depoimentos. 

Este trabalho pode servir como exemplo de atuação profissional na área da saúde, como 

forma de cuidado holístico junto a pacientes com câncer e assim ser ampliado para 

pacientes com outras enfermidades crônicas. 

 

Recomendações para futuros trabalhos: Se recomenda realizar amostras 

comparativas com pessoas saudáveis, com tipos específicos de câncer, com pessoas da 

mesma religião, ou sem religião, com pacientes de instituições privadas entre outras que 

venham a surgir. 

 

 

 

 

 



 
 
 

120 

REFERÊNCIAS 
 
ACEVEDO, Geronimo. El modo humano de enfermar: desde la perspectiva de la 
Logoterapia de Viktor Frankl. 6ta. ed. Buenos Aires Argentina: Centro Viktor Frankl; 
1985. 
 

ANDRADE, Celana Cardoso; HOLANDA, Adriano Furtado. Apontamentos sobre 
pesquisa qualitativa e pesquisa empírico-fenomenológica. Estud. psicol. (Campinas),  
Campinas ,  v. 27, n. 2, p. 259-268,  jun.  2010 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
166X2010000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  20 out. 2018.   
 

AQUINO, Thiago Antônio Avellar de. Logoterapia e Análise existencial: uma introdução 
ao pensamento de Viktor Frankl. São Paulo: Ed Paulus; 2013 
 

ARAÚJO, MÂM. et al. Os conceitos de Sentido de Vida: Reveladores da Espiritualidade 
da Pessoa com Câncer. Revista Logos & Existência: Revista da Associação Brasileira 
de Logoterapia e Análise Existencial.  v 4, n 2, p 189-201. 2015. Disponível em: 
http://periodicos.ufpb.br/index.php/le/article/view/21726/14706  Acesso em: 23 jul 2017. 
 

BARBOSA, Sandra Carolina Urrego; MATAMOROS, Fabio Alexander Sierra; 
PEDRAZA, Ricardo Sánchez. Desarrollo de una intervención centrada en espiritualidad en 
pacientes con cáncer. Univ. Psychol.,  Bogotá,  v. 14, n. 1, p. 299-312,  Mar.  2015. 
Disponível em:  http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy13-5.dice. Acesso em  13  mar.  
2018. 
 

BÍBLIA, N.T. Colossenses, 3:23. Em A BÍBLIA DA MULHER: leitura, devocional, 
estudo. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil; São Paulo: Mundo Cristão, 2003. p. 
1521. 
 

BITTENCOURT, Rosane I. et al . Trombocitose essencial: o que é essencial saber. Rev. 
Bras. Hematol. Hemoter.,  São Paulo ,  v. 32, n. 2, p. 162-170,    2010 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
84842010000200017&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 7  abr.  2019.   
 

BRASIL. Ministério da Educação. Hospital Universitário Antônio Pedro- HUAP. Historia 
do HUAP. Niterói; 2013. Disponível em: http://www2.ebserh.gov.br/web/huap-uff/historia 
Acesso em: 28 jul. 2018. 



 
 
 

121 

_________, Huap Noticias: A reforma e ampliação do setor Ambulatorial do Huap 
oferecerá maior qualidade de atendimento ao paciente e ao profissional da saúde. Niterói; 
2013. Disponível em: http://rede.huap.uff.br/huap/node/1044 Acesso em: 28 jul. 2018. 
 

_________, Especialidades. Niterói; 2018. Disponível em: 
http://www2.ebserh.gov.br/web/huap-uff/especialidades1  Acesso em: 18 out. 2018. 
 

_________, Saiba como ser atendido: Como ser atendido no HUAP. Niterói; 2018. 
Disponível em: http://www2.ebserh.gov.br/web/huap-uff/emergencia-referenciada Acesso 
em: 18 out. 2018. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Humanização, Brasília: 
Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: https://pensesus.fiocruz.br/humanizacao 
Acesso em: 24 jul. 2018. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_prioridades_pesquisa_ms.pdf. Acesso 
em: 22 abr. 2019. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Brasília: Ministerio da 
Saúde, 2012. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf  
Acesso em: 11 Mar 2018. 
 

________, Resolução no 510, de 7 de Abril de 2016: Pesquisa em Ciências Humanas e 
Sociais. Brasília, Ministério da Saúde 2016. Disponível 
em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf  Acesso em: 20 jun. 2018. 
 

BREITBART, William. et al. Meaning-centered group psychotherapy: an effective 
intervention for improving psychological well-being in patients with advanced 
cancer. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical 
Oncology. New York, v. 33, n. 7, p. 749-754, Mar. 2015  Disponível em: 
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2014.57.2198 Acesso em: 10 abr 2018. 
 

CHAUÍ, Marinela S. Convite à filosofia. 3ª ed. São Paulo: Ática; 1995.   

COSTA, Mário Clodoaldo Batista da Costa et al. Câncer de mama masculino: uma revisão 
de literatura dos último dez anos. REAS, Manaus, v11, n2, p. 1-8, jan 2019. Disponível 
em: https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/220. Acesso em: 6 abr. 2019. 
ERCI, Behice. Meaning in life of patients with cancer. Palliative and Supportive Care. 
Cambridge, v. 13, n.1, p. 3-10. Fev. 2015.  Disponível 
em: https://doi.org/10.1017/S1478951513000254 Acesso em: 26 mar. 2019. 



