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RESUMO 

MENDONÇA, AB. O sofrimento de pacientes com câncer em tratamento 

quimioterápico: sistematização da assistência de enfermagem na dimensão espiritual 

[Dissertação de Mestrado]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Enfermagem; 2019. 

 

Introdução: O sofrimento dos pacientes com câncer tem múltiplas dimensões e envolve 

aspectos físicos, sociorrelacionais, espirituais, psicológicos e emocionais. A atuação do 

enfermeiro nesta área deve, portanto, transcender o simples objetivo de controle dos efeitos 

tóxicos. Objetivo: Desvelar o significado de sofrimento vivenciado por pacientes em 

tratamento quimioterápico no INCA; identificar as associações existentes entre as 

Experiências Subjetivas de Sofrimento mensuradas no Inventário IESSD, varáveis clínicas, 

sociodemográficas e o Coping Religioso/Espiritual adotado pelos participantes por meio da 

escala CRE-Breve. Método: Trata-se de um estudo misto, segundo a estrutura paralela 

convergente descrita por Creswell, em que os dados quantitativos e qualitativos são 

coletados simultaneamente, para depois serem comparados com o objetivo de determinar 

convergências, diferenças e combinações. O presente estudo se baseou em uma amostra de 

100 pacientes, dentre os quais, 18 integraram a entrevista qualitativa. Foram incluídos 

pacientes com indicação de quimioterapia antineoplásica (QTA), boa orientação 

temporoespacial, ausência de patologia psiquiátrica diagnosticada e boa capacidade 

cognitiva. Foram excluídos indivíduos com Performance Status maior que 3. Para 

compreensão do sofrimento, foi utilizado o referencial fenomenológico de Merleau-Ponty. 

Resultados: Da análise qualitativa emergiram 13 categorias temáticas. No que tange aos 

achados quantitativos, o Sofrimento Global apresentou uma correlação significativa muito 

fraca e positiva com o CREN. Este estilo de enfrentamento, por sua vez, teve uma 

correlação significativa muito fraca com o Sofrimento Psicológico, Sofrimento Existencial 

e Sofrimento Físico. O Sofrimento Global não se correlacionou ao CREP total, e o mesmo 

apresentou uma correlação significativa negativa com a Experiência Positiva de 

Sofrimento. A Experiência Positiva de Sofrimento foi dimensão com maiores médias no 

inventário IESSD, sendo o Sofrimento Sociorrelacional a causa de maior angústia para os 

pacientes que responderam ao referido instrumento. Considerações finais: Foi possível 

obter, na interpretação final desta investigação, metainferências derivadas da fusão dos 

dois bancos de dados. Ficou claro que os pacientes nutrem um nível de esperança alto, 

enquanto realizam o tratamento quimioterápico, independente de seus objetivos e duração. 

A presença de dor e fadiga aumenta a percepção de sofrimento durante o tratamento, 

levando a sentimentos de inutilidade e de isolamento social, quando de sua coexistência. 

Os resultados qualitativos e quantitativos também corroboraram para o entendimento de 

que os pacientes se encontram mais vulneráveis ao sofrimento no início do tratamento, 

devido à desinformação, ao medo, aos sinais e sintomas exacerbados da doença, e uma 

longa jornada para o diagnóstico. Como produto final, foi proposta uma nova intervenção 

de enfermagem, denominada “Aconselhamento espiritual e emocional”. Esta intervenção é 

mais específica e derivada da intervenção “Aconselhamento”, já descrita na classificação 

NIC desde 1992. As atividades sugeridas foram elaboradas a partir dos resultados 

quantitativos e das categorias fenomenológicas encontradas, contribuindo desta forma, 

para com uma abordagem diferenciada e sitematizada dirigida à pacientes em QTA. 

Descritores: Espiritualidade; Quimioterapia Combinada; Estresse Psicológico; Neoplasias; 

Enfermagem. 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

MENDONÇA, AB. The cancer patients´ suffering on chemotherapy:  Systematization 

of nursing care in the spiritual dimension [master´s dissertation]. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2019. 

 

Introduction: The cancer patients´ suffering has multiple dimensions, and involves 

physical, social-relational, spiritual, psychological and emotional aspects. The nurse 

performance in this area should therefore go beyond the simple objective to control the 

toxic effects of the treatment.  Objective:  To reveal the meaning of the suffering 

experienced by patients undergoing chemotherapy at the INCA; identify the associations 

existing among the Subjective Experiences of Suffering measured in the IESSD Inventory, 

clinical, social-demographical variables and the Religious/Spiritual Coping adopted by the 

participants using the RSC-Brief Scale. Method: This is a mixed study according to the 

convergent parallel described by Creswell, in which the quantitative and qualitative data 

are collected simultaneously, being then compared with the aim of determining 

convergences, differences and combinations. The current study was based on a sample of 

100 patients, of which, 18 integrated the qualitative interview. We included patients with 

indication for chemotherapy, good orientation in time and space, absence of diagnosed 

psychiatric pathology and good cognitive ability.  Individuals with Performance Status 

greater than 3 were excluded. For understanding the suffering, we used the 

phenomenological referential of Merleau-Ponty. Results: From the qualitative analysis, 13 

thematic categories emerged. With regard to the quantitative findings, the Global Suffering 

presented a significant very weak correlation with NRSC. This coping style, in turn, 

presented a significant very weak correlation with the Psychological Suffering, Existential 

Suffering and Physical Suffering.  The Global Suffering not correlated with total PRSC; 

and the same presented a negative significant correlation with the Positive Experience of 

Suffering.  The Positive Experience of Suffering was the dimension with the highest 

averages in the IESSD inventory, being the Social-Relational Suffering the main distress 

cause for the patients who responded to this tool. Final considerations: It was possible to 

obtain meta-inferences derived from the fusion of the two database.  It became clear that 

patients foster a high level of hope while submit to chemotherapy, independent of their 

objectives and duration. The presence of pain and fatigue increase the perception of 

suffering during the treatment, leading to feelings of uselessness and social isolation when 

they coexist. The qualitative and quantitative results also corroborated to understand that 

patients are more vulnerable to the suffering at the beginning of treatment, due to the 

disinformation, fear, exacerbated signs and symptoms of the disease, and a long journey to 

the diagnosis. As a final product, a new nursing intervention, called “Spiritual and 

Emotional Counseling”, was proposed. This intervention is more specific and derived from 

the "Counseling" intervention, already described in the NIC classification since 1992. The 

suggested activities were elaborated from the quantitative results and from the 

phenomenological categories found, thus contributing to a differentiated and systemized 

approach directed to the patients on antineoplastic chemotherapy.  

Descriptors: Spirituality; Antineoplastic Drug Therapy, Combination; Stress, 

Psychological; Neoplasms; Nursing. 

 



 
 

 
 

RESUMEM 

MENDONÇA, AB. El sufrimiento de pacientes con cáncer en quimioterapia: 

Sistematización de la asistencia de enfermería en la dimensión espiritual [disertación 

de Máster]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2019. 

 

Introducción: El sufrimiento de los pacientes con cáncer tiene múltiples dimensiones, y 

implica aspectos físicos, socio-relacionales, espirituales, psicológicos e emocionales. La 

actuación del enfermero en esta área debe, por lo tanto, trascender el simples objetivo de 

controle de los efectos tóxicos del tratamiento. Objetivo: Desvelar el significado de 

sufrimiento experimentado por pacientes en tratamiento quimioterápico en el INCA; 

identificar las asociaciones existentes entre las Experiencias Subjetivas de Sufrimiento 

mensuradas en el Inventario IESSD, variables clínicas, sociodemográficas y el Coping 

Religioso/Espiritual adoptado por los participantes a través de la escala CRE-Breve. 

Método: Se trata de un estudio mixto según la estructura paralelo-convergente descrita por 

Creswell, en que los datos cuantitativos y cualitativos son recogidos simultáneamente, para 

después ser comparados con el objetivo de determinar convergencias, diferencias y 
combinaciones. El presente estudio se basó en una muestra de 100 pacientes, entre los 

cuales, 18 integraron la entrevista cualitativa. Se incluyeron pacientes con indicación de 

quimioterapia, buena orientación tempo-espacial, ausencia de patología psiquiátrica 

diagnosticada y buena capacidad cognitiva. Se excluyeron individuos con Performance 

Status mayor que 3. Para la comprensión del sufrimiento, fue utilizado el referencial 

fenomenológico de Merleau-Ponty. Resultados: Del análisis cualitativo emergieron 13 

categorías temáticas. En lo que respecta a los hallados cuantitativos, el Sufrimiento Global 

presentó una correlación significativa muy débil y positiva con el CREN. Este estilo de 

enfrentamiento, a su vez, tuve una correlación significativa muy débil con el Sufrimiento 

Psicológico, Sufrimiento Existencial y Sufrimiento Físico. El Sufrimiento Global no se 

correlacionó con el CREP total; y el mismo presentó una correlación significativa negativa 

con la Experiencia Positiva de Sufrimiento. La Experiencia Positiva de Sufrimiento fue la 

dimensión con mayores medias en el inventario IESSD, siendo el Sufrimiento Socio - 

relacional la causa de mayor angustia para los pacientes que respondieron al referido 

instrumento. Consideraciones finales: Se pudo obtener en la interpretación final de esta 

investigación, metainferencias derivadas de la fusión de los dos bancos de datos. Quedó 

claro que los pacientes nutren un nivel de esperanza alto mientras realizan la quimioterapia, 

independiente de sus objetivos y duración. La presencia de dolor y fatiga aumentan la 

percepción de sufrimiento durante el tratamiento, llevando a sentimientos de inutilidad y 

aislamiento social en cuanto su coexistencia. Los resultados cualitativos y cuantitativos 

también confirmaron el entendimiento de que los pacientes se encuentran más vulnerables 

al sufrimiento en el inicio del tratamiento, debido a la desinformación, medo, signos y 

síntomas exacerbados por la enfermedad, y una longa jornada para el diagnóstico. Como 

producto final, se propuso una nueva intervención de enfermería, llamada “Asesoramiento 

Espiritual y Emocional". Esta intervención es más específica y derivada de la intervención 

"Asesoramiento", ya descrita en la clasificación NIC desde 1992. Las actividades sugeridas 

fueron elaboradas a partir de los resultados cuantitativos y de las categorías 

fenomenológicas encontradas, contribuyendo de esta forma a un enfoque diferenciado y 

sitematizado dirigido a la orientación del pacientes en quimioterapia antineoplásica  

Descriptores: Espiritualidad; Quimioterapia Combinada; Estrés Psicológico; Neoplasias; 

Enfermería. 
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TRAJETÓRIA QUE DESPERTOU INTERESSE PELO TEMA 

 

No acompanhamento de doentes em quimioterapia, no Instituto Nacional de Câncer 

José de Alencar Gomes da Silva (INCA), atuando como enfermeiro desde 2007, foi 

possível perceber através de seus relatos a influência da religiosidade e da espiritualidade 

na recuperação e no controle de sintomas relacionados ao tratamento. Percebeu-se que 

certos pacientes com prática religiosa tinham uma percepção diferente do sofrimento, 

desenvolvendo estratégias de enfrentamento, que os faziam tomar uma postura mais 

assertiva e resiliente no combate à doença. Em outros, por sua vez, emergiam sentimentos 

de culpa e de tristeza, associando a doença a um castigo pelas más escolhas feitas no 

passado.  

A partir daí teve início a pesquisa através de busca de alguns artigos científicos que 

levantavam a questão de como a religiosidade e a espiritualidade moldam as experiências 

de sofrimento. Alguns estudos fenomenológicos com o tema começaram a lançar luz sobre 

alguns questionamentos. Por meio desses resultados foi possível inferir que o significado 

que o indivíduo dá ao sofrimento pode ser influenciado por estratégias positivas ou 

negativas de enfrentamento religioso. A compreensão dos mecanismos de enfrentamento 

negativos, provenientes de uma religião vivenciada de forma desfavorável, quando o 

paciente tenta se curar unicamente pela crença e abandona o tratamento médico 

convencional, tornou-se importante devido ao impacto danoso observado na assistência.  

Neste sentido, uma situação muito particular chamou a atenção. Um paciente 

deixou o serviço com apenas um ciclo de tratamento, afirmando encontrar a cura na igreja. 

A equipe não obteve êxito na tentativa de resgatá-lo à instituição, a fim de dar continuidade 

à terapia proposta. Diante do fato, houve a necessidade de aprofundar o estudo das relações 

que o indivíduo estabelece entre a doença, o sofrimento e a religião. 

Tornou-se relevante pesquisar como a dimensão religiosa pode atuar positiva ou 

negativamente no enfrentamento do câncer.  Os principais aspectos que permeavam essa 

relação careciam de uma revisão cuidadosa, mas não se constituíram no único motivador 

deste estudo. Acompanhando as histórias de vida narradas nas consultas de enfermagem, 

surgiu ainda a seguinte questão: o que é o sofrimento para essas pessoas? A tentativa de 

aliviá-lo olhando para conceitos pessoais não poderia produzir na prática efeitos sequer 



 
 

 
 

modestos. Entendeu-se ser preciso mergulhar na experiência de estar e ser doente com o 

câncer, compreendendo como o diagnóstico e a quimioterapia se inseriam em suas vidas.  

Mesmo sabendo que a dor e o sofrimento oncológico são experiências que não 

podem ser exatamente medidos, nem tampouco experimentados por outra pessoa, que não 

a que sofre, resolvi buscar a compreensão da essência deste fenômeno, a fim de propor 

ações transformadoras mediante a sistematização da assistência de enfermagem na 

dimensão espiritual, tendo como base seu significado fenomenológico.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO  

1.1 Apresentação da Temática  

O câncer é uma doença com incidência crescente em todo o mundo, principalmente, 

em função do aumento da expectativa de vida das pessoas. Em 1950 tal expectativa era de 

40 anos, atualmente passou a ser de 74. O Instituto Nacional de Câncer José de Alencar 

Gomes da Silva (INCA) estima mais de 576.000 casos para o próximo ano. A expectativa 

de vida aumentada, a urbanização e a globalização estão entre os fatores que podem 

explicar os inúmeros casos de câncer, que devem afetar os brasileiros nos próximos anos. 

No entanto, o maior fator de risco do câncer, de modo global, é a idade. Com o 

envelhecimento da população brasileira, portanto, espera-se que a incidência dessa doença 

aumente exponencialmente 1.  

 A industrialização e a mudança do homem da zona rural para urbana também tem 

sido responsável pela exposição aumentada a carcinógenos e agentes com potencial 

mutagênico. Essa exposição esclarece a progressão da incidência de câncer no Brasil e no 

mundo, constituindo-se atualmente na segunda causa de morte por fatores isolados. Com a 

tendência da diminuição da mortalidade por doenças cardíacas, a expectativa é de que em 

2020 o câncer seja a primeira causa de mortalidade entre os brasileiros 1,2. 

Os tipos de câncer mais incidentes no mundo de acordo com as estimativas do 

INCA, publicadas em 2016, por meio de documento eletrônico são: pulmão (1,8 milhões), 

mama (1,7 milhões), intestino (1,4 milhões) e próstata (1,1 milhões). Nos homens, os tipos 

mais frequentes são pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) 

e fígado (7,5%). Em mulheres, frequências elevadas foram encontradas na mama (25,2%), 

intestino (9,2%), pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%)1 . 

A disseminação do câncer no organismo é um processo complexo e não totalmente 

esclarecido, podendo ser dividido em cinco etapas: 1- invasão e infiltração de tecidos 

subjacentes por células neoplásicas, em função da permeabilidade de pequenos vasos 

sanguíneos e linfáticos; 2- liberação na circulação de pequenas células neoplásicas isoladas 

ou na forma de grupamentos, também chamados êmbolos tumorais; 3- sobrevivência 

dessas células na circulação; 4- retenção nos leitos tumorais de órgãos distantes e 5 - 

extravasamento de vasos sanguíneos ou linfáticos, seguidos de seu crescimento no 

ambiente invadido.2.  
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Para avaliar essa disseminação no organismo e identificar o diagnóstico de câncer, 

é necessária como procedimento inicial a biópsia tecidual invasiva. O diagnóstico nunca 

deve ser firmado sem que se tenha obtido uma amostra tecidual adequada, pois nenhum 

outro exame diagnóstico atual permite a conclusão definitiva de tal processo mórbido no 

indivíduo3.  

Podemos citar dentre estes procedimentos diagnósticos: as biópsias endoscópicas, 

por agulha grossa, fina, incisionais ou excisionais. Como procedimentos cirúrgicos mais 

extensos se podem elencar a toracotomia e laparotomia, ressecções de linfonodos e tecidos 

adjacentes4.  

Esta ampla variedade de intervenções diagnósticas para a obtenção de amostra 

ocorre em razão da possível localização do tumor e o tipo de neoplasia que se suspeita. 

Biópsias de pele, por exemplo, são menos complexas que biópsias de tumores cerebrais, de 

acesso mais difícil, requerendo procedimento cirúrgico de maior extensão e risco3.  

Todos esses procedimentos diagnósticos iniciais causam ao paciente desconforto 

físico e estados de ansiedade extrema, levando-o a vivenciar tal momento como um dos 

mais traumáticos e perturbadores de suas vidas. A expectativa de receber o diagnóstico de 

câncer pode infringir mais sofrimento que o experimentado durante o tratamento. Os 

conflitos internos e o sofrimento emocional, que se apoderam do paciente, podem resultar 

em desorganização psíquica tamanha, que se não tratadas adequadamente podem levar os 

mesmos ao suicídio.  

Uma metanálise recente de estudos observacionais foi realizada para estimar o risco 

de suicídio em pacientes com câncer5. A busca bibliográfica desta pesquisa foi realizada 

nas bases de dados: PubMed, PsycINFO e Cochrane Library até setembro de 2016. Foram 

estudadas várias formas de pensamentos e de comportamentos, que remetiam ao suicídio 

(ideação suicida, tentativa de suicídio e morte causada por suicídio). Em relação ao câncer, 

o estudo considerou todos os diagnósticos histológicos. 

Foram incluídos na pesquisa 15 estudos observacionais. Concluiu-se que o 

diagnóstico oncológico eleva o risco de suicídio (sete estudos; com 247.978 

participantes; odds ratio [OR]: 1,55; intervalo de confiança [IC] de 95%: 1,23 a 1,96; 

p=0,0002), quando comparados com aqueles sem câncer. O estudo demonstrou que a 

avaliação do risco de suicídio nessa população é uma questão crucial e digna de 

relevância5. 
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Assim, deve-se estabelecer como uma prioridade proporcionar sensação de controle 

ao indivíduo nesta situação de desespero extremo, uma vez que o diagnóstico de câncer 

provoca um forte impacto na vida de seus portadores.  

Para lidar com essa condição, as pessoas se utilizam de diferentes estratégias de 

enfrentamento, destacando-se no presente trabalho a religiosidade e a espiritualidade, 

dimensão na qual muitos pacientes buscam amparo e proteção tentando garantir um sentido 

para tal experiência6. 

A pessoa em situação de doença grave pode sofrer pelos mais diversos motivos. 

Experimenta sentimentos de ameaça à integridade física, perda do controle e medo gerado 

tanto pela expectativa de morte iminente como dor. O paciente com câncer sofre, porque 

passa a perceber não só a sua finitude, mas também a sua incompletude. Os sentimentos 

que vêm à tona são referentes à perda, à desesperança, à incerteza, à ansiedade e à raiva.  

Levando-se em consideração o tratamento quimioterápico, essa situação de 

sofrimento se agrava, tendo em vista os efeitos tóxicos no organismo e as representações 

sociais vinculadas a ele7.  

O sofrimento pode ser definido como:  

 

Um complexo estado afetivo-cognitivo negativo, caracterizado pela 

sensação que o indivíduo tem de se sentir ameaçado na sua integridade, 

pelo sentimento de impotência frente à dita ameaça e pelo esgotamento 

dos recursos pessoais e psicossociais que lhe permitiriam enfrentar essa 

ameaça8:9. 

 

Analisando o sofrimento do ponto de vista conceitual, esse não se confunde com 

dor, ainda que não possam ser distinguidos com facilidade, da mesma forma que não se 

pode separar a frente e o verso de uma folha de papel. Entretanto, essas entidades não 

podem ser tratadas de igual modo. Fruto de uma visão dicotômica, a palavra sofrimento 

pode ser associada ao psíquico, ao mental ou à alma8, enquanto a palavra dor, segundo a 

IASP - Associação Internacional para Estudos da Dor pode ser definida como: “Uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano real ou potencial de 

tecidos ou descrita em termos de tal dano” 9, logo remete a algo localizado no corpo.  

Essa definição vigora até os dias atuais. Dor e sofrimento, por se encontrarem 

muito próximos, e por se afetarem mutuamente, podem ser avaliados como a mesma 

entidade de forma equivocada. A avaliação desses sentimentos exige do profissional 
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habilidades em identificar as duas entidades, bem como mensurá-las adequadamente. Para 

isso, é importante ter bem claro estas diferenças, a fim de intervir exatamente no que se 

propôs, sob pena de não obter êxito no alívio da dor ou do sofrimento.   

Quando alguém sente dor física pode haver sofrimento, mas também pode haver 

sofrimento sem essa dor física. Pode haver sofrimento quando há a percepção de qualquer 

perda ou falta significativa (real ou imaginária)8 de algo ou alguém.  

Quando se está em uma situação de sofrimento intenso, a vulnerabilidade humana 

pode se tornar mais aguda que a própria dor. O sofrimento, em se tratando de uma questão 

pessoal, está ligado aos valores muito particulares de cada indivíduo, e a situações 

circunstanciais, que o afetam em sua totalidade. Portanto, o sofrimento é mais global que a 

dor, pois atinge o âmago e a vida em sua plenitude10. 

Do ponto de vista conceitual, o sofrimento não se define somente a partir de um 

acontecimento, esse depende da significação que assume no tempo e no espaço. O 

sofrimento tem uma dimensão não apenas psicológica, mas, sobretudo, existencial, e 

muitas vezes, religiosa. Pode-se dizer que o sofrimento apresenta vários significados, como 

autoproteção, autopunição, crescimento interior, traduzindo-se em vários outros aspectos, 

como sofrimento físico, mental, social e espiritual. Esses aspectos estão inter-relacionados 

e abrangem a totalidade do ser humano10.  

 Embora o sofrimento tenha uma característica ontológica e caráter universal, 

citados anteriormente, é importante salientar seu significado individual, sua qualidade 

subjetiva e intransferível, decorrente do fato de ser essa uma experiência única e irrepetível 

de cada ser humano. Sendo assim, o sofrimento jamais poderá ser transferido ou mesmo 

sentido por outra pessoa que não a que sofre8.  

Em meio a tantas formas de desordens físicas, o paciente com câncer pode passar 

por algumas reações emocionais desagradáveis, tais como: raiva, depressão, angústia, 

indignação e tristeza. Tais sentimentos negativos podem agravar o sofrimento do doente, 

dificultando a possibilidade de fazer planos e dar continuidade a projetos de vida. Porém, a 

tensão ocasionada por esses problemas poderá ser aliviada, conforme as estratégias de 

enfrentamento buscadas pelos pacientes, entre as quais estão práticas religiosas e as mais 

diferentes formas de expressar a espiritualidade11. 

Pode-se observar que o impacto positivo do envolvimento religioso no câncer é 

maior que em outras situações clínicas. Alguns autores destacam que os resultados de seus 
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estudos, na saúde mental, foram mais intensos entre pessoas sob estresse ou em situações 

de maior fragilidade12. Diante da sensação de impotência frente à perspectiva de morte, de 

dor e de sofrimento que a doença oncológica provoca, a religião adquire um sentido de 

consolo, diminuição da sensação de abandono, de aceitabilidade do que não pode ser 

modificado e sua motivação para fazê-lo quando possível. 

Afirma-se, desta forma, que o alívio do sofrimento acontece na medida em que a fé 

religiosa permite transformações na perspectiva pela qual o paciente percebe a doença 

grave11, sendo propósito do estudo compreender estas vivências. 

Na análise do sofrimento, alguns autores encontraram que o mesmo é mais 

reportado no sexo feminino, sendo os quesitos ansiedade e depressão verificados como 

maiores quando comparados à população masculina. Demonstrou-se, ainda, que durante a 

quimioterapia, os níveis de sofrimento podem diminuir com o tempo em pacientes com 

malignidades hematológicas13. Outros autores, avaliando o sofrimento em uma amostra 

expressiva de pacientes com câncer (n= 4.496), descobriram que a prevalência de 

sofrimento pode variar, significativamente, em função do diagnóstico, acometendo de 

43,4% de pacientes com câncer de pulmão, a 29,6% de pacientes com câncer ginecológico. 

Os resultados da investigação sugerem que tumores com prognóstico e carga de sinais e 

sintomas semelhantes podem produzir níveis similares de sofrimento14.  

Ao determinar fatores de risco para ansiedade e depressão, outros autores 

verificaram uma maior vulnerabilidade de pacientes com câncer iniciando o tratamento. 

Foi observada uma interferência nos escores da escala HADS (Escala de Ansiedade e 

Depressão de Hamilton) pelas variáveis gênero, idade e estadiamento oncológico15. Esses 

achados chamam a atenção para a necessidade de compreender melhor os fatores clínicos e 

sociodemográficos que possam estar envolvidos na percepção de sofrimento, pois os 

resultados ainda são controversos.  

Estilos de enfrentamento religioso, como o coping religioso positivo e negativo, 

também podem afetar sobremaneira o sofrimento e bem-estar de pacientes oncológicos, 

tornando mais complexa a tarefa de identificar preditores e fatores de risco. O coping 

religioso positivo (CREP) inclui uma força de transcendência, senso de amor, um 

estabelecimento de parceria com Deus e uma conexão espiritual com seus semelhantes, 

que se revela por meio de uma visão de mundo mais benevolente. O coping religioso 

negativo (CREN) ou luta espiritual é caracterizada por conflitos espirituais consigo 
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mesmo, uma relação tensa com o divino e dúvidas em relação às próprias crenças 

religiosas16. Segundo estudos, o CREP é uma dimensão mais prevalente que o CREN17, 

porém mostra relações mistas, por vezes inconclusivas com o bem-estar psicológico de 

pacientes com câncer.  

Enquanto algumas formas de CREP tiveram associações positivas com o 

crescimento, após um diagnóstico de câncer, outras não evidenciaram relação alguma. Um 

estudo envolvendo religiosidade/espiritualidade, em pacientes com câncer de mama, 

forneceu evidências limitadas em relação ao seu papel e os aspectos positivos que surgem 

em decorrência, mostrando inclusive que algumas formas de coping religioso negativo, 

como descontentamento espiritual no momento do diagnóstico, estão associadas a um 

crescimento posterior18. De maneira inversa, muitos estudos apresentaram evidências 

consistentes de que o CREP esteja associado a um melhor funcionamento emocional, 

interpessoal e global. O exame de estratégias de enfrentamento em afro-americanos com 

câncer de  cabeça e pescoço, mostrou que lidar com o estresse apoiado por membros da 

igreja, ajudar o próximo e buscar Deus foi associado ao bem-estar psíquico e 

sociorrelacional19. Tarakeshwar et al. (2006), ao avaliarem a associação de qualidade de 

vida e coping religioso em pacientes com câncer avançado, procederam a análise de 

regressão logística, controlando variáveis sociodemográficas, história de vida e de 

depressão. Após testes estatísticos se encontrou melhor qualidade de vida global, além de 

maiores escores na dimensão existencial e da rede de suporte em pacientes com coping 

religioso positivo20. 

O CREN, por sua vez, foi associado a maiores preocupações em uma população de 

92 pacientes transplantados com mieloma múltiplo. Os pacientes foram avaliados, através 

de escalas de ansiedade e de depressão, durante o período de coleta de células tronco e 

resgate com TMO (Transplante de Medula Óssea). O enfrentamento religioso negativo 

pode prever mais ansiedade e depressão no período pós-transplante. Os resultados indicam 

que conflitos religiosos podem contribuir para mudanças adversas nos resultados de saúde, 

destacando o impacto negativo de respostas religiosas tensas durante a evolução da 

doença21. De maneira controversa, o CREP também se relacionou a maiores sintomas 

físicos em pacientes com câncer avançado20. Esses achados podem refletir uma 

mobilização de estilos de enfrentamento ainda não clarificados em estudos quantitativos, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarakeshwar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16752970
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apontando para a necessidade de empreender métodos mistos de pesquisa que possam 

alcançar dimensões ocultas da experiência. 

Tais descobertas oferecem grande impacto na assistência de enfermagem, pois o 

sofrimento e CREN podem comprometer a qualidade de vida de pacientes durante a 

quimioterapia, sua adesão ao tratamento e aumentar os custos com assistência hospitalar e 

ambulatorial.  

Estudos qualitativos liderados por enfermeiros, em que se avaliou a experiência de 

pacientes em tratamento quimioterápico, demonstram que poucos são os pacientes que 

toleram essa terapêutica passivamente. Enquanto alguns enfermos referem que o 

tratamento é fisicamente suportável, outros igualam tal experiência ao próprio sofrimento. 

A quimioterapia foi comparada ao sair para uma jornada na qual pacientes atingem o fim 

através de percursos distintos, e suportando diferentes encargos. Independentemente de 

como atingem o fim da caminhada e o quanto de sofrimento suportam, são obrigados a 

continuarem até o fim22.  

Neste contexto, para compreender como pacientes atravessam a jornada e lidam 

com o sofrimento, traça-se o objetivo cerne desta investigação, que se constitui em 

desvelar o significado do sofrimento vivenciado pelo paciente oncológico em tratamento 

quimioterápico em uma Instituição Pública Federal especializada em oncologia, localizada 

na cidade do Rio de Janeiro, como subsídio para a sistematização da assistência de 

enfermagem na dimensão espiritual. Para descobrir possíveis mediadores e moderadores da 

relação entre sofrimento e espiritualidade, dada sua natureza multidimensional e 

complexas ligações, direcionou-se para a abordagem quantitativa os objetivos de analisar o 

coping religioso/espiritual dos pacientes em tratamento quimioterápico, por meio da escala 

CRE-Breve, e correlacionar as dimensões do sofrimento mensuradas no Inventário de 

Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença (IESSD) ao coping religioso/espiritual. 

Outros objetivos que nortearam este estudo transversal foram correlacionar o número de 

linhas de tratamento quimioterápico e estadiamento tumoral às dimensões do sofrimento, e 

verificar se as variáveis clínicas performance status, dor, diagnóstico oncológico e tempo 

realizando quimioterapia na instituição, interferem nas médias de sofrimento. Quanto às 

variáveis sociodemográficas, objetivou-se analisar com o teste de Kruskal-Wallis a 

influência da idade, de gênero e de escolaridade nas médias de sofrimento. Diante do 

exposto, constitui-se como objeto de estudo a compreensão do sofrimento e espiritualidade 
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de pacientes com câncer em tratamento quimioterápico, como subsídio para a 

sistematização da assistência de enfermagem na dimensão espiritual. 

1.2 Questões norteadoras da abordagem qualitativa 

Qual a percepção de pacientes com câncer sobre o tratamento quimioterápico? 

Como os pacientes vivenciam a notícia do diagnóstico oncológico no início do tratamento? 

Quais sofrimentos um paciente com indicação de tratamento quimioterápico experimenta, 

no início e durante fases mais avançadas da doença? 

Quais as causas de maior sofrimento durante a quimioterapia, na perspectiva dos 

pacientes? 

1.3 Hipóteses da abordagem quantitativa 

❖ Hipótese 1 - Os níveis de sofrimento de pacientes com câncer em tratamento 

quimioterápico, em suas várias dimensões, se correlacionam às medidas de coping 

religioso e espiritual. 

❖ Hipótese 2 - Os níveis de sofrimento se correlacionam positivamente ao número de 

linhas de quimioterapia recebidas, e será maior quanto maiores forem os números 

de protocolos (linhas) indicados. 

❖ Hipótese 3 - Os níveis de sofrimento se correlacionam positivamente ao 

estadiamento clínico, sendo maior quanto mais avançado for o estágio da doença, 

segundo a classificação TNM. 

❖ Hipótese 4 - As variáveis clínicas tempo de tratamento quimioterápico, objetivo, 

dor, diagnóstico oncológico e performance status interferem nas médias de 

sofrimento. 

❖ Hipótese 5 - As variáveis sociodemográficas idade, gênero, e escolaridade 

interferem nas médias de sofrimento. 

1.4 Objetivos da abordagem qualitativa 

1.4.1     Objetivo primário 

❖ Desvelar o significado do sofrimento vivenciado pelo paciente oncológico em 

tratamento quimioterápico, como subsídio para a sistematização da assistência de 

enfermagem na dimensão espiritual. 

1.4.2    Objetivos secundários 

❖ Compreender como os pacientes em quimioterapia percepcionam a notícia do 

diagnóstico oncológico. 
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❖ Descrever a percepção dos pacientes sobre o tratamento quimioterápico no início e 

no decorrer de sua aplicação. 

❖ Elaborar um plano de intervenções de enfermagem com base nas experiências 

vivenciadas com a quimioterapia. 

1.5 Objetivos da abordagem quantitativa 

❖ Analisar o coping religioso/espiritual dos pacientes em tratamento quimioterápico, 

por meio da escala CRE-Breve. 

❖ Correlacionar as dimensões do sofrimento mensuradas no inventário IESSD ao 

coping religioso/espiritual.  

❖ Correlacionar o sofrimento percepcionado ao número de linhas de tratamento 

quimioterápico. 

❖ Verificar se as variáveis clínicas estadiamento oncológico, performance status, dor, 

diagnóstico oncológico e tempo, realizando quimioterapia na instituição, interferem 

nas médias de sofrimento. 

❖ Verificar se as variáveis sociodemográficas idade, gênero e escolaridade 

influenciam as médias de sofrimento. 

 

1.6 Justificativa 

 

Pode-se observar nas publicações sobre o sofrimento, que religiosidade e 

espiritualidade têm sido extensivamente estudadas no contexto de cuidados paliativos 

oncológicos, sendo essas experiências durante o tratamento quimioterápico pouco 

abordadas, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. 

Instrumentos de avaliação do sofrimento, de religiosidade e de espiritualidade, 

provenientes de pesquisa realizadas com pacientes em quimioterapia, podem possibilitar a 

compreensão do sofrimento nesse contexto, seus impactos na qualidade de vida dos 

pacientes e prejuízos na dimensão espiritual, afetiva e física. Isto é certamente um desafio, 

diante da complexidade que engloba o mesmo, mas passível de ser enfrentado e 

conquistado.  

A falta de profissionais peritos em interpretar as respostas humanas dos indivíduos 

em sofrimento sob seus cuidados tem limitado o uso de instrumentos de avaliação e de 

diagnóstico deste importante problema de enfermagem. Neste enquadramento, o 
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sofrimento espiritual é um diagnóstico de enfermagem adotado na NANDA23, porém o 

sofrimento, enquanto resposta humana multidimensional, o qual inclui não apenas aspectos 

espirituais, mas cognitivos, emocionais e físicos, não se encontra descrito. Tal julgamento 

clínico, que ocorre diante da ausência percebida de recursos para lidar com uma situação 

de estresse, não é reportado na taxonomia NANDA. Tal fato pode ser decorrente do 

elevado grau de abstração deste fenômeno e, que por sua vez, culmina na realização de 

poucos estudos com o uso de escalas destinadas a medi-lo e avaliá-lo, além de erros e 

confusão no julgamento clínico de outras respostas humanas pertencentes ao domínio 

princípios de vida e enfrentamento/estresse. Em ambos os domínios, se observa um 

compartilhamento de características definidoras entre vários diagnósticos semelhantes, 

como o próprio sofrimento espiritual, o fenômeno “Sofrimento”, — objeto desta 

investigação — dor, medo e ansiedade, dificultando assim, o estabelecimento de 

diagnósticos mais acurados. 

Ademais, muitos enfermeiros ainda possuem dificuldades para compreender e 

avaliar a espiritualidade, pois esses profissionais acreditam que a mesma não é científica o 

suficiente, e que uma vez que o seu sistema de crenças é diferente do paciente se torna 

impossível avaliar essa dimensão24. Qualquer que seja a crença religiosa do enfermeiro, 

estudos apontam que esse profissional deve buscar conhecer a religião de seus pacientes, e 

se esforçar para compreender, encorajar e fortalecer esse sistema de crenças25; 

identificando de que modo podem se constituir em estratégias positivas de enfrentamento. 

Estudos como o apresentado reforçarão a inclusão de instrumentos de avaliação do 

sofrimento e das necessidades espirituais dos pacientes com câncer na consulta de 

enfermagem.  Poderão subsidiar pesquisas para o desenvolvimento de novas intervenções 

de enfermagem focadas no alívio do sofrimento, em suas várias dimensões, além de 

nortear práticas assistenciais no domínio espiritual e religioso. 

Nessa linha de raciocínio, alguns autores têm considerado que todos os pacientes 

com risco de morte requerem atenção para questões psicológicas. A escuta compassiva, 

avaliação especializada e intervenção hábil podem reduzir o sofrimento, aumentando os 

níveis de qualidade de vida e oferecimento de condições para o crescimento espiritual26. 

Embora essas questões comecem a emergir como preocupações clínicas durante os 

cuidados paliativos, há uma necessidade urgente de intervenções e de pesquisas delineando 

melhores estratégias durante um curso de quimioterapia. 
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A preocupação central desta pesquisa se volta, sob este olhar, para a adequação das 

intervenções de enfermagem aos aspectos religiosos e espirituais presentes na vida do 

paciente com câncer em tratamento quimioterápico. A elaboração do produto final, um 

plano de cuidados sistematizado, se constituirá em uma ferramenta útil para enfermeiros 

oncologistas no trato do sofrimento durante a quimioterapia.  

Nessa perspectiva, compreender o significado de sofrimento durante a experiência 

com o tratamento é essencial para aumentar os conhecimentos científicos de enfermagem 

no âmbito da espiritualidade. Nesse contexto, torna-se necessário sustentar intervenções 

espirituais em melhores níveis de evidência, até então verificadas empiricamente. 

Apesar da difícil análise do impacto de intervenções espirituais sobre o sofrimento 

de pacientes em quimioterapia, decorrentes do controle complexo de outras variáveis, 

como idade, gênero, perspectivas de tratamento atual e suporte familiar, urge mover o 

campo de intervenções por meio de ensaios clínicos bem controlados para solucionar esse 

diagnóstico. Os estudos de correlação podem instrumentalizar enfermeiros na anamnese 

espiritual e raciocínio crítico, contribuindo com a identificação de novos fatores etiológicos 

e de risco para o sofrimento. Alguns desses fatores foram apontados nesta investigação, e 

alertam para a necessidade de atenção a grupos específicos de pacientes mais suscetíveis à 

essa resposta humana durante o tratamento oncológico. 

 

1.7 Relevância 

 

Enfermeiros oncologistas são, não raras vezes, o suporte mais constante na vida dos 

pacientes em quimioterapia, e dão voz para as suas histórias de sofrimento. Compreender 

as causas nos momentos em que a vida parece se esvair de significado, e confortar quando 

o simples fato de existir se torna o mais autêntico tormento, desafia habilidades ontológicas 

de cuidado.  

A avaliação e as intervenções de enfermagem devem contemplar todas as 

necessidades de cuidado demandadas pelo cliente, e é com essa finalidade que o processo 

de enfermagem cumpre sua função. A análise do estado de saúde espiritual de pacientes 

em quimioterapia é imprescindível, porém conta com alguns percalços e dilemas. Da tríade 

dor, sofrimento e morte emergem questões espirituais e estratégias de enfrentamento, que 

podem ser positivas ou negativas na recuperação de pacientes. Quando subtraídas da 
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assistência de enfermagem, essas podem levar ao abandono do tratamento, depressão, 

ansiedade e prejuízo na qualidade de vida de quem recebe quimioterapia27.  

No Brasil, apesar da grande prevalência de pessoas religiosas, se observa ainda 

poucos estudos voltados à análise da espiritualidade/religiosidade e sua interface com a 

clínica28.  

Considera-se que perante o predomínio da matriz cristã no campo religioso 

brasileiro, parte dos problemas enfrentados por pacientes no ambulatório de quimioterapia, 

indicam uma procura aberta ou velada por assistência espiritual, cabendo ao enfermeiro 

perceber essa necessidade, muitas vezes oculta nas queixas e sintomas do paciente. Ainda 

que o enfermeiro não seja um praticante religioso, precisa estar presente e perceber quando 

a queixa do paciente representa uma provável busca do sagrado ou envolve dilemas éticos 

que confrontam crenças religiosas e cuidados de saúde29. 

Em que pese os resultados favoráveis da inclusão de temas espirituais na assistência 

a pacientes com câncer, sugerindo benefícios diretos na saúde mental, o modo e métodos 

de integração ao processo de enfermagem ainda carecem de uma revisão cuidadosa. 

Neste prisma, um estudo internacional acerca das dificuldades de avaliação da 

dimensão espiritual e suas implicações para a prática de enfermagem, aponta como questão 

pertinente e imbuída de dilema os procedimentos usados para reunir informações 

necessárias e coletar dados sobre espiritualidade30. 

Segundo os autores, as necessidades espirituais podem ser avaliadas de duas 

formas, direta e indireta. A primeira é obtida com o uso de perguntas diretas acerca da 

religiosidade e de espiritualidade. Ocorre que perguntas sem o devido cuidado podem se 

tornar ofensivas, e para algumas culturas podem ser consideradas invasivas. Se for 

utilizado como meio de avaliação a observação, também chamada de método indireto, 

importa considerar quem deve observar, que sinais devem ser procurados, e como serão 

interpretados e documentados30.  

Deste modo, pode parecer fácil uma postura prescritiva de dizer que a avaliação da 

dimensão espiritual deva ser rotineiramente implementada30, porém sem o devido cuidado, 

pode ser fonte de desconforto e piorar o que se propõe a amenizar. Sem a devida 

consideração, aspectos práticos e éticos ignorados nesta temática podem levar a prejuízos 

psicológicos e ao agravamento do sofrimento, nem sempre resolvidos com facilidade. 

Embora o cuidado espiritual possa proteger contra a morbidade psicológica e melhorar a 
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qualidade de vida de pacientes com câncer, conforme identificado em uma metanálise 

recente sobre o efeito de intervenções espirituais, sua implementação na prática ainda é 

repleta de dificuldades e considerada uma área da assistência muito negligenciada por 

enfermeiros31.  

Alguns autores sugerem que terapeutas não devam assumir que pacientes religiosos 

e espirituais estarão abertos e dispostos a aceitar intervenções nesse domínio. Nessa linha 

de raciocínio, é recomendável que enfermeiros solicitem a permissão do indivíduo para 

avaliar a relação entre queixas clínicas e espiritualidade32. Além disso, questões 

abrangendo religiosidade e espiritualidade podem ser consideradas intrusivas se forem 

realizadas perguntas diretas.  

Outro grande nó na assistência espiritual é o alinhamento entre os cuidados de 

enfermagem, crenças do paciente e do profissional que assiste o mesmo. Enfermeiros com 

orientação secular devem estar atentos ao risco de interferência no sistema de crenças do 

paciente em um período de maior vulnerabilidade. Neste aspecto, estudos demonstram que 

a eficácia de intervenções espirituais depende mais da congruência com os valores de 

quem recebe assistência que do compartilhamento de crenças entre enfermeiros e 

pacientes32. 

Deste modo, ainda se verificam barreiras para a implementação de cuidados 

espirituais que necessitam ser vencidas. Advogar uma postura conclusiva relacionada ao 

cuidado espiritual não resolve muitas das questões práticas em torno de sua provisão que 

parecem estar emergindo30. Flexibilizar a forma com que enfermeiros e pacientes possam 

lidar com diferenças religiosas e possibilitar a discussão de dilemas éticos que permeiam a 

avaliação espiritual, se constitui matéria de discussão importante no cenário oncológico 

atual. 