 
 
 

122 

 

FERNÁNDEZ, Maria Isabel Rodriguez. Afrontamiento del Cáncer y Sentido de la 
Vida: un estudio empírico y clínico. Madrid, 2006. Tesis. Faculdade de Medicina, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2006. Disponível em: 
file:///Users/aew/Downloads/1491_rodriguez_fernandez_maria_isabel-1.pdf Acesso em: 
28 fev. 2019. 
 

FLORES, Isadora Pinto; PEREIRA, Eliane Ramos; SILVA, Rose Mary Costa Rosa 
Andrade. A fenomenologia Merleau-Pontyana e o profissional da saúde: uma reflexão 
teórico-filosófica. Revista enfermagem atual in derme. Rio de Janeiro, v.85 n, 23, p. 
109-113. 2018. Disponível em: DOI: http://dx.doi.org/10.31011/1519-
339X.2018a18n85.15 Acesso em: 28 mar. 2019. 
 

FOCH, Gisele Fernandes de Lima; SILVA, Andressa Melina Becker; ENUMO, Sônia 
Regina Fiorim. Coping religioso/espiritual: uma revisão sistemática de literatura (2003-
2013). Arq. bras. psicol.,  Rio de Janeiro ,  v. 69, n. 2, p. 53-71,  2017 .   Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672017000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 27 mar. 2019. 
 

FONSECA, Solange; LENCASTRE, Leonor; GUERRA, Marina. Life Satisfaction in 
Women With Breast Cancer1. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto,  v. 24, n. 59, p. 
295-303,  Dec.  2014.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
863X2014000300295&lng=en&nrm=isso Acesso em 22 mar. 2019.  

 
FRANKL, Viktor Emil. A Vontade de Sentido. Fundamentos e aplicações da 
Logoterapia. Tradução Ivo Studar Pereira. 1a ed. São Paulo: Paulus; 2011. 
 

________, El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia. 
Barcelona: Herder; 1994. 

 
________, Em busca de sentido. Tradução de Walter Schlupp e Carlos Aveline. 
Petrópolis: Vozes; 1991.  
 

________, La idea psicológica del hombre. Madrid: Rialp; 1999. 
 

________, Psicoterapia e sentido da vida. Tradução de A.M. Castro. São Paulo: 
Quadrante; 1989. 

 
________, Recollections:na autobiography. Tradução e prefácio de Joseph Fabry. 
Cambridge: Basic Books; 2000. 



 
 
 

123 

 

________, The Will to meaning. Nova Iorque: Meridian Books; 1998. 
 

________, Um sentido para a vida: psicoterapia e humanismo. Aparecida: Ideias Letras 
Santuário; 2005. 

 
FREITAS, Marta Helena de et al . Os sentidos do sentido: uma leitura 
fenomenológica. Rev. abordagem gestalt.,  Goiânia ,  v. 18, n. 2, p. 144-
154, dez.  2012.  Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
68672012000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 12 fev. 2019. 
 

GONCALVES, Rafael Ramos et al . Merleau-Ponty, Sartre e Heidegger: três concepções 
de fenomenologia, três grandes filósofos. Estud. pesqui. psicol.,  Rio de Janeiro ,  v. 8, n. 
2, ago.  2008 .   Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
42812008000200019&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 19  jul.  2018. 

HOLANDA, Adriano. Questões sobre pesquisa qualitativa e pesquisa 
fenomenológica. Aná. Psicológica,  Lisboa ,  v. 24, n. 3, p. 363-
372,  jul.  2006.   Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-
82312006000300010&lng=pt&nrm=iso>. acesos em: 15  mai.  2018. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. 
Estimativa do câncer no Brasil⁄2018. Rio de Janeiro: INCA, 2018 Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2018-incidencia-de-cancer-no-brasil 
Acesso em 11 jun. 2017. 

 
________, O Câncer o que é. Rio de Janeiro, Brasil: INCA, 2019. Disponível em: 
http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/estimativa-2016-v11.pdf Acesso em 6 jan. 2019. 
 

KROEFF, Paulo. Logoterapia e Existência a importância do Sentido da Vida. Porto 
Alegre: Evangraf; 2014 

 
LUKAS, Elisabeth. A logoterapia ¨A força desafiadora do espírito ¨métodos de 
logoterapia. São Paulo: Loyola; 1986.   
 

MEDEIROS, Angelica Yolanda Bueno Bejarano Vale de. et al. El sentido de la vida como 
recurso espiritual para el cuidado en oncología  .Revista Cubana de Enfermería, [S.l.], v. 
34, n. 4, feb. 2019. ISSN 1561-2961. Disponível em: 



 
 
 

124 

<http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/2243>. Acesso em: 23 abr. 
2019 
 

MERLEAU- PONTY, Maurice. Signos. Tradução de Ermantina Galvão Gomes Pereira. 
São Paulo: Martins Fontes; 1991. 

 
________, Fenomenologia da percepção. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes; 1999. 

 
________, Conversas 1948. Fenomenologia da percepção. Trad. Fábio Landa e Eva 
Landa. São Paulo: Martins Fontes; 2004. 
 

MILANO, Juan José F; BERGOC, Rosa M. Enfoque integral en el tratamento de 
pacientes oncológicos. 1a. ed. Buenos Aires: Lumen; 2017. 

 
MONCAYO, Francisco Luís Gil; BREITBART, William. Psicoterapia centrada en el 
sentido: “vivir con sentido”. Estudio piloto. Psicooncología, Madrid, v. 10, n. 2-3, p. 233-
245, nov. 2013. Disponível  em: DOI: https://doi.org/10.5209/rev_PSIC.2013.v10.n2-
3.43446 Acesso em: 11 Sep. 2017. 
 

MUKHERJEE, Siddhartha. O imperador de todos os males. Uma biografia do câncer. 
São Paulo: Companhia das Letras; 2011. 

 
OLIVEROS, Olga Lehmann, KROEFF, Paulo. (org). Finitude e Sentido da Vida: A 
logoterapia no embate com a tríade trágica. Porto Alegre: Evangraf; 2014. 
 

OLIVEROS, Olga Lehmann. (edit). Acompanhar la finitud: optimismo, sentido y 
transcendência ante la incertidubre del dolor, el sufrimiento y la muerte. 1ra. Ed. Buenos 
Aires: São Paulo; 2014. 
 

ORTIZ, Efrén Martinez. (copilador) Manual de Psicoterapia con enfoque 
logoterapéutico. Bogotá D.C,: Editorial El manual Moderno (Colombia) Ltda.; 2013. 

 
ORTIZ, Efren Martinez. Buscando el Sentido de la Vida. Manual del Facilitador. Bogotá: 
Ediciones Aqui y Ahora; 2017. 
 

________, El Dialogo Socrático en la psicoterapia 3a edição Ampliada e revisada. 
Bogotá: SAPS; 2016. 

 
________, Los modos de ser inauténticos: Psicoterapia centrada en el sentido de los 



 
 
 

125 

transtornos de la personalidade. Bogotá, D.C,: Editorial El manual Moderno (Colombia) 
Ltda. Sociedad para el Avance e investigación de la Psicoterapia Centrada en el Sentido; 
2011. 

 
PALACIOS-ESPINOSA, Ximena et al. El significado de la vida y de la muerte para 
mujeres con cáncer de mama. Av. Psicol. Latinoam., Bogotá,  v. 33, n. 3, p. 455-479,  
Sept. 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
47242015000300008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 23 set. 2018.   

 
PAREDES, Alejandro Salomón; DEL CASTILLO, Juan Pablo Dias. Encontrando y 
Realizando Sentido: Diálogo Socrático y ejercicios vivenciales en logoterapia. 2a edição 
ampliada y actualizada. México; Ediciones LAG; 2018. 

 
PARGAMENT, Kenneth;  KOENIG, Harol; PEREZ, Lisa. The many methods of religious 
coping: Development and initial validation of the RCOPE. J. Clin. Psychol. New York, v. 
56 n. 4, p. 519-543 mar 2000. Disponível em: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-
4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1 Acesso em:27 mar. 2019. 
 

PEIXOTO, Adão José. Corpo e existência em Merleau-Ponty. Em Carlos Diógenes Côrtes 
Tourinho & Maria Aparecida Viggiani Bicudo (Org.). Fenomenologia: influxos e 
dissidências. Rio de Janeiro: Booklink; 2011. 
 

________, Os sentidos formativos das concepções de corpo e existência na fenomenologia 
de Merleau-Ponty. Rev. abordagem gestalt, Goiânia,  v. 18, n. 1, p. 43-51, jun.  2012. p. 
47. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
68672012000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  6  jul.  2018. 

 
PEREIRA, Ivo Studart. A ética do sentido da vida: fundamentos filosóficos da 
Logoterapia. Aparecida, SP: Ed. Idéias & Letras; 2013. 
 

PINHÃO, Cláudia do Rosario Gião Risso Cavas. Mapear o cuidado para regressar a 
casa: qualidade da intervenção educativa de enfermagem no planeamento da alta da pessoa 
submetida a transplante de progenitores hematopoiéticos. Setúbal, 2006. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica) Instituto Politécnico de Setúbal. Escola 
Superior de Saúde, Setúbal  2012. Disponível em:  
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/5475/1/Dissertacao%20mapear%20o%20cuida
do%20para%20regressar%20a%20casa%20de%20claudia%20pinhao.pdf. Acesso em: 28 
jun. 2018. 

 
PINTOS, Claudio Garcia. (org). Frankl por definición: consultor temático de Logoterapia 
y Análisis existencial. 1ra. ed. Buenos Aires: Ed. San Pablo; 2007. 



 
 
 

126 

 

POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: 
avaliação de evidências para a prática da enfermagem. 7.ed. Rio de Janeiro: Artmed; 2011. 

 
PUCHALSKI, CM. Spirituality in the cancer trajectory. Annals of Oncology. Washington, 
v. 23, n. 3, p.49-55, Abr. 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1093/annonc/mds088 
Acesso em: 27 abr. 2018. 

 
QUEIROZ, Francisco Limpo. Do conceito de ¨sentido¨ na filosofia grega antiga e em 
outras línguas. Filosofia e Epistemologia. Beja, 2 Mar. 2011. Disponível em: 
https://filosofar.blogs.sapo.pt/83649.html. Acesso em: 10 out. 2018. 

 
ROCHA, Maria Alice de Castro. Merleau-Ponty: Fenomenologia e Percepção. 
Seminários de Estudos em Epistemologia e Didática (SEED-PEUSP) Supervisão: Nílson 
José Machado. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2005. Disponível em: 
http://www.nilsonjosemachado.net/20050909.pdf Acesso em:26 jul. 2018. 
 