Nesta perspectiva, este estudo contribui com subsídios para uma avaliação 

multidimensional do sofrimento e anamnese espiritual, demonstrando a aplicabilidade 

clínica de três escalas que podem integrar o histórico de enfermagem e facilitar a coleta de 

informações religiosas. 
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2.   LEGISLAÇÕES, PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 

ATUAM EM PROL DA HUMANIZAÇÃO, ESPIRITUALIDADADE E 

RELIGIOSIDADE DE PACIENTES COM CÂNCER 

 

2.1 Política Nacional de Humanização 

 

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) se dispõe a trazer 

para o cotidiano dos serviços de saúde os princípios do SUS, ajudando a colocá-los em 

prática de forma a produzir mudanças concretas nos modos de gerir e cuidar habitual. A 

PNH dispara a comunicação efetiva entre gestores, trabalhadores e usuários, a fim de 

construir processos coletivos para o enfrentamento de relações de poder, de trabalho e de 

afeto que, muitas vezes, provocam atitudes e práticas desumanizadoras, inibindo a 

autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde e usuários 33. 

Atrelada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a PNH dispõe de 

equipes regionais que fornecem apoio e se articulam às Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde. A partir dessa articulação são construídos, de maneira corresponsável e 

compartilhada, planos de ação que visam promoção e disseminação de inovações nos 

modos de se pensar e planejar a saúde33. Neste sentido, o fortalecimento dessa política no 

âmbito de cuidado oncológico vem contribuir para o reconhecimento da dimensão 

espiritual do paciente e, consequentemente, assegurar um atendimento mais humanizado. 

  Compreendendo o ser humano em sua totalidade, a PNH inserida no contexto 

oncológico transforma as relações de trabalho a partir do contato ampliado entre usuários e 

profissionais, melhora a comunicação entre pessoas e grupos, e promove o acolhimento, 

não só através da escuta de queixas clínicas, mas também de questões existenciais do 

usuário, provenientes da perda de significado e de propósito de vida. 

Questionamentos desse cunho acompanham profissionais em todos os níveis da 

assistência oncológica, desde tratamentos com finalidade curativa à paliativa. Perguntas 

como “até quando prolongar tratamentos que não oferecem cura ou melhoram a qualidade 

de vida?”, ou ainda, “Estamos cuidando de índices fisiológicos ou de pessoas?” se 

apresentam aos profissionais de saúde. Não há respostas prontas, pois se trata aqui de 

questões relacionadas à condição humana, sua finitude, incerteza e transitoriedade34.  
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Reconhecer a insuficiência das diferentes especialidades e práticas de saúde em 

lidar com estas questões apontam para a necessidade de um diálogo transdisciplinar no 

cuidado com o sofrimento humano. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma 

mais consciente e justa35. 

Entende-se que a espiritualidade não institucionalizada e assistência neste domínio, 

sendo desvinculada de tradições religiosas, poderá ser benéfica ao corpo e a psique do 

indivíduo. Tal assertiva contribui para o processo de humanização e o diálogo entre várias 

áreas do saber, pois nenhum campo da ciência dará conta, sozinha, dos problemas que 

afligem o paciente oncológico35. 

Estimular os profissionais a lançarem o seu olhar para a PNH incita tais 

profissionais a pensarem a espiritualidade na assistência, conduzindo à reflexão sobre cada 

paciente como ser único. O que suscita, por sua vez, perguntas que convidam profissionais 

à ponderação, tais como: qual é a melhor conduta, nesse momento, para esse paciente? 

Existem intervenções que possam afetá-lo ou causar prejuízos na dimensão espiritual? 

Qual o impacto das ações sobre seu sistema de crenças e de valores pessoais?   

O profissional de saúde deve ser o meio para ajudar o paciente a retomar seu 

sentido de vida, mesmo diante de uma doença grave, sem aumento do sofrimento espiritual 

ou psicológico, que se vivencia ante o confronto com a terminalidade. 

E de que modo se pode oferecer essa assistência sem agravar seu sofrimento? 

Ajudá-lo a se perceber e a se conhecer nesse processo pode ser um começo. Além disso, a 

equipe multiprofissional deve primar pelo apoio, conforto e esperança de um futuro para o 

paciente e sua família, ainda que nem sempre a cura seja um objetivo factível.  

Enquanto vive no mundo, o ser humano tem, em geral, esperanças, considerando 

aqui que essas nem sempre se traduzem em cura, mas esperança de qualidade de vida, de 

controle da dor, e de sintomas que permitam o maior nível de independência funcional 

possível.  

Espera-se que todos os profissionais de saúde (nutricionistas, médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares e capelães, entre outros) reflitam se não terão 

pacientes o direito a buscar o apoio de uma religião, bem como o suporte de outras 

comunidades e de poderem expressar sua espiritualidade e procederem a rituais religiosos 

sem se sentirem julgados, a fim de melhor conviverem com a sua de doença, e tal como 

seus semelhantes, viverem a possibilidade de uma “morte suave” e digna36. 
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2.2 Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS 

 

O campo das PIC (Práticas Integrativas e Complementares) abrange complexos 

sistemas médicos e recursos terapêuticos, designados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como Medicina Tradicional e Medicina Complementar/Alternativa (MT e MCA). 

Tais sistemas e recursos contemplam abordagens, que visam estimular mecanismos 

naturais que possam prevenir agravos à saúde e promover a recuperação. O intuito é 

aplicar tecnologias eficientes que ofereçam segurança, mantenham ênfase na escuta 

acolhedora, promoção do vínculo terapêutico e integração do ser humano ao seu meio 

ambiente e à sociedade37.  

A espiritualidade ocupa, entre os diversos pontos compartilhados pelas abordagens 

desse campo, posição de destaque. Expressa uma visão expandida do processo saúde-

doença e a promoção do cuidado humano holístico. Essa área do conhecimento desenha 

um quadro extremamente múltiplo e sincrético, articulando-se a um número crescente de 

métodos diagnósticos progressistas, terapêuticas inovadoras, tecnologias leves, filosofias 

orientais e práticas religiosas, resultando assim em estratégias sensíveis de vivência 

corporal e autoconhecimento.  O amplo acervo de cuidados terapêuticos da MT/MCA 

conta com recursos diversos, a exemplo de terapias nutricionais, disciplinas corporais, 

modalidades de massoterapia, práticas xamânicas e estilos de vida que se associam ao 

naturalismo e à ecologia38. 

Ao final da década de 1970, a OMS criou o Programa de Medicina Tradicional 

visando formulação de políticas nessa área. Desde então, através de vários comunicados e 

resoluções, a OMS manifesta o seu compromisso de provocar nos Estados-Membros o 

desejo de formular e implementar políticas públicas que garantam o uso racional e 

integrado da MT/MCA nos estabelecimentos de atenção à saúde.  Nesse enquadramento, a 

OMS também incentiva o desenvolvimento de novos estudos científicos que melhorem o 

conhecimento da segurança, da eficácia e da qualidade da MT/MCA. O documento 

"Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002- 2005" reafirma o desenvolvimento 

desses princípios37. 

Posicionando o indivíduo no centro do paradigma da atenção, a PNPIC do SUS 

compreende o equilíbrio das dimensões física, psicológica, social e cultural dos indivíduos 

como causadores de saúde. Na homeopatia, o adoecimento é tido como consequência da 
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quebra da harmonia dessas diferentes dimensões. Desse modo, essa concepção favorece o 

fortalecimento da atenção à saúde integral37. 

O Centro Nacional de Medicina Complementar a Alternativa (NCCAM, sigla em 

inglês), uma das dependências dos Institutos Nacionais de Saúde Estadunidenses (NIH), 

define Medicina Complementar e Alternativa (MAC) como o conjunto de diversos 

produtos médicos, práticas de cuidados e sistemas de atenção à saúde que, atualmente, não 

são considerados parte da medicina convencional39. 

Os tipos de terapias alternativas utilizadas variam de um país para outro. As 

especialidades mais comuns incluem fitoterapia, massagem, homeopatia, oração a Deus, 

grupos de autoajuda, remédios populares, programas de dietas, acupuntura, quiropraxia, 

exercícios físicos, entre outros. Ressalta-se que o que é considerado convencional em um 

lugar, não o é, necessariamente, em outro40.  

As práticas alternativas e complementares podem integrar as competências ético-

legais do enfermeiro, e muitas podem ser situadas no campo de intervenções espirituais, a 

exemplo da meditação, Mindfulness e Yoga. Tendo em vista as conexões existentes entre 

as PIC´s e espiritualidade, justifica-se um estudo mais profundo de sua política. 

Estudos atuais têm apontado que um número significativo de pessoas recorre à 

MCA, principalmente, aqueles com maior renda, nível de escolaridade e doenças crônicas 

sem possibilidades de cura atual. As possíveis diferenças quanto ao uso de MCA entre as 

regiões do Brasil, e a demanda crescente partindo de usuários de saúde, demonstram a 

necessidade de novos estudos e ações visando contribuir com a expansão nacional de 

políticas e práticas integrativas/complementares39. 

Considerando a responsabilidade de enfermeiros em alavancar essa política 

fomentada pelo SUS, salienta-se que tais profissionais advogam, desde há muitos anos, o 

cuidado integral. A perspectiva holística de cuidado humano, envolvendo não somente 

aspectos físicos, mas também mentais, emocionais e espirituais de cada pessoa estão 

enraizados na prática de enfermagem, desde o início de sua era moderna.  

Em 1860, Florence Nightingale já situava as doenças como resultado de causas 

circunstanciais, advertindo enfermeiros sobre a necessidade de colocarem seus pacientes 

nas melhores condições para que a natureza pudesse agir sobre eles. Hoje, a autora Jean 

Watson reitera o cuidado guiado para a tríade espírito-corpo-mente. O desenvolvimento de 

sua "intencionalidade transpessoal" e novo "Modelo de práticas Caritas de Curar-Cuidar” 
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procuram identificar fontes mais profundas de cura interior, definidas em termos plenos de 

espiritualidade, em detrimento de práticas centradas apenas na eliminação de doenças, 

associada à cura alopática41. 

A visão Ocidental da ciência médica tornou possível uma evolução considerável no 

diagnóstico, no tratamento farmacológico e no progresso tecnológico, influenciando 

profundamente os cuidados de saúde. Por outro lado, enfermeiros avançaram na 

compreensão do valor dos vários campos de intervenção adotados pela medicina 

complementar e alternativa, acolhendo sob diferentes perspectivas o trato para com o 

sofrimento humano.  A fusão dos mais recentes avanços científicos, com intervenções de 

cura holística, exemplifica o evolução da prática de enfermagem de hoje42. 

Nesse contexto, a enfermagem pode contribuir na definição de padrões e na 

instituição de diretrizes para políticas clínicas de enfermagem inseridas nas PIC´s. O 

conhecimento de intervenções de enfermagem inseridas na MCA e de seus pontos fortes e 

limitações na área oncológica, podem tornar a profissão preparada para liderar o caminho 

com princípios apoiados por pesquisas e práticas baseadas em evidências. 

 

2.3 O Direito de Religião no Brasil 

 

A Constituição Federal consagra e também assegura como direito fundamental do 

cidadão a liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil deve ser um país laico. Por meio 

desta afirmação, e consoante a Constituição Federal vigente, o Estado tem a 

responsabilidade e preocupação em trazer aos seus cidadãos um clima religioso pacífico, 

proscrevendo a intolerância e o fanatismo. Apesar de existir uma divisão bem demarcada 

entre o Estado e a Igreja (religiões em geral), e considerando o fato de não existir nenhuma 

religião oficial, deve o Estado oferecer proteção e garantias de livre exercício a todas as 

religiões43. 

Não obstante ser o Brasil um país secular, com demarcação quase total entre Estado 

e Religião, não se constitui impedimento na Constituição determinadas referências ao 

modo como deve ser conduzido o país no campo religioso. Tal fato decorre de o 

constituinte reconhecer o caráter inquestionavelmente benéfico da religião para o meio 

social, seja em razão da pregação para o fortalecimento da família, seja da transmissão de 

valores e de princípios, que terminam por melhorar os indivíduos moralmente. Além disso, 
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a religião é capaz de despertar o estímulo à caridade, construção de obras sociais 

benevolentes44, atitudes de respeito e de reforma íntima, tornando os indivíduos não apenas 

bons religiosos, mas bons homens. 

Com efeito, pode-se afirmar que diante da Constituição Brasileira são válidos os 

argumentos de Soriano de que o Estado tem o dever de proteger o pluralismo religioso 

dentro de seu território, além de criar condições materiais para o bom exercício de atos e 

de ritos provenientes de distintos credos, velando desta maneira pelo princípio de 

igualdade religiosa. Tais obrigações, porém, não o eximem de se manter à margem de fatos 

religiosos, sem incorporá-lo a sua ideologia44. 

Pensando a liberdade de religião, no contexto da PNH, essa política não pode ser 

restringida à proteção de cultos, de tradições e de crenças de religiões tradicionais 

(Católica, Evangélica e Espírita), não devendo sequer haver diferença ontológica (para 

efeitos constitucionais) entre religiões e seitas religiosas. Na assistência de enfermagem, 

torna-se necessária ainda a ampliação do conceito de liberdade religiosa aos não crentes, 

assegurando seu direito e proteção.  

Dessa forma, as pessoas que possuem uma posição ética, e não necessariamente 

religiosa (já que não se trata aqui de uma determinada crença ou denominação), saindo em 

certa medida do âmbito da fé44, também devem ser acolhidas e ter seus direitos de 

assistência à saúde assegurados, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito 

profissional. Nessa perspectiva, ressalta-se que a liberdade preconizada também é uma 

liberdade de “não crer”, e isto pode fazer parte de filosofias individuais, que conectam o 

sujeito à dimensão espiritual, sem necessariamente alcançá-la através de dogmas 

religiosos. Nesse caso, seus valores também podem ser enquadrados na liberdade religiosa, 

e não simplesmente na liberdade de pensamento. 
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Estado da Arte 

 

Para o mapeamento do conhecimento produzido sobre a temática, foi realizada uma 

revisão integrativa de literatura no Portal BVS, e nas bases de dados: LILACS, BDENF, 

CINHAL E PSYCINFO. Destaca-se uma lacuna na produção de estudos fenomenológicos 

abordando o sofrimento de pacientes oncológicos em quimioterapia ambulatorial. São 

também escassas as publicações com ensaios clínicos voltados para intervenções no 

domínio espiritual. Esta primeira etapa é mostrada no quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1. Bases de dados consultadas, estratégia de busca, número de artigos encontrados 

e selecionados. Rio de Janeiro, 2018. 

  Fonte: O autor 

Base de dados Estratégia de busca Encontrados Selecionados 

PUBMED (((spirituality[mh] OR Spiritual*[tiab] OR 

religio*[tiab]) AND (neoplasms[mh] OR 

neoplas*[tiab] OR cancer*[tiab] OR tumor*[tiab] 

OR tumour*[tiab] OR onco*[tiab])) AND (drug 

therapy[mh] OR drug therapy[tiab] OR 

chemotherap*[tiab])) 

288 5 

PSYCINFO Any Field: Spiritualit* OR Any 

Field: religiosit* AND Any 

Field: neoplas* OR Any Field: cancer* OR Any 

Field: tumor* OR Any Field: tumour* OR Any 

Field: onco* AND Any Field: "drug 

therapy" OR Any Field: chemotherap* 

60 3 

BVS/LILACS/BDENF tw:((tw:(spir it ua lit *  OR esp ir it ua lidade 

OR esp ir it ua l idad OR re l ig ios it y OR 

re lig ios idade))  AND ( tw:(neoplas* OR 

cancer* o r  onco* OR tumor* OR 

tumour*)) AND (tw:("drug therapy" OR 

"t erapia com drogas" OR chemotherap* 

OR quimio terap ia* ) ) ) AND 

( inst ance: "reg io na l")  AND (  db:(" lilacs"  

OR "bdenf") )  

15 5 

CINAHL (( (spir it ua l* OR re lig io *)  AND (neop las* 

OR neop las* OR cancer* OR tumor* OR 

tumour* OR onco*)) AND (“drug 

t herapy” OR chemotherap*))  

227 2 
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Foram selecionados 15 estudos, os quais foram artigos provenientes de estudos 

primários, que foram lidos na íntegra e apresentaram afinidade com as propostas deste 

estudo. Foram excluídos artigos repetidos, revisões integrativas e sistemáticas, e artigos de 

reflexão teórica. Os dados principais desses quinze estudos são mostrados nos quadros 2 e 

3 a seguir. 

 

Quadro 2.   Distribuição dos artigos selecionados segundo periódico, base de dados e ano 

de publicação. Rio de Janeiro, 2018. 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Base de dados Ano de publicação 

Journal of Pain and Symptom Management CINAHL 2013 

Revista da Escola de Enfermagem da USP BVS 2016 

Revista Habanera de Ciencias Médicas BVS 2016 

Revista Latino-Americana de enfermagem BVS 2014 

Revista Latino-Americana de enfermagem BVS 2013 

Revista Cuidarte BVS 2012 

Journal Religion and Health PUBMED 2017 

Revista da Escola de Enfermagem da USP PUBMED 2014 

Journal of Health Psychology PUBMED 2017 

Journal Religion and Health PUBMED 2013 

Psycho-Oncology Psycho-Info 2008 

Health Psychol Res CINAHL 2016 

Oncology Nursing Fórum Psycho-Info 2013 

Journal Religion and Health Psycho-Info 2013 

Indian J Public Health PUBMED 2017 
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Quadro 3.  Principais dados dos estudos selecionados. Rio de Janeiro, 2018. 

Título Autores Maior 

titulação 

Revista Base de 

dados 

Ano de 

publicaç

ão 

‘‘All My Tears Were 

Gone’’: Suffering and 

Cancer Pain in 

Southwest American 

Indians45 

Emily Ann Haozous 

Mary Tish Knobf 

Doutorado 

 

Journal of Pain and 

Symptom 

Management 

CINAHL 2013 

Fatores preditores da 

esperança entre 

mulheres com câncer de 

mama durante o 

tratamento 

quimioterápico 46 

Alessandra Cristina 

Sartore Balsanelli 

Sonia Aurora Alves 

Grossi 

Não 

informado 

Revista da escola de 

enfermagem da USP 

BVS 2016 

Autotrascendencia, 

ansiedad y depresión en 

pacientes con cáncer en 

tratamiento 47 

Jesús Manuel 

Guerrero AlcedoI,  

Abigail Ramsés 

Prepo SerranoII   

José Gregorio Loyo 

Mestrado Revista Habanera de 

Ciencias Médicas 

BVS 2016 

Entre o bem-estar 

espiritual e a angústia 

espiritual: possíveis 

fatores relacionados a 

idosos com cancro 48 

Silvia Caldeira 

Emília Campos de 

Carvalho 

Margarida Vieira 

Pós-

doutorado 

Revista Latino-

Americana de 

enfermagem 

BVS 2014 

A utilização do 

enfrentamento 

religioso/espiritual por 

pacientes com câncer 

em tratamento 

quimioterápico49 

Ana Cláudia 

Mesquita 

Érika de Cássia 

Lopes Chaves 

Carolina Costa 

Valcanti Avelino 

Denismar Alves 

Nogueira 

Raquel Gerhke 

Panzini 

Emília Campos de 

Carvalhio 

Pós-

doutorado 

Revista Latino-

Americana de 

enfermagem 

BVS 2013 

A espiritualidade nos 

pacientes com câncer 

em quimioterapia 50  

Sara Pinto 

Silvia Caldeira 

José Carlos Martins 

Mestrado Revista Cuidarte BVS 2012 

Spiritual Well-Being 

and Spiritual Distress in  

Cancer Patients 

Undergoing 

Chemotherapy: 

Utilizing the SWBQ  as 

Component of Holistic 
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                Por meio desta revisão se constatou que o número de pesquisas abordando o 

sofrimento espiritual, no contexto de tratamento quimioterápico, ainda é incipiente e carece 

de mais estudos para elucidar os aspectos envolvidos. As publicações sobre 

espiritualidade/religiosidade em cuidados paliativos têm um número expressivo e, 

consideravelmente, superior ao relacionado aos pacientes recebendo quimioterapia. Tal 

fato pode ser explicado pela perspectiva de cura durante a quimioterapia e associação das 

necessidades espirituais aos cuidados de fim de vida. Os elementos do resumo desses 

estudos são mostrados no quadro 4. 

 

Quadro 4. Resumo dos estudos selecionados. Rio de Janeiro, 2018. 

Artigo Observação Método População Principais achados/conclusão 

1 Quais os fatores 

podem impedir um 

controle satisfatório da 

dor e sofrimento em 

IA- índios americanos. 

 

 

Entrevista 

etnográfica 

conduzida com 

pacientes e 

provedores de 

cuidados 

IA- Índios 

americanos com 

câncer 

As barreiras para controle da dor entre 

em IA incluem dificuldades para 

descrevê-la; a crença de que a dor 

ocasionada pelo câncer é inevitável ou 

intratável; e aversão ao uso de 

opioides. A inexperiência de prescrever 

analgésicos também foi citada como 

uma barreira para o manejo da dor.  

Foi observada uma estreita relação 

entre a adesão ao tratamento 

quimioterápico e a capacidade de o 

paciente participar de atividades 

religiosas, fornecendo uma nova visão 

dos aspectos espirituais inseridos na 

assistência45. 
 

 

2 Quais os fatores 

preditores de esperança 

em mulheres com 

câncer de mama em 

tratamento 

quimioterápico 

Estudo de coorte, 

longitudinal 

prospectivo, 

utilizando-se do 

modelo de 

regressão logística 

para análise dos 

dados. 

Mulheres no 

primeiro e 

último ciclo de 

quimioterapia 

A dor foi um preditor de esperança na 

amostra. A esperança aumenta durante 

o tratamento e revela os seguintes 

fatores associados: o atraso no início 

do tratamento, depressão e autoestima. 

O aumento da esperança no final do 

tratamento quimioterápico foi 

estatisticamente significante. As 

pacientes que mais demoraram a iniciar 

quimioterapia tiveram menores escores 

de esperança46. 

3 Observação da relação 

entre a 

autotranscedência, 

ansiedade e depressão. 

Estudo quantitativo 

transversal 

Pacientes com 

câncer em 

tratamento 

quimioterápico 

e radioterápico. 

Relação negativa baixa entre a 

transcendência, e as dimensões de 

preocupações sociais e o estresse na 

escala de ansiedade. Houve moderada 

correlação negativa com a depressão. 

Os resultados da presente investigação 

mostram a necessidade de 

planejar intervenções destinadas a 
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promover a autotranscedência em 

pacientes 

com câncer, a fim de mitigar os 

sintomas associados a ambos os 

distúrbios 47. 

4 Avaliação do bem-

estar espiritual de 

idosos e fatores 

preditores do 

diagnóstico angústia 

espiritual 

Estudo de validação 

clínica de 

diagnóstico. 

Idosos com 

câncer em 

tratamento 

quimioterápico 

Observou-se associação significativa 

entre a presença de angústia espiritual, 

medicação antidepressiva e 

escolaridade. 

Verificou-se aumento da angústia 

espiritual (diferença não significativa) 

no início do tratamento. Esses 

resultados demonstram a necessidade 

de clarificar o diagnóstico sofrimento 

espiritual e a responsabilidade dos 

enfermeiros na assistência religiosa aos 

pacientes.  

Intervenções de enfermagem deverão 

se adequar sempre que realizado um 

diagnóstico de respostas humanas 

complexas e que não se reduzam ao 

simples tratamento farmacológico 48. 

5 Investigar o uso do 

enfrentamento 

religioso/espiritual 

Estudo quantitativo, 

descritivo e 

transversal 

Pacientes com 

câncer em 

quimioterapia 

Todos os sujeitos fizeram uso do 

coping religioso/espiritual. 

Tendência para utilizar o coping de 

forma negativa nos indivíduos mais 

jovens, sem religião e que não 

consideram importante o apoio 

espiritual.  

Indivíduos que gostariam de receber 

apoio espiritual tendem a utilizá-lo de 

forma positiva. 

O coping religioso/espiritual é uma 

importante estratégia de enfrentamento 

do câncer, e sua compreensão é uma 

ferramenta útil ao cuidado espiritual 49 . 

6 Investigação da 

espiritualidade e sua 

correlação com 

variáveis 

sociodemográficas, 

clínicas e da fé. 

Estudo quantitativo, 

do tipo 

exploratório, 

descritivo-

correlacional 

Pacientes com 

câncer em 

quimioterapia  

A idade e prática religiosa regular 

influenciam a espiritualidade. Outros 

fatores investigados não se associam, 

como tipo de quimioterapia, sexo e 

habilitação literária. O sofrimento atua 

como mecanismo de discernimento, 

ajudando pessoas a estabelecerem 

prioridades. Idosos e menos instruídos 

tendem a valorizar a dimensão 

espiritual, transferindo para o 

transcendental a responsabilidade para 

o que está fora de controle. A 

espiritualidade é mecanismo de coping 

no tratamento do câncer 50. 

7 Uso do Questionário 

de Bem-Estar 

Espiritual (SWBQ) 

para validar o 

diagnóstico de 

enfermagem 

Sofrimento espiritual.  

Estudo transversal 

em pacientes 

recebendo 

quimioterapia oral e 

venosa 

Pacientes com 

câncer em 

quimioterapia 

Foram analisados 20 itens do +SWBQ, 

sendo o coeficiente alfa de Cronbach 

calculado 

para cada dimensão, considerando o 

instrumento confiável.  

O diagnóstico de câncer afeta a 

dimensão espiritual dos pacientes.  

O SWBQ e a opinião dos sujeitos da 
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pesquisa estiveram em acordo e não só 

destacam que além de este ser um 

instrumento adequado para avaliar o 

bem-estar espiritual e sofrimento 

espiritual, é um lembrete da 

importância das habilidades de 

comunicação. São elas: estar lá para 

pacientes, ouvir e perguntar sobre seus  

sentimentos e experiências, com 

atenção especial à espiritualidade e 

angústia espiritual pela qual estejam 

experimentando51 . 

 

8 Efeito da prece sobre a 

ansiedade de pacientes 

Estudo quase 

experimental com 

pré e pós-

intervenção. 

Pacientes com 

câncer em 

tratamento 

quimioterápico 

Os dados encontrados entre as coletas 

pré e pós-intervenção mostraram 

diferenças estatisticamente 

significativas dos efeitos da oração 

sobre o estado de ansiedade (p=<0,00), 

pressão arterial (sistólica, p=0,00; 

diastólica, p=<0,00) e a frequência 

respiratória (p=0,04). Foi comprovado 

que a prece é uma estratégia eficaz para 

diminuir a ansiedade dos pacientes 

realizando quimioterapia. A amostra 

revelou índice elevado de religiosidade 

para as três dimensões da DURE:  

religiosidade organizacional, não 

organizacional e intrínseca. Todos os 

pacientes referiram orar, bem como 

acreditar no poder da prece52.  

9 Observou a relação 

entre o coping, bem-

estar psicológico 

(angústia e afeto 

positivo) e o papel da 

religiosidade (crenças 

religiosas e 

enfrentamento). 

Estudo quantitativo, 

observacional. 

Pacientes gregos 

com câncer 

submetidos à 

quimioterapia 

adjuvante. 

Os resultados mostraram que o 

enfrentamento religioso durante a 

quimioterapia foi o único preditor de 

efeitos positivos 7 meses após o 

término do tratamento. Os achados 

presentes sugerem que o coping 

religioso pode desempenhar um papel 

positivo no bem-estar dos pacientes 

com câncer. Os resultados mostram 

que o enfrentamento religioso pode 

facilitar o processamento e reavaliação 

da doença, ajudando assim a integrar a 

experiência de sofrimento com a 

perspectiva de vida, encontrando um 

significado nela. Isso, por sua vez, 

pode levar a sentimentos de esperança 

e a outros estados psicológicos 

positivos, tais como sentimentos de 

força interior e crescimento pessoal53. 

10 Comparação de 

atitudes de fé, 

comportamentos e a 

relação com a saúde 

mental 

 

Estudo transversal 

correlacional 

Sobreviventes 

do câncer e 

pacientes com o 

diagnóstico 

oncológico 

atual; alguns em 

quimioterapia 

A saúde mental foi positivamente 

relacionada ao conceito de um Deus 

amoroso (P \ .001) e negativamente 

relacionado ao conceito de um Deus 

severo (P \ .002). 

A saúde mental não esteve relacionada 

com o objetivo do tratamento (cura- 

quimioterapia / versus paliação), 

frequência de oração, motivação de fé 
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intrínseca ou dor física.  

Ver Deus como amoroso esteve 

fortemente relacionado com uma 

melhor saúde mental, mesmo na 

presença de um mau prognóstico ou 

dor54. 

 

11 Avaliação dos níveis 

de religiosidade de 

cristão gregos 

recebendo 

quimioterapia 

antineoplásica. Avaliar 

a associação entre 

religiosidade e 

qualidade de vida. 

Estudo 

observacional 

quantitativo de 

pacientes com 

tumores sólidos 

aplicando o 

Inventário de 

Sistemas de 

Crenças (SBI-15R) 

e o questionário de 

qualidade de vida 

da organização 

Europeia para 

pesquisa e 

tratamento do 

câncer (EORTC 

QLQ-C30). 

Pacientes 

adultos da 

religião Cristã 

Grega Ortodoxa 

com tumores 

sólidos 

recebendo 

quimioterapia 

A análise revelou altas pontuações em 

religiosidade entre pacientes do sexo 

feminino. De todas as subescalas 

QORT-C30 do EORTC, apenas a QV 

global foi encontrada 

significativamente associada à 

subescala das crenças religiosas SBI-

15R. O estudo atual relatou altos níveis 

de religiosidade entre pacientes de 

câncer da denominação religiosa Cristã 

Ortodoxa. No entanto, os níveis de 

religiosidade foram fracamente 

associados à QV dos pacientes. O SBI-

15R foi considerada uma ferramenta 

bem aceita e confiável, potencialmente 

útil para pesquisas futuras. Estudos de 

larga são necessários para esclarecer 

mais as conexões entre religiosidade, 

QV, enfrentamento e outros resultados 

de saúde. É fundamental a realização 

de novos estudos com o objetivo de 

desenvolver intervenções que 

melhorem a QV dos pacientes55.  

 

12 Musicoterapia Estudo de caso Uma paciente 

com câncer de 

ovário em 

tratamento 

quimioterápico 

A musicoterapia é uma modalidade de 

intervenção com efeito significativo no 

tratamento de pacientes com câncer em 

quimioterapia. Este estudo de caso 

apresentou resultados satisfatórios no 

sofrimento emocional e espiritual, bem 

como no controle de efeitos colaterais 

do tratamento que prejudicam a 

qualidade de vida do paciente. A 

musicoterapia foi capaz de aliviar a 

náusea e fadiga relacionados `a 

quimioterapia. Atuou não apenas 

indiretamente, facilitando a 

comunicação verbal e promovendo 

alívio da ansiedade, mas regulando as 

funções fisiológicas corporais56. 

13 Identificar as relações 

entre estratégias de 

enfrentamento, 

enfrentamento 

religioso e 

espiritualidade em 

mulheres afro-

americanas com câncer 

de mama que 

receberam 

quimioterapia 

Estudo descritivo-

correlacional 

Mulheres 

americanas de 

origem africana 

(AA) com 

câncer de mama 

recebendo 

quimioterapia 

As mulheres AA com câncer de mama 

usam estratégias de enfrentamentos 

religioso mais positivas e 

experimentam menos sofrimento, e 

maior bem-estar espiritual. O coping 

negativo esteve correlacionado aos 

escores baixos no bem-estar espiritual. 

Os enfermeiros precisam reforçar 

padrões de enfrentamento positivos 

para mulheres AA com câncer57. 



 
 

56 

 

14 Associação dos escores 

individuais da 

atividade de oração 

(AIT) 

com qualidade de vida 

(QV), sintomas de 

câncer e marcadores 

inflamatórios. As 

atividades religiosas 

globais foram 

também investigadas. 

Além disso, buscou-se 

avaliar o impacto da 

religiosidade do 

indivíduo e AIT sobre 

a sobrevivência global 

de pacientes com 

câncer avançado, 

submetidos a cuidados 

paliativos. 

Estudo 

observacional 

prospectivo. Os 

pacientes foram 

acompanhados a 

cada 15 dias até a 

morte 

Pacientes com 

câncer avançado 

e pacientes em 

quimioterapia 

paliativa. 

Índices de religião (IPA) mais elevados 

foram associados com níveis mais 

baixos de inflamação em pacientes com 

câncer avançado realizando QTA 

(quimioterapia). Além disso, maior 

IPA foi um fator prognóstico 

independente em pacientes sob QTA. 

São necessários mais estudos para 

confirmar esses achados e investigar 

possíveis mecanismos biológicos 

envolvidos. 

Pacientes que não receberam QTA 

paliativa e reportaram maiores 

pontuações de oração apresentaram 

maiores níveis de sofrimento 

emocional. 

Pacientes em tratamento paliativo e 

relatando maiores pontuações de 

religião/oração, apresentaram 

níveis mais baixos de inflamação. 

Curiosamente, essas correlações com 

marcadores de inflamação não foram 

encontradas nos pacientes sob cuidados 

paliativos exclusivos. Além disso, alto 

IPA mostrou ser um bom fator 

prognóstico independente em pacientes 

que ainda recebem QTA58. 

15 Descobrir a extensão 

da depressão em 

pacientes com câncer 

submetidos a 

quimioterapia e 

determinar seus fatores 

associados. 

Estudo descritivo 

transversal 

realizado em um 

Ambulatório de 

quimioterapia 

Pacientes 

adultos com 

câncer 

recebendo 

quimioterapia 

Dos 174 pacientes com câncer, 97 

(55,7%) estavam deprimidos. A 

depressão foi comparativamente maior 

em pacientes com ≥50 anos; em 

homens; naqueles pertencentes a uma 

religião diferente dos hindus; que 

tiveram acesso à educação superior; 

renda familiar mensal ≥5000 rupias e 

estavam envolvidos com trabalho 

moderado ou pesado. Cerca de 70,6% 

dos pacientes com leucemia; 64,3% 

daqueles que receberam quimioterapia 

por ≥6 meses e 56,9% daqueles com 

menos de 4 ciclos de quimioterapia 

foram encontrados deprimidos. 

O estudo revelou que a depressão é 

substancialmente alta entre os 

pacientes com câncer submetidos a 

quimioterapia. O diagnóstico e o 

tratamento de pacientes com câncer 

precisam ser complementados por 

suporte psicológico59. 

Fonte: O autor 

  

Constatou-se que grande parte das pesquisas com o diagnóstico sofrimento 

espiritual, no contexto do tratamento quimioterápico trata de estudos de correlação. Há um 

número limitado de investigações qualitativas, sendo também escassos os ensaios clínicos 
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avaliando o efeito de intervenções espirituais no diagnóstico de sofrimento espiritual. Não 

se encontraram estudos que comparassem o sofrimento de pacientes na espera pelo 

tratamento quimioterápico, ligados ao temor de seus efeitos colaterais, e o sofrimento de 

pacientes enfrentando toxicidade imposta pelo mesmo. Foi observado, nos estudos 

quantitativos, uma estreita relação entre a adesão ao tratamento quimioterápico e à 

disponibilidade de pacientes participarem de atividades religiosas, fornecendo uma nova 

visão dos aspectos espirituais inseridos na assistência.  

 Observou-se, nos estudos de correlação, uma associação forte entre sofrimento 

espiritual e o uso de medicação antidepressiva, trabalho moderado ou pesado, idade, 

escolaridade e ausência de suporte familiar. Quanto ao gênero, foram reveladas altas 

pontuações de religiosidade em pacientes do sexo feminino. Não foi identificada 

correlação entre sofrimento espiritual e os objetivos do tratamento quimioterápico. No 

entanto, nos pacientes que receberam qualquer tipo de QTA (adjuvante, neoadjuvante, 

paliativa ou curativa), os índices de sofrimento emocional foram menores, quando 

comparados aos pacientes que não receberam qualquer tratamento oncológico50. Neste 

aspecto, outro estudo58 observacional mensurou índices de religião (IPA) em pacientes 

com câncer avançado realizando (QTA) paliativa. O estudo mostrou uma relação inversa 

entre os níveis de inflamação e o IPA, apontando para mecanismos imunológicos e 

neuroendócrinos. Além disso, maior IPA foi considerado um fator prognóstico 

independente nos pacientes sob QTA.  

 Entre os artigos selecionados, identificaram-se ainda várias publicações analisando 

a natureza do coping religioso e espiritual utilizado por pacientes durante a QTA. Os 

resultados mostram uma tendência para o uso de coping negativo nos indivíduos mais 

jovens, sem religião declarada e que não consideram o apoio espiritual como importante. A 

maioria dos estudos identificados corroborou a necessidade de futuras investigações para 

melhor esclarecimento das conexões estabelecidas entre religiosidade, qualidade de vida, 

enfrentamento e outros resultados de saúde mental.  

 Poucas investigações se dedicaram aos aspectos qualitativos da experiência de 

sofrimento, sendo encontradas apenas duas publicações.  Na análise dos dados qualitativos, 

pode-se constatar que o sofrimento também atua como mecanismo de discernimento, 

ajudando pessoas a estabelecerem prioridades50,57. Os resultados de pesquisas qualitativas 

analisadas sugerem que o enfrentamento religioso pode facilitar a resiliência e a 
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reavaliação positiva da doença, favorecendo assim, a integração da experiência de 

sofrimento com a perspectiva de vida, encontrando nessa um significado. Isso, por sua vez, 

pode levar a sentimentos de esperança e de outros estados psicológicos positivos, tais 

como: sentimentos de força interior e de crescimento pessoal.  

 No que se refere às pesquisas com intervenções de enfermagem, o número foi ainda 

mais limitado, tendo sido encontrado apenas um estudo que contemplou os critérios de 

inclusão. Este estudo avaliou os efeitos da prece, que demonstrou ser uma estratégia 

eficiente na redução da ansiedade de pacientes sob QTA. Os resultados da revisão 

integrativa apontaram grupos de maior vulnerabilidade ao sofrimento e a influência que 

aspectos religiosos e espirituais exercem em sua manifestação.  

 Sempre que um diagnóstico de Enfermagem se constituir em resposta complexa, e 

não se reduzir a intervenções farmacológicas, haverá a necessidade de investigação através 

de ensaios clínicos bem delineados48. Sendo assim, terapias espirituais devem ser mais bem 

exploradas por meio de investigação clínica, definindo-se o rol de atividades que podem 

ser integradas às competências técnicas, éticas e legais de enfermeiros, que atuam em 

terapia antineoplásica.    

 

3.2 O tratamento quimioterápico e a consulta de enfermagem: desafios e 

possibilidades na implementação do cuidado espiritual 

  

Para Bonassa60, a quimioterapia tem se tornado uma das mais promissoras 

modalidades de tratamento oncológico, se constituindo no emprego de agentes químicos, 

isolados ou em combinação, com objetivo de tratar tumores malignos. Contrastando com a 

cirurgia e a radioterapia, mais antigos e de atuação localizada, a quimioterapia age de 

maneira sistêmica no organismo. Os efeitos colaterais ou tóxicos advindos do tratamento 

ocorrem devido ao ataque indiscriminado, promovidos pelas drogas aos tecidos de rápida 

proliferação, tumorais ou normais60. Essa falta de especificidade de ação gera toxicidade 

nos mais variados graus.  

 O tratamento quimioterápico pode ser classificado de acordo com sua finalidade 

em: Quimioterapia curativa - aplicada para situações nas quais a quimioterapia é o 

tratamento definitivo para a doença e se reflete em maiores taxas de cura. Visa erradicação 

completa de células neoplásicas. Pode-se ter, como exemplo, o emprego em linfomas, 
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leucemias, tumores germinativos, entre outros. Quimioterapia adjuvante - objetiva 

melhorar a chance de cura e diminuir a chance de recidiva da doença após uma intervenção 

cirúrgica. Pode ser associada ou não à radioterapia, como nos casos de câncer de mama, 

pulmão, colorretal e melanoma. Quimioterapia neoadjuvante - é realizada antes do 

tratamento definitivo, visando diminuir a extensão do procedimento cirúrgico e riscos de 

complicações no pós-operatório. Aplica-se nos casos de câncer de mama, de pulmão, de 

cabeça e de pescoço, de bexiga e de estômago, para citar alguns. Quimioterapia paliativa 

- o objetivo não é a cura, mas a paliação dos sintomas e melhora da qualidade de vida do 

paciente. Pode prolongar ou não a sobrevida, direcionando-se com frequência ao controle e 

retardo do surgimento de sintomas da doença60. 

 No emprego dos tratamentos mencionados acima, existem ainda alguns fatores 

imprescindíveis para a análise do plano terapêutico que se seguirão à escolha do protocolo 

quimioterápico. Estes são61: 

1- O diagnóstico histológico e a localização da neoplasia. 

2- O estadiamento da doença e padrões prováveis de disseminação para localizações 

regionais e à distância. 

3- Toxicidade potencial do esquema quimioterápico. 

4- Duração da toxicidade presumida. 

5- Condições clínicas do paciente, que podem ser quantificadas através de escalas, 

como Performance Status. 

Essas escalas permitem que a equipe médica decida se um tratamento será benéfico 

ou não, e ao enfermeiro acompanhar a evolução clínica do paciente durante todo o 

tratamento quimioterápico61.  

Baseado nestas escalas, foram apontados alguns fatores preditores de falha à 

quimioterapia. A Performance Satus- (PS) foi o maior desses e se relaciona com a 

capacidade de o paciente realizar atividades da vida diária. Indivíduos com uma boa PS 

tendem a apresentar melhor tolerância ao tratamento, respondendo de forma mais eficaz à 

quimioterapia. Têm maiores taxas de resposta objetiva e evoluem com menor 

toxicidade3,60. As escalas mais utilizadas para mensurar o PS são a escala de Karnofsky- 

com escores variando de 0 a 100, sendo 0 o pior escore e 100 o melhor, e a escala ECOG- 

Eastern Cooperative Group, que varia de 0 a 462. A escala de Karnofsky se apresenta mais 

detalhada que a ECOG. Nessa escala, o escore mais alto indica pior performance.   
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Outros fatores preditores de resposta são a perda de peso e imunodepressão, 

considerados fatores negativos, enquanto peso estável e ausência de comorbidades são 

vistos como fatores positivos e de bom prognóstico63. 

Ambas as escalas descritas acima para avaliação de performance são muito úteis 

aos enfermeiros oncologistas. Permitem a mensuração de parâmetros importantes, como 

nível de atividade física, de sintomas da doença e de graus de assistência necessária60.  

A avaliação que o enfermeiro oncologista faz do cliente em quimioterapia deve 

transcender, entretanto, parâmetros tradicionais, pois esse profissional tem uma 

preocupação que se estende para além do bem-estar físico.  

A quimioterapia ainda é considerada uma das modalidades de tratamento 

oncológico, que mais desperta temor nos pacientes, sendo causa frequente de ansiedade. 

Neste sentido, um estudo qualitativo aplicando a teoria das representações sociais 

identificou duas grandes representações. Na primeira delas, 57% dos pacientes perceberam 

essa terapêutica de forma negativa, porém como o câncer representa mais perigo que o 

próprio tratamento, os participantes tenderam a minimizar os efeitos maléficos 

vivenciados, transformando a quimioterapia em um dispositivo de cura, ou seja, como “um 

mal necessário”. Os indivíduos, que vivenciam a quimioterapia, neste aspecto, buscaram 

ver o bem no mal, expressando enfrentamento não somente da doença, mas da 

quimioterapia em prol da cura7.  

43% incorreram em outra categoria, mais implicada na negatividade do tratamento. 

Essa produção discursiva dos entrevistados assentiu de forma muito prejudicial esta 

terapêutica, não conseguindo omitir suas inquietações ao manifestar de forma enfática sua 

não aceitação. Os depoentes declararam muito sofrimento com os efeitos colaterais, sendo 

esse, um dos discursos apresentados: “… provoca um conjunto de reações terríveis pelas 

quais eu experimentei.” 7  

Nas análises deste estudo se pode concluir que quanto mais pronunciados os 

efeitos, mais sentimentos negativos foram a esse ancorados7. Os enfermeiros que exercem 

suas atividades no ambulatório de quimioterapia devem estar capacitados para atuar frente 

a esses sentimentos, desmistificando a doença e o tratamento, fornecendo suporte e 

segurança ao indivíduo para adaptação a essa nova realidade.  

Intervenções para controle dos efeitos tóxicos e alívio da dor e do sofrimento, 

quando efetivas, alteram de forma positiva a forma com que pacientes percebem a 
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quimioterapia. Essa passa a ser vista não só como mais uma terapêutica a trazer 

sofrimento, mas também benefícios e melhora na qualidade de vida. 

Ressalta-se que o trabalho do enfermeiro na central de quimioterapia requer 

habilidades de comunicação, a fim de proporcionar aos pacientes sensação de segurança e 

de controle, quando essa terapêutica é indicada. Trata-se de uma área de atuação na 

enfermagem, que exige mais do que técnicas voltadas à administração de antineoplásicos 

propriamente dita.  

O quadro clínico de pacientes oncológicos é, frequentemente, instável e 

imprevisível, com complicações agudas relacionadas com a evolução da doença, surgindo 

de maneira súbita, constituindo-se, não raro, em autênticas emergências oncológicas. 

Reconhecer, oferecer tratamento de enfermagem oportuno e solicitar intervenção médica, 

nas situações de risco, assegura ao paciente uma assistência livre de danos. A 

administração de quimioterapia quando não houver condições clínicas adequadas para tal 

procedimento constitui um sério risco à integridade física dos pacientes. 

São exemplos de sinais de alerta identificados pelo enfermeiro, o baixo 

desempenho clínico na escala de Performance Status, debilidade e piora importante no 

estado geral nas semanas anteriores à quimioterapia. 

Os efeitos colaterais devem ser avaliados e mensurados em graus, pois podem 

exigir, conforme a graduação, a interrupção do tratamento ou modificação de dose61. Cita-

se, como exemplo, mucosite nos graus 3 e 4 para metotrexate; dispneia, tosse e fadiga em 

pacientes recebendo bleomicina; e neurotoxicidade grau 3 para pacientes sob tratamento 

com oxaliplatina. Tais alterações requerem encaminhamento para avaliação e intervenção 

médica imediata. 

Alterações de exames laboratoriais e complementares também devem ser 

acompanhadas pelo enfermeiro e podem ser específicos para uso de determinadas drogas, 

como função cardíaca no emprego de antraciclinas; ureia, creatinina sérica e clearance de 

creatinina em pacientes recebendo cisplatina e metotrexate em altas doses. O hemograma é 

monitorado rotineiramente, sendo a contagem de granulócitos, leucócitos, e plaquetas 

condição sine qua non para realização da maioria dos protocolos quimioterápicos.  

É certamente um desafio, nesse contexto, oferecer um atendimento humanizado ao 

paciente, considerando não somente suas necessidades biológicas, mas também espirituais. 

O tratamento do câncer e toda complexidade, que engloba o sofrimento imposto por essa 
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doença, exigem que os profissionais reúnam conhecimentos que transcendam o domínio 

técnico-científico direcionado para a assistência clínica. É fundamental competências 

humanas, o exercício da prática da empatia, da compaixão e da comunicação terapêutica, 

tendo em vista suas indispensabilidades no tratamento oncológico3.  

Algumas barreiras, entretanto, têm sido identificadas para implementação prática 

do cuidado espiritual.  Enfermeiros tchecos analisaram a viabilidade da intervenção “Apoio 

espiritual” da NIC em pacientes terminais. Cinco categorias de circunstâncias, que afetam 

atividades espirituais, exercidas por enfermeiros de cuidados paliativos emergiram: 

crenças, privacidade, tempo e gerenciamento de tarefas. No âmbito de competências, 

surgiram temas, como: capacitação oferecida na graduação, ateísmo, não compreensão de 

atividades desse cunho, e acreditar que suporte espiritual é competência de psicólogos, 

freiras e padres, devendo ser realizadas em hospices. Com relação às crenças, alguns 

enfermeiros não acreditam ou apoiam esta atividade, e pensam ser uma questão própria de 

pacientes. A complexidade dos cuidados e disponibilidade de tempo também estiveram 

entre os fatores, que mais prejudicam intervenções espirituais na prática clínica64. 

Assim como no serviço de cuidados paliativos, intervenções espirituais 

direcionadas aos pacientes em quimioterapia também têm sido dificultadas pela 

complexidade da assistência prestada. A implementação de tecnologias leves ou das 

relações, representada por atitudes de acolhimento, de humanização e de interações 

subjetivas tem sido embargada pela carga de trabalho assumida por enfermeiros. Essa 

carga de trabalho tem se elevado, consideravelmente, com o advento de novos agentes 

antineoplásicos e cuidados requeridos para seu manejo.  

O desenvolvimento e valorização de tecnologias duras, cada vez mais avançado 

nesse domínio, além da consolidação da enfermagem como ciência, contribuíram para este 

aumento. Isto tem ocasionado mudanças e expansão significativa nas atividades do 

enfermeiro, no contexto oncológico65. Essa expansão, apesar de aumentar a qualidade de 

cuidado prestado por estes profissionais, também dificulta a implementação de um cuidado 

espiritual eficaz66. 

Na assistência à pacientes em quimioterapia, se lida com drogas com índice 

terapêutico estreito e alto potencial para reações de hipersensibilidade. A administração de 

fármacos dessa natureza coloca o paciente em risco de reações infusionais graves, que 

requerem atenção especial durante a administração destes medicamentos. A intervenção 
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rápida frente a estas complicações agudas demanda atendimento imediato e garantem a 

vida do paciente60.  

E, concomitante a essa função, são frequentes as situações em que o enfermeiro se 

depara com o sofrimento, o choro e a angústia expressados por alguns pacientes.  

Diante do exposto, se fazem necessários concentração e foco mental sustentado, 

para que no mesmo instante em que este profissional esteja realizando a infusão dos 

fármacos, também consiga ouvir o paciente e atender as suas necessidades espirituais.  

E, alguns destes momentos, diante de situações emergenciais que possam ocorrer, o 

enfermeiro necessita interromper seu atendimento para atuar. Como reações apresentadas 

por pacientes, em tais situações emergenciais, destacam-se as anafiláticas, as reações 

infusionais no local de aplicação das drogas, e emergências oncológicas relacionadas à 

doença de base. Assim, sua atenção deve estar voltada para várias atividades ao mesmo 

tempo, e envolvem análise da prescrição médica, avaliação das condições clínicas dos 

pacientes para recebimento do protocolo quimioterápico e evolução durante a 

administração dos medicamentos. 

Contudo, estas e outras atividades críticas, que obstam o cuidado espiritual prestado 

pelo enfermeiro, não dispensam um olhar holístico para o sofrimento que o tratamento 

quimioterápico impõe. Além da carga de sintomas decorrente de toxicidade nos mais 

variados sistemas do organismo, a quimioterapia de destaca por se constituir na 

modalidade de tratamento oncológico que, talvez, mais comprometa o paciente nos 

âmbitos psicológico, social e espiritual8,67,68.  

Os efeitos tóxicos diretos do tratamento quimioterápico na medula óssea e 

indiretos, no âmbito psíquico, fazem com que o paciente tenha necessidade de repouso 

frequente, afetando sua capacidade para realizar atividades simples da vida diária. Soma-se 

a isto o fato de que, grande parte dos pacientes com tumores sólidos, requisitam, além da 

QTA, cirurgias oncológicas mutiladoras, fazendo com que se tornem dependentes de 

cuidados. Com todas essas limitações, muitos projetos de vida se frustram, alguns 

temporários, outros definitivamente. Desse modo, ao se descobrir com câncer e se 

defrontar com a condição de finitude e de fragilidade da própria existência, o paciente 

procura por meios que possam fornecer suporte e sentido para a sua experiência6.   

A atuação do enfermeiro nessa área deve, portanto, transcender o simples objetivo 

de controle dos efeitos tóxicos do tratamento, pois além do sofrimento físico 
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experimentado, o profissional lida com o sofrimento espiritual, o qual, por vezes, é mais 

difícil de ser manejado.   

Os achados de um estudo avaliando a natureza e as classificações das intervenções 

de enfermagem, em um ambulatório de QTA, permitiram observar um maior número de 

intervenções/atividades nos domínios fisiológico e comportamental. No primeiro domínio 

se encontra a classe controle de medicamentos, havendo superioridade de atividades 

relativas à administração de medicamentos nas suas diversas vias, especialmente 

endovenosa65. Este predomínio se justifica pelo número elevado de drogas administradas 

pelo enfermeiro no ambulatório de quimioterapia.  

A combinação de agentes citostáticos e anticorpos monoclonais têm revolucionado, 

cada vez mais, o arsenal medicamentoso contra o câncer. A cada dia surgem protocolos 

mais complexos e compostos por drogas com diferentes mecanismos de ação. Isto ocorre 

com o intuito de superar a resistência oferecida por células tumorais aos esquemas 

quimioterápicos convencionais.  

O desenvolvimento de novas drogas torna cada vez mais volumoso o trabalho de 

enfermeiros na administração de antineoplásicos.  Essas atividades requerem habilidades 

técnicas, quando se trata de drogas com maior potencial para reações de hipersensibilidade. 

A consequência de falhas nessa etapa são reações infusionais graves advindas da 

administração de determinados quimioterápicos, como: asparaginase, anticorpos 

monoclonais murínicos e taxanos, podendo culminar em quadros de urticária, angioedema, 

rash, broncoespasmo e parada cardiorrespiratória60. 

Lesões teciduais de difícil cicatrização também podem ocorrer em casos de 

distração e de falha técnica, culminando em danos permanentes na função do membro 

puncionado. Dessa maneira, pode-se constatar que as intervenções “Apoio espiritual, 

Facilitação do crescimento espiritual e Estímulo a Rituais Religiosos, de domínio 

comportamental, classe de assistência no enfrentamento69, são pouco utilizadas na prática 

diária. Torna-se clara, nesse ponto de vista, a importância de pesquisas com intervenções 

no âmbito espiritual, já que o sofrimento físico provocado pelas drogas é o que mais 

impressiona e tem preocupado os enfermeiros do ambulatório de quimioterapia.  

Assim, faz-se necessária a formação de um corpo de conhecimentos no domínio 

espiritual na área de enfermagem oncológica. Para tal, o estudo de intervenções ligadas ao 

cuidado espiritual, atribuindo níveis de evidência científica, fornecerão melhores padrões 
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para a prática profissional, demonstrando a eficácia e a efetividade das intervenções 

dirigidas à assistência no enfrentamento em pacientes oncológicos realizando QTA. Apesar 

do cuidado psíquico, emocional e religioso se fazerem importantes no sucesso das 

terapêuticas de ordem fisiológica, esses têm sido pouco implementados. 

Nessa perspectiva, é essencial clarificar os conceitos de cuidar e de tratar que 

atravessam há anos a prática de enfermagem. Uma assistência focada apenas na segunda 

dimensão, como pontuado anteriormente, obscurece a identificação do caráter único 

inerente ao cuidado de enfermagem, tornando-o parte de uma ciência com objetivos 

distintos de outras profissões. Em outras palavras, a falta de discernimento acerca do 

significado essencial da arte de “cuidar” e a indistinção entre esse e o “tratar”  encobrem as 

ações do cuidado holístico, requerido na presença de uma doença grave70,71. 

Essas interpretações apontam para um nó na assistência para pacientes em 

quimioterapia. Há um dilema entre cuidar e tratar emergindo entre uma competência e 

outra. A administração da quimioterapia não pode ser considerada uma tarefa isolada no 

contexto do cuidado. Diante de um quadro de enfermidade como o câncer, o ato de 

medicar isolado representa, única e exclusivamente, um ato complementar aos cuidados de 

enfermagem.  

Administrar quimioterapia direcionada somente à doença da pessoa consiste no 

objetivo “cure” de uma prática mais ligada à medicina, que a profissão de enfermagem. É 

certo que todo procedimento voltado ao cuidado requer o domínio de conhecimentos de 

alta complexidade, seja pela capacidade de percepção, de compreensão e de clarificação da 

informação. Contudo, tais aspectos técnicos do cuidado não isentam o profissional de 

atitudes e comportamentos, que visem ao alívio do sofrimento em suas várias dimensões. 

O conforto espiritual mantém a dignidade e os meios para manejar as crises com as 

experiências do viver e do morrer, objetivos “care” da assistência de enfermagem, que 

guardam a singeleza da profissão70,71. 

Apesar do apelo insistente da abordagem tecnológica da saúde, é necessário ter em 

mente que a quimioterapia antineoplásica não opera milagres, logo, medicar não é igual a 

curar. O que se almeja então encontrar, na dimensão “care”, é uma força vital existente em 

cada ser humano, associada ao seu desejo de viver, e cabe aos cuidados oferecidos pelo 

enfermeiro ajudar a despertar72.  
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A alopecia é considerada um evento físico relacionado ao tratamento 

quimioterápico, de morbidade mínima e sem maiores prejuízos para a saúde física da 

pessoa, porém pode gerar estados de verdadeiro desespero e transtorno mental no 

indivíduo acometido por este evento. Pode significar isolamento social pelos prejuízos na 

autoimagem, trazer sentimentos de angústia, de tristeza e de depressão, porque se trata de 

um sinal perceptível que é, socialmente falando, vinculado com doenças graves. Assim, se 

estende ainda ao nível espiritual, na medida em que gera diversos bloqueios nessa 

dimensão. O paciente pode não conseguir um autoconceito positivo, sendo incapaz de 

desenvolver sentimentos de admiração por si mesmo e pela vida. Ao experienciar a queda 

de cabelo, os pacientes frequentemente relatam uma “falta de energia, um misto de 

desânimo com falta de esperança” para encontrar novas perspectivas e oportunidades, que 

transcendam as alterações no corpo que a doença e o tratamento provocam.  

Potter considera que a energia gerada pela espiritualidade ajuda os pacientes a se 

sentirem bem e orienta as escolhas feitas na vida. Proporciona às pessoas um meio para se 

descobrirem, para lidar com a saúde, cultivar um bom relacionamento consigo mesmas e 

com os outros 24.  

Compreende-se, destra maneira, que a perda dos cabelos constitui um evento de 

baixa morbidade física, mas com potencial de afetar negativamente a autotranscedência 

(sentimento de se conectar de modo autêntico ao seu eu interior) e a transcendência (crença 

que existe uma força exterior maior que a própria pessoa)24. Essa situação provoca no 

sujeito fraturas psíquicas e rupturas na sua integridade espiritual, que não permitem, por 

exemplo, apreciar um belo pôr do sol.  

Do mesmo modo que o sofrimento ascende do nível físico para o espiritual, pode 

também descender do espiritual para o físico. O difícil tratamento do sofrimento psíquico 

pode representar bem este aspecto, na medida em que não cessa e parece não se alterar a 

despeito do uso de opiácios potentes, porque pode ser referido e tratado como uma 

condição física. A dor, não proporcional à injúria de tecidos e de estímulos nociceptivos, 

costuma ser pouco responsiva à terapia convencional. Pode começar como um sentimento 

de angústia mal definido. A falta de encontro de um sentido para vida, para a doença, para 

a raiva do mundo e de Deus podem diminuir o limiar para a dor, fazendo com que 

pacientes percebam um estímulo doloroso como anormalmente elevado em relação ao 

esperado para o dano tecidual.  
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Estudos em pacientes com dor crônica demostram que o aumento de sua duração 

pode propiciar o aparecimento da depressão, ao mesmo tempo em que pacientes 

deprimidos, em sofrimento psicológico, tem aumento da percepção de dor, menor 

tolerância e parecem se beneficiar menos do tratamento medicamentoso73. 

 Um estudo de caso sobre dimensão espiritual no controle da dor e do sofrimento 

retratou a relevância do reconhecimento do componente espiritual na avaliação da dor do 

paciente com câncer avançado. A avaliação no conceito de dor total cresce em importância 

nos casos mais refratários ao tratamento farmacológico padrão. A dimensão espiritual é 

vista, neste aspecto, como fator intensificador da dor e do sofrimento na terminalidade74. 

Estados de infelicidade, de melancolia e de depressão persistentes também parecem 

acompanhar períodos de neutropenia mais prolongados na quimioterapia, demonstrando 

ação direta da dimensão psicológica e espiritual sobre a dimensão física. Essa ideia pode 

ser apoiada em uma revisão integrativa acerca do enfrentamento religioso/espiritual em 

pessoas com câncer em quimioterapia. Alguns autores verificaram melhor resposta ao 

tratamento quimioterápico, níveis maiores de linfócitos, menores de cortisol e redução do 

tamanho do tumor em pessoas com bons escores em testes de espiritualidade67. 

 Estudos da psiconeuroimunologia comprovam tal fato, aproximando cada vez mais 

a ciência prescritiva do Ocidente com o espírito da filosofia Oriental, integrando o ser 

humano em seus vários aspectos. Esse novo ramo do conhecimento trata de 

experimentações que integram psicologia e imunologia, revelando efeitos neuronais e 

hormonais da resposta imune modulados por estados psicológicos75.  

Pesquisas com pacientes acometidos por algumas afecções ligadas ao sistema 

imunológico, como: resfriados, herpes, doenças autoimunes, aids e câncer, têm 

demonstrado que muitos parâmetros clínicos e o próprio bem-estar dos pacientes 

melhoram, quando esses apresentam atitudes positivas quanto à resolução de seus 

problemas. De maneira inversa, atitudes negativas se refletem de forma desfavorável na 

saúde física, verificada através de níveis aumentados de corticotrofina, aumento de 

catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e níveis de glicocorticoides67,75,76. 

Conforme exposto, a assistência ao paciente em quimioterapia não deve ser 

direcionada apenas para prescrições de natureza fisiológica 66, que atendam simplesmente 

ao sofrimento físico, negligenciando espírito e mente25. Compreende-se que a assistência 

direcionada ao sofrimento do paciente oncológico em quimioterapia deve ser humanizada e 
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integral, atendendo todas as suas dimensões. As necessidades de cuidado ocorrem nas 

esferas biológica, emocional, psicológica, social e espiritual e, um “olhar holístico” é mais 

do que entrever a soma de corpo, de mente e de espírito, pois essas dimensões interagem 

entre si26.  

Ao tratar qualquer uma delas, nem sempre é possível que as outras respondam de 

forma positiva. A dor pode ceder do corpo, o que nem sempre se sucede com a alma, na 

qual muitas vezes resiste, exaltando o sofrimento. É passível de consideração a inferência 

de que todas as dimensões do sofrimento se interpenetram. Não há sofrimentos puramente 

físicos, unicamente mentais ou essencialmente espirituais. Embora se deva respeitar as 

especificidades de cada uma dessas dimensões, há uma continuidade evidente entre essas, 

interligando a experiência física aos componentes sociais, culturais, psíquicos e 

espirituais77.  

Para a enfermagem, essa compreensão representa a possibilidade de uma 

investigação sem ruptura, percebendo quando é o corpo que está "falando" ou o “espírito” 

que não se sente reconhecido. Análises mais completas do sofrimento humano podem fazer 

com que a espiritualidade deixe de ser "terra de ninguém", sendo mais bem avaliada pelos 

profissionais enfermeiros.  

 

3.3 Sofrimento, religiosidade e espiritualidade na doença oncológica 

 

A maioria dos pacientes relata que o momento mais difícil na vivência da doença é 

quando descobrem o diagnóstico de câncer, pois para eles é um grande choque, um misto 

de tristeza, de desânimo e de indignação. Segundo alguns autores, nesse momento, é 

normal que se gere uma crise, um abalo no emocional que pode ser refletido em seu 

sistema de crença, pois a infelicidade sentida revela preocupações sobre a distribuição 

injusta de sofrimento no mundo. Já em alguns pacientes pode levar à procura de um Deus 

bondoso que proporcione força, esperança e que lhes dê um novo significado para a 

vida8,78,79.  

Em meio a tantas desordens físicas, o paciente pode passar por algumas reações 

emocionais, como negação, raiva, depressão ou fuga. Esses sentimentos podem intensificar 

o sofrimento do paciente e até dificultar a possibilidade de prosseguir com seus projetos de 

vida. Porém, a tensão ocasionada poderá ser aliviada, conforme as estratégias de 
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enfrentamento buscadas por esses, entre as quais estão práticas religiosas e as mais 

diferentes formas de expressar a espiritualidade11.  

Pode-se observar que o impacto positivo do envolvimento religioso no câncer é 

maior que em outras situações clínicas. Nesse ponto se tem considerado que os resultados 

na saúde mental são mais proeminentes entre pessoas sob estresse que em condições de 

saúde normais12. Alguns autores ponderam para mais, sinalizando que o alívio do 

sofrimento acontece na medida em que a fé religiosa permite transformações na 

perspectiva pela qual o paciente percebe a doença grave11. 

O mesmo pode atingir conotações de integração ou até de desintegração do ser25. Se 

a causa da doença for vista como castigo pode trazer grande sofrimento, se for entendida 

como uma provação, algo que necessita ser aprendido, conquistado, pode trazer uma maior 

força de superação. Nesse caso, o paciente encontra mais razões para lutar. Ele 

compreende que pode se converter em uma pessoa melhor após o sofrimento. Religião e 

espiritualidade aparecem, nesse prisma, como importantes aliadas para as pessoas que se 

encontram com câncer79.  

Pode-se chegar à premissa de que são as consequências desse enfrentamento 

religioso que predirão se os resultados refletidos na saúde do paciente aparecerão de forma 

positiva ou negativa. Autores consagrados nos estudos, envolvendo R/E, como Koenig e 

Pargament (1998) identificaram estratégias positivas como aquelas que resultam em 

melhoras na saúde mental, redução de estresse, crescimento espiritual e cooperatividade. 

As estratégias negativas foram correlacionadas negativamente à qualidade de vida, 

depressão e saúde física. Um exemplo citado é uma atitude de não adesão ao tratamento 

por acreditar em uma cura divina 80.  

O coping religioso e espiritual negativos foi relacionado ao aumento da incidência 

de efeitos tóxicos na quimioterapia, além de maior sofrimento psicológico, níveis mais 

elevados de ansiedade, menor uso de autoafirmações positivas, e menor bem-estar 

espiritual total. O coping negativo, segundo estudos transversais, é mais característico de 

pacientes jovens, sem religião e que desconsideram o apoio espiritual no tratamento67. 

Religiosidade e espiritualidade também tiveram seus efeitos mensurados em 

processos fisiológicos, constatando-se inúmeras vantagens clínicas, como atividade 

cardiovascular reduzida, regulação benéfica no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e baixos 

níveis de inflamação81. 
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Evidências da psiconeuroimunologia mostram resultados positivos da 

espiritualidade sobre a saúde de indivíduos  em diversos estudos mencionados por Koenig 

e Powe,82 com os seguintes efeitos: 

1- Níveis de imunoglobulinas A maiores em estudantes que assistiram a um filme 

sobre Madre Teresa de Calcutá, comparados ao de alunos que acompanharam um 

filme sobre a Segunda Guerra Mundial; 

2-  Diminuição de 50% dos níveis de interleucina-6 em pessoas com atividades 

regulares em serviços religiosos; 

3- Aumento de linfócitos CD4 em pacientes portadores do vírus HIV, que tinham uma 

crença e mantinham práticas religiosas, em comparação ao grupo-controle 

desvinculado de tais atividades; 

4- Aumento nos níveis de células NK, linfócitos-T auxiliares e da atividade linfocítica 

em mulheres com neoplasia de mama e desempenho de tarefas religiosas em 

comparação a um grupo-controle, que não exercia tais funções. 

Assim, pode-se concluir que os benefícios gerados por R/S vão além dos limites 

puramente espirituais, emocionais e psicológicos. Podem se constituir em elementos 

importantes no controle e na modulação de respostas orgânicas, envolvidos na doença 

oncológica e nos sintomas físicos provocados pelo tratamento.  

Alguns autores verificaram que a imaginação guiada, oração e relaxamento 

melhoram a função imunológica, reduzindo a percepção de dor e de ansiedade. A crença 

interior e as convicções de uma pessoa podem ser, nesse ponto de vista, instrumentos 

valiosos para a cura e restabelecimento da sua saúde75.  

 

3.4 Coping religioso e espiritual 

  

Alguns estudos no Brasil traduzem a palavra coping como enfrentamento, 

conforme estabelecido na área de psicologia83. Outros, entretanto, mantém a palavra 

coping por não existir na Língua Portuguesa uma palavra que possa exprimir toda a 

complexidade que engloba o termo. Considerando o fato de que o coping pode se revelar 

também como fuga, evitação ou negação de problemas, sua tradução no sentido literal de 

enfrentamento pode não se aplicar a todas as situações84. Desta forma, visando evitar uma 
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interpretação equivocada do termo, optou-se por mantê-lo idêntico à língua original neste 

estudo. 

O coping, de conceito fundamental, na prática de enfermagem oncológica, auxilia 

na compreensão da adaptação e dos desajustes que a doença provoca, já que o estresse por 

si só não causa sofrimento ou disfunção. Sua causa está na maneira como os indivíduos 

lidam com ele80,85.  Em uma perspectiva cognitivista, coping é o conjunto de esforços, 

cognitivos e comportamentais, utilizado pelos indivíduos para manejar, tolerar ou reduzir 

demandas específicas, que surgem em situações de estresse, independente de seus 

resultados, sejam esses o sucesso ou fracasso em lidar com as demandas. Portanto, o 

coping se refere apenas às estratégias adotadas e aos esforços empreendidos pela pessoa 

diante de situações avaliadas como causadoras de sobrecarga ou que excedam os recursos 

pessoais do indivíduo 86. Para Pargament, coping é o processo pelo qual as pessoas tentam 

entender e lidar com importantes exigências pessoais ou situacionais de vida 87.  

Quando o paciente se utiliza de recursos na dimensão religiosa, ele está se 

utilizando do coping religioso80. Algumas definições de coping religioso, porém, podem 

não apresentar explicitamente a espiritualidade como estratégia de enfrentamento.  Essa, 

todavia, se constitui em importante recurso de que se valem pacientes para encontrar 

significado na experiência de se ter um câncer88. 

Tais definições se tornam importantes, porque esclarecem conceitos errôneos 

relacionados ao fato de que lidar implica gerenciar, e não lidar que houve falha no coping. 

Por consequência, o coping não se confunde com o resultado, e o uso da palavra como 

preditora de resultados a torna tautológica e sem sentido86.  

Quanto à classificação, a maioria dos autores concorda com duas categorias 

principais: as estratégias focadas na emoção e as focadas no problema. O coping focado na 

emoção é utilizado para alterar o significado de uma situação, aumentando o senso de 

controle do indivíduo sobre seu sofrimento86. 

Estratégias focadas no problema são direcionadas para sua resolução, tomada de 

decisão ou ação direta. Difere de estratégias focadas na emoção, na medida em que se 

voltam para o ambiente e para si mesmo. Pensar na religião como um esquema cognitivo é 

útil por investigar como a religião pode influenciar o processo de enfrentamento e seus 

resultados, além de explorar como eventos traumáticos podem afetar a religião 85. 
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3.5 Religião e espiritualidade na assistência de enfermagem 

 

Nos últimos anos vem aumentando o interesse de pesquisas envolvendo Ciência e 

Religião, buscando relacionar o impacto da religiosidade nos tratamentos médicos 

convencionais. Neste contexto, qual deve ser a conduta de um técnico em saúde de forma a 

responder a esta renovada tendência em aliar os dois domínios8?  

Toda pessoa deve ter o direito de ser reconhecida, em sua diversidade, ter voz, e se 

pronunciar publicamente segundo suas convicções, inclusive as religiosas. Aceitar a 

diversidade é, portanto, respeitar os limites do outro. Quando se fala em abordagem 

holística do paciente, essa envolve além dos aspectos físicos, emocionais, psicológicos e 

sociais, o âmbito espiritual. Em uma sociedade laica, deve existir um espaço e 

possibilidades de diálogo inter-religioso entre profissionais e pacientes de diferentes 

tradições, até mesmo nos serviços de saúde.  

No que tange às questões práticas de enfermagem, é intrinsecamente na totalidade 

do ser humano que a pessoa doente se combina à pessoa religiosa em uma relação única89. 

Informações relevantes obtidas com a religião importam para enfermeiros, porque têm 

grande significado na vida, desde rituais de nascimento e de morte até percepções sobre 

saúde e doença. A religião e a espiritualidade têm pressupostos quase catequéticos, 

atravessando a enfermagem ao longo de sua história. Estão impregnados no pensar, no ser 

e no fazer da profissão25, embora de difícil aplicação. 

O conceito de espiritualidade continua sem uma definição universalmente aceita no 

meio acadêmico, apesar de se contar cada vez mais com artigos científicos e estudos sobre 

o tema. Muitos profissionais de saúde têm procurado estudar e implementar esse conceito, 

contudo, existe a dificuldade de encontrar na literatura um consenso90. Pode-se observar 

uma postura cética em relação ao reconhecimento da dimensão espiritual como parte 

integrante do indivíduo, seja pela falta de conteúdo científico, como sugerem alguns, seja 

de métodos que possam mensurar e definir esta nova realidade91.  

Desprovida de respostas prontas para todas as perguntas que englobem as conexões 

envolvendo o sofrimento e a espiritualidade, a ciência moderna ainda não é capaz de 

solucionar todas as questões que envolvem o problema do ser, do destino e da dor no 

paciente com câncer. Impossibilitada de questionar as leis do espírito, a ciência prefere 

ignorá-las ou colocá-las fora do seu campo de estudo. Neste sentido,  ciência não questiona 
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a transcendência, mas a põe entre parênteses. Ao lidar com essas questões, é preciso voltar 

a atenção para a religião e a espiritualidade. Uma investigação mais profunda do tema 

poderá abrir espaços para uma melhor compreensão92. 

A literatura de enfermagem aponta que espiritualidade e religiosidade, por vezes, 

são usadas como sinônimo, porém não têm o mesmo conceito, e são distintas em suas 

características. Hansen90 (1993) citado por Benko e Silva (1996, p.73) definiu religião e 

espiritualidade da seguinte maneira: 

 

Religião é uma crença no sobrenatural ou numa força divina que tem poder sobre 

o universo e comanda a adoração e a obediência, um código abrangente de ética 

e filosofia; espiritualidade é uma qualidade mais ampla do que religião. Uma 

pessoa não tem que pertencer a uma religião organizada para alcançar o 

espiritual. Podemos definir espiritualidade como uma força unificadora que não 

tem como propósito aumentar a vida de uma pessoa, mas facilitar seu 

desenvolvimento, dar uma orientação à realidade na vida diária e um significado 

para a sua existência, independente de sua profissão religiosa90:73.  

 

 A espiritualidade é uma experiência universal, que perpassa a dimensão existencial 

e a essência do que é ser humano e, assim, não é sinônimo de uma profissão religiosa, mas 

pode ser considerada uma filosofia do indivíduo, envolvendo valores e sentido da vida. É 

um atributo inato do ser humano, que promove bem-estar, saúde e confere estabilidade à 

pessoa. Associa-se com questões espirituais distintas de qualquer meio material, 

produzindo comportamentos e sentimentos de esperança, de amor e de fé. A religiosidade, 

por sua vez, é um modo que o indivíduo encontra para expressar a espiritualidade através 

da adoção de valores, de crenças, de práticas e de rituais que fornecem respostas para as 

questões que estão além dos eventos explicados pela ciência, como: de onde viemos? O 

que nos espera depois da morte? Existia alguma vida antes desse começo? Está conectada, 

desse modo, à sistematização de culto e de doutrina compartilhados por um grupo25. 

Essa distinção entre espiritualidade e religiosidade, aparentemente sutil, tem grande 

impacto na assistência, uma vez que pessoas que não professam uma religião podem 

adquirir na espiritualidade uma fonte importante de apoio que as fortalecem em períodos 

de crise, e em sentido oposto, pessoas que seguem religiões nem sempre encontram o 

fortalecimento em suas doutrinas81. 

Religião e espiritualidade são particularmente importantes para indivíduos com 

diagnóstico de câncer93. Uma entrevista conduzida nos EUA revelou que 69% dos 

pacientes com câncer relataram rezar pela saúde, enquanto que apenas 45% da população 
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geral dos EUA não o fazem93. Esse dado é importante e revela maior procura por 

estratégias religiosas, particularmente, a oração, após o diagnóstico da doença. O estudo 

afirma que a religiosidade e a espiritualidade podem ajudar os pacientes com câncer a 

encontrarem o significado em sua doença e proporcionar conforto diante dos medos 

existenciais74, 82,94,95.  

Em uma revisão integrativa do enfrentamento religioso/espiritual, em pacientes 

submetidos à quimioterapia, foi constatado que na vivência do sofrimento causado pela 

doença ocorre uma conexão maior com a religiosidade e a espiritualidade, favorecendo 

escores altos de CRE. O papel da religiosidade, neste caso, pode estar associado com 

questões como resiliência, esperança e bem-estar espiritual dos pacientes. Além disso, a 

religiosidade é inserida no câncer como uma ideia de doença com caráter 

divino67,80,82,96,97,98. 

Estudos apontam que a R/S teoricamente afetam a saúde física através de dois 

mecanismos primários: caminhos de autorregulação comportamental e autorregulação 

emocional. Com relação às vias comportamentais se pode observar diminuição ou 

abstenção de álcool, de fumo e de uso de drogas ilícitas93,99. A esse respeito, ressalta-se a 

importância particular do controle de tabagismo na prevenção e no tratamento do câncer. 

Além disso, pode-se perceber comportamentos sexuais mais saudáveis, como menor 

número de parceiros. Quanto à regulação emocional, a mesma compreende sentimentos de 

esperança, de amor, de fé e de perdão. O apoio e a amizade entre os companheiros de 

crença também são apontados como fonte de amparo e socorro nas situações de crise93,100.   

Ao dirigir um olhar para o adoecimento oncológico, o sofrimento que esse traz, e 

para os diversos fatores implicados no estresse e coping, conclui-se que é preciso realizar 

um estudo mais pormenorizado desses, a fim de obter uma análise mais acurada das 

situações vivenciadas pelos pacientes e indicar intervenções mais apropriadas.  

Avaliar e diferenciar estratégias de enfrentamento religioso/espiritual é essencial 

para o planejamento da assistência de enfermagem. Intervenções ligadas ao domínio 

espiritual se adequarão melhor aos indivíduos, que não seguem uma religião em particular, 

sem vínculos com uma determinada igreja. Já intervenções de natureza religiosa poderão 

ser mais eficazes para pacientes com uma determinada crença ou prática religiosa. 

Em um estudo sobre estratégias de enfrentamento utilizadas por pacientes 

oncológicos, submetidos a cirurgias mutiladoras, foi identificado que entre as estratégias 
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focadas na emoção, o suporte religioso foi a de maior destaque (27.8%), sendo frequente 

fazer alusões a "rezar e fazer promessas" para expressar a fé. Os indivíduos, que adotaram 

estratégias religiosas, puderam se ajustar melhor às limitações provocadas pelo câncer. 

Esse enfrentamento gera, segundo o autor, pensamentos mais otimistas, diminuindo assim 

a tensão interna decorrente dos agentes estressores ligados ao câncer. Outras estratégias 

citadas foram medidas de autocontrole (22.3%), busca por suporte familiar (16.7%), 

comportamento aditivo (11.1%), uso do bom humor (11.1%), distração (5.5%) e fatalismo 

(5.5%.)97.  

Evidências partindo de estudos com o tema religiosidade e espiritualidade têm 

demonstrado que o coping religioso tem efeitos consideravelmente mais positivos que 

negativos sob diferentes situações de estresse 80,82,87,94,97,98. 

Estratégias de coping religioso e espiritual foram extensivamente estudadas por 

Pargament e colaboradores. Seus resultados deram origem à escala RCOPE, que 

caracteriza e classifica diferentes métodos de coping religioso. A escala RCOPE foi testada 

e validada em uma amostra expressiva de estudantes universitários sob situações de 

estresse, sendo posteriormente aplicada em pacientes hospitalizados. Entre os métodos de 

coping encontrados são citados: encarar o sofrimento como uma oportunidade de 

crescimento espiritual, redefinição da situação como punição divina, causada por uma 

entidade maléfica sobrenatural, busca por suporte religioso, e o questionamento do poder 

de Deus para alterar a situação80.  

Para Pargament, o coping religioso oferece uma sensação de controle ao paciente, 

quando este se vê diante de situações nas quais faltam recursos próprios para lidar com o 

estresse. O autor pontua que a religião pode provocar grandes transformações na vida de 

uma pessoa, deixando coisas sem valor para encontrar novas fontes de significado80.  

Nesse prisma, é possível ajudar os pacientes com câncer a ressignificarem o 

sofrimento pelo qual passam, utilizando-se de seu próprio sistema de crenças para o 

desenvolvimento de estratégias que transformem a experiência em aprendizado. 

A religiosidade, como visto em estudo sobre representações sociais de mulheres 

mastectomizadas, é um elemento importante na construção dessas representações, uma vez 

que essa vivência direcionará seus comportamentos, individualmente e em grupo, na saúde 

e na enfermidade101. 
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Teixeira e Lefévre (2008), em seu estudo sobre o significado da intervenção médica 

e da fé religiosa para o paciente idoso com câncer, demonstraram no discurso coletivo dos 

sujeitos da pesquisa seu enaltecimento, tendo como resultado a esperança, o equilíbrio e o 

fortalecimento, propiciando aos pacientes motivação na luta pela vida e serenidade para 

aceitar a doença. A fé e o tratamento surgiram como parceiros íntimos, havendo sinergia 

positiva para o enfrentamento do câncer 102. 

Deste modo, coloca-se em evidência a inclusão do cuidado espiritual na assistência 

de enfermagem prestada aos pacientes em quimioterapia, haja vista os impactos positivos 

na saúde mental. Como componentes vitais do cuidado espiritual, traz-se à baila 

ferramentas para sua avaliação, dificuldades encontradas na sua implementação e a 

relevância de se considerarem as crenças religiosas nos tratamentos prescritos. Um 

atendimento integral deve acolher as necessidades espirituais apontadas, e minimamente, 

os pacientes devem ser ouvidos quanto a essas. 
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CAPÍTULO 4. REFERENCIAL TEÓRICO DE ENFERMAGEM 

 

4.1 O Modelo Trinitário de Wright 

 

Conversar sobre câncer abre, invariavelmente, um espaço para o diálogo sobre 

crenças espirituais/religiosas em relação a esta enfermidade, incluindo uma descrição do 

sofrimento e a maneira como o mesmo pode ser significado ou ressignificado através da 

religião. Enquanto algumas questões partem dos doentes ou seus familiares, outras 

emergem do íntimo do próprio profissional, especialmente, quando esse se depara com 

experiências profundas de sofrimento que o levam a se sentir incapaz de proporcionar 

alívio. 

Compreender as principais crenças em torno do sofrimento e do câncer fornecem 

aos profissionais de saúde um quadro útil e abrangente para se pensar sobre complexas 

relações estabelecidas entre espiritualidade, sofrimento e crenças religiosas103. Entretanto, 

ainda se evita abordar essas questões com pacientes portadores de enfermidades incuráveis, 

seja por um despreparo em lidar com o sofrimento, seja por um mecanismo de 

autoproteção.  

“Suavizar o sofrimento” é uma expressão abraçada por Wright em sua prática 

clínica104. Essa autora retrata muito bem a responsabilidade moral e ética da enfermagem, 

além de mostrar que os objetivos dos cuidados estarão mais para o alívio que para a 

eliminação do sofrimento. Não é possível conter ou revogar essa experiência, pois a 

mesma não pertence ao profissional. Contudo, tal profissional maneja instrumentos 

essenciais à profissão que propiciam a capacidade de confortar e renovar a esperança por 

meio de palavras, de gestos, e até mesmo um simples toque. 

Wright defende que o profissional de saúde deve trabalhar no sentido de ajudar os 

pacientes a questionarem e modificarem crenças, que se constituem em limitadoras de uma 

vivência espiritual saudável e, em simultâneo, promover e reforçar as que são facilitadoras 

do crescimento espiritual.  

O sofrimento exige um esclarecimento do motivo pelo qual acontece e como pode 

ser superado. Acreditar que o destino não pode ser modificado e, que qualquer esforço para 

evitar o sofrimento é em vão, pode tirar do paciente portador de câncer qualquer sentido de 

vida.  
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Só através de um pleno conhecimento de como a experiência de sofrimento é 

vivenciada, é que se pode ter uma intervenção adequada à singularidade  individual e 

religiosa de cada um105. Através da exploração das crenças é possível compreender a 

explicação que pacientes encontram para o fato de estarem doentes e como significam a 

experiência pela qual passam106. 

 Wright apresenta um modelo trinitário que torna possível clarificar essas relações 

aos profissionais de saúde, essencial para a problemática do estudo. A análise deste modelo 

de forma parcimoniosa contribuiu para a sistematização das intervenções de enfermagem 

elaborada no produto desta investigação. O aconselhamento espiritual proposto, no produto 

desta dissertação, atravessa as três dimensões do modelo Trinitário proposto por Wright, 

conforme visualizado na figura abaixo: 

 

Figura 1. Modelo Trinitário de Wright 

 

 

Fonte: Wright (2017, p. 1731). 

 

Segundo este modelo, o que se acredita sobre a doença contribui de forma 

exponencial na maneira como pacientes com câncer percepcionam o sofrimento. Há uma 

relação indissociável entre os três elementos, e a partir de sua interseção surgem conceitos 

fundamentais para este estudo, que são significados, propósito e sentido de vida.   

Sofrimento

EspiritualidadeCrenças
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Alguns indivíduos e famílias veem a doença como resultado de seus pecados e 

como um castigo pelas suas más escolhas 103.  Outros acreditam que a doença é um sinal 

físico exterior de que o “espírito se encontra doente” e necessita ser tratado. Tal crença 

leva a pessoa a empreender esforços para seu próprio cuidado espiritual, a fim de se 

conseguir a cura física como uma consequência natural da saúde espiritual conquistada. 

Para certas denominações religiosas, o sofrimento é cármico, e pode ser resultado 

de erros cometidos em outra existência, ou seja, atos praticados em vidas passadas, sendo 

uma consequência do mal que se causou ou do bem, que se deixou de fazer. Há ainda 

certas tradições que interpretam o sofrimento não apenas como resultado de imperfeições 

da alma, mas o próprio caminho para a redenção, inexoravelmente, trilhado por todos. A 

compreensão dos pacientes quanto à origem do seu adoecimento, fundado em causas 

orgânicas e/ou espirituais, explica a busca por terapias espirituais concomitantes ou 

excludente aos tratamentos convencionais. A cultura religiosa brasileira permite transitar, 

livremente, entre o campo da medicina espiritual e tradicional, tornando comum a procura 

por passes, curandeiros, cirurgias espirituais, MCA, ervas e os mais variados ritos. Desse 

modo, aplicado ao contexto oncológico, o modelo trinitário reconhece a influência de bases 

culturais e religiosas na escolha por tratamentos, além da explicação que os pacientes 

encontram para o sofrimento do processo mórbido que enfrentam.  

Na perspectiva de Wright, o sofrimento que uma pessoa apresenta ao estar doente 

se relaciona mais às crenças sobre a doença do que o próprio processo patológico. Para a 

autora, uma doença grave pode ser enfrentada de maneira muito positiva por alguns 

indivíduos, enquanto que para outros não 105. Tal fato se explica pelas crenças que se tem 

em torno do processo patológico. Essas crenças moldam as estratégias de enfrentamento, 

conduzindo ou não a uma adaptação e ajustamento eficazes. 

Cabe ao enfermeiro, no acesso à dimensão espiritual, descobrir as crenças que são 

úteis no processo de adaptação, e as que restringem as opções para alívio do sofrimento, 

provocando seu aumento.  Wright recomenda que durante a avaliação espiritual, realizada 

pelo enfermeiro, seja feito um levantamento das crenças do cliente em relação ao 

diagnóstico, ao tratamento, capacidades para o autocontrole e intervenções no processo de 

cura. É desejável que se explore ainda o lugar que a doença ocupa na vida da pessoa, nos 

seus relacionamentos interpessoais e o papel que os profissionais de saúde desempenham 

em sua recuperação103.  
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No que se refere ainda a esse último aspecto, as crenças que os profissionais têm 

sobre o adoecimento oncológico influenciam como veem e avaliam seus pacientes, 

sobretudo, como intervém e cuidam dos mesmos103. Um profissional de saúde que acredita 

ser o câncer de pulmão uma consequência de irresponsabilidade e fraqueza pessoal, 

merecida por atos anteriores inconsequentes, tem uma maneira própria de avaliar e de 

intervir. Outro que percebe a doença como causada por distúrbios genéticos, e a associa ao 

tabagismo e aos transtornos de ansiedade, tem um modo de cuidar diferente. Pode 

demonstrar preocupação em adicionar intervenções comportamentais para cessação do 

tabagismo e fornecer encaminhamento para medidas farmacológicas em outros níveis de 

assistência, quando necessário. 