ROCHA, Renata Carla Nencetti Pereira. et al. O Impacto da espiritualidade frente às 
adversidades do câncer: Revisão integrativa. Rev. Nursing. São Paulo, v. 19, n. 218, 
p.1346-50, jul 2017. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&n
extAction=lnk&exprSearch=31672&indexSearch=ID Acesso em: 15 sep. 2018.  
 

SÁBADO, Joaquín Tomas. et al. A. What Gives Meaning in Life to Patients with 
Advanced Cancer? A Comparison between Spanish, German, and Swiss Patients. Journal 
of Pain and Symptom Management. v. 50 n. 6, p. 861-866. Dez. 2015. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.06.015 Acesso em: 20 fev. 2019. 

 
SCHEFFOLD Katharina. et al. Sources of meaning in cancer patients. Eur J Cancer Care 
(Engl). v. 23, n.4, p.472-480. Feb. 2013. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecc.12152 Acesso em: 27 mar. 2019. 

 
SCRIGNARO, Marta. et al. Seeking and experiencing meaning: Exploring the role of 
meaning in promoting mental adjustment and eudaimonic well-being in cancer patients. 
Palliative and Supportive Care. Cambridge, v. 13, n.3, p. 673-681. Jan. 2013 Disponível 
em: https://doi.org/10.1017/S1478951514000406  Acesso em: 20 mar. 2019. 
 

SILVA, Dejanilton Melo da. et al. Body perception among individuals with chronic kidney 
disease: a phenomenological study. Reme, Minas Gerais. n. 21:e1051, p. 1-7, 2017. 
Disponível em: http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20170061 Acesso em: 28 fev 
2019. 



 
 
 

127 

 

SILVA, Waleska Christina Brandão Pereira Da. et al. Nursing team perception of 
oncological palliative care: a phenomenological study. Online Brazilian Journal of 
Nursing. Rio de Janeiro. v. 13, n. 1, p. 72-81, 2014. Disponível em: 
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4125 Acesso em: 29 mar. 
2019. 
 

SOUZA, Ana Izabel Jatobá De; ERDMANN, Alacoque Lorenzini. Contribuições para o 
conhecimento em enfermagem à luz da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. 
Rev Gaúcha Enferm, Porto Alegre (RS), v 27, n 2, p. 166-75. 2006. Disponível em: 
https://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/4593/2514. Acesso em: 28 
jul. 2017. 
 

THOMAS, Lori P Montross; MEIER, Emily A; IRWIN, Scott A. Meaning-centered 
psychotherapy: a form of psychotherapy for patients with cancer. Current psychiatry 
reports. Basel, v. 16, n. 10, p.1-6. Sep. 2014. Disponível em: https://doi:10.1007/s11920-
014-0488-2 Acesso em: 18 fev. 2019. 

 
TONG, Allison. et al. Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative 
research: ENTREQ. BMC Med Res Methodol. Londres, v. 12, n. 181, p.1-8 nov. 2012. 
Disponível em:  https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-181 Acesso em: 18 mar. 2017. 

 
TSUKAZAN, Maria Teresa Ruiz et al . Câncer de pulmão: mudanças na histologia, sexo e 
idade nos últimos 30 anos no Brasil. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  v. 43, n. 5, p. 363-
367,  Sept.  2017. Disponivel em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132017000500363&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 5 abr. 2019. 

 
VASCONCELOS Sarah Xavier Peixoto de; AQUINO, Thiago Antonio Avellar de. 
Cuidados Paliativos e Logoterapia: O modo humano de morrer. João Pessoa: UFPB; 
2015. 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. National cancer control programmes: policies and 
managerial guidelines. 2.ed. Geneva: WHO, 2002. p. xv. 

 
YOSHINARI, Teófilo Valério et al. Vivência de mulheres frente ao câncer de mama: 
revisão da literatura brasileira / The experience of women facing breast cancer: a review of 
Brazilian scientific literature. Revista ciências em saúde, Itajubá, Minas Gerais,  v7, n4, p. 
20-25, dez 2017. Disponivel em: doi: 10.21876/rcsfmit.v7i4.707. Acesso em: 2 abr. 2019. 

 

 



 
 
 

128 

APÊNDICE 

 

Apêndice A- Orçamento 

    ORÇAMENTO 

Recursos e Itens  Quantidade Valor Unitário 
Valor Sub 

Total 

Papelaria é Itens de escritório (resmas 
de papel, cartuchos etc)     500,00 

Itens eletrônicos: impressora, 
gravadora, pen drive     1.020,00 

Fotocopias 500 0,30 150,00 

Alimentação: uma refeição por cada 
visita no HUAP (4 x Mês) durante 6 
meses 24 25,00 600,00 

Transportes HUAP 4 vezes por mês, 
durante 6 meses. (24) Ida e Volta (48) 
Total 48 48 20,00 960,00 

VALOR TOTAL     3.230,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

129 

Apêndice B – Cronograma  
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APÊNDICE C- Termo de consentimento livre esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisador responsável: Angelica Yolanda Bueno Bejarano Vale de Medeiros.  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa EEAAC. Da Universidade Federal Fluminense. 

Telefone para contato com o Pesquisador Responsável: (21) 9-9222-7070 

E-mail: angelicaflow@gmail.com 

 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Idade: ________ anos. R.G:__________________________________________ 

Responsável Legal: ____________________________R.G: _________________ 

 

O (A) Sr.(a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O 
Sentido da vida em pacientes que vivenciam o câncer: contribuições da Psicoterapia 
Logoterápica”, de responsabilidade da pesquisadora Angelica Yolanda Bueno Bejarano 
Vale de Medeiros. 