 

4.2 Teoria Transpessoal de Jean Watson 

 

A efetivação do cuidado de Enfermagem requer uma fundamentação teórica, sem a 

qual não haverá pressupostos e diretrizes, que orientem a forma com que esse cuidado deva 

ser realizado. Para que metas propostas possam ser alcançadas na assistência, deve haver 

uma teoria de grande abrangência para dar suporte às ações de enfermagem107.  

Os estudiosos de teorias destacam que essas contribuem para uma base profissional 

fundamentada, reunindo proposições para o pensar e o fazer na assistência, evidenciando 

propósitos, conceitos e limites das relações entre os enfermeiros que cuidam e os pacientes 

que recebem seus cuidados108.  

As teorias de enfermagem favorecem, ainda, a organização e a sistematização do 

cuidado, pois ao mesmo tempo em que trazem concepções teórico-filosóficas, essas podem 

prover um método para implementar e otimizar a prática profissional109,110.   

Assim, a enfermagem vem sendo construída e se consolidando como ciência, 

especialmente, nas três últimas décadas, sob o olhar de referenciais que buscam cada vez 

mais encontrar significado na própria existência. As teorias de enfermagem permitem, 

dessa forma, o encontro de uma identidade profissional, pois a essência da enfermagem se 

constrói a partir da relação com o outro108. 

Cabe a cada enfermeiro escolher, maturativamente, o referencial teórico que melhor 

se articule à  realidade da clientela que atende, tornando visível e com resultados positivos 

a assistência que oferece109.  
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Entre as diversas teorias de enfermagem existentes, destaca-se no presente estudo a 

Teoria do Cuidado Humano, descrita pela teórica Jean Watson. Essa teoria vem 

proporcionando o desenvolvimento de relações mais humanísticas na enfermagem e bases 

mais científicas para o cuidado espiritual.  

Após o lançamento de seu primeiro livro, em 2008, intitulado Nursing: the 

philosophy and science of caring107, a autora incluiu uma nova terminologia para o que 

havia definido originalmente como Carative Factors. Houve uma evolução destes dez 

princípios elementares da prática do cuidado, aprimorando os conceitos antigos. Nessa 

nova fase, o cuidado transpessoal adquiriu novo sentido e profundidade. Os Fatores 

Caritativos passam, então, a ser denominados de Clinical Caritas Process111. 

O termo Caritas deriva do latim Cherish, e tem tradução aproximada para o 

português como estimar, tratar com carinho, ter sentimentos por. Seu significado em 

Clinial Caritas indica o amor como elemento fundamental do momento de cuidado na 

prática clínica. Essa evocação é, decididamente, uma construção de cuidado espiritualizado 

e compassivo112. 

A operacionalização da teoria de Watson, entretanto, conta com alguns obstáculos. 

Para a utilização, o enfermeiro precisa desenvolver algumas competências e habilidades. 

Entre os requisitos para incorporação da teoria à prática profissional estão o 

autoconhecimento e a capacidade de compreensão de referenciais filosóficos. A 

fenomenologia existencial é o principal desses, e representa um dos pilares que sustentam 

os elementos do Clinical Caritas109. Esse referencial desvela, primordialmente, o sentido 

de intencionalidade e relação mente-corpo-espírito no cuidado113.  

As restrições, que obstam à execução de concepções teóricas na prática surgem, 

principalmente, do difícil entendimento de sua base fenomenológico-existencial. Tais 

dificuldades podem ser vencidas desde que haja dedicação e busca por conhecimentos 

filosóficos, por parte dos enfermeiros, que se proponham a utilizá-la. 

A teoria Transpessoal de Jean Watson propõe uma intervenção mais consciente nos 

cuidados prestados, potencializando a cura e a integridade. Não descarta, porém, a ciência 

convencional ou práticas de enfermagem modernas, uma vez que são tidas como um 

complemento. Descreve uma conscientização maior voltada aos questionamentos do que 

significa cuidar, estar enfermo e ser cuidado/curado. Ao priorizar a preservação da saúde, 
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procura meios para proteger, melhorar, e recuperar a harmonia de uma pessoa nas 

dimensões corpo, mente e espírito114. 

O Cuidado Transpessoal é um conceito criado por Jean Watson na tentativa de 

desviar o foco atual da enfermagem, pautado em um modelo tecnicista, no qual se propõe o 

domínio de processos de cuidado que tenham maior ênfase altruísta, social e espiritual 

sobre tecnologias embasadas no modelo biomédico hegemônico111,115. Intervenções 

pautadas nesse modelo e aplicadas aos pacientes oncológicos, vivenciando sofrimentos 

intensos, podem favorecer a cura da consciência. 

O cuidado, conforme abordado por Watson, permite descortinar elementos da 

espiritualidade que impedem as conexões entre o ser cuidado e o que cuida. Essa teoria 

Transpessoal pode abrir verdadeiras frestas na superficialidade das relações entre 

enfermeiro e paciente, encontrando terreno fértil para um cuidado mais humano e 

espiritual112.  

A teoria reconhece os limites da atuação do enfermeiro e se posiciona diante dos 

limites ainda não explorados, procurando despertar nos sujeitos envolvidos na ação de 

cuidado, o conhecimento de si mesmos como forma de expansão das próprias habilidades 

de reestruturação. Para a autora, o processo de crescimento interior constante e 

reconhecimento do ser humano não só como pessoa física, mas também espiritual, gera 

autoconhecimento, autorrespeito e autocura. Esse processo não diz respeito somente ao ser 

cuidado, mas também a quem executa as ações de cuidado109.  

Essa perspectiva entende como determinante a necessidade de aprofundamento do 

enfermeiro em seus conhecimentos, assumindo como meta a própria evolução espiritual e 

encontro do “self”. Esse pode ser alcançado quando se exercita e se vive uma 

espiritualidade saudável, caminhando em direção ao desenvolvimento interno e à sintonia 

com o seu eu e o cosmos106.  

Jean Watson percebe o cuidado transpessoal como aquele que acontece no 

momento de cuidado, enfocando, segundo a autora, o ideal moral, o significado da 

comunicação e do contato intersubjetivo, ocasião em que os elementos do processo 

Clinical Caritas são utilizados para operacionalizar e auxiliar o enfermeiro na condução de 

um cuidado transpessoal efetivo.  

Para que esse possa acontecer, há necessidade de existir um momento profundo 

maior do que o da interação física usual, uma relação que transcende o tempo e o espaço, e 
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depende, acima de tudo, de um compromisso moral entre os envolvidos. Esse momento 

oferece ao enfermeiro a oportunidade de decidir como e o grau de intenção e vontade que 

será colocado nesta relação. “Caring moments” é um elemento vital na teoria Watsoniana, 

e compreende que o ser humano não se constitui somente na soma de suas partes, mas em 

uma unidade mente-corpo-espírito indissociáveis 107,108. 

Os pensamentos, fundamentos teóricos e publicações de Watson evoluíram ao 

longo do tempo, sendo visíveis as mudanças em sua teoria. A autora vem ampliando seus 

conceitos, incluindo a sacralidade do ser cuidado, a conexão do ser humano com planos 

superiores que extrapolam o concreto e visual, e o elemento healing, considerado o mais 

atual da teoria, compreendido como reconstituição do ser109,111. 

Entende-se que no processo Clinical Caritas atual, a abordagem do outro deve 

acontecer com delicadeza, com uma sensibilidade colocada em prática que oferece uma 

atenção especial, cuidadosa, amorosa e empática. A autora, ao modificar seus conceitos, 

resgata o afeto no cuidado transpessoal de enfermagem, conectando a dimensão existencial 

e espiritual às experiências e processos da vida humana111. 

O Clinical Caritas que orienta a teoria do Cuidado Humano é constituído por dez 

elementos que consideram o ser cuidado como integrante e parte do universo115.  Os dez 

elementos desse cuidado podem ser aplicados ao cuidado espiritual de pacientes com 

câncer em quimioterapia, e contribuem para nortear as ações de enfermagem direcionadas 

ao alívio do sofrimento. 

A prática do cuidado intencional no cenário oncológico preserva a dignidade 

humana, reverencia a vida e o espaço sagrado no qual o indivíduo expressa suas crenças, 

cultivando fontes de cura interior. 

 

Quadro 5.  Evolução dos Fatores Caritativos para o Processo Caritativo 

Fatores Caritativos 1979 Processo Caritativo 2002-2007 

Formação de um sistema de valores 

altruístico-humanísticos. 

Prática do amor/amabilidade, equidade para si e 

para o outro. 

Instilação da fé esperança. Estar autenticamente presente; possibilitar, 

sustentar e honrar profundamente o sistema de 

crenças de si e do outro. 

 



 
 

84 

 

Cultivo da sensiblidade de si e do outro Cultivo de uma prática espiritual própria e um 

“Self” trasnpessoal que vai para além do próprio 

ego. 

Desenvolvimento de uma relação de ajuda e 

confiança. 

Desenvolvimento e permanência de uma 

autêntica relação de cuidado. 

Promoção da aceitação de sentimentos 

negativos e positivos. 

Estar presente para apoiar a manifestação de 

sentimentos positivos e negativos como um 

meio de conexao profunda consigo e com o ser-

para-o cuidado. 

Uso sistemático do método científico de 

resolução de problemas para a tomada de 

decisão. 

Uso do Self e de todos os outros conhecimentos 

reconhecidos como parte do processo de cuidar 

para engajamento em um processo de 

recuperação de saúde por intermédio da arte. 

Promoção de um processo interpessoal de 

ensino aprendizagem. 

Engajar-se verdadeiramento nas experiências de 

ensino-aprendizagem dentro do contexto do 

cuidar, atender a outra pessoa integralmente e o 

sentido subjetivo da experiêcia.  

 

Provisão de um ambiente mental, físico, 

sociocultural, e espiritual de apoio, proteção 

e ou/corretivo. 

Criação de um ambiente saudável em todos os 

niveis, tanto físico, quanto não físico, 

consciencial e energeticamente refinado, pelo 

qual a totalidade, a beleza, o conforto, a 

dignidade e a paz sejam potencializados. 

Assistência a partir da gratificação das 

necessidades humanas. 

Com reverência e respeito assistir as necessidade 

humanas básicas; manter a intencionalidade 

consciencial do cuidado ao tocar e lidar com o 

espírito encarnado do outro, honrando a conexão 

do ser; permitir a conexão espiritual. 

Reconhecimento da existência de forças 

fenomenológico-existenciais. 

Abertura e atenção a dimensão espiritual, 

misteriosa, desconhecida e existencial inerente à 

vida, à morte e ao sofrimento. 

Fonte: Nursing: the philosophy and science of caring 107 
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CAPÍTULO 5. REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO 

 

A Filosofia muda a maneira de olhar o outro e o mundo, mas isso só acontece 

quando se aprende a observar a realidade e a si mesmo. Tal ciência desperta a disposição à 

reflexão não só para aprender a aprender, mas também aprender a conhecer, a pensar, a 

fazer e a ser-no-mundo, em que solicita sensibilidade, criatividade, arte e intuição. Abre 

espaços na enfermagem para outras maneiras enriquecedoras de cuidar116. 

Esse processo pode ser concebido como a essência da profissão, dirigindo-se às 

várias esferas da vida da pessoa, incluindo a necessidade de atenção, de amor, de respeito e 

de compreensão. Nesse sentido, o referencial fenomenológico pode contribuir para a 

condução de investigações com o intuito de transformar o modo como se faz o cuidado116.  

Desperta um novo olhar para o significado do adoecimento oncológico e a 

influência que religião e a espiritualidade assumem nesse fenômeno. Possibilita olhar para 

o homem enquanto ser existente no mundo, vivenciando fatalidades e incertezas que o 

tratamento oncológico traz. Permite uma melhor compreensão da crise existencial que se 

instala, do modo como indivíduos passam a se relacionar com o mundo e com todas as 

coisas nesse envolvidas.  

A fenomenologia se apresenta, então, como um referencial de inestimável valor 

para investigações na enfermagem, sobretudo, quando se fazem presentes situações de dor, 

de perdas, de relações empáticas, de sentimento de rejeição e de conflitos. Tais fenômenos 

não podem ser compreendidos em sua essência sem levar em consideração os seres que o 

vivenciam em seu contexto de vida. Dessa forma, a pesquisa fenomenológica se apresenta 

como método de excelência para compreensão de fenômenos subjetivos, como sofrimento 

e espiritualidade, observados sob a perspectiva dos próprios sujeitos.  

Visa, substancialmente, descrever um fenômeno como é, como esse se apresenta, 

seja através do tempo ou do espaço. É, fundamentalmente, uma matéria que consiste 

em estudar a essência das coisas e como essas são percebidas no mundo117,118.  

A palavra fenomenologia tem origem no grego phainesthai, que significa "aquilo 

que se apresenta ou que se mostra", e logos, que é um sufixo com sentido de "explicação" 

ou "estudo". Na psicologia, a fenomenologia se caracteriza como um método indutivo que 

procura entender a vivência dos pacientes em seu mundo, além de compreender como 

percebem uma realidade119.  É útil enquanto método científico para o estudo proposto, na 
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medida em que permite uma ampliação progressiva de compreensão do sofrimento, e se 

torna relevante ao contribuir para a multiplicação dos dispositivos que leva, cada um a sua 

maneira, não somente a definir, a compensar, mas também a intervir e a minorar o 

sofrimento do outro.  

Os enfermeiros, quando identificam para o objeto de seu estudo esse referencial, 

podem se fundamentar em distintas vertentes do pensamento fenomenológico. Existem 

muitas abordagens que longe de estarem solidificadas, são dinâmicas e se apresentam em 

constante desenvolvimento. Neste estudo, foi escolhida a fenomenologia da percepção de 

Merleau-Ponty, por entender que a apreensão da dimensão ontológica e existencial do 

sofrimento requereria uma paisagem epistêmica que considerasse a densidade espiritual da 

experiência vivida.  

Do ponto de vista filosófico, é possível distinguir algumas correntes 

fenomenológicas. Identificam-se a Transcendental, com Husserl e intérpretes como Eugen 

Fink e Van Breda; a Fenomenologia Existencial, associada, principalmente, ao pensamento 

de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty e Gabriel Marcel; e a Fenomenologia Hermenêutica, 

associada a Heidegger, Gadamer e Ricoeur120.  

 Quando se fala em Merleau Ponty se está falando em uma fenomenologia de cunho 

antropológico e existencial. O referido autor nasceu na cidade de Rochefor-sur-Mer, na 

França, no dia 14 de março de 1908, onde passou sua infância. Iniciou seus estudos na 

École Normale Supérieure de Paris e aprofundou seus conhecimentos em Filosofia entre os 

anos de 1926 a 1930. Mesmo dedicado à ciência e psicologia, prestou um ano de serviço 

militar. Foi colaborador da Revista Espirit (Espírito), no ano de 1930. Em 1945, passou a 

dar aulas na Universidade de Lyon e, a partir de 1949 ingressou na Universidade de 

Paris117. 

O autor realizou uma releitura de Husserl, criticando o idealismo transcendental ao 

transpor a essência idealista para a existência factual em fenomenologia. Esse autor 

entende que a consciência não é consciência sozinha, e critica a ideia de que o ser é 

produto de uma coisa, pois esta afirmação exige uma experiência. Seus fundamentos 

ultrapassam uma perspectiva dualista, que divide o homem em interior e exterior, negando 

o idealismo metafísico e despojando o mundo de sua opacidade. A percepção para 

Merleau-Ponty não é um como ato psíquico em si mesmo, é o campo de revelação do 

mundo no campo da experiência. Nesse campo se fundem sujeito e objeto117,121.   
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Aqui a esfera é a do significado, e sem a consciência do sofrimento não há 

sofrimento117. Merleau-Ponty acreditava que o corpo é uma configuração integral a ser 

explorada, possibilitando aos estudiosos entenderem o que se passa após determinado 

estímulo. 

Esse método se mostra adequado ao estudo em questão, porque permite explorar o 

mais exaustivamente possível os significados da experiência, ao mesmo tempo em que 

contribui para a interpretação da maneira como o fenômeno pode ser ressignificado através 

da religião.  

Muitos caminhos ainda estão ocultos, pois ainda existe o predomínio de uma visão 

estritamente científica, alicerçada nos preceitos do naturalismo, racionalismo puro e 

determinismo universal. Considera-se que é preciso também um “olhar espiritual” para 

essa vivência humana tão complexa. Neste sentido, a fenomenologia é um método que, 

essencialmente, pode viabilizar a descoberta de uma parte que se encontra velada ao olhar 

da ciência experimental. 

No sofrimento, ao contrário de dor, não há uma base fisiopatológica que possa ser 

determinável pela ciência convencional, ou seja, o aspecto fenomenológico parece quase 

exclusivo e torna a descrição e a comunicação desse fenômeno mais fáceis se interpretados 

à luz desta vertente19.   

Apesar de serem muitas as dificuldades semânticas de descrição, de seu caráter 

altamente individual e subjetivo, é possível uma forte probabilidade de analogias entre as 

diversas experiências com o câncer e o tratamento quimioterápico.  

Ao se apropriar desse método, existem algumas diretrizes a serem seguidas, em 

uma sequência própria de passos metodológicos. A suspensão fenomenológica (Epoché) 

das experiências do pesquisador, junto às concepções teóricas, é o primeiro momento do 

processo para chegar à experiência vivida do participante da pesquisa (um termo mais 

qualitativo para se referir a amostra). Nesse ponto, as hipóteses da pesquisa e as teorias que 

a fundamentam serão retiradas de ação, sem negar ou afirmar, de maneira a permitir a livre 

manifestação do fenômeno investigado. Assumir o mistério se torna, neste contexto, uma 

importante tática para proteger a essência do fenômeno investigado, ao invés de manipulá-

la 122. 
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O mais importante para a pesquisa fenomenológica é a priorização da experiência. 

No estudo em questão são tratadas as experiências de sofrimento com a expectativa de 

realizar a quimioterapia e a experiência de se submeter, posteriormente, a esse tratamento. 

 

5.1 Fenomenologia da Percepção em Merleau-Ponty 

 

É na experiência vivida, motivada pelo ato da consciência, que acontece o 

entrelaçamento do corpo com o mundo e vice-versa. O sentido de perceber, na perspectiva 

fenomenológica, antes de tratar de imaginar, de recordar ou de julgar, trata de apreender 

um sentido iminentemente sensível prévio a qualquer juízo123. 

Pela percepção, o ser humano consegue apreender e interpretar o mundo e as coisas 

que estão à sua volta, abrindo inúmeras possibilidades de entrar no mundo vivido do outro. 

A percepção se estabelece a partir da relação com o corpo. Essa expressividade corporal 

acontece espontaneamente, sem uma ordem reflexiva, pois os sentidos estão abertos como 

fios intencionais ligados a vários estímulos123. 

Merleau-Ponty é um filósofo que reconhece o corpo inserido no mundo, como 

constituição da subjetividade e da expressividade da fala. O caminho do seu discurso não é 

linear, por estar em constante movimento. A abordagem fenomenológica se caracteriza 

pelo diálogo não somente entre as Ciências Humanas e Sociais, como também a biologia e 

a pintura, e de maneira especial, a psicologia, a psicanálise, psiquiatria, a história e a 

antropologia. Para esse autor, o sensível adquire relevância fundamental na vida do ser 

humano. A sua influência, a força e o encanto de pensamento fazem repensar a visão de ser 

humano e das certezas arraigadas que se tem, sendo “o grande desafio da filosofia 

merleaupontyana reestabelecer – no âmbito discursivo – o ponto de contato entre os 

fenômenos e as experiências”124 . 

Quando se fala em sofrimento se está falando de um fenômeno com características 

próprias, fazendo-se necessário o desenvolvimento de metodologias que privilegiem 

aspectos humanos, como a intuição, a sensibilidade, a emoção e o desejo da solidariedade. 

Tais aspectos no âmbito da saúde foram marginalizados pela ciência positivista, merecendo 

resgate.  
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Acredita-se que o modelo fenomenológico, ao buscar estruturas universais para 

obter um sentido da dinâmica que subjaz à experiência125 de sofrimento, possa ser uma 

resposta a essa demanda. 
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CAPÍTULO 6. MATERIAL E MÉTODO 

 

6.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, alicerçado no método misto 

segundo a tipologia paralela-convergente proposta por Creswel, descrita no quadro 6. 

Várias definições de métodos mistos foram propostas e refinadas ao longo do tempo, 

focando-se em diferentes elementos que abrangem o projeto. Enquanto algumas definições 

incorporam uma descrição mais detalhada do processo de pesquisa e da metodologia, 

outras se concentram na filosofia e em maneiras de olhar teoricamente para esse método.126   

Neste estudo, adota-se a definição de Creswell construída em 2013, combinando 

pressupostos filosóficos, orientação metodológica e uma descrição do processo de 

pesquisa. Segundo o autor, estudos mistos são definidos como processos de pesquisa em 

que o investigador coleta e analisa dados quantitativos e qualitativos de modo persuasivo, 

misturando as duas formas de dados, concomitante ou sequencialmente, de modo a fazer 

um construir o outro, incorporar ou triangular os achados126,127 

A estrutura que mantém e norteia esses procedimentos deve estar embasada em 

lentes teóricas e filosóficas. Nesse sentido, métodos mistos se encontram mais vinculados a 

uma visão de mundo pragmática, na qual o foco se dirige à questão de pesquisa. Esse 

referencial metodológico está voltado para questões de ordem prática e para o que funciona 

melhor. Desta forma, tem-se destacado que nesta abordagem a escolha forçada entre 

construtivismo e pós-positivismo deve ser repensada. O problema de pesquisa adquire 

nesse prisma, valor fundamental, mais importante que o próprio método ou visão de 

mundo filosófica subjacente a esse126. 

Dentro dessa lógica, novas tendências de pesquisa têm apontado cada vez mais que 

é a questão de pesquisa a que deve orientar a investigação, o modelo e os métodos 

empregados, rejeitando a escolha obrigatória entre métodos qualitativos e quantitativos128.   

A visão de mundo pragmática se baseia na utilização de diversas abordagens 

metodológicas, enfatizando o questionamento e a problemática de pesquisa para a 

valorização dos conhecimentos objetivos e subjetivos129.  
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Segundo o enquadramento teórico-filosófico explanado, identificou-se nesta 

investigação acerca das experiências com o sofrimento, a religiosidade e a espiritualidade, 

uma combinação do pensamento indutivo e dedutivo.  

Uma perspectiva fenomenológica inicial foi utilizada para desvelar esse fenômeno 

singular da prática de enfermagem oncológica, operando em uma visão subjetiva, ao 

encarar a contribuição do indivíduo para o entendimento de padrões mais amplos. Na 

aplicação da abordagem quantitativa, foram empregados pressupostos pós-positivistas, em 

que os pesquisadores coletam dados objetivamente através de instrumentos planejados, 

procedendo a análise de variáveis de forma imparcial e não tendenciosa para eliminar o 

viés de pesquisa.  

Para Creswell126,130, uma postura com mais de uma visão de mundo pode ser 

utilizada em métodos mistos, mudando conforme a fase e a abordagem. Pode começar com 

uma visão interpretativista, na fase qualitativa, e mudar para uma visão pós-positivista na 

fase quantitativa, a fim de generalizar resultados. O autor acredita que pesquisadores 

devem honrar e escrever sobre a visão de mundo em que estão ancorados, propondo para 

esse método particular, que uma postura pluralista possa ser assumida. Assim sendo, dados 

qualitativos e quantitativos podem ser reunidos em um mesmo estudo para responder 

melhor à questão de pesquisa, impossível de ser elucidada com apenas uma abordagem.  

Neste estudo se justificou o emprego do método misto, porque uma fonte de dados 

seria insuficiente para dar conta da complexidade do fenômeno investigado. A necessidade 

de abordar esta pesquisa com o método misto começou com uma revisão de literatura, 

quando foi identificado um número escasso de estudos contendo uma descrição das 

experiências de sofrimento durante a QTA. O estado da arte evidenciou um número 

considerável de publicações com abordagens quantitativas, em detrimento de investigações 

qualitativas. A maior parte dos estudos encontrados foi observacional, de natureza 

descritiva e correlacional. 

Além dos dados quantitativos utilizados para descrever essa experiência, entendeu-

se como fundamental a audição intensiva dos sujeitos, conferindo liberdade para retratarem 

o que “significa sofrer em sua percepção”, sondando, cuidadosamente, dados ricos e 

abrangentes obtidos por meio da entrevista fenomenológica.  

Procurou-se unir dados qualitativos e quantitativos, buscando construir um quadro 

mais completo e contextualizado das experiências. O método misto de pesquisa permitiu, 
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ainda, para esta pesquisa, um caráter diferenciado de interpretações, na medida em que os 

dados qualitativos explicaram alguns achados obtidos com o método quantitativo, 

impossíveis de serem aclarados somente com esta abordagem. 

Essa última orientação metodológica, por sua vez, foi especialmente importante, 

uma vez que diminuiu algumas fragilidades observadas na pesquisa qualitativa, como o 

viés de observação subjetivo e o pequeno número de participantes. Viabilizou, desta forma, 

certo grau de generalização das informações relacionadas ao sofrimento131. 

 

Quadro 6.  Descrição da estrutura do Método Misto Paralelo Convergente adotado no 

estudo. Rio de Janeiro, 2018. 

Abordagens metodológicas Qualitativa (Fenomenologia) e Quantitativa 

Tipo de projeto Paralelo-Convergente - Ocorre quando o investigador implementa 

as abordagens qualitativas e quantitativas, simultaneamente, 

durante uma mesma fase do processo de pesquisa, e mantém os 

elementos independentes na coleta e análise dos dados, misturando 

os resultados das duas abordagens somente na interpretação geral 

do estudo e conclusões. 

Implementação dos 

elementos qualitativos e 

quantitativos 

Refere-se ao relacionamento temporal entre os elementos, não 

somente em relação à coleta de dados, mas também à ordem em 

que os pesquisadores usam os resultados dos dois conjuntos de 

dados. 

Ênfase na abordagem Prioridade igual para dados qualitativos e quantitativos, posto que 

ambos desempenham um papel igualmente importante para tratar 

do problema de pesquisa.  

Nível de interação entre 

dados qualitativos e 

quantitativos 

Representa a extensão na qual os dois elementos são mantidos 

independentes ou interagindo entre si. Há interação entre os dois 

elementos somente na interpretação dos resultados finais e 

conclusões. 

Determinação de como e 

onde misturar os dados 

O ponto de interface, ou estágio de integração ocorreu na etapa 

final do processo de pesquisa, ou seja, após a análise de dados 

qualitativos e quantitativos.  A estratégia de mistura envolveu a 

fusão dos dois conjuntos de dados, sintetizando os resultados em 
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uma discussão final. Durante a triangulação foram extraídas as 

conclusões e as inferências do que foi apreendido da combinação 

dos resultados, determinado convergências, comparações, 

relacionamentos e discrepâncias entre os achados qualitativos e 

quantitativos. A interpretação final possibilitou compreender como 

os resultados combinados criaram uma melhor compreensão do 

fenômeno pesquisado. 

Fonte: Creswell; Plano Clark (2013). 

 

O componente qualitativo deste estudo compreendeu um conjunto de técnicas 

interpretativas, que possibilitaram a descrição e a decodificação dos componentes de um 

sistema complexo de significados. O objetivo do elemento qualitativo consistiu no 

desenvolvimento de uma rica compreensão do fenômeno, da forma como existe e de como 

esse é construído pelo indivíduo em seu próprio contexto132.  Essa abordagem pretendeu 

elucidar e conhecer os complexos processos de constituição da subjetividade, 

complementando os pressupostos “quantitativos” de predição, de descrição e de 

controle125.   

Para implementação do método quantitativo foram utilizadas duas grandes escalas 

para mensurar o coping religioso e o sofrimento. A abordagem quantitativa neste estudo 

visou a testagem de hipóteses, descrição e estabelecimento de correlações matemáticas e 

causais entre as variáveis, conferindo maior grau de confiabilidade e de reprodutibilidade 

ao estudo125,133. 

Tendo em vista o objetivo de descrever as experiências de sofrimento com o 

tratamento quimioterápico de forma mais confiável, sem interferências dos elementos 

quantitativos, foi desenvolvido um desenho metodológico que permitisse evitar que as 

variáveis quantitativas do formulário influenciassem a descrição das experiências na 

entrevista fenomenológica (Figura 2). Desta forma, as questões qualitativas precederam o 

inventário e as escalas no formulário aplicado, evitando que os participantes fossem 

induzidos pelas afirmativas da escala de Likert.  

Após serem entrevistados com as perguntas de natureza fenomenológica, gravadas 

pelo investigador B, os participantes receberam um questionário com questões fechadas e 

abertas, para preencherem enquanto aguardavam a quimioterapia em uma sala de espera ou 
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realizavam esse procedimento no salão de aplicação. O formulário foi preenchido por 

alguns participantes no momento da infusão de quimioterapia, nos casos de administração 

via cateter venoso central.  

O uso desse dispositivo (cateter venoso central), pelas suas características, 

possibilita que a infusão do medicamento seja realizada de forma mais tranquila, o que, por 

sua vez, facultou uma escrita livre, uma vez que o braço esquerdo ou direito não estava 

limitado pela punção venosa periférica. À medida que o investigador A tabulou e analisou 

os elementos quantitativos, o investigador B selecionou os participantes para a amostra 

qualitativa e conduziu as entrevistas de caráter fenomenológico. 
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 Fonte: O autor 

 

  

Coleta de 
dados Quan

Seleção de amostragem 
probabilística não 
intencional de 100 
pacientes para a 

amostra A

Tabulação Estatística

Estatistica descritiva e 
inferencial 

Análise das Questões 
17 e 19 do formulário

Coleta de 
dados Qual

Seleção intencional de 
18 participantes da 

amostra B. 

9 pacientes iniciando 
QTA

Análise segundo 
Amedeo Giorgi

9 pacientes com QTA 
em seguimento

Análise segundo 
Amedeo Giorgi

Fusão dos 

resultados 

A e B 

Interpretação 

dos dados 

Investigador 1 

Matriz apresentando as causas 

de sofrimento, que emergiram 

da convergência entre a 

análise qualitativa e 

quantitativa - figura 15 

Triangulação dos 

dados - Considerar 

como os resultados 

fundidos produzem 

um melhor 

entendimento 
Matriz relacionando as categorias 

temáticas com as variáveis 

quantitativas 

Figura 2-Diagrama do método misto empregado 

 



 
 

96 

 

 6.2 Campo do estudo 

 

O estudo foi realizado no ambulatório de quimioterapia adulto de uma das unidades 

do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva, situado no 7° andar do 

HC I, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Esta é uma das cinco unidades hospitalares 

dessa Instituição, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) e oferecem tratamento 

integral às pessoas que têm câncer. Todas as unidades que o compõem são consideradas de 

alta complexidade. 

O Hospital do Câncer I realiza o atendimento de crianças e adultos com diversos 

tipos de diagnósticos oncológicos, localizados no aparelho digestivo, regiões de cabeça e 

pescoço, tórax, pele, além de prestar assistência em neurocirurgia, urologia oncológica, 

hematologia, radioterapia, braquiterapia e quimioterapia134.   

O primeiro atendimento no Hospital do Câncer é realizado por especialistas na área 

oncológica, que avaliam cada situação em particular. Após esta análise inicial, e havendo 

necessidade de tratamento oncológico (cirurgia, quimioterapia ou radioterapia), é realizada 

a matrícula do paciente na Instituição. Quando o tratamento no INCA não é indicado, os 

casos são reencaminhados com as devidas orientações às unidades de origem 134. 

Sendo indicada a quimioterapia como proposta de tratamento oncológico, os 

pacientes são encaminhados a uma sala de agendamento, na qual é realizada a marcação da 

data de início e oferecido um cartão com os dias previstos para o tratamento.  

Após o agendamento, os pacientes comparecem ao ambulatório na data agendada 

para darem início à quimioterapia, sendo atendidos, inicialmente, por um enfermeiro que 

realiza a consulta de enfermagem, visando fornecer esclarecimentos sobre o diagnóstico 

oncológico, protocolo proposto, mecanismos de ação dos fármacos, finalidade do 

tratamento, principais efeitos colaterais e intervenções para a prevenção e controle dos 

mesmos. 

 

6.3 População, amostra e amostragem 

 

Para o presente estudo, os participantes foram os pacientes onco-hematológicos do 

INCA- Unidade HC-1, em tratamento quimioterápico no período de maio a junho de 2018. 

O que interessou à pesquisa foram os sujeitos capazes de descrever a experiência vivida 

http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=147
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com a doença e o sofrimento em suas múltiplas dimensões.  Além disso, que tivessem 

condições mínimas para se expressar com palavras, capacidade para perceber e relatar suas 

vivências com o tratamento.  

A população alvo do estudo foi composta por pacientes adultos com câncer 

iniciando o tratamento quimioterápico e com esse tratamento em seguimento há pelo 

menos três meses. O tipo de amostragem foi probabilística não intencional, com indivíduos 

arrolados consecutivamente para abordagem quantitativa128 e, por saturação teórica para 

abordagem qualitativa. O tamanho da amostra para os dados quantitativos foi calculado 

tendo como base a população atendida no ambulatório de quimioterapia adulto no período 

de um mês, a fim de se obter um poder de teste de 0.8 e um nível de significância maior 

que 0.05. Para o cálculo amostral foi utilizado o software Gpower 3.1, sendo alcançado o 

valor amostral de 100 participantes. 

Para compor a amostragem de dados qualitativos, obtidos com a entrevista 

fenomenológica, foi adotado o método de saturação dos dados. Nesse método, o tamanho 

da amostra está relacionado ao ponto em que não há mais informações novas e é alcançada 

a redundância. A qualidade dos dados obtidos no estudo guiou o tamanho da amostra 128.  

Para a constatação da saturação dos dados, foram adotados os seguintes procedimentos 

indicados por Fontanella e cols 135: 

1- Disponibilizar registros de dados brutos. 

2- Imergir em cada registro. 

3- Compilar as análises individuais para cada entrevista.  

4- Reunir os temas ou tipos de enunciados para cada pré-categoria e nova categoria. 

5- Codificar e nominar os dados. 

6- Alocar os temas e os tipos de enunciados. 

7- Constatar a saturação teórica para cada pré-categoria ou nova categoria. 

8- Visualizar a saturação e encerrar a coleta de dados qualitativos obtida com a                     

entrevista fenomenológica norteadora do estudo. 
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6.4 Critérios de inclusão e exclusão. 

 

6.4.1 Critérios de inclusão 

 

1- Pacientes com indicação de quimioterapia antineoplásica e em tratamento há 

pelo menos três meses da data de recrutamento.  

2- Pacientes iniciando a quimioterapia e que nunca tenham realizado esse 

tratamento em outra instituição. 

3- Pacientes com boa orientação temporoespacial, ausência de patologia 

psiquiátrica diagnosticada e boa capacidade cognitiva. 

 

6.4.2 Critérios de exclusão: 

 

1- Indivíduos gravemente doentes e incapazes de se expressar. 

2- Que apresentassem doença de base, intervenções cirúrgicas ou qualquer 

complicação que comprometesse totalmente a fala. 

3- Pacientes com Performance Status maior ou igual a 3. 

4- Pacientes com mal-estar psicoemocional severo durante a entrevista 

fenomenológica e que solicitassem interrupção da mesma. 

5- Não preenchimento da escala CRE-Breve e do inventário IESSD no formulário 

de coleta de dados quantitativos. 

6- Pacientes apresentando toxicidade ou efeitos adversos agudos, que impedissem 

uma reflexão sobre as questões de pesquisa ou de clareza para responder o 

questionário, por exemplo: vômitos, diarreia, reações infusionais e outros efeitos 

colaterais durante a entrevista ou preenchimento do formulário. 

 

6.5 Procedimentos e técnicas de coleta de dados 

 

As entrevistas foram realizadas no período de maio a junho de 2018. A 

identificação inicial dos critérios de inclusão e de exclusão ocorreu através de análise dos 

prontuários e anamnese breve, realizada antes da consulta de enfermagem no setor de 

quimioterapia adulto.  
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Durante a entrega do TCLE foi explicado que não haveria qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito acerca de crenças e de práticas religiosas. Os pacientes foram 

informados sobre a garantia de segurança e de confidencialidade nos dados obtidos com a 

pesquisa. A solicitação da permissão para que as entrevistas fossem gravadas aconteceu no 

referido momento. Foram oferecidas orientações quanto à proposta do estudo e 

esclarecimento quanto aos riscos e aos benefícios envolvidos.  

Caso o participante concordasse em participar do estudo, foi entregue a este (esta) o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo participante ou 

responsável legal.  Após assinado o termo, foi realizada a gravação da entrevista 

fenomenológica seguido da entrega e do recolhimento do formulário contendo questões 

abertas e fechadas sobre sofrimento e R/E. Tanto as orientações de enfermagem posteriores 

à coleta de dados como a gravação das entrevistas ocorreram em sala reservada, conferindo 

privacidade aos sujeitos. 

A necessidade de gravação das entrevistas ocorreu em razão da possibilidade de 

respostas extensas, caso em que se tornaria importante o registro minucioso da fala dos 

participantes, para que não se perdesse nenhum detalhe. Aspectos não verbais da entrevista 

também foram transcritos, como: silêncio, tons de voz, choros e intervalos. 

Foi concedido aos participantes, durante a entrevista, o uso livre do tempo, pois 

dependia da disposição dos sujeitos da pesquisa a descrição de suas experiências. Segundo 

a perspectiva fenomenológica, o ver e o observar dependem do tempo e do espaço do 

outro, partindo-se de sua subjetividade123.   

A entrevista fenomenológica ocorreu de forma a explorar a descrição das 

experiências dos participantes com o sofrimento, a quimioterapia, a religiosidade e a 

espiritualidade. Os participantes foram encorajados a falarem sobre suas vivências, a partir 

do momento que receberam a notícia do diagnóstico de câncer, quando iniciaram a 

quimioterapia, bem como percebem essa terapêutica, e sentimentos que surgiram no 

transcorrer do tratamento. Durante a entrevista, as questões foram explicadas e, novamente 

reformuladas, até que os participantes adquirissem compreensão das mesmas. 

Esse modelo de entrevista se constitui em método de estudo profícuo da experiência 

consciente, obtido por meio da aplicação de um roteiro flexível e aberto aos diferentes 

modos de reação do entrevistado. As entrevistas gravadas foram transcritas e estudadas de 

forma sistemática, através de três passos reflexivos a serem seguidos pelo investigador 
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principal: redução fenomenológica, descrição fenomenológica e interpretação 

fenomenológica 136. 

Para assegurar o anonimato dos participantes foi adotado um codinome com letras e 

números sequenciais, por exemplo: E1, E2, e assim por diante. 

 

6.6 Instrumentos e formulários 

 

Foi elaborado pelo autor um formulário estruturado, contendo questões abertas e 

fechadas para a obtenção de dados sociodemográficos (idade, gênero, profissão, 

escolaridade, cuidador responsável), clínicos (diagnóstico oncológico, estadiamento, 

Performance Status, protocolo quimioterápico proposto, escala EVA, intenção do 

tratamento, número de linhas realizadas) e questões abrangendo a religiosidade, a 

espiritualidade e o sofrimento dos pacientes (IESSD, Escala CRE-Breve). 

Entendeu-se que ao estudar as variáveis sociodemográficas poder-se-ia obter uma 

correlação maior com o sofrimento, a religiosidade e a espiritualidade, alvos da pesquisa.  

Para a mensuração de quadros de dor, altamente incidentes na população de 

pacientes oncológicos, foi aplicada a Escala Visual Analógica de dor (EVA). Esse 

instrumento unidimensional avalia a intensidade da dor. Trata-se de uma linha com as 

extremidades numeradas de 0-10. Uma extremidade da linha é marcada por “nenhuma dor” 

e a outra “pior dor imaginável”.  Pede-se, então, para o paciente avaliar e marcar na linha a 

dor presente naquele momento137.   

Para mensurar o sofrimento de pacientes, de forma global e precisa, foi revisado na 

literatura um instrumento com propriedades psicométricas satisfatórias e índice de 

confiabilidade adequado. O Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na 

Doença - IESSD138 se mostrou abrangente e completo, avaliando as características do 

sofrimento, da intensidade e de múltiplas dimensões que o paciente com câncer vivencia. 

A permissão para o uso do instrumento foi solicitada ao autor através de e-mail, e sua 

utilização foi concedida para este estudo. 

Esse inventário é constituído por 44 itens com respostas tipo Likert, que variam 

entre 1 a 5: (1) não corresponde nada ao que se passa comigo/é totalmente falso; (2) 

corresponde pouco ao que se passa comigo; (3) corresponde bastante ao que se passa 
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comigo; (4) corresponde muito ao que se passa comigo; (5) corresponde totalmente ao que 

se passa comigo/é totalmente verdadeiro138.   

O IESSD avalia o sofrimento considerando sua intensidade e natureza multifatorial, 

distribuída por cinco dimensões a serem caracterizadas no estudo - sofrimento psicológico 

- SP (13 itens); sofrimento físico - SF (6 itens); sofrimento existencial - SE (16 itens); e 

sofrimento sociorrelacional - SSR, (7 itens) e uma dimensão de experiências positivas de 

sofrimento - EP (5 itens) 8,138.  A cotação da escala se fez considerando a soma dos pontos 

que  correspondem às respostas dos doentes, variando de 1 a 5 nos itens de cada dimensão 

e no global138. 

Ao realizar o somatório dos 44 itens, cinco deles serão invertidos na escala (24, 26, 

38, 42 e 44). No entanto, na análise particular das experiências positivas, nenhum item será 

invertido.  

Esse inventário foi elaborado a partir do autorrelato dos pacientes internados em 

serviços hospitalares por motivo de doença física138.  Pode-se constatar, em estudos sobre 

sofrimento na doença oncológica, a presença de fortes indicadores da qualidade, de 

habilidade e de proficiência desse inventário em avaliar o sofrimento 8,50,139.   

O ramo da ciência que se destina ao estudo de métodos para o desenvolvimento de 

instrumentos de mensuração em ciências psicossociais é chamado psicometria140.  Baseado 

no rigor metodológico desta ciência, o IESSD obteve indicadores satisfatórios.  

Para auxiliar na acurácia dos diagnósticos de enfermagem, tem sido recomendada 

por especialistas a utilização de outros instrumentos, que contribuam para a mensuração 

dos fenômenos de interesse da profissão. O uso de instrumentos voltados para a dimensão 

espiritual e religiosa pode favorecer o exercício do raciocínio diagnóstico. Isto permite 

diminuir as possibilidades de erros, uma vez que o diagnóstico de sofrimento espiritual 

trata de um diagnóstico que envolve uma resposta altamente subjetiva e de difícil 

investigação141.   

Portanto, justificou-se a proposta de uso do IESSD, que aliado às características 

definidoras da NANDA, contribui para com o raciocínio clínico de enfermagem e acurácia 

diagnóstica. Entre os 16 itens examinados na categoria de sofrimento existencial se 

encontram características que são similares e complementam DE sofrimento espiritual.  

Isto o torna uma ferramenta altamente útil na avaliação do sofrimento, pois mensura a 

intensidade do mesmo sem perder de vista a integralidade da pessoa humana e leva em 
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consideração os aspectos cognitivos, afetivos e espirituais, constituindo-se em um 

instrumento eficaz para o cuidado espiritual de enfermagem. 

Para análise do coping religioso e espiritual dos participantes foi aplicado um 

segundo instrumento, a escala CRE-Breve. Trata-se da versão de uma escala originalmente 

desenvolvida nos Estados Unidos com 92 itens, cuja versão foi reduzida e adaptada para a 

cultura brasileira, sendo validada através de estudo conduzido por Panzini e Bandeira142.  

O estudo foi realizado em duas fases. A primeira com tradução, adaptação e teste-piloto, e 

a segunda com teste de campo e validação de construto. Análises fatoriais, de consistência 

interna e de correlação indicaram que a escala CRE é válida e fidedigna, permitindo avaliar 

o uso positivo e o negativo do coping religioso. Segundo os autores, a escala é um 

instrumento funcionalmente orientado, clinicamente útil e disponível para pesquisa 

clínica84. O uso do instrumento foi formalmente solicitado e comunicado aos autores 

através de e-mail. A autorização foi concedida. 

O CRE-Breve abrange 49 itens divididos em duas grandes dimensões: Coping 

Positivo (“transformação de si e/ou de sua vida; ações em busca de ajuda espiritual; oferta 

de ajuda ao outro; posição positiva frente a Deus; ações em busca do outro institucional; 

busca pessoal de conhecimento espiritual; afastamento através de Deus, da religião e/ou 

espiritualidade”) e Coping Negativo (“reavaliação negativa de Deus; posição negativa 

frente a Deus; reavaliação negativa do significado; insatisfação com o outro 

institucional”)84,143,144.   

 Em relação aos dados, será adotada a seguinte análise proposta pelas autoras da 

escala, considerando quatro índices143: 

 CRE positivo: relativo ao nível de coping religioso/espiritual positivo exercitado 

pela pessoa, obtido pela média das 34 questões da dimensão CREP, os valores variam entre 

1 e 5, e quanto mais elevado o valor, maior é o uso do CREP da pessoa avaliada. 

CRE negativo: relativo ao nível de coping religioso/espiritual negativo praticado 

pela pessoa, obtido pela média das 15 questões da dimensão CREN. Os valores variam 

entre 1 e 5, e quanto mais elevado o valor, maior é o uso do CREN da pessoa avaliada. 

 Razão CREN/CREP: percentagem do CREN em relação ao total do CREP, obtido 

pela simples divisão entre os dois. Esse índice é inversamente proporcional, pois é 

esperado que a pessoa utilize mais o CRE positivo em relação ao CRE negativo. Quanto 
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maior a razão, maior é a utilização do CREN em relação ao CREP. Em contrapartida, 

quanto menor o valor da razão, maior é o uso do CREP em relação ao CREN.  

 CRE total: indica o total de estratégias de coping religioso/espiritual, mobilizadas 

pela pessoa para o enfrentamento de estímulos estressores, sendo obtido pela média de 

CREP e a média de inversão dos 15 itens do CREN. Por se tratarem de dimensões opostas, 

a média de estratégias positivas e negativas se torna inviável. Portanto, a inversão de 

valores do CREN indica que quanto menor o seu valor, maior a utilização do CRE total. 

 São mantidos valores entre 1 e 5, representando o conjunto do nível do CRE 

exercido pela pessoa avaliada. Para a interpretação dos escores, os parâmetros adotados 

para a análise das medidas do CRE, quanto a sua utilização, podem ser nenhuma ou 

irrisória (1-1,5); baixa (1,51-2,50); média (2,51 a 3,50); alta (3,51 a 4,50); altíssima (4,51 a 

5,0).143 

  

6.7 Abordagem qualitativa  

 

Para o delineamento da entrevista, procedeu-se a lista de verificações do COREQ, 

desenvolvido para padronizar diretrizes formais de relatórios de pesquisa qualitativa. Esse 

checklist visa, substancialmente, melhorar a qualidade de publicações de estudos com 

métodos qualitativos, permitindo aos leitores uma melhor compreensão do desenho, da 

conduta e da análise dos resultados encontrados. A lista de verificações promove a 

publicação de relatórios completos, transparentes e, indiretamente, melhoram o rigor e 

abrangência de estudos com entrevistas e grupos focais145. 

O quadro abaixo descreve o checklist de verificação do COREQ145 para estudos 

qualitativos, com tradução do autor. 
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Quadro 7. COREQ – Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research 

(Reporting Guideliness - Checklist) 

 

Domain 1: Research team and reflexivity 

Domínio 1: Equipe de pesquisa e reflexividade 

Personal Characteristics 

Características pessoais 

N° 
Item Guide questions/description 

Guia de questões/descrição 

1. 

Interviewer/facilitator 

Entrevistador / facilitador 

Which author/s conducted the interview or focus group? 

Qual /is autor (es) conduziu/conduziram a entrevista ou 

o grupo focal? 

2. 

Credentials 

Credenciais 

What were the researcher's credentials? E.g. PhD, MD 

Quais eram as credenciais do pesquisador? Por exemplo 

PhD, MD 

3. 

Occupation 

Ocupação 

What was their occupation at the time of the study? 

Qual era a sua ocupação no momento do estudo? 

4. 

Gender 

Sexo 

Was the researcher male or female? 

O pesquisador era do sexo masculino ou feminino? 

5. 

Experience and training 

Experiência e formação 

What experience or training did the researcher have? 

Que experiência ou treinamento tem o pesquisador? 

Relationship with participants 

Relacionamento com os participantes 

6. 

Relationship established 

Relação estabelecida 

Was a relationship established prior to study 

commencement? 

Foi uma relação estabelecida antes do início do estudo? 

7. 

 

Participant knowledge of the 

interviewer 

 

Conhecimento do Participante 

sobre o entrevistador 

What did the participants know about the researcher? e.g. 

personal goals, reasons for doing the research 

O que os participantes sabem sobre o pesquisador? Por 

exemplo, objetivos pessoais, razões para fazer a 

pesquisa. 

 

8. 

 

Interviewer characteristics 

 

Características do entrevistador 

What characteristics were reported about the 

interviewer/facilitator? e.g. Bias, assumptions, reasons 

and interests in the research topic 

 

Que características foram relatadas sobre o 

entrevistador / facilitador? Por exemplo, pressupostos, 

razões e interesses no tema de pesquisa 

Domain 2: study design 

Desenho do estudo 

Theoretical framework 

Arcabouço teórico 
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Domain 1: Research team and reflexivity 

Domínio 1: Equipe de pesquisa e reflexividade 

9. 

 

Methodological orientation and 

Theory 

Orientação metodológica e Teoria 

What methodological orientation was stated to underpin 

the study? e.g. grounded theory, discourse analysis, 

ethnography, phenomenology, content analysis 

Que orientação metodológica foi indicado para apoiar o 

estudo? Por exemplo teoria fundamentada nos dados, a 

análise do discurso, a etnografia, a fenomenologia, a 

análise de conteúdo. 

Participant selection 

Seleção dos participantes 

10. 

 

 

Sampling 

Amostragem 

How were participants selected? e.g. purposive, 

convenience, consecutive, snowball 

Como foram selecionados os participantes? Por exemplo 

amostra intencional, de conveniência, consecutiva, bola 

de neve. 

11. 

Method of approach 

Método de abordagem 

How were participants approached? e.g. face-to-face, 

telephone, mail, email 

Como foi a abordagem dos participantes? Por exemplo 

cara-a-cara, telefone, correio, e-mail. 

12. 

Sample size 

O tamanho da amostra 

How many participants were in the study? 

Quantos participaram do estudo? 

13. 

Non-participation 

Não participação 

How many people refused to participate or dropped out? 

Reasons? 

Quantas pessoas se recusaram a participar ou  

desistiram? Razões? 

Setting 

Definição 

14. 

Setting of data collection 

Configuração da coleta de dados 

Where was the data collected? e.g. home, clinic, 

workplace 

Onde os dados foram coletados? Por exemplo: casa, 

clínica, local de trabalho. 

15. 

Presence of non-participants 

Presença de não participantes 

Was anyone else present besides the participants and 

researchers? 

Ninguém mais estava presente, além dos participantes e 

pesquisadores? 

16. 

Description of sample 

Descrição da amostra 

What are the important characteristics of the sample? e.g. 

demographic data, date 

Quais são as características importantes da amostra? 

Por exemplo dados demográficos, data. 

Data collection 

Coleta de dados 

17. 

Interview guide 

Instrumento de entrevista 

Were questions, prompts, guides provided by the 

authors? Was it pilot tested? 

Foram as perguntas, instruções e, guias fornecidas pelos 
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Domain 1: Research team and reflexivity 

Domínio 1: Equipe de pesquisa e reflexividade 

autores? Houve um teste piloto? 

18. 

Repeat interviews 

Entrevistas repetidas 

Were repeat interviews carried out? If yes, how many? 

Foram realizadas entrevistas repetidas? Se sim, 

quantas? 

19. 

Audio/visual recording 

Audio/gravação de vídeo 

Did the research use audio or visual recording to collect 

the data? 

Os pesquisadores usaram gravação de áudio ou vídeo 

para coletar os dados? 

20. 

Field notes 

Notas de campo 

Were field notes made during and/or after the interview 

or focus group? 

Foram feitas anotações de campo durante e / ou após a 

entrevista ou grupo focal? 

21. 

Duration 

Duração 

What was the duration of the interviews or focus group? 

Qual foi a duração das entrevistas ou do grupo focal? 

22. 

Data saturation 

Saturação de dados 

Was data saturation discussed? 

A saturação de dados foi discutida? 

23. 

Transcripts returned 

Trasncrições retornadas 

Were transcripts returned to participants for comment 

and/or correction? 

As transcrições foram devolvidas aos participantes para 

comentário e/ou correção? 

Domain 3: analysis and findings 

Domínio 3: Análises e resultados 

Data analysis 

Análise de dados 

24. 

Number of data coders 

Número de dados codificados 

How many data coders coded the data? 

Quantos pesquisadores codificaram os dados? 

25. 

Description of the coding tree 

Descrição da árvore de codificação  

Did authors provide a description of the coding tree? 

Os autores forneceram uma descrição da árvore de 

codificação? 

26. 

Derivation of themes 

Derivação de temas 

Were themes identified in advance or derived from the 

data? 

Os temas foram identificados antecipadamente ou 

derivados dos dados? 

27. Software 

What software, if applicable, was used to manage the 

data? 

Qual software, se aplicável, foi usado para gerenciar os 

dados? 

28. 

Participant checking 

Verificação do participante 

Did participants provide feedback on the findings? 

Os participantes forneceram feedback sobre as 

descobertas?  

Reporting 

Relatório 



 
 

107 

 

Domain 1: Research team and reflexivity 

Domínio 1: Equipe de pesquisa e reflexividade 

29. 

Quotations presented 

Falas apresentadas 

Were participant quotations presented to illustrate the 

themes / findings? Was each quotation identified? e.g. 

participant number 

As falas dos participantes foram apresentadas para 

ilustrar os temas / descobertas? Cada fala foi 

identificada? por exemplo, o número do participante 

30. 

Data and findings consistent 

Dados e descobertas consistentes 

Was there consistency between the data presented and 

the findings? 

Houve consistência entre os dados apresentados e os 

achados? 

31. 

Clarity of major themes 

Clareza de temas maiores 

Were major themes clearly presented in the findings? 

Os principais temas foram claramente apresentados nos 

resultados? 

32. 

Clarity of minor themes 

Clareza de temas menores 

Is there a description of diverse cases or discussion of 

minor themes? 

Existe uma descrição de diversos casos ou discussão de 

temas menores? 

Fonte: Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research, 2007.  

           

Com base nos critérios acima se declara, no presente estudo, que o investigador 

principal a conduzir as entrevistas é enfermeiro com especialização em enfermagem 

oncológica, e desenvolve atividades de assistência para pacientes em quimioterapia na 

instituição na qual foram recrutados os participantes.  

Desta forma, estar entre parênteses nesta investigação significou reconhecer e 

deixar suspensas todas as experiências pessoais, para explorar as vivências dos sujeitos da 

pesquisa, evitando o teste de explicações e teorias próprias, que motivaram a realização 

deste estudo. Os pacientes que iniciaram o tratamento no momento do recrutamento não 

conheciam o investigador, e aqueles que já o realizavam conheciam, sendo que alguns 

receberam cuidados de enfermagem diretos prestados pelo mesmo. Os participantes foram 

esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e às motivações do investigador para a 

realização do estudo.  

O método fenomenológico foi selecionado para a implementação da abordagem 

qualitativa, sendo os participantes abordados face a face e selecionados intencionalmente, 

com um tamanho da amostra definido por saturação teórica. Foram selecionados 

participantes capazes de informar melhor ao pesquisador os dados do problema de pesquisa 

em exame, utilizando-se os critérios de elegibilidades propostos.   
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Participaram da entrevista dezoito indivíduos, sem que houvesse qualquer 

desistência. Foi aplicado teste-piloto com três participantes, que não integraram a amostra. 

As entrevistas foram realizadas apenas em um momento na Central de Quimioterapia 

Adulto. Alguns participantes não se sentiram à vontade para estar só com o entrevistador 

na sala e solicitaram a presença de um familiar, sendo permitido, conforme previsto no 

TCLE. Esta situação ocorreu com dois participantes, não tendo sido constatado 

interferência por parte do familiar durante entrevista.   

As entrevistas gravadas duravam aproximadamente 70min, com a aquiescência do 

participante, sem haver qualquer intercorrência, e os resultados não foram devolvidos aos 

mesmos para validação ou feedback, tendo em vista o método de análise empregado, 

segundo proposto por Amedeo Giorgi. Dois pesquisadores codificaram os dados e 

discutiram a saturação, sendo as categorias derivadas das unidades de significado.  

Não foi utilizado software para análise e codificação dos temas, sendo a árvore de 

codificação apresentada nos resultados finais da abordagem qualitativa. As falas dos 

participantes foram identificadas pela letra E, seguida de um número na sequência, e 

ilustram as categorias encontradas. Procedeu-se, ainda, após a categorização de temas 

maiores, uma descrição de categorias menores encontradas.  

Na primeira etapa da pesquisa, o investigador foi ao encontro da intencionalidade, 

do sentido do objeto e da experiência para a consciência136. Giorgi considera que a 

entrevista é um recurso eficiente para facilitar o acesso a uma vivência consciente, 

manifestada pelo ato comunicativo que expressa uma idiossincrasia. O pressuposto é que a 

pessoa que experimentou o fenômeno é quem mais bem o compreende, e o pesquisador 

tenta aprender com ela146.   

Nesta fase inicial se preconiza que não deve haver interferências do pesquisador, 

buscando o encontro do fenômeno em sua essência mais pura. Para isto, tornou-se 

necessário a redução fenomenológica, processo pelo qual se mantém suspensas as crenças 

e opiniões sobre um fenômeno128. Neste ponto, as hipóteses são retiradas da ação para 

garantir sua livre manifestação, sem manipulação dos dados122. Desta forma, no desenho 

deste estudo, o investigador que procedeu a entrevista fenomenológica não teve acesso ao 

formulário contendo as respostas das questões quantitativas desta pesquisa, para que não 

houvesse interferências na condução das entrevistas e análise dos dados qualitativos. 
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Com a suspensão fenomenológica, foi possível prosseguir buscando a descrição do 

mundo como vivido pelo sujeito, isto é, o encontro de sua experiência consciente. Este 

mundo vivido preexiste e se sobrepõe a qualquer julgamento que se possa fazer dele. Sua 

descrição se volta, portanto, em uma realidade vivida por alguém e faz desta vivência seu 

objeto de estudo. O resultado final desta etapa propiciou a definição de um sentido, de uma 

perspectiva, enfim, de uma intencionalidade136. 

O segundo passo se ocupou, além da descrição de um todo, da compreensão da 

vivência do fenômeno em si. Novamente, todo o cuidado se voltou para afastar as 

interferências das teorias e hipóteses pessoais do investigador. Definiram-se as partes da 

experiência nesta etapa, distinguindo-se o essencial do não essencial. Utilizou-se, para 

tanto, o critério do conceito de estrutura136. 

O terceiro passo não se limitou à definição de um sentido ou intencionalidade, 

especificando um determinado modo de ser e de se relacionar com o mundo 136.  

Após o registro e a descrição dessas experiências, as hipóteses do pesquisador 

foram deixadas de lado mediante a suspensão fenomenológica. O pesquisador voltou um 

olhar para os possíveis caminhos para a compreensão de seu objeto de estudo. Aqui o 

investigador se assumiu, integralmente, como pesquisador mundano, dialogando 

abertamente com os resultados da investigação e, principalmente, posicionando-se frente a 

esses resultados, evitando o pensamento de neutralidade científica. Configurou-se nessa 

fase da pesquisa todo o potencial crítico da abordagem fenomenológica, com base no 

pensamento de Merleau-Ponty. Os vários significados emergentes ganharam vida, bem 

como a atitude subjetiva do pesquisador, conferindo múltiplos contornos à experiência 

vivida, incluindo clínico, social e ideológico147. 

 

6.7.1 Tratamento e análise dos dados qualitativos 

 

O uso de procedimentos sistemáticos para a análise de dados significativos, 

encontro de significados, de categorias e de descrição da essência dos fenômenos seguiu os 

procedimentos recomendados por Amedeo Giorgi, no método fenomenológico empírico146. 

A análise dos dados qualitativos foi realizada, neste estudo, a partir do conteúdo de 

relato verbal dos participantes. Compreendeu a leitura, análises dos áudios gravados, e 

seleção de verbalizações e de argumentos, que contêm interesses da pesquisa. Realizou-se 
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transcrição literal dos dados, a fim de organizar, estruturar e obter significados para os 

mesmos. A transcrição envolveu o registro de pausas, de ênfase, de mudanças de 

entonação, de fala sobreposta, de gestos, de expressão facial, e de movimentos corporais. 

Foram realizados registros de notas de campo durante o período de coleta de dados 

qualitativos, produzidas enquanto o pesquisador ainda estava em campo ou, 

imediatamente, após sair dele. Foram anotadas frases, comportamentos, e ações dos 

participantes após terminarem a entrevista e durante a administração de quimioterapia. Tal 

técnica foi implementada para uma maior compreensão das reações dos sujeitos da 

pesquisa após descreverem suas experiências de sofrimento, de espiritualidade e de 

religiosidade. As notas de campo se constituíram, também, em instrumento para registro de 

vieses, impressões do pesquisador e reflexões pessoais sobre o fenômeno apreendido. 

A análise dos dados, segundo o método de Giorgi, que é tido como um dos modelos 

mais utilizados para a investigação qualitativa fenomenológica, compreendeu quatro etapas 

distintas. A primeira foi a leitura geral do material para ter a ideia do todo, interrogando o 

fenômeno como se o mesmo fosse acessado pela primeira vez. Após a leitura das 

entrevistas transcritas se procedeu a uma síntese geral do que está sendo percebido e 

evidenciado.  Concluída a síntese geral, explorou-se com esteio a especificação de suas 

partes temáticas definindo-se as unidades de significado (US) na segunda etapa. Cada vez 

que o investigador percebeu uma mudança de sentido, mudou a direção e prosseguiu sua 

análise até a unidade de sentido subsequente, realizando sucessivamente este mesmo 

procedimento. Ressalta-se que as unidades de significado não existem como tais nas 

descrições, mas são oriundas da atitude e da assertividade do pesquisador. Porém, a 

linguagem do sujeito não sofreu grandes modificações nesse momento. As discriminações 

ocorreram primeiro, e somente foram interrogadas posteriormente. Elaborou-se uma 

descrição que melhor se articulou à linguagem psicológica do tema estudado, sem olvidar 

que o mundo cotidiano é mais rico e complexo que a perspectiva psicológica. O próximo 

passo (terceiro) foi examinar as unidades de significação à luz da técnica da variação livre 

e imaginária, aprendendo a tomada de uma consciência em relação à vivência do sujeito da 

pesquisa. Configurou-se, essencialmente, pela transformação das expressões cotidianas 

usadas pelo sujeito em linguagem psicológica. As US nesta etapa foram reexaminadas 

exaustivamente para verificar suas interdependências, organizando-as em uma descrição 

psicológica única. Para formular e categorizar os temas se assumiu um posicionamento 
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teórico, trazendo à tona tudo o que foi fenomenologicamente suspendido. Comunicou-se, 

então (quarta fase), com o propósito de confirmação ou crítica da comunidade científica, 

uma intelecção psicológica condizente com o que foi aprendido da vivência estudada. Foi 

posto em evidência uma intencionalidade expressa através de uma síntese das unidades 

significativas transformadas em uma declaração consistente do que se denomina estrutura 

central da experiência122,146,148  

  Para o tratamento e análise dos depoimentos obtidos com a pergunta n° 17 em 

complemento à anterior, caso o participante respondesse afirmativamente que o tempo de 

tratamento quimioterápico vinha agravando o seu sofrimento; e também com a questão n° 

19, acerca da experiência mais difícil de ser enfrentada com a quimioterapia” (a que tenha 

lhe causado mais sofrimento), foi utilizado um sistema de codificação descritiva dos dados 

como o proposto por Gibs em 2009149.  

Esse sistema envolve uma definição de que trata os dados, através da identificação 

e registro de uma ou mais passagens do texto, bem como partes de um quadro geral, que 

em algum sentido trazem a mesma ideia teórica ou descritiva. Várias passagens são 

identificadas e relacionadas com um nome para a ideia, ou seja, o código. Desta forma, 

todo o texto e outros elementos que se referem ao mesmo sentido e exemplificam a mesma 

coisa são codificados com o mesmo nome. A análise por codificação gerou uma estatística 

descritiva simples, após serem contabilizadas as unidades de registro em cada código, 

resultando em dois gráficos e duas tabelas para representação de seus percentuais.  

Para a questão n°17 foi solicitado aos participantes que respondessem à pergunta 

apenas caso percebessem o tempo de quimioterapia como um fator a agravar o sofrimento, 

porém como uma parcela significativa dos pacientes desejou justificar o contrário, se fez a 

categorização das respostas, dada a relevância para este estudo. 

 

6.8 Abordagem quantitativa 

 

6.8.1 Tratamento e análise dos dados quantitativos 

 

Para sistematizar os dados quantitativos, obtidos com a pesquisa, foi utilizada a 

estatística descritiva, especificamente, frequências absolutas (n) e relativas (%). Após a 

avaliação das características de distribuição amostral, as variáveis foram descritas através 
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de medidas de tendência central e dos valores mínimos e máximos. Posteriormente, 

realizou-se a parte inferencial, evidenciando as correlações entre as variáveis quantitativas. 

Para a análise estatística descritiva e inferencial dos dados foi utilizado o software 

Estatístico Minitab versão 18.0, o Excel para tabulação e tratamento de dados e o Word 

para confecção do relatório. Primeiramente se realizou um tratamento dos dados, com 

exclusão de seis participantes, sendo esses: E9, E19, E20, E47, E49, E106; o primeiro e os 

três últimos foram excluídos por não haverem respondido a Escala Coping, e o segundo e 

terceiro por não haverem respondido aos questionários sociodemográficos e escala de 

sofrimento, visto à relevância destes para análise estatística objeto do estudo. Após a 

exclusão desses participantes, foram realizados os cálculos dos Totais das Escalas IEESD e 

CRE-Breve.  

Tendo sido finalizado o primeiro processo se realizou uma análise descritiva dos 

dados, sendo que para as variáveis quantitativas, as análises realizadas resultaram de 

média, mediana, desvio-padrão mínimo e máximo, e para as variáveis qualitativas os 

resultados foram frequência absoluta e porcentagem. 

O próximo passo foi realizar um teste estatístico de Normalidade dos dados, a fim 

de se averiguar qual metodologia seria aplicada para análises, ou seja, se os testes 

aplicados seriam na linha paramétrica ou não paramétrica. Como ao menos uma das 

variáveis analisadas não apresentou Normalidade dos dados, optou-se por utilizar a 

metodologia Não-Paramétrica, considerada a que mais bem se adequa a esses casos. As 

análises realizadas foram: Teste de Correlação de Spearman e Teste de Kruskal Wallis. 

Todos os testes estatísticos realizados foram com 0,05 de significância e 95% de confiança. 

Posteriormente, foi realizada uma análise de correlação entre as Escalas IEESD e 

Coping, número de linhas de tratamento e de estadiamento clínico. A análise de correlação 

é analisada da seguinte forma, dependendo do valor do coeficiente de correlação, seja este 

positivo ou negativo: 

• para os coeficientes com valores (- ou +) acima de 0,9 ou (90%) indica uma 

correlação muito forte; 

• para os coeficientes com valores (- ou +) de 0,7 a 0,9 ou (70% a 90%) 

indica uma correlação forte; 

• para os coeficientes com valores (- ou +) de 0,5 a 0,7 ou (50% a 70%) 

indica uma correlação moderada; 
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• para os coeficientes com valores (- ou +) de 0,3 a 0,5 ou (30% a 50%) 

indica uma correlação fraca; 

• para os coeficientes com valores (- ou +) de 0 a 0,3 ou (0% a 30%) indica 

uma correlação muito fraca. 

           Além disso, existe a análise em relação ao sinal do coeficiente de correlação, ou 

seja, caso o coeficiente de correlação seja positivo se tem que quanto maior os resultados 

da variável A maior os resultados / ou existe a presença da variável B, caso seja negativo 

se tem que quanto maior o resultado da variável A menor o resultado / ou ausência da 

variável B. 

A fórmula do coeficiente de correlação é a seguinte: 

𝜌 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

2
∗ √∑ (𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1
2

 

Em que  𝑥1, 𝑥2…𝑥𝑛 e 𝑦1, 𝑦2…𝑦𝑛 são os valores medidos em ambas as variáveis e �̅� =
1

𝑛
∗

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  e �̅� =

1

𝑛
∗ ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  são as médias aritméticas de ambas as variáveis. 

 

As variáveis que foram correlacionadas pelo teste de Spearman foram as dimensões 

de sofrimento mensuradas no inventário IESSD, o número de linhas de quimioterapia, 

estadiamento e o coping religioso/espiritual avaliado por meio da escala CRE-Breve.  Para 

verificar se as variáveis tempo de tratamento quimioterápico na instituição, performance 

status, objetivos do tratamento, dor, escolaridade, idade e gênero interferem nas médias de 

sofrimento foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis 150. 

Esse teste permite verificar se as diferenças entre os grupos são aleatórias, como se 

postula na hipótese nula, na qual se espera encontrar ordens altas e baixas, distribuindo-se 

de maneira equivalente nas diferentes situações ou, se ao contrário da hipótese nula há um 

predomínio de resultados altos ou baixos em qualquer uma das situações. Neste caso, a 

chance que tal fato reflita diferenças significativas devidas à variável independente é alta.  

 

6.9 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense com número de parecer 2.612.373, e do Instituto 
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Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva sob o número 2.654.478, com 

aprovação em abril e junho de 2018, respectivamente. Foram seguidas todas as 

recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), incluindo a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A participação no estudo foi 

voluntária, sendo oferecidas previamente aos participantes as informações sobre o âmbito e 

finalidade do estudo, esclarecendo que não haveria qualquer tipo de discriminação ou 

preconceito acerca de crenças e de práticas religiosas.  

Foi esclarecido aos sujeitos da pesquisa que a entrevista poderia ser interrompida e 

cancelada a qualquer momento se os mesmos manifestassem mal-estar e desconforto 

psicológico, que impedissem a continuidade. Foi informado, também, o direito de se negar 

e recusar a dar informações sem justificativa, bem como fazer perguntas e solicitar maiores 

esclarecimentos sobre qualquer item pesquisado.  

Aos participantes do estudo foram garantidos ainda que todos e quaisquer dados 

obtidos ficariam protegidos por mecanismos de confidencialidade, de privacidade e de 

anonimato. Para mantê-los em sigilo, os dados da pesquisa, questionários e a gravação das 

entrevistas foram identificados com a letra E, seguida por um numeral. 

Esta pesquisa primou pelo respeito ao momento de vulnerabilidade que os pacientes 

vivenciaram, e foi conduzida pelo investigador principal. Enquanto enfermeiro especialista 

na área oncológica, prestando habitualmente cuidados de natureza a minimizar o 

sofrimento físico, emocional e espiritual de pacientes em quimioterapia, as habilidades 

requeridas para condução de uma entrevista atenuando os prejuízos psicológicos estiveram 

presentes. A formação técnica do pesquisador inclui especialização nos moldes de 

residência em enfermagem oncológica e mestrado profissional em andamento.  

Ademais, os pacientes puderam contar com suporte psicológico e religioso 

oferecido pelos profissionais da instituição, disponibilizado pelo serviço de psicologia e o 

NAVE - Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual. A situação de encaminhamento para 

os referidos serviços ocorria quando o pesquisador a considerava relevante, e quando o 

paciente solicitava ou concordava com a intervenção. 

O NAVE da Instituição tem o objetivo de promover assistência espiritual e inter-

religiosa aos pacientes, acompanhantes, familiares e funcionários do INCA, respeitando a 

dignidade, a individualidade, a autonomia e os direitos dos usuários, em consonância aos 

princípios doutrinários do SUS.  
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O primeiro suporte desse núcleo é de natureza essencialmente espiritual (confortar 

os pacientes e seus acompanhantes, conversar sobre temas como vida e morte, e suas 

necessidades espontaneamente expressas). Esse atendimento é realizado sem propósito de 

conversão, respeitando-se crenças religiosas.  

De acordo como ocorre o processo nesse núcleo, após o primeiro contato, o usuário 

pode informar ao NAVE sua religião, para que seja providenciado atendimento específico 

por um dirigente espiritual de sua crença. O Núcleo trabalha com representantes católicos, 

espíritas, evangélicos de diversas denominações, messiânicos e muçulmanos, sem qualquer 

segregação religiosa e/ou discriminação. 

Os participantes foram informados e tiveram assegurados os seus direitos de decidir 

pela participação ou não da pesquisa, sem qualquer prejuízo e penalidade nos 

procedimentos e tratamentos realizados na Instituição. 

A entrevista e preenchimento do questionário ocorreram em um único momento, no 

dia em que os pacientes compareceram para tratamento quimioterápico, portanto, não 

houve despesas com transporte em razão da pesquisa. 

Os resultados serão divulgados para os participantes da pesquisa e para o Instituto 

Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, sendo posteriormente encaminhados 

para publicação com os devidos créditos aos autores. 

 

6.9.1 Riscos e benefícios 

 

Riscos 

A pesquisa ofereceu alguns riscos, como sensação de desconforto e o surgimento de 

reações emocionais desagradáveis durante a entrevista, no momento em que os 

participantes expuseram seus próprios problemas e sofrimentos vivenciados com o câncer 

e o tratamento quimioterápico. No entanto, o pesquisador concedeu o acolhimento e o 

apoio emocional, mantendo uma escuta ativa e compreensiva durante toda a entrevista. Foi 

realizado, ainda, um contato prévio com os serviços de psicologia e Núcleo de Assistência 

Religiosa e Espiritual da própria unidade, possibilitando atendimento psicológico e 

religioso, caso o pesquisador ou participante julgassem necessários; no entanto, cabe 

ressaltar que não se fez necessário o suporte da psicologia no processo de realização da 

pesquisa. 



 
 

116 

 

Nas situações em que os pacientes se sentiram inseguros, diante do fato de estarem 

sozinhos com o entrevistador, em uma sala, foi permitida a presença de um familiar ou 

pessoa de confiança que o paciente indicasse. Durante a coleta de dados, na condição do 

paciente se sentir constrangido em responder qualquer item da pesquisa, foi concedido 

apoio incondicional do entrevistador, garantindo sua plena liberdade de escolha e opção 

em responder ou não a qualquer pergunta, e de declinar da entrevista sem prejuízo para a 

continuidade de seu tratamento.  

 

Benefícios  

 

Os participantes terão benefícios indiretos, como satisfação de saber que a 

informação pode ajudar outros pacientes, que vivenciam os mesmos conflitos, e poder 

contribuir para com a melhora na identificação e tratamento do sofrimento, aprimorando o 

cuidado holístico de enfermagem. Futuros pacientes oncológicos serão beneficiados com 

acesso às intervenções mais eficazes no domínio espiritual e religioso, resultando em maior 

alívio do sofrimento durante o processo de tratamento quimioterápico. O estudo também 

pôde proporcionar aos participantes aumento do conhecimento sobre si mesmos, condições 

para introspecção e reflexões pessoais.  
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7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

7.1 Perfil dos participantes de acordo com o tratamento quimioterápico indicado 

 

Os resultados revelam uma amostra de dezoito participantes, dos quais nove deles 

iniciavam o tratamento quimioterápico pela primeira vez, e nove tinham concluído, pelo 

menos, quatro ciclos de quimioterapia. As idades variaram de 35 a 74 anos, sendo que a 

amostra contou, predominantemente, com pacientes idosos, tendo em vista a maior 

prevalência de doentes oncológicos nessa faixa etária, realizando quimioterapia 

ambulatorial no HC1.  

Quanto ao sexo, nove participantes eram do sexo masculino e nove do sexo 

feminino. No que diz respeito ao exercício de atividades laborais, três participantes 

declararam exercê-las (16,6%) e quinze não (83,4%). Dos nove pacientes que realizaram 

quimioterapia, três receberam o protocolo 1FOLFIRI (18%), dois o FOLFOX (18%), um o 

DHAP (11,1%), dois o TXT isolado (18%) e um o bortezomib (11,1%). Os diagnósticos 

mais prevalentes foram adenocarcinoma de cólon cinco (55,5%), Linfoma de Hodking um 

(11,1%), mieloma múltiplo um (11,1%), adenocarcinoma de pulmão um (11,1%) e 

adenocarcinoma de próstata um (11,1%).  

Esses resultados são consistentes com o perfil de pacientes atendidos no setor de 

coleta de dados, uma vez que há um predomínio de pacientes com câncer colorretal em 

estadiamento avançado, realizando, majoritariamente, os protocolos FOLFOX E FOLFIRI. 

Todos os participantes haviam se submetido, em algum momento do tratamento, aos 

antineoplásicos neurotóxicos, inclusive, a participante que estava realizando FOLFIRI, em 

segunda linha, e que recebeu FOLFOX na primeira.  

Dos outros nove participantes, que iniciavam o tratamento, dois apresentavam CEC 

de cabeça e pescoço, sendo indicado tratamento com CDDP+TXT e CDDP isolado; 01 

CEC de esôfago, com proposta de PCT e CBDCA; um Linfoma de Hodking, com o 

protocolo ABVD indicado; dois tinham o diagnóstico de adenocarcinoma de cólon, sendo 

prescrito XELOX; um apresentava Carcinoma de canal anal, sendo proposto 5-FU 

                                                             
1 FOLFIRI, FOLFOX, DHAP, XELOX e ABVD são acrônimos dos protocolos de quimioterapia indicados. 

CDDP, TXT, PCT, CBDCA e 5-FU são abreviações dos antineoplásicos que constam na lista de abreviaturas 

e siglas. 
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infusional associado com CDDP; um mieloma Múltiplo, com Bortezomib previsto; e um 

Adenocarcinoma de pulmão, aguardando início de PCT e CBDCA. 

Quanto ao nível de escolaridade, um participante (5,5%) tinha nível superior, três eram 

analfabetos (16,6%), seis (33,3%) tinham o 2 grau completo, três (16,6%) o 2 grau 

incompleto, dois (11.1%) o 1 grau completo e três (16,6%) o 1 grau incompleto. Quando 

questionados em relação à religião, a maioria declarou ter uma (n= 16, 88,8%), apenas dois 

participantes informaram não ter (11,1%).  

 

7.2 Resultados Qualitativos 

 

Apresentam-se a seguir os conteúdos resultantes da entrevista fenomenológica, que 

se destacaram após a leitura dos depoimentos transcritos na íntegra, segundo os objetivos e 

questões norteadoras deste estudo. Em consonância ao método proposto por Amedeo 

Giorgi, a análise do discurso foi realizada codificando-se as falas dos depoentes em 

Unidades de Significado, com posterior categorização em temas maiores, como mostram 

os quadros a seguir.  

 

Quadro 8 - Expressões citadas pelos participantes e US, que emergiram da pergunta: 

“Quais sentimentos surgiram a partir do diagnóstico”, aplicadas aos participantes com 

quimioterapia em curso. Rio de Janeiro, 2018. 

Expressões citadas pelos participantes 

 

Unidades de 

significado 

Sentimento de perda. E 1  
 

Sentimento de 

perda. 
…Muito ruim porque eu pensei que não tinha mais jeito. E1 Sem solução. 
É uma coisa que a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. E2 

 

O sentimento é de uma coisa que nunca se espera. Aí surgiu, e o que se quer “é 

dissolver”.E11 

Nunca se espera. 

No momento eu só olhei para aqueles que já faziam este tratamento. Se aconteceu com eles, 

pode acontecer comigo também. Eu senti que deveria seguir em frente.E4 

 

Pode acontecer 

comigo também. 

Quando eu soube, eu não soube aqui. Eu soube em um médico particular. Já tinha um ano e 

meio que eu estava correndo para saber o que eu tinha. Era uma porção de nódulos no meu 

pescoço, e eu não sabia o que era aquilo. [Fala indignada, enfurecida. Os olhos se mantêm 

arregalados durante a fala. Sua expressão é de perplexidade e raiva ao mesmo tempo]. Depois 

que eu consegui, foi outra dificuldade, agora para poder marcar.  [Fala apressadamente e 

muito ansiosa, como se revivesse este momento de tensão.]. Aí eu marquei, e para poder ver 

O sofrimento 

“da jornada para 

o diagnóstico”. 
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o resultado outra dificuldade… Os médicos lá não falaram exatamente o que eu tinha. Isso 

foi lá, no não sei o que, Kroft. Aí, foi muito desconforto até saber o que eu tinha. Para eu 

saber, eu tive de pagar um médico particular. E7 

 

Eu tive a notícia e a confirmação do diagnóstico no INTO, que fica na rodoviária. Quando eu 

me tratei neste hospital, o médico falou assim: Eu não posso operar o senhor aqui, porque eu 

tenho que saber a origem do caroço. Então pediu todos os exames, que eu tive que realizar 

no particular. Tinha que fazer mesmo todos os procedimentos, e eu fiz. Logo em seguida, o 

INTO me dispensou. Me mandou embora, e pediu que eu fosse para a clínica da família.. 

[Fala de maneira rápida, como se experimentasse a agitação que vivenciou na ocasião.] E 

depois disso aí, o médico falou que eu ia saber a origem deste caroço. Eu fui procurar fazer 

todos os exames que foram pedidos, e eu…  [Não consegue concluir a fala, fez uma pausa de 

minutos, respira fundo e retoma o discurso.] E76 

Teve uma coleta de sangue da medula óssea. Eu tive de tirar um pedaço do osso. E eu ficava 

nervoso, tenso. Foi muito difícil de controlar a tensão naquele momento. Aí vim para cá, fiz 

uma bateria de exames, e fiquei internado. E76 

Tensão com os 

exames 

invasivos para o 

diagnóstico. 
 …é linfo crônico e volta, ainda essa não é…[Olhos rasos d’água]. 

…depois o médico até me falou que voltaria, só que a gente reza para não voltar.E7 

 

Eu queria que melhorasse, mas não melhorou… O quadro avançou, cresceu. E51 

 

Fiquei contente. Um dia a doença voltou, e o chão se abriu de novo. Você se sente perdida, 

arrasada. Todo mundo quer te consolar na família, mas você sempre pensa no lado negativo. 

E1 

O sofrimento de 

“voltar”. 

A pior coisa que se passou comigo neste hospital foi o diagnóstico. É saber que estava com 

câncer. E11 
A pior coisa foi 

o diagnóstico. 
Geralmente na minha família tem muita gente que morre com este tipo de doença, aí as 

pessoas dizem que isto é coisa de família. Nós sentimos um impacto. E11 

 

Eu tenho muitos antecedentes de câncer, e todo mundo morre desta doença. E1 

Isto é coisa de 

família. 

Inclusive agora em maio morreu um amigo meu, estudamos juntos. Morreu de câncer. 

Depois disso eu comecei a sentir mais ainda o trauma.  E76 
Sentindo a 

morte do amigo. 
É também um cateter que eu carrego. Um troço que não pode molhar. Antigamente eu fazia 

atrás (evacuar) agora é só na frente. É complicado, ter que fazer (evacuar) e ter (o 

cateter)‼‼E19 

 

A bolsinha eu não gostei não. Disto tudo, eu não gostei da bolsinha. Eu não posso sair, fica 

fazendo barulho. E20 

Corpo invadido: 

Cateteres, 

ostomias e 

próteses. 

Voltei meus pensamentos para Deus de novo e me acalmei. Foi onde eu melhorei…E1 

 

Aí eu pedi a Deus e aos médicos que me curassem. E11 

 

Eu rezo muito por vocês todos aqui. Rezo muito pelas pessoas que vão fazer, que vão tratar… 

A gente rezando e intercedendo pelo outro se caminha. E7 

 

Neste tratamento, o espiritual… os dois fatores se entrelaçaram e ajudam. Em qualquer que 

seja o problema, a fé da pessoa ajuda muito. E21 

Intercessão 

divina. 

…E demorou muito para fazer biópsia, para arrumar um lugar para fazer ela, no meio da 

confusão da bolsa- família do governo. [A participante acredita que o programa “Bolsa 

família” do governo federal prejudicou o repasse de verbas para a saúde, retardando seu 

diagnóstico] E7 

 

…Porém, não tinha como eu ficar esperando pela clínica da família para tratar o meu 

problema. E de fato, isto é uma coisa que deixa a gente atordoado, sem chão.[Choro e fala 

embargada].  E76 

O sofrimento 
“da espera” pelo 

diagnóstico. 
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…no meu pensamento, eu não iria sobreviver E1. 

 

Sentimento negativo: “ Morte”. Por que? Porque câncer… quando se fala em câncer você 

fala em morte. E51 

 

O que passou mesmo em minha cabeça na hora do diagnóstico foi que minha hora tinha 

chegado. Era para deitar e fechar o olho. E76 

Sentimento de 

morte. 

As pessoas falam: Pode deixar que eu vou te ajudar, mas na hora ninguém aparece.E7 

 

Me senti abandonado em termos de acompanhamento. E51 

 

…por que tem hora que a gente se sente só. E7 

Abandono. 

Então eu deixo a minha mensagem para aqueles com quem convivo: Faz o exame! O governo 

não tem estas divulgações nas redes. Ele deveria ter. Faz tanta propaganda idiota... O 

governo que não faz a questão da prevenção. E21 

 

Aí quando eu soube o médico foi direto e claro e falou: Olha, você tá com câncer, tá aqui 

escrito, mas eu sou analfabeta para isso. O que tinha ali???E7 

O sofrimento da 

(des)informação. 

O problema de reto que eu tive, começou a sair sangue, sangue, sangue…e eu vendo aquilo, 

fazendo, fazendo, fazendo…E19 

 

Eu tive dois episódios que eu pensei que iria morrer. Eu andava para o ar. Eu não quero 

mais sentir aquilo. Foi horrível. E51 

 

Eu sentia dores horríveis neste caroço. Eu não podia tossir, espirrar, entendeu‼! Eu 

precisava subir e descer para amortecer a dor. E76 

Desespero 

provocado pelos 

sinais e sintomas 

da doença na 

fase aguda. 

Na hora do diagnóstico passa um filme na sua cabeça, como é que vai ser, como é que não 

vai ser. E19 

 

Eu posso ter morte súbita dentro deste quadro? E51 

O medo do 

desconhecido/a 

incerteza. 

Esta inutilidade, me deixa muito, muito, muito, muito preocupado. E por que? Porque eu 

sempre fui plugado no 440, e hoje no máximo, eu tenho que estar a 127.E51 
Plugado no 127. 

Eu peço a Deus para ir estirada em uma cama, quer dizer, sem dar trabalho para os outros 

que estão cuidando de mim. Só isso que eu tenho comigo, eu não quero ficar maltratando 

aqueles que me amam. E7 

 

Não deseja 

provocar 

sofrimento nas 

pessoas que 

ama. 
De deixar minha família triste…E3 O medo de 

causar 

sofrimento nos 

familiares. 
Eu como enferma também tenho que ter paciência, para saber suportar [sofrimento], aturar. 