A Logoterapia é uma prática da Psicologia, que significa a cura da alma pelo 
sentido. Trata-se de que, por meio de encontros terapêuticos ajudar ao paciente na busca ou 
fortalecimento do seu sentido da vida. Este estudo justifica-se a partir da importância do 
sentido da vida para o paciente com câncer, já que possibilita melhores sensações 
emocionais, um enfrentamento positivo frente à doença e sua satisfação com a vida é 
maior. Este tipo de Psicoterapia é eficaz, porque possibilita um conforto espiritual e o 
encontro do sentido da vida. Assim, pela experiência profissional do (a) psicólogo (a) na 
aplicação das técnicas de psicoterapia a serem utilizadas. O objetivo da pesquisa é: Revelar 
o sentido de vida em pacientes com câncer, discutir as mudanças relacionadas ao 
significado da existência para o paciente a partir de sua experiência com câncer e descrever 
as contribuições da Psicoterapia Logoterápica. 

A pesquisa será realizada através de três encontros de até noventa (90) minutos 
cada um, um encontro por semana, durante três semanas. O primeiro e o ultimo encontro, 
será realizado no ambulatório de oncologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, numa 
sala destinada para esta pesquisa e preservando o ambiente de sigilo, sendo como uma 
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atividade anterior à consulta de rotina do paciente, e o segundo encontro será na residência 
do paciente, mediante previa programação do dia e horário para tal finalidade. Vale 
esclarecer que o tempo de cada sessão será adaptada a depender da capacidade funcional 
do paciente. O que será feito nos encontros: Em cada encontro será realizado uma sessão 
de Psicoterapia Logoterápica, sendo que, no primeiro e ultimo encontro adicionalmente 
será aplicado um questionário sobre sentido da vida e um roteiro de perguntas sobre a 
relação da experiência vivida com a doença e o sentido da vida. Também será utilizado um 
questionário para complementar as informações pessoais acerca do paciente, e conhecer 
sua realidade social, econômica, psicológica e espiritual e será aplicado logo após da 
assinatura em duas vias deste termo de consentimento, caso aceite participar da pesquisa. 

 

O (a) sr. (a) será atendido (a) quanto ao esclarecimento de dúvidas de qualquer 
natureza, acerca dos riscos, benefícios, procedimentos e outros assuntos relacionados à 
pesquisa. A pesquisa poderá trazer riscos mínimos potenciais, na medida que podem 
ocorrer desconforto por manifestações emocionais de tristeza ou preocupação, 
possivelmente através do choro, ou expressões faciais que possam revelar algum 
desconforto ou constrangimento. Caso ocorra, a coleta de informações poderá ser 
interrompida para que seja fornecido o devido apoio psicológico ao (a) participante. Como 
benefícios do estudo, pode-se dizer que a pesquisa possibilitará acolhimento aos pacientes, 
considerando que a técnica logoterápica tende a contribuir para o bem-estar emocional das 
pessoas, com melhores perspectivas de enfrentamento da doença. O pesquisador procederá 
a escutar atentamente, e o paciente terá a oportunidade de expressar suas preocupações, 
experiências e percepção de sentido de vida, de maneira que as dimensões psicológica e 
espiritual sejam trabalhadas de forma positiva, possibilitando sensações interiores de paz, 
tranquilidade, conforto espiritual assim como sensações de bem-estar físico. 
Adicionalmente a partir da intervenção de psicoterapia os benefícios poderão estar 
relacionados as melhoras do quadro clínico, na medida que sensações de bem-estar interior 
podem influenciar o bem-estar exterior e possíveis comportamentos positivos que 
contribuam com aderência dos tratamentos médicos. 

 

Esclarecemos que a sua participação é voluntária, e que este consentimento poderá 
ser retirado a qualquer tempo que desejar, sem prejuízos à continuidade do seu tratamento 
(se for o caso) ou qualquer outra penalização. Assim, o (a) Sr. (a) não terá nenhuma 
despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Todos os encontros serão gravados 
por meio de um gravador de áudio, com a finalidade de capturar todas as manifestações e 
expressões faladas e não faladas. Os dados serão anotados em seus respectivos 
questionários e toda a informação coletada ficara em posse do pesquisador, que irá tratar a 
sua identidade com padrões profissionais de sigilo sobre sua participação, assegurando a 
sua privacidade. Assim sendo, ficam assegurados o anonimato dos depoentes e a 
exclusividade do uso das informações para fim cientifico.  

 



 
 
 

132 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 
acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs 
leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que 
os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 
Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 
incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 
entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 
às 17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
 

Eu,______________________________________________________________R.G 

nº____________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _______de____________de_________ 

 

       

Nome e assinatura do Participante         Angelica Y. Bueno B. V. de Medeiros 

              ou responsável legal                                                CRP 05/52158                      
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Apêndice D- Questionário Sociodemográfico 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Projeto: O Sentido da vida em pacientes que vivenciam o câncer: Contribuições da Psicoterapia 

Logoterápica. 
Instruções: Por favor, responda o seguinte questionário de forma clara e completa. A veracidade das respostas contribui 

para os resultados da pesquisa. Garante-se a privacidade dos respondentes quando na divulgação e uso desta pesquisa. 