E7 
Saber suportar, 

aturar o 

sofrimento. 
Eu não sou uma pessoa negativa não. Eu tive isso na mama, lá no INCA 3. Meu pensamento 

foi de tratar mesmo. Eu pensei até que não ia precisar de quimio, mas precisou [risos] E20 

 

Não vieram experiências negativas, vieram experiências positivas, por eu saber… E51 

 

Eu não pensei nada negativo com a quimioterapia não. Faz parte do tratamento não é. Não 

tive nenhum abalo negativo com a quimioterapia. E75 

 

Não vieram 

sentimentos 

negativos. 

Na segunda fase eu melhorei, após o médico dizer que era um tumor operável, pequeno. Isto 

me deu um ânimo maior. E1 
Recuperando o 

ânimo. 
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Fonte: Os dados da pesquisa 

 

Quadro 9 - Quadro com as expressões citadas pelos participantes e US para a pergunta: 

“Quais sentimentos surgiram a partir da experiência com o tratamento quimioterápico”, 

direcionadas aos pacientes com quimioterapia em seguimento. Rio de Janeiro, 2018. 

 

Expressões citadas pelos participantes Unidades de 

significado 

Sentimento de impotência. Você acha que vai melhorar e só piora. O seu corpo quer reagir, 

mas ele não reage. Eu sempre fui uma pessoa ativa, trabalhei, tomei conta de casa, filhos, e 

sempre segui adiante. Eu sempre tive disposição. A quimioterapia te bota para baixo 

mesmo. E1 

Sentimento de 

impotência. 

Sentimento de tristeza e ao mesmo tempo de conforto. E3 Um misto de 

tristeza e 

conforto. 
Parecia que eu era uma pessoa do outro mundo, que o mundo tinha acabado para mim 

naquele momento. E7.   
Mundo acabado. 

Parecia que eu não estava aceitando. E7 

 

O que passou na minha cabeça é que é difícil de aceitar. Como isto não tem idade, e se vê 

até em criança. Aí… fazer o que não é? E75 

Não aceitação. 

Eu mesma não estava com sentimento nenhum. Eu não sei o que eu estava vivenciando 

naquela hora. E7 
Incapacidade de 

discernir 

sentimentos. 
As pessoas tentavam colocar em minha cabeça o que iria acontecer, do tipo: “tenha força, 

você vai superar isso, você é forte.” As pessoas estavam colocando um sentimento em mim 

que não era meu. E7 

Recebendo um 

sentimento que 

não é seu. 
Não sei se foi de um vazio. E7 Um vazio difícil 

de se discernir. 
No começo é sempre difícil, e com o tempo fica melhor, cada vez você absorve mais. E11 

 

O começo foi ruim, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo… E19 

 

Da primeira vez eu até chorei. Eu escolhi um dia para chorar tudo, e aí acabou. E20 

 

O começo é 

ruim, com o 

tempo passa. 

Não queria tudo isto, mas tem que fazer não é? E19 

 

No âmbito geral, a pessoa se apavora. Eu tomei um choque. Mas se tem que tomar para 

Um mal 

necessário. 

…com o tratar dos médicos aqui, dos enfermeiros que fazem a quimio. Aquele negócio, 

ninguém é perfeito, não é? Um o dedo é maior, o outro é menor [metáfora para descrever as 

diferenças o atendimento entre profissionais]. Cada dia um não está bem. Igual na 

internação, também é a mesma coisa. Eu procuro muito entender o outro lado. Porque só 

entender o nosso lado é muito bom, e não é isso, cada um tem seu dia que não está bem. E7  

Lidando com 

alterações de 

humor da equipe 

de profissionais. 

…e conta a religião. Tem enfermeiro que vem falar sobre a religião. Eu sou uma pessoa 

muito na minha. Se me pergunta eu falo, se não pergunta, eu não falo. E eu fiz cursos que tem 

que saber perguntar, não é saber maltratar. Eu aqui, internada, nunca vi estes papos de 

religião. Se comentar eu comento, se não, não. Aí eu fico quieta. E7 

Tem que saber 

perguntar para 

não maltratar. 
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ficar bom…  Então tem que aceitar. E21 

 

Se é para o meu bem, então vamos fazer… A quimioterapia é para que eu melhore, mas 

para isto tem consequência. Não é isso??? Então eu aguento. E64 
Com a quimioterapia eu não estou podendo ir à missa. Eu estou doida para ir à missa, e 

acabar logo com isso. E20 
Interrompendo 

as atividades 

religiosas. 
Sempre que vai aproximando a quimioterapia, não sei por que, eu fico tensa. É sempre na 

véspera. Eu não fico muito bem. E20 
Tensão pré-

quimioterapia. 
Eu só fiquei triste quando eu vi a última tomografia. E51 Resultados 

indesejados. 
Eu posso ter morte súbita dentro deste quadro?  Ela falou: Muito difícil. Por quê? Eu estou 

cada vez mais impedido de fazer as coisas. E51 
Medo da morte. 

 

Quadro 10 - Quadro com as expressões citadas pelos participantes e US para a pergunta: 

“Como você percebe a quimioterapia em sua vida”, direcionadas aos pacientes com 

tratamento em seguimento. Rio de Janeiro, 2018. 

 

Expressões citadas pelos participantes Unidades de 

significado 

Uma hora eu acho que a quimio resolve alguns casos, e na outra, eu acho que não, porque 

ela acaba com você. Acaba com o seu físico, com a sua coragem. Você fica desanimada, 

porque ela só te põe para baixo. E1 

Acaba com 

minha coragem. 

Eu acho que é um tipo de experimento cada vez que troca a quimioterapia. E1 Um 

experimento. 
…aí eu falei: eu sei disto, vocês estão lutando por mim, mas e o meu organismo???? Meu 

organismo está ficando fraco, cada vez mais fraco. Remédios que vem para matar o que não 

é bom, mas que também estão matando o que é bom. Eu estou ficando fraca, e vou chegar 

sabe onde? Até a morte”.E7 

Ficando fraca. 

…me deixou mal. Eu ficava mais de 5 dias sem ir ao banheiro. E11 Me deixou mal. 
Tenho dores nas pernas, formigamento na sola dos pés…E51 

 

Não caiu o cabelo, mas alguns efeitos colaterais aconteceram e me deixaram com os nervos 

à flor da pele. Na consulta, eu estava com esta perna dormente, este pé aqui, e o dedão 

doíam também. Com esse efeito, eu sinto que minha pele ficou lisa, sensível, e queima… O 

pé incha. E64 

 

Um tratamento 

que causa dor 

física. 

É uma esperança de cura, apesar da quimioterapia me deixar enfraquecida e debilitada. O 

que me conforta é saber que a quimioterapia é uma esperança de uma melhora para mim. 

Eu tenho fé nisso e me sinto muito confortada. E3 

Esperança de 

cura. 

Se puder evitar é bom, mas não pode, então encara! O sofrimento está aí mesmo, tem que 

ter uma guerra para ter uma vitória. Não é isso. E19 
Não pode evitar, 

então encara. 
…Eu saio daqui e passou tudo. E20 Um momento 

que passa. 
“No primeiro momento choca.” E21. Um choque. 
O tratamento… não vai só achando que tomando a quimioterapia você resolve. Você 

desregula a sua vida por outro lado. E21 
Um tratamento 

que desregula 

sua vida. 
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De uma única forma, melhoria. Se for para passar no inferno, vamos passar rápido. Não é 

isso? Se tem 4 sessões que podem ser o inferno, então que passem rápido”. E51 

 

Um inferno que 

tem que passar 

rápido. 
…é uma coisa que tem que ser feita, não tem para onde correr. E64 Não tem para 

onde correr. 
…mas não sofri como vejo algumas pessoas sofrerem. Então eu agradeço, está certo? E51 

 

Mas eu me sinto bem tratado aqui pelos médicos e enfermeiros, principalmente você, que é 

gente boa. [sorri e abraça o investigador]. E11 

Gratidão. 

A radio queima o rosto né… não queima só onde está o tumor. E já falaram que esta reação 

de pele tem haver também com a quimioterapia. E75 
Aumento dos 

efeitos da 

radioterapia. 
Para mim o chato da quimio é ter que vir toda hora no hospital, porque eu moro em São 

Gonçalo. Vir de lá para cá e voltar é difícil. Saio de madrugada e chego em casa só a noite. 

E75 

Um tratamento 

que consome 

tempo. 
Bom, se eu estou fazendo a quimioterapia, é porque eu estou vivo‼ E21 

 
Oportunidade de 

vida. 
Eu não vou parar. Não vou. [Afirmações enfáticas, voz firme e gestos que demonstram 

força para guerrear.] Eu vou até as últimas consequências, se a medicina falou que eu tenho 

que fazer isso, eu vou. Está claro. “E51 

Eu vou até as 

últimas 

consequências. 
Eu às vezes, acho que tenho mais fé na medicina do que em Deus. Eu tenho que melhorar 

isso e reverter. Eu acho que eu tenho que ter fé nas duas coisas e balancear bem, porque 

uma hora é Deus, e a outra hora é medicina. E51 

Conflito entre a 

medicina e 

Deus. 
Eu sei que a quimioterapia faz parte do tratamento, então entreguei para Deus. Deixei Deus 

trabalhar.E64 
A quimioterapia 

delegada para o 

poder Divino. 

 
Você só procura o médico quando tem um problema. A mesma coisa a religião. Você só 

procura após o sufoco. E21 
Busca da 

religião através 

da dor. 
Fonte: Os dados da pesquisa  
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Quadro 11 - Quadro contendo as expressões citadas pelos participantes e US para a 

pergunta: “Quais sofrimentos o tratamento quimioterápico pode trazer para a pessoa que o 

realiza”, direcionadas aos pacientes com quimioterapia em seguimento. Rio de Janeiro, 

2018. 

 

Expressões citadas pelos participantes 

 

Unidades de 

significado 
“O emocional fica muito baixo”. E1 Emocional 

muito baixo. 
…espiritual, você tem que ter muita força para não achar que está sendo castigado. Estes 

pensamentos passam pela sua cabeça, apesar de você saber que Deus não castiga ninguém. 

E1 

Castigado por 

Deus. 

A vida que você tinha antes, agora você não tem mais. Não se pode fazer muita coisa. Ficar 

dependendo dos outros é ruim, quando antes eram os outros que dependiam de você. Eu fico 

muito mal. 

Isto acontecia quando eu fazia a outra quimio que me dava choque, aí eu dependia de 

minha irmã para pegar as coisas na geladeira. E1 

O sofrimento da 

dependência.  

É ruim você pensar que não vai fazer as coisas de antes. Projeto de vida se você tinha 

algum acaba. E1 
Projetos 

frustrados. 
As mãos dormentes limitam muito e impedem de fazer as coisas. E1 

 

De debilitação, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E2 

O sofrimento de 

se sentir 

limitado. 
Eu estou me sentindo só em um deserto… É este o meu sentimento, um nada, um vazio, 

[repete 3 vezes a mesma frase]. E3 
Um nada, um 

vazio. 
“…você está entrando em uma guerra para ganhar, hoje eu estou entrando em uma guerra 

para perder. Eu estou achando tudo inútil. Estou entrando em uma guerra para nada”. E3 
Guerra perdida. 

É de 6/6 meses fazendo quimioterapia. Tem 3 anos que eu fiz, e eu já estou na terceira 

quimioterapia. E7 

 

Eu tenho um sentimento abafado que eu deveria ter aberto minha boca quando eles vieram 

com o Iressa. [Mudou linha de tratamento após teste que identificou mutação de ativação do 

receptor de Fator de Crescimento Epidérmico Tirosina Quinase (EGFR).] Eu não fiquei 

feliz. E51 

 
…aí trocou a quimioterapia por causa dos efeitos. A segunda quimio me queimava muito, eu 

vinha várias vezes à emergência”. E1 

O sofrimento 

das mudanças 

de protocolo. 

…é um problema este tal de glóbulos vermelhos no sangue. E sobre isto eu fiz muita 

pergunta para o médico. Eu acho que tem muito exame de sangue para se fazer. Para que? 

Foi uma coisa que ficou na minha mente e me deixou com medo. Eu fiquei muito tenso com 

este negócio de sangue. E11 

Medo da 

mielodepressão 

e suas 

consequências. 
…dá um pouco de falta de ânimo, vontade de fazer nada. Só dá vontade de ficar na cama”. 

E11 

 

…comecei a fazer e depois era ficar só deitado, prostrado”. E21 

Desânimo.  

…mal-estar, dores musculares, falta de sono. Você fica uns 10 dias inválido, sabendo que 

vai vir alguma coisa pior no dia seguinte. E51 
Sensação de 

estar inválido. 
..eu estou até bom agora. O começo se torna difícil também pela falta de conhecimento. 

Como não conhece, fica naquela: Será que é isto, será que é aquilo? A ansiedade piora 

tudo. E11 

 

O sofrimento de 

começar. 
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O sofrimento varia de cabeça para cabeça, mas para mim, no início, o sofrimento foi pior. 

E21 
…eu saio de casa é 04:00 da manhã para chegar aqui. Então traz sofrimento isso também. 

Eu cheguei agora as 06:10. Então, eu estou esperando para fazer esse curativo aqui, tirar a 

bombinha e ir. [Retirada de bomba de infusão portátil de Fluorouracil], para daqui há 15 

dias voltar e começar de novo. E19 

Restrição do 

tempo. 

E um dia eu estive muito mal. Me deu reação alérgica, fiquei todo vermelho e a bolsa 

descolou. Aí parou o remédio e eu fui melhorando. E19 
Reação alérgica. 

Mas a doença só dá em quem está vivo. É como eu falei, ele lá de cima deu para ver até 

onde você aguenta. E21  
A doença só 

ocorre em quem 

está vivo. 
Ele te dá a doença, mas também te dá a percepção.  Uma mudança de vida, para você se 

melhorar. E21   

 

Uma mudança 

de vida. 

Eu cheguei mais a Ele, porque eu estava meio afastado. E21 

 
Aproximando-se 

de Deus. 
Eu costumo falar o seguinte, a sala de quimioterapia para mim tem dois tipos de 

tratamento, o espiritual, e o médico. No espiritual, eu vejo o comportamento das pessoas, e 

no médico, o remédio que precisamos. É como as orações das empresas para o qual 

trabalho, do Amapá ao Rio Grande do Sul. As orações são a quimioterapia espiritual, elas 

estão me ajudando muito. E51 

 

Quimioterapia 

espiritual. 

Deus não dá doença para ninguém e nem castiga ninguém. Nós é que as vezes nos 

castigamos. Com história de vida, ressentimento, mágoas, ódios e sofrimentos à toa. E51 

 

Deus não dá a 

doença, nós nos 

castigamos. 
A quimioterapia é mesmo um exame que funciona. É muito bom você poder levantar.E64 É muito bom 

você poder 

levantar. 
Para ele não me matar, eu tenho que matá-lo. Pode estar matando algumas células boas, 

mas sempre em uma guerra nós temos perdas.E51 
Em toda guerra 

existem perdas.  
Agora, me forço a comer, comer coisas cozidas, tudo para minha imunidade ficar boa. E51 Comer sem 

vontade. 
O que mais causou sofrimento foram as dores. E75 Dor. 
Quanto aos efeitos colaterais eu fico querendo ir ao banheiro e não vou. Eu tenho que 

tomar remédios para ir ao vaso. Isto me afetou muito na quimioterapia. E11 

 

A quimioterapia me arrasou. Eu tinha diarreia de ir até 6 vezes ao banheiro. Não conseguia 

levantar e já dava vontade de novo. Tive muitos vômitos também. Eu vomitava o dia inteiro.  

Eu comia, dava 20 minutos e botava tudo para fora. E1 

Efeitos 

Colaterais: 

alterações no 

trato 

gastrointestinal. 
Mas eu acho que a quimioterapia mais aliviou que piorou o sofrimento. No começo, eu 

botava sangue para fora, agora não. E19 
Alívio do 

sofrimento 

físico. 
Fonte: Os dados da pesquisa. 
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Quadro 12 - Quadro contendo as expressões citadas pelos participantes e US para a 

pergunta: “Quais sentimentos surgiram a partir do diagnóstico”, direcionadas aos pacientes 

iniciando o tratamento quimioterápico. Rio de Janeiro, 2018. 

 

Expressões citadas pelos participantes Unidades de 

significado 
Quando eu descobri me senti muito desconfortável, mas eu já desconfiava. E2 Desconforto.  
Me senti abalado no momento, mas com toda a fé em Deus me recuperei. E4 

 

É um baque você saber que está com esta doença, é muito forte. De início eu fiquei bem 

assustado. Eu fiquei bem chateado, e passei uns dias mal mesmo. E5 

 

Foi um choque para mim. O médico chegou perto de mim dizendo que eu estava com um 

tumor.E6  

Sensação de 

impacto/choque. 

Meu primeiro sentimento foi para minha família, claro, para as minhas filhas. Eu perdi 

meus pais muito cedo, então eu pensei muito nelas… E8 

 

Eu pensei muito nos meus netos e em batalhar para sobreviver. Pensei muito mesmo. 

Naquele baque eu pensei neles. Foi muito difícil e então fiquei calada. Não queria ter que 

deixar meus filhos, netos e marido. E22 

O medo de 

deixar a família. 

Eu quero me cuidar, eu quero ficar boa. Ajudar minha família, entende? Eu tenho duas 

filhas. Eu tenho muita coisa para viver com elas ainda. Então, eu sou muito corajosa e 

penso muito nelas. Isto é minha força. E8 

A família como 

fonte de força e 

de superação. 
Eu fiquei em choque não é, porque eu já passei por isso uma vez. E8 Sofrimento da 

recidiva. 
Veio o resultado que o médico deu, de que vou ter que fazer a rádio e a quimio. Eu não sei 

como é, mas para começar eu já não gostei, porque eu tenho uma deficiência. E botaram o 

cateter no braço que eu não queria, porque é o que uso e eu sou deficiente. Para mim, esta 

situação me incomodou muito. Não consigo nem escovar os dentes. Uma coisinha básica eu 

não faço depois que colocou o cateter, porque sou deficiente. Eu não gostei porque a 

enfermeira não tentou colocar deste lado. Isto teve muita importância para mim. Eu não 

queria o cateter do lado que eu tenho mais capacidade. Este lado é o que mais uso. Então, 

isto está me prejudicando, porque está dolorido, e eu preciso ir ao banheiro e escovar os 

dentes. Eu não estou podendo cuidar do meu próprio corpo. [Choro. Repete 3 vezes a 

mesma fala. Suspira e soluça durante esta fase da entrevista.] E8 

Direito de 

escolha 

subtraído. 

 

Me preocupou o fato de que o médico falou que se não desse certo, eu teria que operar 

novamente não é?  E8 
Medo do 

resultado do 

tratamento. 
…aí o médico me atendeu, olhou os exames, sem mais nem menos ele falou: “Olha só, você 

está com câncer”. Eu achei um absurdo o médico falar abertamente assim para mim que eu 

estava com este problema. Eu achava que ele podia falar de outra maneira… olha, eu só 

não caí no chão, porque eu estava sentado. Foi um baque muito grande o que o médico 

falou comigo. Eu não estava esperando. E23 

 

Ele passou para mim de uma maneira que me senti triste.  [Se refere ao momento em que 

recebeu o diagnóstico do oncologista. Solicitou a oportunidade de escrever sobre seus 

sentimentos, pois seu sofrimento era demasiado para comunicar-se através de palavras]. E6 

 

O sofrimento da 

(má) 

informação. 

Muitas coisas eu prendo para mim mesmo. Eu não consigo falar sobre sofrimento. É uma 

coisa difícil de se falar, não é?… [coloca a mão no peito, choro abafado, olhos 

lacrimejando] E49 

 

Sofrimento 

aprisionado. 
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Ele passou para mim de uma maneira que me senti triste.  [Se refere ao momento que 

recebeu o diagnóstico do oncologista. Solicitou a oportunidade de escrever sobre seus 

sentimentos, pois seu sofrimento era demasiado para comunicar-se através de palavras]. E6 
A gente só pensa no pior não é doutor. E49 A espera pelo 

pior. 
Até hoje eu não acredito que isto está acontecendo comigo. E49 Eu não acredito 

que é comigo. 
Eu senti que o mundo para mim havia desabado, eu pensei que fosse morrer. E66 Morte. 
Após o diagnóstico eu não pude mais trabalhar como antes, agora eu sou obrigado a ficar 

em casa o dia todo, não tenho ânimo e vontade de sair. Eu fiquei debilitado por causa disso. 

Eu deixei de ter a liberdade de antes. E66 

Incapacidade 

para o trabalho. 

Eu fiquei nervosa, porque um tratamento foi na cabeça, outro no peito. Aí daqui a pouco 

estava no pulmão, aí eu fiquei sem rumo. E22 
Sem direção. 

Eu falei com uma pessoa do meu trabalho que minha vontade era me jogar em frente a um 

carro, apesar de achar que essa não é a solução.  Todo caso tem uma solução, não 

tem????? E23 

Ideação suicida. 

Eu estou preparado para escutar a verdade. Se você tiver que falar que o problema é sério, 

que não tem cura, o que que eu vou fazer???? Mas, você falar que o problema não é grave, 

que tem cura, eu vou ficar mais satisfeito ainda. Tem que ser realista. E23 

Preparado para 

escutar a 

verdade. 
Com este problema, tem que aceitar o que Deus quiser. E23  Aceitação da 

vontade de 

Deus. 
Mas não me desespero, pois eu creio no Deus que sirvo. A minha confiança está em Deus, 

com isso tenho achado força para superar a situação. E6 

 

Eu graças a Deus sou evangélica e tenho muita fé em Deus, então me agarrei a ele. Eu me 

curei uma vez e agora com fé em Deus vou me curar de novo, não é? E8 

 

Eu tenho fé em vocês e Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu vou ficar bom. E23 

 

E assim estou seguindo meus passos, eu acredito muito que vou ficar boa. Eu acredito 

muito… Tudo que mandam fazer, eu estou fazendo. E22 

 

A gente só pensa no pior, não é, doutor, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E 

assim, se Deus quiser, eu vou dar a volta por cima. Eu peço a Deus, no meu coração, que 

tudo dê certo. A médica me falou muito das reações, mas eu tenho fé que não vou sentir 

nada. E bola pra frente. E49 

 

Quando eu soube da notícia que eu estava com câncer, eu fiquei muito triste, mas pedi força 

a Deus para encarar esta doença e ficar livre dela. Deus tem me dado muita força para 

enfrentar esta doença, e por isto eu tenho melhorado. E66 

 

…mas com toda a fé em Deus me recuperei. E4 

Fé em Deus e fé 

na cura. 

Eu já tive um irmão na família que teve câncer e dei o maior apoio para ele, mas é muito 

doloroso saber que isto está acontecendo com a gente. E49 
História familiar 

de câncer. 
Fonte: Os dados da pesquisa 
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Quadro 13 - Quadro contendo as expressões citadas pelos participantes e US para a 

pergunta: “Quais sentimentos surgiram a partir da expectativa de iniciar o tratamento 

quimioterápico”, direcionadas aos pacientes iniciando a quimioterapia. Rio de Janeiro, 

2018. 

 

Expressões citadas pelos participantes Unidades de 

significado 

Na verdade, o médico queria me operar. Neste momento eu tive a certeza que ia ficar bom, 

mas a notícia da QT me deu uma quebradinha, diminuindo a certeza de eu ficar bom. E2 
Desesperança. 

Me falaram que é uma coisa muito difícil, que abate muito, você fica de cama. Aí de cara 

eu me assustei, porque eu não conhecia e nunca tinha vivido de fato. Isto foi bem difícil 

para mim. A forma como as pessoas falaram parece com uma coisa horrível. E5 

 

Eu não pensei nada, porque eu nunca tinha feito este tratamento. Dizem que este 

tratamento é ruim, durante 3 dias a pessoa passa mal, ela sente tonteira, sente vômitos, 

essas coisas…E66 

Expectativa de 

algo (horrível), 

ruim. 

…fiquei ansiosa, principalmente quando falaram que cai o cabelo. E6  Medo da queda 

de cabelos. 
A única parte que me deixou triste foi eu não poder cuidar do meu corpo. Isto está me 

deixando muito triste. E8 
Não poder cuidar 

do meu corpo. 
Eu estou com medo de entrar em depressão. Eu penso muito na família. E8 Medo de entrar 

em depressão. 
…é onde eu tive que operar a cabeça primeiro. Só que eu não esperava de estar no 

pulmão. Eu fui saber aqui no INCA. Só que este tipo de tumor, o médico falou que este tipo 

de tumor não espalha para os órgãos. E tem o grande, o pequeno, eu estou com os dois. E 

o grande mexe no pequeno… E22 

Eu não esperava 

de estar no 

pulmão. 

Hoje eu estou nervosa, porque eu não sei como é isso de quimioterapia. Eu nem consegui 

dormir direito. Toda vez que eu venho aqui, eu não consigo relaxar. Eu fico sempre com 

medo de ter mais alguma coisa. E22 

Medo de como 

será a 

quimioterapia. 
Eu guardo essas coisas e não tenho como soltar. Eu peço a Deus no meu coração que dê 

tudo certo. E49 
Sofrimento 

abafado. 
Pelo que entendi, é uma coisa que faz mal fazendo o bem. E5 Uma coisa que 

faz mal fazendo o 

bem. 
Eu fui uma pessoa que não tive nem pai nem mãe. Então eu sinto que minhas filhas são 

meu alicerce. Eu tenho que estar ali com elas. Hoje veio esta, depois a outra [se refere as 

filhas, que se revezam para acompanhar a paciente durante a aplicação de quimioterapia]. 

Ela vai ter que trocar o horário da tarde, porque não está batendo o horário com minha 

outra filha. Esta estuda de manhã, mas a outra também faz estágio de manhã. Então aí 

vamos precisar de trocar a rotina. E8 

A família como 

alicerce. 

Eu falo com minha esposa que nunca vi pessoas tão agradáveis como as que tem neste 

hospital. Enfermeiros, enfermeiras, pessoal do exame… Tem que ver o tratamento que eu 

tive aqui. Eu vim e trouxe duas caixas de bombom. E23 

Gratidão. 

Eu estou num hospital de referência, que é muito bom. Então eu espero sair dessa. Eu 

espero ficar bom aqui. E23 
Esperança. 

É merecimento, estou disposto a fazer de tudo…E4 Merecimento. 
…Depois não fiquei triste, pois eu sou uma pessoa muito positiva. [repete isto várias 

vezes]. Em todas as minhas coisas eu boto o positivo na frente. Existe o positivo e o 

negativo, e eu não deixo o negativo entrar dentro de mim. [Paciente com expressão de 

determinação, não hesita nas respostas. Se mostra muito firme e seguro. Olhar fixo para o 

investigador. Demonstra muita fé, e repete várias vezes que é uma pessoa positiva. E4 

Não deixa o 

negativo entrar. 
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 …Ter minha família. Minha família são 3 filhos. Ontem eu falei com uma filha: Luciana, 

se você não puder ir ao hospital não tem problema, eu pego uber. Eu vou e volto. Ela 

disse: Pai, pode ter certeza de uma coisa: Você tem todo o apoio dos seus filhos para o 

que precisar. Você pode contar para tudo. Então isto me deu uma força. Foi mais um 

motivo para eu encarar isto e me agarrar, dizendo para mim mesmo que vou ficar bom. 

Entendeu? Ela me emocionou muito ontem quando falou comigo. [Se mostra emocionado 

quando fala da família, olhos lacrimejando]. Eu tenho meus filhos, e todos estão do meu 

lado quando preciso. Porque tem muitos pais que a gente vê por aí que são abandonados. 

É filho que mata o pai, mata a mãe, bate. Eu, graças a Deus, tenho meus filhos. Este veio 

comigo e vai me esperar, quer dizer o quanto vale isso?  O apoio dos filhos”. E23 

 

Família base de 

tudo. 

Fonte: Os dados da pesquisa 

 

 

Quadro 14 - Quadro contendo as expressões citadas pelos participantes e US para a 

pergunta: “Quais sofrimentos você acha que o tratamento pode trazer para a pessoa que 

o realiza”, direcionadas aos pacientes iniciando o tratamento quimioterápico. Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

Expressões citadas pelos participantes Unidades de 

significado 
Efeito colateral deve ter, mas eu não sou alérgico a nada, então eu confio que não vou 

ter muita coisa. E2 

 

Eu confio que não 

vou ter muita coisa. 

Na minha natureza, eu sou uma pessoa que gosto de acordar cedo, fazer minhas 

corridas, e talvez este tratamento possa me acarretar alguma dificuldade, porque o 

corpo deve ficar mais enfraquecido. Mesmo assim, eu acredito neste procedimento. O 

que tiver de acontecer eu vou aceitar. E4 

 

Eu acredito neste 

procedimento.  

“Te deixar fraca, e isso mexer com sua estrutura física. Isto me incomodou um pouco”. 

E6 
Medo de ficar fraca. 

Acho que o tempo de tratamento provoca bastante incômodo, pois você passa a 

depender mais das pessoas para estar com você.E5 
Medo da 

dependência. 
…a dor que você sente quando é furada. E5 Medo da dor da 

punção venosa. 
…a sua alimentação é diferente, pois nem sempre você gostaria de estar comendo 

aquilo. E5 
Não comer o que 

gostaria. 
“As reações do tratamento”. E5 

 
Medo das reações. 

“Dizem que o cabelo cai, e a pessoa emagrece, se sentindo mais debilitada”. E67 

 
Medo de se sentir 

debilitada. 
Pelo que a doutora me falou, acho que vou ter muito enjoo e diarreia. E49 Medo de enjoo e 

diarreia.  
Vômitos, ainda mais eu que qualquer coisa estou vomitando, não é? Na minha cirurgia 

eu vomitei muito. E8 
Medo de vomitar. 

…então o meu medo é este, não é? Parar de comer. E8 Medo de parar de 

comer. 
Essa pergunta é complicada para mim. Eu fiz a rádio e não tive baque nenhum. Depois 

de uma semana começou a cair o cabelo e ressecar muito meu rosto. Então a quimio é 
Medo da 

quimioterapia ser 
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mais forte não é? E22 mais forte. 
Eu tenho a ideia de passar muito mal, ficar tonta e vomitar. Tenho medo de passar mal 

e não ter ninguém por perto”. E22 
Medo de não ter 

ninguém por perto. 
Vão ser 3 sessões, certo??? As 3 sessões vão ser “passe mal”,  “fique mal”?? [O olhar 

expressa muitas dúvidas e confusão. Durante a entrevista responde sempre às perguntas 

com novos questionamentos].  Aí, eu não sei se vou ter força para voltar?? [Suspiros, 

olhos lacrimejando ]. E22 

Medo de não 

conseguir voltar 

para casa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

7.3 Resultados acerca dos participantes que não perceberam “o tempo realizando 

quimioterapia” como causa de sofrimento 

 

Dos 75 (n=100) pacientes que não perceberam o tempo realizando quimioterapia 

como um fator que agrava o sofrimento, 25 justificaram seu posicionamento e 50 não.  Dos 

25 que descreveram seus argumentos, cinco participantes referiram adquirir mais força 

para lutar; um mais vontade de viver; 10 atribuíram ao tempo de tratamento a melhora nos 

sintomas da doença; 3 referiram efeitos colaterais sob controle, por isso, não perceberam o 

tempo como causa de sofrimento; 4 relataram aumento da fé com o tempo realizando 

quimioterapia; uma paciente associou o tempo de tratamento a uma maior esperança de 

continuar vivendo e uma referiu que os cuidados da equipe foram capazes de amenizar o 

sofrimento, por isso o mesmo não foi agravado pela variável em questão. 

 

Quadro 15 - Categorias e respostas dos participantes que acreditam não ter o 

sofrimento agravado pelo tempo de tratamento. Rio de Janeiro, 2018.  

 

Categorias Respostas dos participantes 

Força 1- Me sinto mais forte e confiante. E1 

2- Só me fortaleceu. E12 

3- Pelo contrário, a religião só me fortalece, sempre me deu força, coragem e deu 

a certeza de que Deus está comigo. Ele jamais me abandonará e permitirá 

minha cura. E14 

4- A quimioterapia só me fortalece. E17 

5- Pelo contrário, me dá mais ânimo. Me faz procurar ouvir mensagens positivas. 

E21 

Vontade de viver 1- Na verdade, sempre que venho à quimio, tenho mais vontade de viver. E16 

Melhora nos sintomas 1- Eu me senti melhor. E22 

2- Espero melhorar cada vez mais. E37 

3- De forma alguma, a quimioterapia só me faz sentir melhor e ver que o 

tratamento seguido a risca vale a pena e tem resultados positivos. E38 

4- Tenho melhorado muito. E39 

5- O tratamento está me melhorando. E62 

6- Minhas dores melhoraram, mas minhas pernas paralisaram com a 

quimioterapia. E61 
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7- Houve uma melhora significativa na doença, inclusive no meu estado físico. 

E72 

8- Estou me sentindo melhor, já recuperei o peso e me sinto confiante. E71 

9- Não sinto mais dor, então me sinto é melhor com o tempo. E78 

10- Me sinto cada dia melhor. E103 

Os cuidados da equipe 

amenizaram o 

sofrimento 

1- Eu olho o INCA como uma mãe. Eu fui acolhida aqui desde o início, sempre 

respeitada. Todos os profissionais que estiveram em meu caminho contribuíram 

para que tudo fosse confortável e isso amenizou qualquer sofrimento. E63 

Reações toleráveis 1- Não apresento muitas reações, apenas enjoo e as vezes dor nas pernas. Não 

apresento sofrimento físico, porém o psicológico fica um pouco abalado devido 

a queda de cabelos e o estresse. E68  

2- Como não sinto dor, não vejo como sofrimento. E86 

3- Me sinto muito bem. Não tenho enjoo, nem vômitos.  Me sinto disposta para 

qualquer serviço.  Minhas irmãs falam que " em minha fisionomia é como se eu 

não tivesse nada". E34 

Fé 1- Porque acredito em Deus e nos espíritos de Luz. E80 

2- Procuro não pensar na doença e coloco Deus em acima de tudo. E82 

3- Estou melhor a cada dia e tenho certeza que vou ficar curado. No começo fiquei 

um pouco triste, com o temo me superei, através da força em Jesus. O tempo 

me fez aprender muitas coisas, e hoje me considero um ser humano diferente. 

E88 

4- Eu procuro sempre pensar que os médicos e enfermeiros são auxiliados por 

Deus. Graças a Deus não sinto nada, e sei que é para o meu bem. E92 

 

Mais um tempo de vida 1- Meu sofrimento começou a partir de quando eu soube da doença. O tratamento 

me conforta porque é sinal de mais um tempo de vida. O câncer não tem cura. 

E96 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Gráfico 1 - Justificativas para acreditar que o tempo de tratamento quimioterápico não 

agrava o sofrimento suportado com a quimioterapia. Rio de Janeiro, 2018. 

 

Fonte: Os dados da pesquisa. 
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7.4 Participantes que perceberam o tempo realizando quimioterapia como causa de 

sofrimento 

 

Dos 9% que responderam sim para a questão, um atribuiu ao tempo de tratamento 

maior sofrimento pelas expectativas frustradas e insucessos obtidos com a terapia 

antineoplásica; dois participantes relacionaram seu tempo realizando quimioterapia com a 

maior debilidade física e incapacidades percebidas; um com a maior dificuldade de acesso 

venoso periférico, agravado pelas repetidas aplicações de quimioterapia; e quatro pacientes 

referiram maior sofrimento em decorrência da piora  percebida, atribuída a diversos efeitos 

tóxicos do tratamento. 

 

Quadro 16 - Categorias e respostas dos participantes que acreditam ter o sofrimento 

agravado pelo tempo de tratamento. Rio de Janeiro, 2018. 

Categorias Respostas dos participantes 

Expectativa frustrada 1- Porque até o momento não houve a melhora esperada para o meu quadro. A 

última tomografia mostrou que as últimas quimioterapias não foram 

eficientes, e agora estou iniciando uma nova fase. E51 

Debilidade 1- Me sinto mais debilitada, dependente das pessoas e sem planos para o 

futuro. E3 

2- Sinto muita fraqueza. E33 

Dificuldade de acesso 

venoso 

1- Minhas veias estão cada vez mais finas e difíceis de serem encontradas. E69 

Outras reações 

indesejáveis 

1- Não consigo me alimentar normalmente e durmo pouco. E75 

2- Quando eu completo meu ciclo, e o médico da uma parada, levo a vida 

normal, então me sinto normal de novo. E84 

3- O tempo aumentou o enjoo, desânimo, dor nas pernas, sono e muito frio. 

E85 

4- Este terceiro ciclo estou sofrendo mais, é mais agressivo agora. A anemia 

piora com o decorrer do tempo, eu tenho que tomar sangue nos intervalos, 

não me alimento e tenho muitos enjoos, passando dias sem comer. E91 

Fonte: Os dados da pesquisa. 
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Gráfico 2 - Causas do aumento de sofrimento atribuídas ao tempo realizando 

quimioterapia. Rio de Janeiro, 2018. 

 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

A figura 3 representa um modelo de ambiguidades do tempo de tratamento em 

relação ao alívio e piora do sofrimento. Os resultados mostram que o tempo em 

quimioterapia não agravou o sofrimento percebido pela maioria dos participantes 

(75,76%), sendo os cuidados da equipe um dos fatores apontados como “amortecedores” 

da angústia durante o transcorrer do tratamento. 
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Figura 3. Tempo de tratamento como fator de alívio ou piora do sofrimento. Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

Fonte: Os autores. 

 

 

7.5 Resultados acerca das causas de maior sofrimento/experiências mais difíceis de 

serem enfrentadas com a quimioterapia 

 

Tem-se que dos 100 participantes, 77 responderam à questão: “Qual a experiência 

mais difícil de ser enfrentada com a quimioterapia/que mais lhe causou sofrimento?” e 

nove participantes não responderam à questão. Dos 76 participantes, três (3.89%) 

atribuíram como a causa de maior sofrimento as punções venosas para coleta de 

sangue/aplicação de  quimioterapia; 38 citaram os efeitos colaterais experimentados 

(49.35%);  seis (7.79%) disseram não ter havido experiências difíceis de serem 

enfrentadas/sofrimentos; 13 (16.88%) relataram manifestações de sofrimento psíquico; 

cinco (6.49%) atribuíram como experiência mais difícil de ser enfrentada/causa de maior 

sofrimento o início do tratamento; seis (7.79%) mencionaram o tempo despendido com o 

trajeto até o hospital e períodos de espera na recepção;  um (1.29%) a solidão; dois a 

dependência; um (1.29%) ver o sofrimento de outros pacientes e dois (2.59%)  relataram os 

medicamentos/infusão, sem maiores detalhes. 
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Quadro 17 - Respostas dos participantes e categorias para a pergunta: “Qual a experiência 

mais difícil de ser enfrentada com a quimioterapia (que lhe tenha causado mais 

sofrimento). Rio de Janeiro, 2018. 

 

Categorias Respostas dos participantes 

Punção venosa 1- As inúmeras furadas para aplicação do tratamento e coletas de sangue. E3 

2- Ser furada. E35 

3- As coletas de sangue, porque minhas veias estão estouradas pela quimioterapia. 

E97 

Os efeitos colaterais 1- Os vômitos. E7 

2- Os efeitos colaterais, o pior deles a fraqueza. E11 

3- As reações indesejáveis. E12 

4- A prisão de ventre. E13 

5- A fraqueza provocada pelo remédio. E15 

6- As náuseas e vômitos, mais o isolamento social. E17 

7- A espera para as drogas serem liberadas do corpo e a fraqueza que o tratamento 

provoca.E24 

8- Os vômitos, a fraqueza e falta de vontade para levantar. E26 

9- As reações indesejáveis 

10- Insônia. E30 

11- As aftas, falta de paladar, dor na língua, e dificuldade para escovar os dentes. 

E31 

12- A dor no corpo, falta de apetite e falta de ar. E31 

13- Náuseas e vômitos. E33 

14- A perda dos cabelos. E36 

15- As dores nos ossos. E37 

16- Os efeitos colaterais. E39 

17- A primeira quimioterapia me provocou dores antes e durante, na virilha, muita 

constipação também. Durante 05 dias apresentei muitas dores. E41 

18- Vômitos, dor de cabeça e náuseas. E45 

19- As dores e o mal-estar. E51 

20- Reação alérgica à quimioterapia. E53 

21- A diarreia. E55 

22- Desânimo e falta de coragem. E65 

23- As náuseas e os demais efeitos colaterais. E67 

24- A reação alérgica, eu fiquei taquidispneica.. E68 

25- A queda dos cabelos e a restrição ao sol. E69 

26- Náuseas, gazes. E72 

27- Os efeitos colaterais que ela provoca. E75 

28- As reações após os medicamentos. E78 

29- Queda dos cabelos e diarreia. E79 

30- A neuropatia periférica. E80 

31- As náuseas e vômitos. E85 

32- O mal-estar pós quimioterapia. E87 

33- Os efeitos colaterais. E88 

34- A agressividade dos efeitos colaterais. E91 

35- As dores nas pernas. E98 

36- A queda de cabelos. Caiu de repente, não deu tempo de passar a máquina. O 

medo que passei também me fez sofrer. E99 

37- O choque séptico no CTI após queda de imunidade provocada pela 

quimioterapia. E101 

38- Os enjoos. E104 
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Não houve 

sofrimentos/experiências 

difíceis 

 

 

 

 

  

1- Não tive problemas. E14 

2- Não vejo problemas no tratamento, mas solução. E18 

3- Nenhuma dificuldade. E42 

4- Até o momento não há sofrimento ou experiência difícil. E71 

5- Não tive experiências difíceis. E93 

6- Não tive experiências difíceis. E94 

Sofrimento psicológico 

(ansiedade, medo, 

dúvidas) 

1- As mudanças de humor e abalo psicológico. E16 

2- A ansiedade antes de vir tratar. E25 

3- A aceitação do tratamento. E38 

4- O tempo de espera dos resultados dos exames para avaliar a resposta ao 

tratamento. E52 

5- A expectativa de receber a cura mais rápido. E62 

6- A aceitação do tratamento. E77 

7- A ansiedade para terminar logo o tratamento. E86 

8- Após a quimioterapia não me sinto normal. E96 

9- Não saber se vai suportar o sofrimento. E1 

10- A dúvida de saber se realmente vai ficar curado com o tratamento. E84 

11- O medo. E10 

12- Medo de não responder à quimioterapia, não aguentar as dores, e fazer meus 

filhos e meu marido sofrer. E22 

13- O medo de como seria, do que eu passaria ou sofreria com o tratamento. A 

desinformação traz sofrimento. Outros sofrimentos foram dor no estômago e 

constipação. E48 

O sofrimento do início 1- O sofrimento do início do tratamento, mas hoje já sei que tenho que passar 

mais esta provação. E21 

2- A expectativa de realizar o tratamento, agravada pelo desconhecimento. E70 

3- O início do tratamento, pela falta de informações sobre a doença. E73 

4- O início do tratamento. E76 

5- A primeira vez de quimioterapia. E82 

Trajeto X Tempo 1- O percurso para chegar ao hospital. E28 

2- Ter que sair de casa 

3- As idas e vindas até o hospital. E48 

4- O tempo de espera para o tratamento. E54 

5- A demora no atendimento, porque sou cadeirante. E81 

6- A viagem para chegar até o hospital é cansativa. E102 

Solidão 1- Vir sozinho. E35 

A dependência  1- Ficar dependente de terceiros. E40 

2- A sensação de ficar inutilizada, de não poder fazer muitas vezes coisas simples, 

como cozinhar ou arrumar uma cama, pois meu corpo nem sempre corresponde 

em forças para fazer estas coisas. E63 

O sofrimento dos outros 

pacientes 

1- Eu nunca tive nada de anormal, a gente sofre com o sofrimento dos outros. A 

primeira sessão de quimioterapia é sempre um grande sofrimento porque você 

não sabe como vai ser. Depois você se acostuma. Eu nunca senti dor graças a 

Deus. E92 

Os medicamentos 1- Os remédios. E103 

2- Injetar o material na veia. E105 

Fonte: Os dados da pesquisa. 
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Gráfico 3 - Causas de maior sofrimento relacionado à quimioterapia. Rio de Janeiro, 2018. 

  

Fonte: Os dados da pesquisa. 
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7.6 Árvores de codificação 

  

Após o refinamento das categorias, foi desenvolvido um sistema de codificação 

axial em que os temas estão relacionados e interconectados através de uma árvore de 

codificação. Através dessa é possível visualizar as Unidades de Sentido (US) que 

originaram as principais categorias, os temas menores, e como esses se encontram 

conectados por relações entre tipo, consequência ou causa, precedendo, sucedendo, ou 

alimentando o tema da categoria seguinte. A árvore contém elementos textuais in box que 

resumem graficamente as categorias e subcategorias. Através dela se define os vários 

significados fenomenológicos da “experiência com o tratamento quimioterápico”. Em azul 

escuro estão as US extraídas dos pacientes realizando quimioterapia, e em azul claro, as 

US das entrevistas com pacientes iniciando o tratamento quimioterápico. Essa estratégia 

mostra temas comuns, os que foram construídos, predominantemente, a partir da 

experiência de começar o tratamento, e aqueles que emergiram essencialmente do contato 

com os efeitos tóxicos dos antineoplásicos. 

Na figura 4 “Redimensionando o sofrimento de “ex-sistir com o câncer”: 

ressignificando a vida partir do tratamento quimioterápico com gratidão, esperança e fé”, 

fica compreensível como a US “Fé em Deus”, da subcategoria: “Não há sofrimentos na 

Terra que o céu não possa curar” é capaz de alimentar a esperança e os sentimentos de 

gratidão da subcategoria: “Quimioterapia: uma infusão de esperança”.  

As subcategorias: “Quimioterapia, uma infusão de esperança”, e “Não há 

sofrimentos na Terra que o céu não pode curar”, se apresentam como atenuadores do 

sofrimento, e foram experienciados com sentimentos de gratidão à Deus, visto como uma 

virtude religiosa (desejo interior de recompensar Deus pelas bênçãos concedidas), tentativa 

de fortalecer a relação com o sagrado, uma resposta de coping ao sofrimento, ou mesmo 

um afeto religioso que desafiou a espera por uma recompensa. Outros sentidos que 

marcaram a categoria foram a intercessão pelos poderes divinos, fé que Deus proveria a 

cura em algum momento, a esperança de recuperar a saúde, e encontro de um novo sentido 

de vida. 

Os temas: “Com os nervos à flor da pele” e “A quimioterapia que acaba com minha 

coragem” foram considerados subcategorias, que agravam o sofrimento durante o 

tratamento, conforme visualizado na figura 5. Juntos, esses temas corroboraram para o 
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entendimento do sofrimento experimentado em decorrência das incapacidades para 

desempenhar atividades simples da vida cotidiana, além de evidenciar um sentimento de 

inutilidade resultante das limitações funcionais, desvelando a categoria “Lidando com as 

limitações impostas pelo tratamento”.  

A categoria da figura 6, “Chronos: o tempo que nos devora”, desvenda não apenas 

um tempo cronológico furtado pelos inúmeros compromissos na instituição, mas também 

um tempo existencial que se esvaiu entre uma atividade e outra, fazendo com que os 

depoentes se sentissem aprisionados por jornadas intermináveis para concretização do 

tratamento oncológico. O tempo regido sob a égide do Deus grego Chronos, conhecido 

como o Deus do tempo cronometrado, é o tempo que devorou esperanças pela “certeza de 

um futuro incerto”, interrompeu projetos de vida e expectativas de um futuro melhor. 

Kairós, considerado o Deus do tempo criativo, oportuno, fluido e impreciso, livre das 

horas que se passam e do medo de que coisas aconteçam antes do previsto, foi dominado 

por Chronos, reinando em um “tempo contado” para a morte, uma vez que fugir do 

destino, foi percebido pelos participantes, como impossível. Sua hegemonia se mostra 

ainda nas datas inflexíveis de dias e ciclos programados para quimioterapia, além de 

protocolos rígidos que compelem os pacientes a alterarem sua rotina diária e ritmo de vida, 

ouvindo o Tic-Tac do relógio dizer que se está deixando para trás, quem somos e o que 

desejamos ser. 

A categoria “Sofrimento passado, sofrimento presente: Águas passadas que 

movimentam o moinho” se revelou como desencadeadora “do medo de deixar a família” na 

categoria “Minha família, minha força”, como esboçado na figura 7. “Águas passadas não 

movimentam o moinho”, é um ditado frequentemente utilizado na cultura popular, para 

ensinar que fatos do passado não devem alterar o presente, ou impedir as pessoas de 

seguirem com suas vidas. A categoria faz referência ao mecanismo reverso de 

funcionamento do moinho. Espera-se que o mesmo se movimente com a força da água que 

passa pelos rodízios de madeira. Depois que ultrapassa esta fase, já não é capaz de movê-

lo. Diferente do fluxo gerado pelo moinho convencional, a energia se move, nesta 

categoria, em sentido contrário, na medida em que a história familiar de câncer, e as 

lembranças das situações vividas, provocam sofrimento atual no adoecido e em seus 

familiares.  
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Nesta figura nota-se ainda, entre as US “Família como alicerce” e “Isto é coisa de 

família”, que existe um hiato que fragiliza a estrutura familiar, representada pelo esquema 

pictórico de uma casa com uma falha na base. O reconhecimento do câncer como ligado a 

uma história familiar aumentou o medo de que poderia acontecer com os outros membros 

do núcleo doméstico. Além disso, trouxe à tona reminiscências e medo dos sofrimentos 

suportados com parentes e amigos próximos acometidos pela doença.  

As subcategorias: “Sofrimento de começar”, “Sofrimento de Recomeçar”, 

“Sofrimento para o diagnóstico”, e “Sofrimento do diagnóstico” foram considerados 

predisponentes do sofrimento, revelando o período em que os pacientes se encontram mais 

vulneráveis a esta experiência, como ilustrado na figura 9.  

Com o “Sofrimento de começar”, foi possível observar como essa experiência ainda 

se manteve nítida na mente dos depoentes em quimioterapia de longa duração, marcando 

esse momento como um dos mais traumáticos de sua jornada. Alguns participantes 

iniciando o tratamento descreveram que o medo, visualizado em grande parte das U.S que 

compuseram esta subcategoria, a ansiedade, e o temor da quimioterapia, foram fontes de 

grande sofrimento no início, lembrando inclusive, pormenores da vivência para se chegar à 

fase de conclusão diagnóstica, obstáculos para conseguir uma matrícula na Instituição, e 

esperar pelo início do tratamento. Alguns depoentes fixaram na memória o nome do 

enfermeiro que realizou a primeira consulta de enfermagem, sendo anotado em diário de 

campo que o vínculo com esse profissional foi mais estreito, comparado aos demais 

membros da equipe, uma vez que se trata de cuidados recebidos no momento de maior 

fragilidade emocional.  

A indignação com a ineficiência do serviço público na subcategoria “Sofrimento 

para o diagnóstico”, por sua vez, exacerbou o sofrimento de receber o diagnóstico de 

maneira intempestiva na subcategoria “Sofrimento do diagnóstico”, como indicam as setas 

figura 9, que convergem, juntas, para dar origem à categoria “A espera do [IN] esperado”. 

Se mostrou nítido nesta categoria, que as dificuldades encontradas no itinerário para o 

diagnóstico, despertou sentimentos de injustiça e raiva, seja por um desconhecimento do 

real papel incumbido à atenção primária e secundária, seja pela comunicação fria da 

incurabilidade da doença e estadiamento avançado, provocados pela procrastinação do 

tratamento.  
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A categoria: “Sozinho em um deserto, pude ouvir o grito de meu silêncio” e a 

subcategoria “Escuta do indizível” mostraram uma relação de amplificação na figura 11. A 

solidão emocional percebida dificultou a aproximação com as pessoas e também o 

encontro de oportunidades para compartilhar o sofrimento com alguém. A dificuldade de 

conversar sobre experiências negativas, no que lhe coube, também induziu o isolamento 

social, aumentando a sensação de abandono. 

 Na figura 12 se pode entrever que, embora o indivíduo possa ser abalado 

espiritualmente, ao se descobrir com câncer, tornando-se “religiosamente fragilizado”, suas 

crenças também permitiram, inquestionavelmente, transitar pela experiência de sofrimento 

com mais fé e esperança, aumentando a convicção que dias melhores se sucederiam. 

Na procura por uma explicação para o fato de estarem doentes, ao mesmo tempo 

em que os participantes da pesquisa buscaram respostas na medicina, à luz de uma 

desordem genética ou orgânica, também se questionaram se não praticaram atos contra 

Deus ou em que medida estavam sofrendo as consequências de algum mal cometido na 

categoria “A pergunta por que eu e por que não eu”.  

Conflitos de natureza iminentemente religiosa e existencial podem se apoderar do 

indivíduo nesse momento. Ainda que ancorado por um sistema de orientação religiosa bem 

desenvolvido e integrado, de modo a estar mais preparado para lidar com as implicações 

negativas da R/E, o sujeito pode atravessar momentos de aflição e bem-estar, sensação de 

amparo e de abandono.  

Nesse sentido paradoxal, alguns depoentes reconheceram que a doença não é fruto 

da punição Divina, como observado na U.S “Deus não dá a doença, nós nos castigamos”, 

mas resultado de sofrimentos, cuja responsabilidade deve ser atribuída a si próprio. Por 

outro lado, sentir que decepcionou Deus, emergiu como uma via de sofrimento, e neste 

estudo foi uma causa eventual de angústia.  

A contraposição e dúvidas quanto ao papel desempenhado pela religião e a 

medicina convencional foram ilustrados ainda na figura 12, por meio da US “Conflito entre 

medicina e Deus”. Essa tensão fez parte da vivência de alguns pacientes, tendo sido 

dinâmica, e reconhecidamente tida como parte normal da experiência. A categoria 

“Paradoxos vivenciados” mostrou a sensação que os depoentes têm de estar entre um polo 

e outro (medicina e Deus), e a consciência da necessidade de um ajustamento construtivo 

para o estabelecimento de equilíbrio nesta relação.  
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Figura 4. Categoria “Redimensionando o sofrimento de “ex-sistir com o câncer”: ressignificando a 

vida partir do tratamento quimioterápico com gratidão, esperança e fé”. Rio de Janeiro, 2018. 
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Figura 5. Categoria “Lidando com as limitações impostas tratamento”. Rio de Janeiro, 2018. 
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Figura 6. Categoria “Chronos: O tempo que nos devora”. Rio de Janeiro, 2018. 
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Figura 7. Categorias: “Minha Família, minha força” e Sofrimento passado, sofrimento presente: 

Águas passadas que movimentam o moinho”. Rio de Janeiro, 2018. 
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Figura 10. Categoria: “O Sofrimento de não se Reconhecer e ser Reconhecido”. Rio de Janeiro, 

2018. 
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Figura 11- Subcategorias “O sofrimento de começar”, “Sofrimento para o Diagnóstico”, e 

“Sofrimento do diagnóstico”.  Rio de Janeiro, 2018. 
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8.  DISCUSSÃO DOS DADOS QUALITATIVOS 

8.1 Sofrimento Silenciado 

 

8.1.1 A escuta do indizível 

 

Esta categoria temática desvela zonas de sombra, de silêncios e de “não ditos”, 

moldados pela angústia de não encontrar palavras, não conseguir, ou mesmo ser incapaz de 

articulá-las. As fronteiras desses silêncios e "não ditos" perpassaram desde um sofrimento 

consciente e reprimido ao inconsciente. O último aspecto pôde ser captado, em alguns 

depoimentos, quando os participantes colocaram sentimentos negativos entre parênteses, 

como se quisessem deslocá-los para fora da experiência. Nesse entendimento, pacientes 

com câncer, com frequência, lutam para aceitar sua doença, e podem manifestar diferentes 

níveis de negação como parte de seu processo de adaptação. Apesar da tentativa de omitir 

ou mesmo negar esses sentimentos, os mesmos ficam guardados no inconsciente, (tudo 

aquilo que é inaceitável, mas faz parte de suas lembranças) e, por vezes, puderam ser 

percebidos nos gestos e no olhar dos depoentes. Esse acúmulo de sentimentos, somados ao 

sofrimento físico, fez com que alguns pacientes se mantivessem fechados durante a 

entrevista. Como um mecanismo de defesa, vivenciaram em seu próprio mundo uma dor 

difícil de ser amenizada por não ser reconhecida.   

Como visualizado nas falas abaixo, uma das maiores causas de desconforto durante 

a entrevista foi lidar e falar sobre os sentimentos, que surgiram a partir do diagnóstico. O 

tema emergiu, na maioria dos casos, como um fenômeno doloroso e de difícil aceitação. 

Os participantes experienciaram essa situação de forma amarga e cruel. Absorveram o 

sofrimento de forma tão intensa, que ficaram impossibilitados de externá-lo, tornando-o 

“aprisionado”. Com o peito encharcado de dor, não conseguiram processar e regular as 

próprias emoções, evitando compartilhar os sentimentos negativos com familiares e 

profissionais. 

Muitas coisas eu prendo para mim mesmo. Eu não consigo falar sobre 

sofrimento. É uma coisa difícil de se falar não é?…[Fala embargada. Coloca a 

mão no peito por diversas vezes durante a entrevista. Olhos lacrimejando. Olhou 

diversas vezes para as paredes da sala, e evitou um contato direto com o 

entrevistador.] Eu guardo essas coisas e não tenho como soltar. Eu peço a Deus 

no meu coração que tudo dê certo. E49 
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Eu senti que o mundo para mim havia desabado... Ele passou para mim de uma 

maneira que me senti triste. E6 [Refere-se ao momento que recebeu o 

diagnóstico do oncologista. Solicitou a oportunidade de escrever sobre seus 

sentimentos, pois seu sofrimento era demasiado para comunicar-se através de 

palavras. A face se apresentava ruborizada, e as mãos trêmulas. Transcreveu seus 

sentimentos em uma página, após serem formuladas as perguntas de cunho 

fenomenológico, agradecendo a oportunidade de participar do estudo e contribuir 

para uma assistência mais digna.] 

 

…graças a Deus eu comecei o tratamento, então me sinto bem melhor. E66 

[Paciente portador de câncer de cabeça e pescoço. Apresentando radiodermite 

importante. Evitou falar sobre as experiências de sofrimento na entrevista. 

Apresentava olhar entristecido, não referindo em momento algum, a angústia 

com a deformidade física em sua face e odor fétido proveniente da ferida 

tumoral. Teve o tratamento suspenso por toxicidade após encaminhamento 

médico, realizado pelo entrevistador. Quando questionado sobre os efeitos 

colaterais do tratamento, disse estar tudo bem]. 

 

 

O participante E66 apresenta CEC de orofaringe, fato que limitou o tom de sua voz. 

Durante toda a entrevista dirigia seu olhar para baixo, evitando o contato visual com o 

entrevistador. Manteve a testa franzida, em alguns momentos, formando palavras 

lentamente. Respondeu as questões de forma apática e parecendo estar disperso. Evoluiu 

com mucosite e radiodermite importante (Grau 3 na escala RTOG), secundários ao 

tratamento combinando radioterapia à cisplatina de alta dose. Ainda assim, relatou sentir-

se bem e sem desconforto. O exame físico posterior revelou hipertensão e taquidispneia 

leve. A consulta de enfermagem, realizada após a entrevista fenomenológica, possibilitou a 

identificação de toxicidade impeditiva à continuidade do tratamento, o que culminou na 

suspensão desse pela equipe médica. 

Sintomas físicos e manifestações psicológicas, que acontecem durante um estado de 

sofrimento agudo, podem resultar de uma hipoatividade ou hiperatividade psíquicas. 

Enquanto a tristeza é indicativa de hipoatividade, a irritabilidade e raiva podem ser 

derivadas de uma hiperatividade nas situações de estresse151. Aitken (1975) relatou, em seu 

estudo, que a insônia, hiperventilação e taquicardia são sintomas de socorro, 

frequentemente, observados no indivíduo aflito 152.  

Tem sido teorizado que os processos de sinalização estão intimamente relacionados 

com o desconforto do comunicante para expressar seu sofrimento. Em um sentido 

empírico, a sinalização se refere à forma atual que a comunicação assume. A mesma pode 

ser verbal, falada, diretamente, através de palavras e de suspiros, ou não verbais. A última 

categoria pode ser percebida em uma expressão carrancuda, testa franzida, silêncio, gestos, 

postura corporal ou simplesmente choro151,153. Neste enquadramento, o exame dos 
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participantes E6 e E66 revelou alterações físicas que comunicaram a presença de um 

sofrimento difícil de ser verbalizado, o que a mostra a importância da avaliação de sinais 

clínicos, que indiquem um estado de sofrimento não expresso por meio de palavras. 

Com um olhar atento, é possível captar sinais simples de sofrimento em uma 

conversa, como rubor, inquietação e nervosismo. Um breve exame físico é mais que 

suficiente para identificar, através do toque, as mãos quentes do paciente devido ao 

aumento do fluxo sanguíneo. Outros sinais e sintomas identificados podem ser a 

taquicardia, a hipertensão, o aumento do tono muscular, a fadiga e a sudorese. É 

importante considerar que os pacientes em sofrimento, apresentando uma hiperexcitação 

fisiológica e psíquica, frequentemente, ouvem apenas aquilo que querem ouvir, ignorando 

ou modificando, involuntariamente, a realidade a sua volta. Tal fato dificulta ainda mais a 

avaliação do sofrimento em suas múltiplas dimensões nestes casos152. 

Segundo estudos, a dificuldade para identificar e comunicar, verbalmente, 

sentimentos e emoções, constitui fator de risco para o agravamento ou o prolongamento do 

sofrimento, levando, com frequência, a respostas disfuncionais como negação, raiva e 

depressão. Neste sentido, a dificuldade em expressar sentimentos, designada como 

alexitimia, pode predispor pacientes aos quadros de ansiedade e ira. Cabe assinalar que 

quanto mais baixo o nível socioeconômico, maiores podem ser os níveis de alexitimia154. O 

câncer de cabeça e de pescoço, por sua vez, tem no desemprego, na baixa renda, no 

tabagismo, no alcoolismo e no déficit de higiene, importantes fatores de risco155, que 

contribuem para a incidência e a gravidade de alexitimia nessa população de pacientes. 

Quando impedido de estabelecer uma comunicação com o meio, o sujeito pode 

sofrer consequências tanto nos aspectos psicológicos quanto sociais, o que traz sérios 

prejuízos para sua qualidade de vida156. Além do impacto psicossocial, pacientes 

oncológicos com dificuldades para comunicar a dor e o sofrimento se encontram mais 

vulneráveis às iatrogenias nos serviços de saúde. Conforme visto com o depoente E66, 

portador de câncer de cabeça e de pescoço, houve sério risco de complicações. Cita-se a 

piora evolutiva da mucosite, da radiodermite (descamação úmida confluente no G3) e 

osteoradionecrose. A identificação dos sinais de toxicidade impeditivos da continuidade da 

QTA pelo entrevistador evitou o surgimento de tais consequências. 

A expressão “Câncer de Cabeça e Pescoço” é comumente utilizada para descrever 

tumores malignos do trato aerodigestivo superior. Estão incluídos nessa denominação, 
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tumores de cavidade nasal, seios da face, lábios, boca, glândulas salivares, garganta ou 

laringe153. O tratamento para carcinomas de cabeça e de pescoço se baseia na associação de 

radioterapia, de quimioterapia, cirurgia para a retirada do tumor e/ou reconstrutiva e 

reabilitação155. A radioterapia e a quimioterapia surgiram, entretanto, como alternativas 

para o paciente E66, com câncer avançado  e sem possibilidades de ressecção cirúrgica155. 

A quimioterapia de indução com cisplatina e docetaxel foi indicada durante três 

ciclos, com tratamento radioterápico na sequência, associando-se CDDP na dose de 

100mg/m2. Tal estratégia se constituiu em abordagem viável para o aumento na sobrevida. 

Contudo, a quimioterapia em alta dose, quando associada à radioterapia, eleva o potencial 

para efeitos colaterais, ocasionando prejuízos significativos à qualidade de vida do 

paciente155,157. A incidência aumentada de complicações orais e cutâneas durante o curso 

de tratamento, alerta enfermeiros para o risco de sofrimento físico e sociorrelacional a que 

estão expostos esses pacientes.  

Suporte emocional ineficaz, rede social insuficiente e enfrentamento voltado para 

negação do problema são preditores de depressão98, devendo ser observados pelo 

enfermeiro no acompanhamento desses pacientes.    

Seguindo este pensamento, o CEC de cabeça e de pescoço afeta não somente a 

saúde geral e mental, mas também a aparência, o emprego, a vida social e familiar. As 

sérias mudanças no funcionamento do trato aerodigestivo superior impõem grande carga 

de sofrimento decorrente do isolamento social, pois o câncer de cabeça e de pescoço, além 

de ser desfigurante, afeta a fala, a audição, a respiração e a deglutição, funções essenciais à 

interação social 157. No que tange à dimensão física do sofrimento, apesar de seu relato ter 

sido omitido durante a entrevista, o mesmo pôde ser percebido através do comportamento, 

dos gestos e da expressão do participante E66. 

Nesta linha de raciocínio, o sofrimento manifestado através da linguagem corporal 

requer uma interpretação de sinais que dão a entender que algo não funciona bem, ainda 

que não esteja consciente para o sujeito. Porém, a negação ou omissão do sofrimento físico 

não outorga ao indivíduo a total responsabilidade daquilo que lhe ocorre. Nesse sentido, 

estudos têm considerado a orientação de pacientes como aspecto fundamental a ser 

valorizado, pois pacientes não informados previamente sobre toxicidade e intervenções 

para controle dos efeitos adversos podem experimentar maior sofrimento físico e 

psicossocial em relação aos pacientes informados158. Embora o sofrimento psicológico 
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nem sempre resulte em dano permanente a um indivíduo, sempre existe um impacto 

negativo se este está presente. Este efeito negativo pode ser medido em pacientes com 

capacidade de verbalização prejudicada através de escalas, como o IESSD proposto por 

Gameiro138, o SDS (McCorkle & Young, 1978) 159, Escala de Medida de Manifestações de 

Estresse Psicológico (Massee' 2000) 160 e a Escala de Estresse Relacionada à Fadiga 

induzida pelo Câncer (Holley 2000)161.  

Situações como a ansiedade e o medo nos pacientes com doenças potencialmente 

incuráveis e recém-diagnosticadas, a exemplo do câncer ou AIDS, podem contribuir para o 

desenvolvimento de sofrimento psicológico. Enfermeiros devem sempre avaliar os 

pacientes quanto à presença e intervir adequadamente. Os atributos apresentados nesta 

categoria fenomenológica servem como uma ferramenta útil para essa avaliação. Se um 

paciente está passando por sofrimento psicológico, uma intervenção de enfermagem se 

torna necessária. Ainda que o paciente não seja capaz de expressar seu sofrimento em 

palavras, é moral e eticamente reprovável a omissão de uma assistência digna nestas 

condições. Desta maneira, pacientes com câncer de cabeça e de pescoço e do sistema 

nervoso central devem ter um olhar cauteloso por parte da equipe, devido aos 

impedimentos da fonoarticulação observados, com mais frequência, nesses diagnósticos. 

 Vale ressaltar que as sequelas de tratamentos, como radioterapia e cirurgia, 

também acarretam alterações e perdas da voz. A perda e a modificação na voz podem advir 

tanto em consequência de intervenções cirúrgicas (laringectomias totais e parciais) como 

toxicidade da quimioirradiação (xerostomia, trismo, paralisia facial e mucosite).  

Estudos recentes têm demonstrado considerável impacto dos déficits de 

comunicação na qualidade de vida de pacientes laringectomizados. A fluência e a 

independência discursiva, limitadas pela doença de base e intervenções terapêuticas, têm 

colocado estes pacientes em um cenário de isolamento linguístico e de silêncio que lhes foi 

imposto. O sofrimento sociorrelacional, em resposta a um desvio no padrão de 

comunicação, acarreta mudanças no comportamento dessas pessoas, que podem culminar 

em atitudes de embotamento afetivo, dificultando a comunicação do sofrimento.  

Merleau-Ponty defende que uma consequência da limitação da atividade linguística 

é a ausência da passagem direta das vivências sensíveis para as inter-relações sociais. 

Assim, as significações criadas pela fala originária de um sujeito não poderão ser 

retomadas por outros, indisponibilizando este recurso de interação social118.  
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Uma avaliação funcional da comunicação de pacientes após a laringectomia total, 

em 2012, mostrou que 73,3% dos pacientes referiram um escore de 5 (totalmente 

verdadeiro) na escala de Likert para os itens: “o meu modo de falar requer um esforço de 

vontade maior” e “o meu modo de falar requer uma motivação maior”; 60% dos 

entrevistados pontuaram também com um escore de 5 o item: “Tem pessoas na família que 

não conversam comigo porque não entendem a minha fala”.  Dessa forma, a necessidade 

de repetição, por outro alguém para traduzir a fala e a finalização da conversa por pessoas 

que não compreendem a fala destes pacientes 162 pode desmotivá-los a comunicarem a dor 

e o sofrimento.  

Uma pesquisa entrevistou pacientes durante o período de internação em Taiwan, 

coletando informações sobre traumas passados, fatores de risco para o suicídio, sintomas 

depressivos, desesperança e comunicação de angústia mental. Os resultados indicaram que 

apenas 5,7% dos participantes comunicaram preocupações referentes à saúde mental, e que 

apenas 12,3% estavam dispostos a falar sobre problemas de ordem mental. Entre os 69 

(30%) participantes deprimidos (escore PHQ-9 ≥ 10 pontos), a taxa de indivíduos que 

mencionaram o diagnóstico foi baixa (8,7%), sendo o desejo de falar sobre sofrimento 

mental, também baixo (10,3%)163 . 

Segundo o estudo, a comunicação do sofrimento mental foi difícil e pouco 

realizada. Entre as barreiras estiveram presentes impedimentos atribuídos pelos 

participantes à própria medicina, os aspectos culturais, os problemas psicossociais, e as 

percepções subjetivas163. Em algumas culturas, manifestar sofrimento e procurar por ajuda 

pode ser considerado um sinal de fraqueza de caráter pessoal, de imaturidade e de 

indisciplina em gerir os próprios problemas164.  

Acredita-se que o nível de escolaridade também se constitua em obstáculo potencial 

à comunicação do sofrimento, como visto nos participantes desta categoria, seja por uma 

dificuldade em encontrar as palavras apropriadas 165, seja por um constrangimento sentido 

ao se expressarem.  

Outras barreiras foram identificadas na literatura, como a falta  percebida pelos 

pacientes de um “espaço seguro” para discutirem seus medos, a espera de iniciativa dos 

profissionais, e assumir por conta própria que a equipe de cuidadores está ocupada demais 

para atender os aspectos emocionais do sofrimento165,166  
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Assim, descobrir novas estratégias para ajudar pacientes a comunicarem o 

sofrimento mental, espiritual e emocional tem se tornado uma importante questão de 

pesquisa para a enfermagem, pois muitos profissionais ainda carecem de habilidades para 

identificar o sofrimento de pacientes com capacidades verbais e não verbais prejudicadas. 

A escuta empática, nestas situações, pode melhorar a comunicação, conectando mais 

enfermeiros aos pacientes sob seus cuidados. 

Escutar alguém, empaticamente, implica, em certo sentido, em uma abdicação de si 

em favor do outro. É acolher sua palavra, desde a mais corpórea até a não pronunciada. 

Torna-se imprescindível na comunicação perceber qual sentido tem a mensagem para 

quem a transmite. Essa acolhida deve ser, ao mesmo tempo, física, psicológica e espiritual, 

considerando o homem em toda a sua inteireza. Desta maneira, o terapeuta não deve ser 

uma “pessoa de quem se supõe saber”, mas uma “pessoa de quem se supõe saber 

escutar”167 . 

 Para sanar tais dificuldades, novas investigações qualitativas serão necessárias a 

fim de compreender e de contextualizar culturalmente o fenômeno que se apresenta, pois o 

sofrimento está além da experiência de um indivíduo isolado. Como interpretado por 

Scheper-Hughes e Lock, trata-se do vivido no seio de uma sociedade, conectado ao ethos 

de uma cultura, em que o indivíduo transmite e recebe impressões do grupo social a que 

pertence168.  

 

8.1.2 Quando o sofrimento não pode ser verbalizado… 

 

A realização da laringectomia como modalidade de tratamento realizado por 

pacientes com câncer de cabeça e de pescoço, traz mudanças temporárias ou permanentes 

para suas vidas, causando medo e prejuízos à autoimagem, principalmente, pelo 

desfiguramento facial. A retirada total ou parcial da laringe, órgão nasal responsável pela 

vocalização, pode envolver a cartilagem, a tireoide, as cordas vocais, e a epiglote. Em se 

tratando de laringectomia parcial, a traqueostomia é temporária, permanecendo de 7 a 30 

dias. A laringectomia total, entretanto, requer traqueostomia permanente, provocando 

afasia definitiva169. 

Nestas situações, para que se produza resultados de impacto na assistência prestada, 

os enfermeiros devem primeiro estabelecer uma relação de confiança. “A ajuda mais 
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poderosa para reduzir o sofrimento na maioria dos pacientes com capacidade de 

comunicação prejudicada é a própria relação clínica”. Para Watson, milagres podem 

acontecer quando o cuidado se desenvolve em um nível de relação transpessoal em sua 

extensão máxima 41. 

A autora, em sua Teoria Transpessoal de Cuidado, considera que resultados de 

enfermagem devem se estender para além de procedimentos bem-sucedidos, como cura ou 

boa paliação. Devem se assentar sobre significado de valores, através de uma alta 

capacidade de veneração da pessoa, enquanto espaço misterioso, dimensão única, 

exclusiva e espiritual. Adentrar profunda e verdadeiramente neste universo de 

possibilidades é mais que um galgar físico112. Quando um espaço fenomenológico é 

formado, ocorre o que a autora denomina de “Experiências da Consciência”, e as tarefes de 

decodificar, de decifrar e de perceber o sentido da mensagem que o paciente envia fluem 

naturalmente. 

Na prática, estudos indicam que três estratégias diferentes podem ser usadas para 

detectar ou medir o sofrimento, inclusive em pacientes com capacidades prejudicadas para 

o seu relato. Descreve-se a investigação qualitativa, bem exemplificada no método 

fenomenológico, a investigação quantitativa, por sua vez, realizada através de escalas, 

sendo, por fim, complementadas pela prática clínica168, que reconhece o sofrimento 

baseado na intuição treinada do profissional170. De qualquer maneira, independentemente 

do método utilizado, começar uma avaliação do sofrimento perguntando ao paciente como 

ele se sente, ainda é o padrão-ouro.  

Todas as estratégias mencionadas anteriormente pressupõem que o paciente pode 

sofrer em silêncio e enviar mensagens de que algo não vai bem, devendo ser 

decodificadas168. Por conseguinte, a única maneira de se conhecer e de intervir no 

sofrimento do outro, nestas situações singulares, é se manter aberto a todas as 

possibilidades de reconhecimento e de alívio, descobrindo de fato, o que o faz sofrer171.  

Uma vez reconhecido o sofrimento, é preciso avançar para o segundo passo, 

objetivando-se aliviar ou reduzir o estresse, sendo primordial compreender as necessidades 

afetadas mais valorizadas pelo indivíduo dentro de um problema, a fim de diminuir a 

ameaça percebida, e restabelecer o senso de controle sobre a situação. Deste modo, será 

possível promover mecanismos de enfrentamento eficazes.  
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Pode ser necessário envolver profissionais de outras áreas do conhecimento, como: 

psicólogos, psiquiatras, conselheiros pastorais, assistentes sociais e fonoaudiólogos. Se 

uma abordagem multidisciplinar for indicada, os enfermeiros podem atuar como 

intermediários de forma a garantir que os profissionais mais requeridos e habilitados para 

cada caso se envolvam no cuidado151. 

Pelo exposto, a comunicação de sofrimento em suas múltiplas dimensões durante o 

tratamento quimioterápico se reveste de grande importância para o enfermeiro que 

administra a terapia antineoplásica. Possibilita a identificação de diagnósticos de 

enfermagem vitais, como: sofrimento espiritual, religiosidade prejudicada, ansiedade, 

medo, risco para suicídio e dor. A carência de estudos com esta questão de pesquisa, 

constatada em revisões integrativas e sistemáticas, mostra que pouco se sabe sobre o que 

afeta a comunicação de sofrimento no ambulatório de quimioterapia adulto. A 

complexidade do tema aponta para a necessidade de uma abordagem integradora na 

avaliação do sofrimento. O uso de escalas pode ser complementado com questões amplas, 

dando voz aos pacientes que disponham desse meio de comunicação, além de oportunidade 

para discutirem suas experiências.  

Quando o silêncio não é uma escolha, mas uma consequência do curso da doença 

ou do tratamento, uma perspectiva fenomenológica ainda permite análise de gestos, da 

fisionomia, do olhar, dos movimentos corporais e outras informações subjacentes ao 

discurso. Esses elementos não devem ser negligenciados em virtude da riqueza de 

informações que oferecem172 durante a escuta empática do indizível.  

Por conseguinte, nos depoentes portadores de câncer de cabeça e de pescoço, apesar 

de impossibilitados de se comunicarem verbalmente, o sofrimento e o sentido gestual das 

palavras correspondem a padrões da experiência muda do corpo. Traduzem uma 

inteligibilidade corporal espontânea, que não calcula ângulos e distâncias antes de seu 

movimento. O estudo da “fisionomia das palavras”, patente no método fenomenológico, a 

tornam uma camada originária de significação que permite apreender as experiências 

típicas do corpo118. 

Este estudo pôde demonstrar que métodos mistos podem conferir maior riqueza de 

dados, melhorando a compreensão do fenômeno sofrimento nas condições mais adversas, 

pois a linguagem é apenas uma de suas vias de expressão.  Reservava-se, anteriormente, 

uma atitude de impotência diante daquilo que não pode ser posto em evidência. 
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8.2 O Sofrimento de não se reconhecer e ser reconhecido  

 

Uma das causas que contribui para o sofrimento é a falta de credibilidade e 

interesse que alguns profissionais de saúde têm em ouvir as experiências de seus pacientes. 

A negação do sofrimento ou esquiva por parte de profissionais, além de não ter efeitos 

analgésicos, podem infligir maior dor, adicionando mais sentimentos negativos.  

Alguns profissionais ainda duvidam das manifestações do paciente e até atribuem 

suas reações a alguma instabilidade psíquica. Essa situação foi definida como despacho, 

que consiste em "reconhecer o sofrimento do paciente, mas processá-lo de tal forma que 

sua imagem ou autoestima sejam rebaixados”173. 

Neste panorama, o indivíduo com câncer sofre, enquanto um ser-no-mundo, uma 

redução de seus ideais, não só pela facticidade da doença, mas também pelas atitudes 

impositivas e imperativas daqueles que se ocupam de seu cuidado. O indivíduo, muitas 

vezes, deixa de ser considerado como alguém capaz de tomar suas próprias decisões, e 

passa de um ser atuante, a um ser humilhado. O seu querer não é mais um querer próprio, é 

o querer de outras pessoas, uma vez que suas necessidades de cuidados, não sendo suas, 

pertencem aos profissionais de saúde, responsáveis por reger seu tratamento174.  

 

Veio o resultado que o médico deu, de que vou ter que fazer a rádio e a quimio. 

Eu não sei como é, mas para começar eu já não gostei, porque eu tenho uma 

deficiência. E botaram o cateter no braço que eu não queria, porque é o que uso 

e eu sou deficiente. Para mim, esta situação me incomodou muito. Não consigo 

nem escovar os dentes. Uma coisinha básica eu não faço depois que colocou o 

cateter, porque sou deficiente. Eu não gostei, porque o profissional não tentou 

colocar deste lado. Isto teve muita importância para mim. Eu não queria o 

cateter do lado que eu tenho mais capacidade. Este lado é o que mais uso. 

Então, isto está me prejudicando, porque está dolorido, e eu preciso ir ao 

banheiro e escovar os dentes. Eu não estou podendo cuidar do meu próprio 

corpo [Choro. Repete 3 vezes a mesma fala. Suspira e soluça durante esta fase da 

entrevista.] E8 

 

A depoente acima esboça seu descontentamento ao ter que aceitar a colocação de 

um dispositivo de acesso vascular central (PICC) no braço que mobiliza para realização 

das atividades da vida diária. Foi proposto para a paciente o protocolo quimioterápico 

CDDP+5-FU. Tal protocolo requer um cateter central para administração de fluorouracil 

em alta dose. Este quimioterápico é administrado em infusão contínua durante 4 dias no 

regime indicado, com riscos de dano ao acesso vascular e tecidos adjacentes se 
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administrado por via periférica. Cabe acrescentar que a colocação do PICC beneficia a 

paciente por dispensar a punção percutânea, além de proporcionar conforto e segurança 

durante a infusão domiciliar.  

Em que pese os benefícios conferidos ao cateter, explorar com o paciente outras 

opções disponíveis de acesso vascular ou local de inserção, fortalece sua autonomia e 

assegura seu direito de escolha. Neste sentido, o acesso de pacientes à informação, para 

fundamentar a escolha livre e responsável, representa o princípio básico e o direito legal na 

implantação de cateteres. Familiares e responsáveis têm o direito de conhecer as opções de 

tratamento disponíveis, benefícios, riscos e custos esperados175. 

O profissional de saúde, assumindo uma postura autoritária e defensiva, pode fazer 

com que as ações de cuidado, como explicitado acima, percam seu caráter originalmente 

interativo, em que a pessoa a ser cuidada possa participar e se tornar corresponsável pelas 

condutas tomadas em prol de sua saúde176.  

Por este meio se reveste de importância pensar acerca da humanização na 

assistência não apenas como uma questão de direito e ética, mas como ato de acolher o 

outro como único. Em outras palavras: acolher a preferência do paciente, pois é ele quem 

utilizará o dispositivo, uma vez que o mesmo será colocado em seu corpo. O único remete 

à singularidade, aspecto constantemente esquecido em um modelo tecnicista de atenção à 

saúde, cada vez mais propenso à objetivação do sujeito. A singularidade pensa a alteridade 

sem impor um modo de ser que desconsidere as características próprias do indivíduo. Isso 

requer um olhar amalgamado e atento para com a experiência e a compreensão de outrem, 

capaz de equilibrar consensos e dissensos na assistência177. 

A ostomização e colocação de cateteres foram também relatadas como uma das 

grandes dificuldades enfrentadas pelos pacientes, causando dificuldades em reconhecer o 

próprio corpo e aceitar as mudanças provocadas pelo tratamento. Situações 

constrangedoras foram destacadas, como o uso de bolsas de colostomia. Houve relatos de 

isolamento social, limitação de atividades na água e prejuízos na convivência com 

familiares e amigos, conforme descrito a seguir.  

É também um cateter que eu carrego. Um troço que não pode molhar. 

Antigamente eu fazia atrás [evacuar] agora é só na frente[bolsa de colostomia]. 

É complicado, ter que fazer [evacuar] e ter [o cateter]‼‼E19 

A bolsinha eu não gostei não. Disto tudo, eu não gostei da bolsinha. Eu não 

posso sair, fica fazendo barulho. E20 
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Quando a aceitação ocorre, a bolsa de colostomia pode ser percebida como recurso 

de vida e não de morte, uma vez que torna possível a sobrevivência frente ao câncer. 

Quando não ocorre, pode resultar em dificuldades para se socializar, e se constituir em 

mais um fator a comprometer seriamente a qualidade de vida de seus portadores. Assim 

sendo, é de fundamental importância que profissionais possam contribuir com pacientes 

ostomizados na elaboração do luto causado pela perda das funções esfincterianas, 

fornecendo apoio para aceitar sua condição e trabalhar perspectivas futuras178. 

 

A única parte que me deixou triste foi eu não poder cuidar do meu corpo 

[Paciente apresenta hemiparesia em dimidio esquerdo]. E8 

 

A tristeza de sentir o braço direito inutilizado mostra que a depoente retomou um 

esquema corporal de que até então não tinha se dado conta, pois muitas pessoas, não 

obstante possuírem um corpo material com estrutura íntegra, não mentalizam nas partes 

que o constituem, nem mesmo em sua funcionalidade preservada. Porém, quando uma 

dessas partes está afetada ou tem sua função limitada, para a mesma se volta toda a 

atenção. Normalmente, quando  se pega algo com uma das mãos, não se reflete sobre sua 

conexão com o antebraço, braço e ombro: nem por isso tais partes deixam de existir ou de 

estarem presentes179. Esta é a compreensão em uma perspectiva Merleau-Pontiana, isto é, 

aquilo que se mostra em perfil, mas que arrasta consigo todos os demais. 

O corpo neste paradigma de reflexão é um meio de encontro e de desencontro com 

o mundo, no qual o sujeito perceptivo acredita alcançar o próprio mundo por meio dele. 

Trata-se de uma conexão desvelada através da fé perceptiva, na medida em que parte de 

uma consciência pré-reflexiva que não acredita ser possível atingir o mundo tal como ele é, 

senão por meio de estruturas corporais intactas. 

Sob este ângulo é possível extrair de Merleau-Ponty que o mundo não se reduz 

somente ao que se percebe em uma proximidade absoluta, esse também por vezes se situa 

em uma distância inarredável, pois sua presença é dependente de condições corporais que 

podem ser insuficientes para dispô-lo em sua totalidade. 

O estranhamento e a distorção da imagem corporal também são evidentes na fala do 

participante E19, que demonstra sofrimento com a presença do cateter e a bolsa de 

colostomia. Ambos se mostram exteriorizados no corpo, denotando, publicamente, o curso 

de uma doença grave. Podem gerar constrangimento, já que em geral despertam a 

curiosidade e são motivos de comentários no meio social.  
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Em sua obra Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty (1975) expõe que a 

percepção que cada ser humano tem do corpo é indissociável da percepção que o mesmo 

tem do mundo, isto é, cada ser vê o mundo através de seu próprio corpo. A imagem 

corporal é concebida em um contexto de movimento intencional a influenciar o viver do 

homem no mundo. Se o corpo se desfigura, a pessoa passa a viver aparentemente em um 

mundo sem mundo179. 

A aceitação de mudanças radicais no corpo e estilo de vida leva ainda a reflexões 

da própria identidade, cujos significados foram construídos no decorrer de sua experiência 

de vida180. O espanto e a angústia causados pela cirurgia são evidenciados no depoimento 

do informante, que mostra perplexidade e descontentamento com o fato de estar 

impossibilitado de evacuar normalmente. Apesar de a colostomia ser uma condição 

permanente em seu caso, o tempo com o dispositivo (superior a dois anos) propiciou uma 

adaptação em termos de autocuidado, não aceitação da nova condição, como desvelado na 

fala do depoente E19. 

Outros relatos de pesquisas envolvendo vivências de pacientes com câncer durante 

o tratamento oncológico corroboram com o constituinte acima176. 

 

Eu mesma não estava com sentimento nenhum. Eu não sei o que eu estava 

vivenciando naquela hora. As pessoas tentavam colocar em minha cabeça o que 

iria acontecer, do tipo: “tenha força, você vai superar isso, você é forte.” As 

pessoas estavam colocando um sentimento em mim que não era meu. […] Não 

sei se foi de um vazio [faz longa pausa e tem olhar pensativo]. E7 

 

 

O diagnóstico de câncer também está associado com a angústia e uma sensação de 

vazio, marcada por uma (des)identidade que não permite reconhecer sentimentos e 

emoções próprias, como descrito na fala da participante E7. O doente é, muitas vezes, 

impelido a uma introspecção que o leva à revisão de valores e a reflexão sobre o sentido de 

sua existência172. 

 

8.3 Esperando o (IN) esperado 

 

8.3.1 O sofrimento do diagnóstico 

 

Esta categoria revela o sofrimento dos participantes com a descoberta do câncer e o 

impacto que sentiram ao receber o diagnóstico. Muitos pacientes se mostraram 
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visivelmente assustados com os sinais e os sintomas provocados pela doença na fase 

aguda. Tal fato pode ser constatado na fala dos depoentes, conforme visualizado nos 

trechos abaixo.  