   

1.! Informações Pessoais 

Nome:___________________________________________

________________________________________________ 

Sexo:  Masculino (    ) Feminino (    ) Outro:_____________ 

Idade: ________ anos Natural de:_____________________ 

Raça/ Cor: Branca (    ) Preta  (    ) Amarela  (    ) Parda(    ) 

Indígena (    ) Outra:_________________________ 

Estado Civil: Solteiro(a) (    ) Casado(a) (    ) 

Divorciado(a) (    )  Viúvo (a) (    ) # Filhos: (    )  

Ocupação:_______________________________________ 

Endereço:________________________________________

CEP:__________________Bairro:____________________ 

Telefone:(____)___________________________________

Celular: (____)____________________________________ 

2.! Informações de Escolaridade 

Analfabeto: (    )  

Ensino Fundamental: Completo (    )   Incompleto (    ) 

Ensino Médio:           Completo (    )  Incompleto (    ) 

Ensino Superior:        Completo (    )   Incompleto (    )   

Pós Graduado: (    ) 

Profissão:____________________________________ 

3.! Informações da Renda Familiar 

1 a 3 salários mínimos (    ) 3 a 5 salários mínimos (    ) maior 

que 5 (    ) 

4.! Informações de Moradia 

Tipo de Moradia: Rural (    )Urbana (    ) Casa (    ) 

Apartamento (    ) Quitinete  (    ) Quarto (    )  

Localização da moradia: Bairro (    ) Comunidade (    )  

Povoado   (    )  Outra: (    ) qual?:______________________ 

Classe social: Baixa (    )  Média baixa (    )   Média (    )  

Média alta (    )     Alta  (    )    

Com quem mora: Sozinho (   ) Companheiro (a) (    )Com 

Filhos (    )  Família (    ) Amigos (    )   

Cuidadores diferentes da família ( ) Outro (   ) 

Qual:____________________________________________ 

5.! Informações de nível Físico  

Há casos de doenças crônicas na família? Sim (    )Não (    ) 

Quais? __________________________________________ 

Histórico de Câncer na Família: Sim (    ) Não (    ) Quantas 

Pessoas: ____________ Grau de Parentesco: _____________ 

________________________________________________ 

Tipo de Câncer:_______________ Localização:__________ 

Com que tipo de Câncer vc foi diagnosticado:__________ 

________________________________________________ 

Fase da Doença: I (    ) II (    ) III (    ) IV (    ) Paliativo(    ) 

Há quanto tempo foi diagnosticado? __________________  

Já passou por algum procedimento cirúrgico, relacionado 

a doença atual? Sim (    )  

Há qual?: ____________________ 

Há quanto tempo:________________  

Não (    ) 
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A partir da doença atual, sofreou alguma limitação ou 

impedimento físico?_______________________________ 

A que tipo de tratamentos já foi submetido?  

Quimioterapia(    ) Radioterapia(    ) Ambos(    ) Outros: (   ) 

Quais:___________________________________________ 

Em que tipo de tratamento esta atualmente?:__________ 

________________________________________________ 

Usa algum tipo de medicamento?  Sim (   ) Não (    ) 

Qual?____________________________________________

________________________________________________ 

# de vezes que frequenta este ambulatório ao mês:______ 

6.! Informações de nível Psicológico 

•!Possui alguma alteração emocional: Sim (    ) Não (    ) 

Caso afirmativo qual?: ____________________________ 

•!Em relação a sua condição atual de enfermidade:  

Você se sente 
ultimamente: Si

m
 

N
ão

 

Geralmente 
O Tempo 

Todo 

M
an

hã
 

T
ar

de
 

N
oi

te
 

Ansioso       

Preocupado       

Estressado       

Deprimido       

Entristecido       

Aborrecido       

    

•!Está em algum tipo de acompanhamento psicológico 

atualmente?: Sim (    )   Não (    ) há quanto tempo: (       ) 

Caso afirmativo, considera que esta sendo benéfico para 

você?: Sim (    ) Não (   ) 

Porque?________________________________________

_______________________________________________ 

•!Já teve algum tipo de acompanhamento psicológico depois 

do diagnostico atual:  Sim (    ) Não (    )  

Caso afirmativo foi por quanto tempo:________________ 

 

7.! Informações de nível Religioso 

•!Professa alguma religião: Sim (    )  Qual: 

!! Budismo  (     ) 

!! Católico Romano (      )    

!! Evangélicos Pentecostais ou Neopentecostais (    ) 

!! Adventismo (     ) 

!! Mormonismo (     ) 

!! Ortodoxo (     ) 

!! Testemunha de Jeová (     ) 

!! Espiritismo (     ) 

!! Islamismo (     ) 

!! Judaísmo (     ) 

!! Hinduísmo (     ) 

!! Umbandistas e Candomblecista (     ) 

!! Ateu (     ) 

!! Sem religião (     ) 

!! Outra: ___________________________________ 

Não (      ) 

•!É praticante? Sim (    )  Não (    )  Nem sempre pratico (    )   

•!Após o diagnóstico do câncer:  

Permaneceu na mesma religião  Sim (    ) Não  (    )  

Mudou de religião? Sim ( )  Não ( )  

Era:_______________e Mudou para _________________ 

Tornou-se ateu: Sim (    ) Não  (     ) 

•!Você se considera uma pessoa que têm fé? Sim (   )Em quê 

ou em quem? _________________ Não (     ). 
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Apêndice E – Roteiro de Entrevista 

 
 

Questão de Aproximação 

 

1.   Poderia me dizer o que é para você o sentido da vida?  

 

Questões Desencadeadoras 

  

1.   O que significa a vida para você?  

2.   Você considera que vida tem um sentido? Explique por favor.  

3.   Quais as suas experiências vivenciadas acerca do seu sentido da vida? 

4.   Como você percebe o sentido da vida nessa caminhada com a doença?  

5.   Como você se percebe nesse momento de sua vida? 

6.   Em que a doença pode interferir no sentido da vida de uma pessoa?  

7.   Que mudanças ou perdas você vivencia em sua vida depois do diagnóstico? Fale sobre 

isso. Como você era antes? 

8.   Quais são os seus desafios interiores? O que você considera mais difícil superar em 

sua vida? 

9.   Como você faz para superar esse momento da vida?  

10.  Que valores você tem refletido acerca de sua vida?  

11.  O que a dimensão espiritual significa para você no enfrentamento da doença?  

12.  Como você costuma praticar a sua espiritualidade? Que tipo de acompanhamento ou 

ajuda espiritual?   
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ANEXO 1- Parecer Consubstanciado do CEP 
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fases I, II, III, IV ou em Cuidados Paliativos, que são atendidos no Ambulatório de Oncologia do Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP). 4. Recrutamento dos Participantes: A seleção dos Participantes da
Pesquisa, será realizada no ambulatório de oncologia, mediante aproximação física do pesquisador, (Figura
2.), abordando o paciente na sala de espera, convidando-o a participar da pesquisa, enquanto aguarda por
ser atendido para sua consulta de rotina, que em geral em torno de 1 a 2 horas, já que o paciente prefere
chegar com antecedência. Considerando que o tempo da intervenção proposta para esta pesquisa é de até
aproximadamente 90 minutos, se terá o cuidado de prever o tempo de espera para a
consulta que deverá ser superior, a fim de não interferir com o horário marcado e nem com o trabalho
medico do setor. Caso o paciente aceite participar e a sua consulta esteja próxima, será realizada
posteriormente. Com uma apresentação clara, objetiva e sucinta do estudo a ser desenvolvido, serão
fornecidas as informações necessárias sobre a pesquisa para o paciente, esclarecendo os riscos e
beneficios da pesquisa. O
paciente será cordialmente conduzido para uma sala vazia previamente separada para o fim da pesquisa,
disponível no próprio ambulatório ou no setor mais próximo da oncologia e se procederá a leitura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo-lhe esclarecidas todas as dúvidas. Por sua vez se deixará
claro a não vinculação do tratamento à realização da pesquisa, e lhe serão garantidos o sigilo e o
anonimato. Ao aceitar participar da pesquisa, o participante assinará as duas, sendo uma deixada com ele e
a outra via ficará com o pesquisador responsável. Desta
forma, será iniciada a coleta de informações e realizada a primeira intervenção. Todas as falas serão
gravadas mediante consentimento do participante, conforme registrado no TCLE. 5.Técnica de coleta de
dados: Como técnica de coleta de dados será utilizada a entrevista semiestruturada, utilizando-se como
instrumento um
Roteiro de Entrevista inicial e final, com perguntas abertas possibilitando estabelecer diálogo para obtenção
das informações especialmente na dimensão subjetivas. Outros instrumentos de coletada de dados serão o
questionário Sócio demográfico que precederá a entrevista, e o Questionário de sentido de vida. Como
intervenção será realizada a Psicoterapia Centrada no Sentido, versão adaptada à realidade do ambulatório
de oncologia do HUAP, isso é, uma intervenção a cada dia que o paciente tenha consulta marcada,
podendo ser a cada 15, 20 dias ou uma vez ao mês. 6.Procedimentos de Coleta de Dados: A coleta de
dados junto aos participantes será realizada por meio de três encontros de até noventa (90) minutos cada,
nos dias que tenham consulta marcada, irá depender de cada caso. (Figura 3.). Os três encontros serão
realizados no

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189

Página 02 de  06



 
 
 

138 

 

 

 

UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

Continuação do Parecer: 2.376.435

setor ambulatório de oncologia, numa sala destinada para a pesquisa e preservando o ambiente de sigilo,
sendo como uma atividade anterior ou posterior à consulta de rotina do paciente. Vale esclarecer que o
tempo de cada sessão será adaptada à depender da capacidade funcional do paciente. 6.1 Descrição dos
encontros: Encontro 1: Aplicação do questionário sócio demográfico, seguido do Questionário de Sentido de
Vida-QSV , o Roteiro de Entrevista Inicial e a Intervenção de Psicoterapia Centrada no Sentido. Encontro 2:
Será aplicada a segunda sessão da Intervenção de Psicoterapia Centrada no Sentido. Encontro 3: será
aplicada a 3ra. Intervenção de Psicoterapia, o Questionário de SV e o Roteiro de Entrevista final." "Critério
de Inclusão: Participantes de ambos sexos, maiores de 18 anos, que estejam em qualquer estágio da
doença, I, II, III, IV ou em Fase Terminal e em Cuidados Paliativos, que sejam pacientes ativos que
realizarem algum tipo de tratamento ou acompanhamento regular no ambulatório. Moradores do município
de Niterói e São Gonçalo- Rj, que aceitem participar da pesquisa. Critério de Exclusão: Participante com
autonomia reduzida, com enfermidades psiquiátricas, cognitivas, com alto grau de dependência e níveis de
limitação física, que impeça de sua participação individual nas sessões de intervenção psicoterapêutica."
"Metodologia de Análise de Dados: As entrevistas e as intervenções serão transcritas na íntegra, e se farão
leituras criteriosas do material coletado. A análise e tratamento se dará a partir da triangulação de dados,
levando em consideração o conteúdo das entrevistas, corroborados com as observações obtidas no campo
e analisados e interpretados à luz do referencial teórico filosófico de Maurice Merleau-Ponty e no marco
conceitual da Logoterapia de Viktor Frankl, com vistas ao deslumbre de sentido de vida dos pacientes com
câncer do Ambulatório de oncologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Da mesma forma será
utilizado os quatro passos do método de Analise dos dados de Amadeu Giorgi (1985):1. Ler todo o conjunto
de protocolos para ter uma ideia do todo. 2. Discriminar unidades a partir da descrição dos participantes do
fenômeno estudado. 3. Articular o insight psicológico em cada uma das unidades de significado. 4. Sintetizar
todas as unidades de sentido transformadas para que componham uma
declaração consistente, relacionada às experiências dos participantes (chamadas de estrutura de
experiência); pode ser expressa em um nível especifico ou geral. O Questionário de Sentido da Vida será
analisado por meio do pacote estatístico SPSS (versão 16). Se utilizará para calcular estatísticas descritivas
(medidas de tendência central e dispersão) e consistência interna (alfa de Cronbach)."

"Objetivo Primário: Desvelar o sentido da vida em pacientes com câncer e as contribuições da
Objetivo da Pesquisa:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189

Página 03 de  06



 
 
 

139 

 

UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

Continuação do Parecer: 2.376.435

Psicoterapia Logoterápica. Objetivo Secundário: • Descrever a percepção sobre o sentido da vida em
pacientes com câncer.• Discutir as mudanças relacionadas ao significado da existência para o paciente a
partir de sua experiência com câncer.• Analisar contribuições da intervenção de Psicoterapia Logoterápica
junto a esses pacientes com foco no sentido da vida."

"Riscos: A pesquisa poderá trazer riscos mínimos potenciais, na medida que podem ocorrer desconforto por
manifestações emocionais de tristeza ou preocupação, possivelmente através do choro, ou expressões
faciais que possam revelar algum desconforto ou constrangimento. Caso ocorra, a coleta de informações
poderá ser interrompida para que seja fornecido o devido apoio psicológico ao (a) participante. Benefícios:
Como benefícios do estudo, pode-se dizer que a pesquisa possibilitará acolhimento aos pacientes,
considerando que a técnica Logoterápica tende a contribuir para o bem-estar emocional das pessoas, com
melhores perspectivas de enfrentamento da doença. O pesquisador procederá a escuta de forma empática,
e o paciente terá a oportunidade de expressar suas preocupações, experiências e percepção de sentido de
vida, de maneira que as dimensões psicológica e espiritual sejam trabalhadas de forma positiva,
possibilitando sensações interiores de paz, tranquilidade, conforto espiritual assim como sensações de bem-
estar físico. Adicionalmente a partir da intervenção de psicoterapia os benefícios poderão estar relacionados
as melhoras do quadro clinico, na medida que sensações de bem-estar interior podem influenciar o bem-
estar exterior e possíveis comportamentos positivos que contribuam com aderência dos tratamentos
médicos."

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O projeto de pesquisa é um projeto de avaliação de uma proposta de intervenção psicoterápica hospitalar
em regime ambulatorial em Logoterapia para pacientes oncológicos. A pesquisa apresenta relevância para a
área e metodologia adequada para os objetivos listados. Ressalta-se que se objetivarem verificar a eficácia
através da comparação dos escores no questionário de Sentido da Vida, as análises estatísticas estão
inadequadas. Mas como isto não está nos objetivos da pesquisa, não haverá pendência com relação a isto.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os documentos foram adequadamente preenchidos e anexados ao projeto.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todas as pendências foram cumpridas.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_942648.pdf

25/10/2017
21:52:36

Aceito

Outros Compromisso_Psicologico.pdf 25/10/2017
21:51:30

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Orçamento Orcamento_Nova_V.pdf 25/10/2017
21:16:15

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Detalhado_CEP_Nova_Ver_25_
Out.docx

25/10/2017
21:15:45

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_NV_Outubro_25_PDF.pdf 25/10/2017
21:14:07

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Cronograma CronogramaNovaVersaoPDF.pdf 13/10/2017
10:58:07

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Outros CRP.jpg 12/08/2017
17:49:44

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Outros CV_Angelica_Medeiros_12_AGO.pdf 12/08/2017
17:49:02

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Outros C_Lattes_A_Medeiros_12_AGO.pdf 12/08/2017
17:48:16

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Outros Carta_Anuencia_HUAP.pdf 12/08/2017
17:44:48

ANGELICA
YOLANDA BUENO
BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Folha de Rosto Folha_de_rosto_A_Medeiros.pdf 12/08/2017
17:40:02

ANGELICA
YOLANDA BUENO

Aceito
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NITEROI, 10 de Novembro de 2017

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
(Coordenador)

Assinado por:

Folha de Rosto Folha_de_rosto_A_Medeiros.pdf 12/08/2017
17:40:02

BEJARANO VALE
DE MEDEIROS

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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