Com o problema de reto que eu tive, começou a sair sangue, sangue, sangue…e 

eu vendo aquilo, fazendo, fazendo, fazendo…E19 

Eu tive dois episódios que eu pensei que iria morrer. Eu andava para o ar. Eu 

não quero mais sentir aquilo. Foi horrível. E51 

Eu sentia dores horríveis neste caroço. Eu não podia tossir e espirrar, 

entendeu‼! Eu precisava subir e descer para amortecer a dor. E76 

 

 

O entrevistado E19 é portador de câncer colorretal, e se referiu ao sangramento 

apresentado com expressão de pavor e de espanto ao rememorar a situação vivenciada. O 

participante E51 desenvolveu síndrome de veia cava superior e dispneia intensa, quando 

foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar. Ao recordar os episódios de dispneia, 

revelou trauma psíquico e temor ante a possibilidade de cursar novamente com os mesmos 

sinais e sintomas da fase diagnóstica. Na fala do depoente E76, com mieloma múltiplo, 

percebe-se a presença de dores cruciantes, muito comuns e de difícil controle em 

decorrência do envolvimento ósseo e lesões líticas. Nos três casos é evidente o sofrimento 

físico, emocional e psicológico, provenientes do desespero ante a gravidade dos sintomas 

apresentados e as dificuldades para o diagnóstico, haja vista a inespecificidade da maioria 

dos sinais e sintomas. 

Muitos participantes também demostraram sofrimento com a “maneira como 

receberam o diagnóstico”, descrevendo a experiência como um “baque”. Choque foi outra 

resposta presente na fala de vários entrevistados, com resultados similares encontrados em 

outro estudo. Na investigação da experiência de homens no momento em que receberam o 

diagnóstico de câncer de próstata, a palavra choque foi relatada no discurso de dezesseis 

homens entrevistados. Os participantes referiram que ficaram chocados com a notícia, 

como disse um deles no estudo: “Eu estava totalmente em choque….”181.  

A palavra “Choque” pode ser interpretada como o “susto” de se deparar com o 

diagnóstico, quando não se tinha noção de que os sinais e os sintomas apresentados, 

inicialmente, representavam algo mais sério; pode remeter à transição brusca de uma fase 

de negação para a aceitação da realidade; ou simplesmente, reportar-se à forma 

intempestiva com que a notícia foi transmitida. 
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De qualquer maneira, a imagem aniquiladora do câncer, somada ao modo com que 

receberam o diagnóstico, contribuiu para deflagrar o choque sofrido no momento em que o 

mesmo foi definido. Os seguintes trechos das entrevistas podem ilustrar o fenômeno: 

  
Foi um choque para mim. O médico chegou perto de mim dizendo que eu estava 

com um tumor. E6 

…aí o médico me atendeu, olhou os exames, e sem mais nem menos ele falou: 

“Olha só, você está com câncer.” Eu achei um absurdo o médico falar 

abertamente assim para mim, que eu estava com este problema. Eu achava que 

ele podia falar de outra maneira… 

...Olha, eu só não caí no chão, porque eu estava sentado. Foi um baque grande o 

que o médico falou comigo. Eu não estava esperando. E23 

É um baque você saber que está com esta doença, é muito forte. De início eu 

fiquei bem assustado. Eu fiquei bem chateado, e passei uns dias mal mesmo. E5 

Ele passou para mim de uma maneira que me senti triste. E6 [Refere-se ao 

momento que recebeu o diagnóstico do oncologista. Solicitou a oportunidade de 

escrever sobre seus sentimentos, pois seu sofrimento era demasiado para 

comunicar-se através de palavras]. 

Aí quando eu soube o médico foi direto e claro e falou: Olha, você está com 

câncer, está aqui escrito, mas eu sou analfabeta para isso. O que tinha ali???E7 

 

 

A fala da depoente E7 chama a atenção. A mesma demonstra sofrimento e 

indignação com o hiato existente entre o laudo comunicado e seu nível de escolaridade. Ao 

mesmo tempo em que esperava receber uma informação clara, também desejou que esta 

fosse alentadora. Sugere-se que ao comunicar o diagnóstico se utilize de uma linguagem 

mais “concreta”, porém simples para explicar a doença e o tratamento. Isso facilita o 

entendimento, proporciona maior adesão e participação do cliente nos cuidados prescritos. 

Mesmo que o paciente tenha um alto grau de instrução, este está também abalado 

emocionalmente ao receber a notícia, e uma linguagem médica própria da categoria deve 

estar adequada às habilidades de compreensão182. 

Inteirar-se das fases pelas quais a notícia da perda (de vida ou da saúde) é 

processada, deve ser de conhecimento dos profissionais que assistem pacientes com 

câncer. Brunner e Suddarth descrevem quatros fases para o processo de choque do 

diagnóstico, sendo: a fase da lamentação, que consiste em aceitar a verdade da perda nas 

dimensões intelectual e emocional, com flutuação entre a crença e a descrença; a fase de 

superação da dor; a fase do ajustamento ao meio, com o desenvolvimento de novas 

habilidades e papéis; e a fase do afastamento emocional do objeto da perda, reconhecendo 

a necessidade de imprimir continuidade à própria vida 4.  

Médicos, enfermeiros e psicólogos só poderão enfrentar tais situações de 

comunicação de diagnóstico e prognóstico graves se para isso estiverem preparados 
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intelectual e emocionalmente. Resultados positivos serão mais bem alcançados, quanto 

mais humanizados forem os contextos, em que esses estejam inseridos. Se a filosofia de 

trabalho da equipe tiver a humanização como um princípio e valor fundamental para o 

cuidado, as dificuldades na comunicação serão cada vez menores183, diferentemente dos 

resultados encontrados neste estudo. 

O diagnóstico, quando fornecido de forma intempestiva e sem respeito aos desejos 

do paciente ou sua capacidade de suportá-lo, pode ocasionar iatrogenia grave, assim como 

"a ausência” ou “informações insuficientes” são tidas como causadores de sofrimento aos 

pacientes e familiares. É fundamental considerar que todo encontro clínico implica 

comunicação, e isso poderá ser mais ou menos benéfico, conforme a capacidade do 

profissional estabelecer empatia com o paciente e facilitar a expressão de seus sentimentos.  

Tendo em vista os aspectos apontados pelos participantes sobre o sofrimento de 

receber o diagnóstico, surge uma densa discussão sobre como contar, em que momento 

contar, quem deve contar e o impacto que pode ter a presença de familiares na ocasião. 

Convém ressaltar que, apesar da comunicação do diagnóstico competir ao médico 

responsável, conforme previsto em seu código de ética profissional, a forma de fazê-lo 

deve ser de conhecimento de todos, inclusive do enfermeiro, uma vez que esse profissional 

permanece um tempo considerável ao lado do paciente184. Ademais, esse profissional é o 

responsável pela implementação do tratamento oncológico prescrito.   

Algumas vezes, a família decide esconder a verdade para poupar o paciente de 

encarar a dor de ter uma doença grave, principalmente, quando a idade é avançada. O 

paciente percebe, entretanto, algo de errado nos atos e nos olhares dos familiares que 

expressam preocupações e emoções omitidas. Além de o paciente ter que lidar com sua 

doença, ele poderá ter que lidar com mais este sofrimento: será que estou sendo traído e 

enganado pela minha família? Recomendações atuais, neste ponto de vista, têm sido 

informar o paciente de acordo com o quanto ele esteja preparado para receber de 

informação a respeito de sua doença e de seu tratamento. Por conseguinte, devem ser 

observados sinais e parâmetros do quanto ele deseja e suporta saber. Há, entretanto, um 

consenso entre peritos que falar a verdade, parece sempre a melhor atitude, exceto em 

situações bem singulares182,184. 

Quando eu descobri me senti muito desconfortável, mas eu já desconfiava. E2 

Me senti abalado no momento, mas com toda a fé em Deus me recuperei. E4 
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Eu falei com uma pessoa do meu trabalho que minha vontade era me jogar em 

frente a um carro, apesar de achar que essa não é a solução.  Todo caso tem 

uma solução, não tem? E23 

 

 

De uma forma geral, o diagnóstico de câncer para a maioria dos participantes foi 

percebido como um estado de abalo, de baque, de choque, clarificando os sentidos dados à 

experiência de receber esta notícia.  

No momento da descoberta do câncer, enquanto alguns entrevistados mostraram 

perplexidade e aceitação, outros evidenciaram ideação suicida, como expresso na fala do 

depoente E23. Um estudo conduzido, em 2014, comparou os fatores de risco para a 

depressão e a ideação suicida em pacientes com câncer e na população geral. Segundo o 

estudo, foram identificados fatores adicionais entre os pacientes oncológicos. Tais fatores 

estiveram ligados aos encargos financeiros, físicos e mentais causados pela duração 

prolongada do tratamento oncológico, além do estresse gerado pelo curso de uma doença 

para a qual não é possível prever a evolução. Estiveram correlacionados ao risco de 

suicídio e depressão ter baixa renda, ser tabagista, sentir medo da recidiva e o próprio 

tratamento quimioterápico185.  

Na ocasião do recebimento da notícia, foram referidos diversos sentimentos, sendo 

a mais frequente “morte”, seguido de perda, de abandono, de solidão, de desespero e de 

medo de deixar os entes queridos. O estigma de doença incurável e o desfecho fatal 

vinculado ao câncer fez com que os participantes vivenciassem este momento como uma 

sentença de morte. Este resultado é equivalente ao de outros estudos. Isto mostra que, 

apesar dos avanços conquistados no diagnóstico e no tratamento, ainda persiste a crença de 

que o câncer é uma doença incurável, invariavelmente ligada à morte, à dor e ao 

sofrimento.  

…no meu pensamento, eu não iria sobreviver. E1. 

…sentimento negativo: “Morte. Por que? Porque câncer… quando se fala em 

câncer você fala em morte” E51 

“O que passou mesmo em minha cabeça na hora do diagnóstico foi que minha 

hora tinha chegado. Era para deitar e fechar o olho. E76 

Muito ruim porque eu pensei que não tinha mais jeito. Sentimento de perda.” E1 

A pior coisa que se passou comigo neste hospital foi o diagnóstico. É saber que 

estava com câncer”. E11 

 

 

Os sentimentos de tristeza, de indignação e de angústia, geralmente, decorrentes do 

significado devastador atribuído ao câncer são mantidos no pensamento dos pacientes, e 

com isso o sentimento de medo perante a morte.  
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Tais sentimentos se tornam presentes desde o diagnóstico até a fase de paliação. É 

indispensável, neste contexto, comunicar-se, adequadamente, com pacientes e familiares, 

pois esta ação pode ser, não raras vezes, o melhor dos agentes terapêuticos186.  

Atitudes pautadas na autenticidade, mostrando disponibilidade para informar a 

verdade, sem induzir expectativas irreais, são essenciais ao transmitir más notícias e 

conversar sobre a morte. Não se trata de destruir esperanças ou de alimentar falsas 

esperanças, mas falar com sensibilidade, pois a mesma informação pode ser transmitida de 

maneira rude ou humanística. A última é caracterizada pelo zelo, responsabilidade, 

diligência e preocupação. 

 

8.3.2 O sofrimento para o diagnóstico 

 

Bayés187, ao citar Santo Agostinho, salientou que não se pode delimitar e dizer 

exatamente o que seriam os três tempos: passado, presente e futuro. Seria mais apropriado 

refletir o tempo como um presente de coisas passadas, um presente de coisas presentes e 

um presente de coisas futuras. O presente das coisas que se foram é a memória, o das 

coisas presentes são percepção ou visão, e o presente de coisas futuras é a espera187.  

Considerando a reflexão de tempo ponderada por Bayés, o presente dos pacientes 

que se descobrem com sintomas do câncer, a exemplo da presença de sangue ao evacuar, 

um caroço no pescoço, ou uma dor para a qual não se encontra explicação, seria mais bem 

definido como o presente de coisas futuras. A possibilidade de se deparar com uma doença 

potencialmente incurável, para a qual não há um diagnóstico concreto, em curto espaço de 

tempo, poder ser vivenciada como uma das esperas mais longas e traumáticas para os 

pacientes.  

Estudos demonstram que a espera pelos resultados é capaz de provocar maior 

desconforto psicológico que os procedimentos invasivos realizados para o diagnóstico do 

câncer188. O atraso nesse diagnóstico tem sido correlacionado com maiores níveis de 

sofrimento que marcadores específicos, como o estadiamento da doença e o tipo de 

tratamento recebido em função deste (paliativo x curativo). Parte da relação entre o atraso 

do diagnóstico percebido e o sofrimento relacionado ao câncer foi constatado através de 

piores indicadores de qualidade de vida189. Uma gama de emoções negativas pode ser 

experimentada, enquanto se aguarda o laudo final, desde nervosismo, tensão e ansiedade à 
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depressão profunda190. Na circunstância que ora se analisa, prestadores de cuidados têm 

sido aconselhados a reavaliar a noção de procedimentos menores e considerados de alto 

risco, haja vista que as consequências emocionais provenientes da incerteza são maiores 

que as deixadas por procedimentos dolorosos durante a fase de diagnóstico188. 

Em consonância com os resultados mencionados, a situação expectante mobilizou 

nos participantes deste estudo significativo sofrimento psicológico, além de sentimentos de 

exclusão social, de revolta e de sensação de abandono pelo poder público, como observado 

no recorte das entrevistas abaixo:  

 

Quando eu soube, eu não soube aqui. Eu soube em um médico particular. Já 

tinha um ano e meio que eu estava correndo para saber o que eu tinha. Era uma 

porção de nódulos no meu pescoço, e eu não sabia o que era aquilo. Demorou 

muito para fazer biópsia. Para arrumar um lugar para fazer o procedimento, no 

meio da confusão da bolsa-família do governo, foi muito difícil.” [Fala 

indignada, enfurecida. Os olhos se mantêm arregalados durante a fala. Sua 

expressão é de perplexidade e raiva ao mesmo tempo. A participante acredita que 

o programa “Bolsa-família” do governo federal prejudicou o repasse de verbas 

para a saúde, retardando seu diagnóstico.] “Depois que eu consegui, foi outra 

dificuldade, agora para poder marcar.  [Fala apressadamente e muito ansiosa, 

como se revivesse este momento de tensão.] Aí eu marquei, e para poder ver o 

resultado outra dificuldade… Os médicos lá não falaram exatamente o que eu 

tinha. Isso foi lá, no não sei o que, Kroft. Aí, foi muito desconforto até saber o 

que eu tinha. Para eu saber, eu tive de pagar um médico particular”. E7 

“Eu tive a notícia e a confirmação do diagnóstico no INTO, que fica na 

rodoviária. Quando eu me tratei neste hospital, o médico falou assim: Eu não 

posso operar o senhor aqui, porque eu tenho que saber a origem do caroço. 

Então, pediu todos os exames, que eu tive que realizar no particular. Tinha que 

fazer mesmo todos os procedimentos, e eu fiz. Logo em seguida, o INTO me 

dispensou. Me mandou embora, e pediu que eu fosse para a clínica da família. 

Porém, não tinha como eu ficar esperando pela clínica da família para tratar o 

meu problema. [Fala de maneira rápida, como se experimentasse a agitação que 

vivenciou na ocasião.] E de fato, isto é uma coisa que deixa a gente atordoado, 

sem chão.  [Choro e fala embargada]. E depois disso aí, o médico falou que eu ia 

saber a origem deste caroço. Eu fui procurar fazer todos os exames que foram 

pedidos, e eu… [Não consegue concluir a fala, fez uma pausa de minutos, respira 

fundo e retoma o discurso.] Teve uma coleta de sangue da medula óssea. Eu tive 

de tirar um pedaço do osso. E eu ficava nervoso, tenso. Foi muito difícil de 

controlar a tensão naquele momento. Aí vim para cá, fiz uma bateria de exames, 

e fiquei internado.” E76 

  

Quando questionados sobre os sentimentos que surgiram a partir do diagnóstico, os 

depoentes não economizaram esforços para relatar minuciosamente as dificuldades 

encontradas no serviço público até obtenção do resultado definitivo. Entre as barreiras 

causadoras de maior sofrimento estiveram os fluxos ineficientes de referência e de 

contrarreferência; demora do sistema de regulação; entraves para a realização dos exames 

diagnósticos; obtenção dos laudos, e uma longa espera para o início do tratamento. A 
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trajetória percorrida nos diferentes estabelecimentos de saúde, somada com as várias 

possibilidades de diagnóstico cogitadas e sua imprecisão foram permeadas de intenso 

desgaste emocional.  

Todas essas dificuldades foram agravadas pelo pavor que os pacientes sentiram ao 

perceber a piora clínica dos sintomas apresentados, tendo em vista sua consciência acerca 

da rápida progressão da doença e evolução para a letalidade quando não tratada em tempo 

oportuno.  

Enquanto aguardavam a definição diagnóstica, administrando mentalmente a ideia 

de ter um câncer, os pacientes tiveram que enfrentar outro desafio não menos penoso. Com 

o intuito de sustentar o emprego e seguir as atividades cotidianas, realizaram um esforço 

extraordinário para suprimir a angústia e manter a situação dentro da normalidade. Não 

obstante a espera, os compromissos e as responsabilidades diárias continuavam, 

demandando o empreendimento de estratégias cognitivas para o controle do sofrimento190. 

Após travada a luta mental de “ter ou não um câncer” no período de espera, 

deparar-se com o surgimento de sequelas e redução nas chances de cura também gerou 

marcas profundas nos depoentes, oriundas do sentimento de indignação e injustiça social, 

aumentando a carga de sofrimento quando reconheceram seus direitos sociopolíticos 

violados.  

Nesse contexto, torna-se compreensível a importância da implementação de 

políticas de regulação no estado do Rio de Janeiro, corporificada em políticas públicas 

mais eficazes, com mecanismo de organização da assistência que possam contribuir para a 

limitação do dano moral, psíquico e físico da população assistida, com suspeita ou 

diagnóstico comprovado de câncer.  

Assim sendo, é dever do enfermeiro a participação em debates acerca de mudanças 

sociais que a classe julga imperativa ao cumprimento de seu compromisso profissional. 

Esta participação se efetua em uma prática plena de cidadania, na qual não se dissocia o 

profissional do cidadão, pois saúde é um fenômeno social de natureza essencialmente 

política191. 

Por consequência, reveste-se de importância concentrar esforços para a pesquisa do 

sofrimento que ações profissionais, fatores organizacionais, políticos e socioeconômicos 

geram nos portadores de câncer e seus familiares. Se não se visualizar este sofrimento 

adicional e desnecessário, não é possível intervir. É essencial que os profissionais de saúde 
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sejam as vozes, as quais os pacientes possam dispor para testemunhar seu sofrimento. 

Destarte, que esses profissionais possam ser considerados sempre como instrumento de seu 

alívio, nunca de agravo. A fortiori, tem-se a responsabilidade moral e ética de declará-lo às 

organizações e autoridades públicas, advogando em favor dos pacientes. Embora o 

sofrimento seja um fenômeno complexo, com frequência pode ser aliviado de maneira 

simples. 

 

8.4 O sofrimento de suportar 

 

As causas de sofrimento são inumeráveis e distintas para o indivíduo em cada 

momento de sua vida 171. Em se tratando do sofrimento de se ter um câncer, inicia-se com 

a jornada para o diagnóstico, mas nem sempre termina com o fim do tratamento. A 

descoberta do câncer é um momento doloroso que a pessoa enfrenta, pois, não apenas se vê 

obrigada a conviver com o estigma social do câncer enquanto doença, cujas possibilidades 

de cura são remotas, mas também com os efeitos colaterais que a quimioterapia provocará 

em seu organismo.  

A toxicidade que emerge desta terapêutica pode afetar vários sistemas do 

organismo, sendo perturbadores para o doente, principalmente a fadiga e aqueles que 

envolvem o trato gastrointestinal. Constata-se que os pacientes aprendem a conviver com 

os efeitos tóxicos da quimioterapia, e os suportam, revelando a consciência de estarem no 

mundo não como seres doentes, mas como seres que lutam pela própria vida192. As 

seguintes falas ilustram essa interpretação. 

O que é fatal para mim, mas me melhorando, o resto não importa.  Porque o 

fatal para mim é o câncer. Então, o efeito colateral eu aturo. E51 

Não queria tudo isto, mas tem que fazer não é. E19 

…pelo que entendi, a quimioterapia é uma coisa que faz mal fazendo o bem. E5 

No âmbito geral, a pessoa se apavora. Eu tomei um choque. Mas se tem que 

tomar para ficar bom…  Você vai ficar como se fosse castrado. Tem aquele tipo 

de raciocínio neste momento, mas depois vem: Bom, se eu estou fazendo a 

quimioterapia, é porque eu estou vivo‼! Então tem que aceitar. E21 

Se é para o meu bem, então vamos fazer… A quimioterapia é para que eu 

melhore, mas para isto tem consequência. Não é isso??? Então eu aguento. E64 

Para ele não me matar, eu tenho que matá-lo. E51 

De uma única forma, melhoria. Se for para passar no inferno, vamos passar 

rápido. Não é isso? Se tem quatro sessões que podem ser o inferno, então que 

passem bem rápido. E22 

…é uma coisa que tem que ser feita, não tem para onde correr. E64 

Se puder evitar é bom, mas não pode, então encara! O sofrimento está aí mesmo, 

tem que ter uma guerra para ter uma vitória. Não é isso? E19 
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A crença de que a doença não tem cura, que segue um curso progressivo e 

irreversível, a torna um mal quase irremediável, insidioso e altamente destruidor. Desta 

maneira, os pacientes percebem a quimioterapia como “um mal necessário”, pois veem a 

doença como um prenúncio de decadência física, psicológica e moral pior que os efeitos 

tóxicos experimentados com seu tratamento.  

Como pôde ser percebido no corpus analisado desta categoria temática, os relatos 

dos pacientes coincidem com a imagem do câncer encontrada em grande parte dos depoi-

mentos na literatura sobre o tema. O seu exemplo mais ilustrativo, talvez, seja a metáfora 

do bicho que devora o corpo do paciente 193. Os participantes do estudo conduzido por 

Baider se referiram ao câncer como uma: “sentença de morte; uma doença mortal e de 

rápida evolução; uma doença traiçoeira; uma espécie de inimigo latente que se desenvolve 

com extrema rapidez após ser descoberto”, levando ao aniquilamento do organismo que o 

hospeda 193. 

Na presente investigação, foi percebido nos participantes desta categoria temática, 

um sentido para a quimioterapia de “aturar, suportar e aguentar” o tratamento. A 

possibilidade de progressão local e de metástases a distância foi percebida como um mal 

mais avassalador e corrosivo que os próprios efeitos tóxicos da terapia antineoplásica. Ao 

mesmo tempo em que sofrem com os efeitos colaterais induzidos pela quimioterapia, os 

pacientes ressaltam sua importância diante de uma busca maior, que é novamente a de um 

ser sem a doença194. Os discursos desta categoria expressaram a consciência e o sofrimento 

que os pacientes vivenciaram ao perceberem a necessidade do tratamento quimioterápico 

para se manterem vivos. 

 

8.5 Lidando com as limitações impostas pelo tratamento 

 

8.5.1 A quimioterapia que acaba com minha coragem 

 

Durante a leitura dos depoimentos percebeu-se que as pacientes exprimem sua 

preocupação com as ocupações cotidianas, e mostram o sofrimento de não conseguirem 

desenvolver suas atividades192, conforme demonstrado abaixo. 

 

Sentimento de impotência. Você acha que vai melhorar e só piora. O seu corpo 

quer reagir, mas ele não reage. Eu sempre fui uma pessoa ativa, trabalhei, tomei 
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conta de casa, filhos, e sempre segui adiante. Eu sempre tive disposição. A 

quimioterapia te bota para baixo mesmo.” E1 

…aí eu falei: eu sei disto, vocês estão lutando por mim, mas e o meu 

organismo???? Meu organismo está ficando fraco, cada vez mais fraco. 

Remédios que vem para matar o que não é bom, mas que também estão matando 

o que é bom. Eu estou ficando fraca, e vou chegar sabe onde? Até a morte.” E7 

“Uma hora eu acho que a quimio resolve alguns casos, e na outra, eu acho que 

não, porque ela acaba com você. Acaba com o seu físico, com a sua coragem. 

Você fica desanimada, porque ela só te põe para baixo.” E1 

 

Depoimentos de outros estudos também 192 reforçam esta categoria em pacientes 

recebendo quimioterapia.  

Bonassa ressalta a fadiga como um dos efeitos mais devastadores e difícil de ser 

manejado60. A fadiga relacionada ao câncer e seu tratamento inclui uma sensação de 

cansaço, de lentidão mental e de ausência de recuperação emocional. Sua intensidade 

flutua no transcorrer do dia, e tem impactos significativos na qualidade de vida do 

paciente. Como aponta Young-McCaughan e Nail63, os doentes se descreveram neste 

estudo como indivíduos sobremaneira cansados para realizar quaisquer atividades, 

frustrados por não se identificarem consigo mesmos e preocupados que a fadiga 

significasse que eles não estavam bem ou que a doença estivesse vencendo. Os sentimentos 

negativos em consequência deste efeito adverso foram dramáticos, no depoimento da 

entrevistada E7, referindo se sentir sem esperança em relação aos resultados da terapêutica, 

que destruíam o que era ruim (o câncer), e o que havia de bom em seu “eu”. 

Além de aumentar a frequência e severidade de outras sintomas, como a dor física e 

insônia, a fadiga provocou nos depoentes deste estudo uma sensação de fragmentação do 

ser, desvelando um estado de sofrimento psíquico por vezes maior que o físico, na medida 

em que afetou a capacidade dos pacientes de se sentirem reais, verdadeiramente vivos e 

com esperança. 

Os pacientes com câncer estão predispostos a apresentar muitas causas potenciais 

de fadiga, como o desequilíbrio eletrolítico, estado nutricional prejudicado, alterações 

hormonais, desidratação, sedação como efeito adverso de analgésicos, infecção e o efeito 

direto dos antineoplásicos. Além de anemia induzida pelos quimioterápicos, outros 

mecanismos fisiológicos podem explicar a fadiga decorrente do tratamento, como o 

excesso de metabólitos acumulados na corrente sanguínea, gerados pela destruição celular 

maciça, aumento de citocinas, alterações neuro-hormonais e neutropenia febril 195,60. 

Desta forma, enfermeiros devem atuar no alívio do sofrimento provocado por este 

efeito colateral fornecendo informações preparatórias. Isto pode ajudar pacientes a 
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entenderem que a fadiga relacionada à quimioterapia se constitui em efeito adverso, e nem 

sempre indica que o câncer está evoluindo. Muitos pacientes deixam de comunicá-la por 

medo de modificação na terapêutica, ajustes de dose, suspensão do tratamento, ou crença 

de que seja um efeito colateral inevitável 60.  

Realizar orientações e auxiliar no desenvolvimento de mecanismos de 

enfrentamento eficazes, contribuindo para a conservação de energia com o planejamento 

de atividades da vida diária, e orientação, são intervenções bastante citadas na literatura 

atual 60, 63,195.  

A intervenção e conservação de energia propõe orientação aos pacientes para que 

observem suas rotinas diárias, e encontrem maneiras de reduzir o esforço necessário para 

executar algumas tarefas. As estratégias incluem delegar atividades, eliminar as que são 

menos importantes e alternar períodos de descanso e trabalho ao longo do dia. Esta 

intervenção pode evitar períodos de cansaço extremo e desestimular a inatividade física 195. 

A incapacidade física também provocou sentimentos que deprimiram a qualidade 

do “(re) existir” dos pacientes. A partir do momento que o Ser se confronta com a 

realidade de existir com uma enfermidade incurável, diversos projetos existenciais tendem 

a ser extintos ou modificados pela situação vivida. As atividades cotidianas e laborais 

comprometidas, somadas à debilidade física, provocam mudanças significativas que 

podem levar a pessoa a se tornar dependente em diversos aspectos176. O fragmento de 

entrevista abaixo esboça a angústia em relação à dependência familiar. 

 

“A vida que você tinha antes, agora você não tem mais. Não se pode fazer muita 

coisa. Ficar dependendo dos outros é ruim, quando antes eram os outros que 

dependiam de você. Eu fico muito mal. “E1 

 

 

O estudo conduzido por Sales e Molina192 demonstrou o sofrimento de pacientes 

em quimioterapia experimentando fadiga. Percebe-se nas citações dos participantes as 

incapacidades para a realização de atividades da vida diária e prejuízos psíquicos em 

consequência das limitações funcionais. 

Ao questionar pacientes com fadiga sob quimioterapia, foi perguntado em um outro 

estudo se a fadiga experimentada era comparável ao cansaço decorrente de um trabalho 

intenso ou algum outro tipo de cansaço.  As participantes do estudo descreveram a fadiga 

como um cansaço diferente de qualquer outro. A fadiga foi distinguida do cansaço de 

“trabalhar”, situação em que a pessoa descansa após um dia exaustivo e aí relaxa e se 
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recupera. Com a quimioterapia, foi ressaltado que a pessoa deita, mas não relaxa. Fica 

indisposta, desanimada, e frustrada pela falta de responsividade do organismo 196. 

Analisando a descrição dos depoentes, a fadiga relacionada à quimioterapia pode 

ser compreendida com um efeito colateral difícil de ser descrito, uma vez que não se 

compara ao cansaço visto em outras situações habituais. Os sintomas da fadiga, quando 

decorrentes da quimioterapia, são diferentes de “sentir-se simplesmente cansado”. Este 

efeito pode começar repentinamente, e distingue-se de outras condições fisiopatológicas 

por não ser responsiva ao sono, ao descanso, e levar a exaustão. Frequentemente assume 

uma magnitude e persistência superior, sendo capaz de drenar física e emocionalmente 

pacientes e familiares.60,63. 

A fadiga pode ser acompanhada por uma sensação de fraqueza generalizada, de 

peso nos membros, diminuição da capacidade de concentração, de insônia e/ou 

irritabilidade. As pessoas podem pensar que estão apenas mais preguiçosas ou deprimidas, 

subestimando o potencial da  fadiga em limitar a capacidade de realizar as atividades mais 

simples e aproveitar a vida195. Conforme exposto pelos depoentes deste estudo, o grau de 

interferência nas atividades da vida diária e prejuízos à qualidade de vida foram enormes. 

 

Dá um pouco de falta de ânimo, vontade de fazer nada. Só dá vontade de ficar 

na cama. E11 

…comecei a fazer e depois era ficar só deitado, prostrado. E21 

Mal-estar, dores musculares, falta de sono. Você fica uns 10 dias inválido, 

sabendo que vai vir alguma coisa pior no dia seguinte. E51 

“Esta inutilidade, me deixa muito, muito, muito, muito preocupado. E por que? 

Porque eu sempre fui plugado no 440, e hoje no máximo, eu tenho que estar a 

127.” E51 

 

8.5.2 “Com os nervos à flor da pele”: percepção das limitações da dor neuropática 

induzida pelo tratamento quimioterápico 

 

A dor é um sintoma que poderá estar presente em quase todos os momentos do 

tratamento oncológico, variando em frequência e intensidade. Pode acometer de 20 a 75% 

dos pacientes por ocasião do diagnóstico; 30 a 50% deles durante o curso de tratamento; 

75% dos pacientes com doença avançada; e, aproximadamente, 50% daqueles em fase 

terminal, nas duas últimas horas de vida 63. 

A dor neuropática observada em pacientes com câncer ocorre comumente devido a 

um dano nos nervos provocados pelo envolvimento tumoral e/ou tratamentos prescritos, 

incluindo quimioterapia, radioterapia e cirurgia. A prevalência relatada é alta, podendo 
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chegar a 40%. Sua etiologia está relacionada com a invasão nervosa direta ou compressão 

exercida pelo tumor, toxicidade neural da quimioterapia ou radioterapia. A dor neuropática 

pode ser subdividida em plexopatia, radiculopatia e neuropatias periféricas, entre várias 

outras categorias197. 

As características clínicas da dor neuropática diferem daquelas relacionadas com a 

dor nociceptiva em termos de sintomas de hipersensibilidade (sensação de queimação, 

formigamento e sensação elétrica) e dos sintomas de hiposensibilidade (dormência e 

fraqueza muscular). A melhora do sintoma requer meses a anos, mesmo após recuperação 

completa da lesão. O manejo clínico é complexo, já que geralmente não responde bem aos 

opioides quando prescritos em monoterapia. O tratamento pode incluir uma combinação de 

opiáceos e outras drogas adjuvantes, como antidepressivos, anticonvulsivantes e agentes 

antiarrítmicos, todos direcionados à melhora da qualidade de vida 63,197 

A neuropatia periférica induzida por quimioterapia (NPIQ) pode ser um efeito 

secundário grave, associado, frequentemente, com vários agentes quimioterápicos, 

incluindo os derivados de platina, taxanos, alcalóides de vinca, talidomida, e 

bortezomib60.Todos os pacientes entrevistados que referiram neuropatia periférica neste 

estudo realizaram tratamento com o bortezomib ou oxaliplatina.  

A NPIQ é dependente da dose prescrita e da dose total cumulativa recebida até 

então198,199,200 . Em alguns casos, a dor, as alterações sensoriais e a fraqueza que se associa 

à NPIQ requer redução de dose, mudanças de protocolo ou suspensão definitiva do 

tratamento quimioterápico60. A morbidade associada à NPIQ pode levar, como 

consequência, a alterações pronunciadas na qualidade de vida e no desempenho de 

atividades diárias63, como visto nos depoimentos abaixo. Infelizmente, a patogênese 

específica deste efeito adverso ainda é pouco compreendida200. 

 

Tenho dores nas pernas, formigamento na sola dos pés…E51 

O que mais causou sofrimento foram as dores do tratamento. E75 

 

Uma metanálise recente, com mais de 4.000 pacientes tratados com quimioterapia, 

encontrou uma prevalência de NPIQ de 68,1% no primeiro mês de tratamento, 60,0% em 3 

meses e 30,0% em 6 meses201. Com uma prevalência tão alta da doença se torna imperativo 

que enfermeiros compreendam o significado clínico deste efeito adverso, seus mecanismos 

fisiopatológicos, impacto na qualidade de vida dos pacientes e, acima de tudo, como este 

evento é capaz de afetar a forma com que os pacientes percebem a quimioterapia. O 
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reconhecimento precoce dos indivíduos sob maior risco e a implementação de cuidados 

específicos de enfermagem são cruciais para a prevenção e o gerenciamento da NPIQ. 

  Quando questionados sobre “quais sofrimentos o tratamento quimioterápico pode 

provocar na pessoa que o realiza”, muitos participantes referiram “a dor” neste estudo. Sob 

este prisma, a maioria dos autores advogam uma relação de complementaridade entre dor e 

sofrimento. Alguns dos artigos consultados afirmam também a existência de um fluxo 

bidirecional entre o sofrimento e a dor, destacando que esses se alimentam mutuamente 202. 

Outros, como McCorkle e Young, apontam que não é apenas a gravidade do sintoma ou a 

dor que causa o sofrimento, mas a percepção subjetiva ou o significado atribuído ao 

mesmo151.  

 Desta maneira, uma pessoa pode sentir dor sem ter sofrimento, sobretudo, quando 

não considera este sintoma uma ameaça, e reconhece ter um controle sobre ele. Uma dor 

aguda quando se esbarra, acidentalmente, em um objeto pontiagudo pode não trazer 

sofrimento, ao contrário de um coração “despedaçado”, situação em que pessoa pode 

experimentar um sofrimento intenso mesmo sem a presença de dor física186. 

Diferentemente da dor aguda provocada por um trauma local, a literatura mostra 

que um dos maiores medos e dificuldades enfrentados pelo paciente com câncer é a dor 

crônica. As dores são percepcionadas pelo Ser com câncer como causadora de muito 

sofrimento físico, podendo levar a situações de descontrole psíquico extremo, culminando 

com o suicídio. Depoimentos encontrados em outro estudo fenomenológico ressaltaram o 

comprometimento e a gravidade de quadros de dor crônica mal controlada176.  

Em uma análise mais profunda, o sentido e o medo da dor no câncer nunca vêm 

isolados. A esta experiência se somam o medo da morte, a autoestima diminuída, a 

desesperança, a ansiedade e o desespero, que contribuem para um “sofrimento total”172 . 

Neste prisma, Cicely Saunders também aplica à dor, um conceito de Dor Total. Com uma 

visão multidimensional, a autora reconhece não apenas o componente físico do sintoma, 

mas a influência exercida por fatores emocionais, sociais e espirituais.  
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Figura 13. Conceito de Dor total 

 

Fonte: Saunders C, Sykes N. the Manegement of Terminal Malignant Disease. 3ED, Londres: Edward 

Arnold, 1993. 

Para Saunders, a dor física pode ser a causa mais óbvia de sofrimento e de 

deterioração física, porém quando severa, pode levar à degradação moral do indivíduo. 

A dor emocional ou psíquica, por sua vez, leva a mudanças do humor, a perda do controle 

sobre a própria vida, a desesperança e, também, a uma necessidade de redefinição perante 

o mundo. A dor social surge com o medo do isolamento e o abandono, com as dificuldades 

de comunicação, alteração do papel social exercido junto à família, aos colegas, e às perdas 

econômicas, em um continuum que alterna dependência e independência. A dor 

espiritual se reflete na perda do sentido e do significado da vida, da esperança; é a "dor da 

alma” que se manifesta203,204.  

Independentemente de sua origem, seja essa física, emocional, ou espiritual, a dor 

requer respostas adaptadas que englobem todos os aspectos do eu. Diante deste pensar, 

constatou-se nos depoimentos dos participantes, uma dificuldade de adaptação às restrições 

impostas pelo tratamento, principalmente, à base de oxaliplatina.  

Este importante quimioterápico análogo das platinas, amplamente utilizado no 

tratamento do câncer colorretal, estômago e pâncreas, tem considerável atividade 

neurotóxica, principalmente em mãos, pés e lábios.  

A neuropatia periférica induzida por este medicamento se caracteriza por 

disestesias, parestesias e cãibras. As parestesias são descritas, comumente, como sensação 

de choque, de dormência e de alterações de sensibilidade, podendo vir acompanhadas de 

dor e déficits funcionais.  

Dor total

Física

Emocional

Social

Espiritual
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 A disestesia pseudolaringofaríngea, síndrome muito frequente após tratamento com 

o referido quimioterápico, se apresenta como alterações sensoriais localizadas na garganta 

que simulam um espasmo de laringe, ocasionando desconforto intenso e falta de ar60. 

Acomete, aproximadamente, 90% dos pacientes nos primeiros dias de aplicação197.  

     Para reduzir a ocorrência deste efeito adverso, os pacientes são orientados a 

evitar exposição ao frio, como abrir geladeira, ingestão de líquidos gelados e contato com 

superfícies frias60,63.    

Os pacientes, que receberam antineoplásicos neurotóxicos, além de suportarem o 

sofrimento físico gerado pela neuropatia periférica, tiveram que enfrentar o sofrimento de 

se sentirem limitados em suprir as próprias necessidades. Ao se verem agrilhoados à 

convivência com os efeitos neurotóxicos do tratamento, os pacientes suportaram não 

apenas redução de suas capacidades funcionais, mas também uma sensação de inutilidade, 

pois se viram dependentes dos familiares para realizar atividades simples, como pegar 

alimentos na geladeira. A locução descrita abaixo ilustra a vivência de se sentir incapaz:  

 

“A vida que você tinha antes você não tem mais, agora você não pode fazer 

muita coisa. Você ficar dependendo dos outros é ruim, quando antes eram os 

outros que dependiam de você. Eu fico muito mal. Isto acontecia quando eu fazia 

a outra quimio que me dava choque, aí eu dependia de minha irmã para pegar 

as coisas na geladeira. Aí você tem que ter uma cabeça muito boa. Eu tenho uma 

família maravilhosa que me bota sempre para cima, isso ajuda muito também. É 

ruim você pensar que não vai fazer as coisas de antes. As mãos dormentes 

limitam muito e impedem de fazer as coisas.”.E1 

“Não caiu o cabelo, mas alguns efeitos colaterais aconteceram e me deixaram 

com os nervos à flor da pele… Na consulta, eu estava com esta perna dormente, 

este pé aqui, e o dedão doíam também. Com esse efeito, eu sinto que minha pele 

ficou lisa, sensível, e queima… O pé incha.” E64 

 

 

“Com os nervos à flor da pele” remete às reações emocionais intensas que 

acompanham os danos físicos gerados ao sistema nervoso periférico. Os pacientes podem 

experimentar estados de irritabilidade, que ultrapassam a dimensão física da dor 

neuropática, situando o equilíbrio mental em uma linha tênue entre o controle e o 

descontrole.  

Neste ponto de vista, ao mesmo tempo em que as infusões repetidas de oxaliplatina 

provocam uma diminuição da sensibilidade física nas mãos e pés, aumentam a 

sensibilidade ao estresse, resultando em labilidade emocional. O “estado de nervos” 

desvela uma agitação de emoções, que não podem ser controladas, um modo de reagir às 
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alterações sensitivas quando não se pode compreendê-las ou impedi-las, acentuando a 

ansiedade, a tensão e a raiva.  

Por conseguinte, é importante que enfermeiros possam dispensar cuidados sem 

ignorar os fatores emocionais e psicológicos envolvidos na dor neuropática, o que poderia 

resultar em elevado nível de sofrimento para os doentes. Reconhecer e atuar precocemente 

são consideradas intervenções indispensáveis para o seu controle, visto que é uma 

condição pouco responsiva aos medicamentos convencionais, de difícil reversão, e cuja 

única alternativa, em algumas situações, é a descontinuação do agente causal60,197. 

 

8.6 Chronos: o tempo que nos devora 

 

8.6.1 Tempo contado 

 

As situações que geram incerteza e frustração com o tempo dispendido para o 

tratamento são frequentes e numerosas no paciente oncológico. Entre essas, podem ser 

citadas e destacadas as fases pré-diagnóstico de câncer, que requer uma série de exames de 

imagem, biópsias e análises de patologia clínica. Internações para realização de protocolos 

quimioterápicos complexos costumam ser prolongadas, como vistas ao tratamento de 

neoplasias hematológicas agudas.  

Outras situações que levam a jornadas exaustivas na Instituição hospitalar incluem 

o longo tempo de espera para iniciar e receber, em âmbito ambulatorial, as aplicações de 

citostáticos (podem durar até 8 horas), além do comparecimento frequente para coletas de 

sangue, consultas médicas e com os demais profissionais da equipe multidisciplinar.  

No depoimento abaixo fica claro o sofrimento vivenciado com o tempo despendido 

para a quimioterapia. Nesta entrevista, quando indagado sobre os sofrimentos que a 

quimioterapia pode provocar, este foi o começo de sua fala: 

 

“Para mim o chato da quimio é ter que vir toda hora ao hospital, porque eu 

moro em São Gonçalo. Vir de lá para cá e voltar é difícil. Saio de madrugada, e 

chego em casa só à noite.” E75 

 

 

Outro participante portador de cateter venoso central (CVC) menciona o mal-estar 

decorrente da necessidade de comparecimento para curativo do cateter, para receber 
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quimioterapia na unidade e, então, novamente retornar para a retirada da bomba infusora 

portátil (parte da medicação é infundida no domicílio durante 46h através do CVC). 

 

Eu saio de casa é 04:00 da manhã para chegar aqui. Então traz sofrimento isso 

também. Eu cheguei agora às 06:10. Então, eu estou esperando para fazer esse 

curativo aqui, tirar a bombinha e ir. [Espera de quase três horas para a retirada 

de bomba de infusão portátil de Fluorouracil. O protocolo é realizado a cada 15 

dias] E19 

“Sofrimento de passar o dia todo aqui. No caso hoje eu venho, e amanhã vou ter 

que que vim de novo, não é? Vão ser 3 sessões, certo?” As três sessões vão ser 

“passe mal”, “fique mal”? [O olhar expressa muitas dúvidas e confusão. 

Durante a entrevista responde sempre às perguntas com novos questionamentos]. 

E22 

 

 

Essas e outras experiências são acompanhadas por um grande impacto emocional. 

Um estudo mostrou que os tempos de espera são percebidos como intermináveis para 

pacientes e familiares. Isso, junto com as dificuldades de comunicação e de falta de 

sensibilidade no atendimento a estes pacientes é uma sementeira frequente de sofrimento 

evitável 173,205.  

A espera pela quimioterapia, em serviços públicos, com alta demanda de pacientes 

torna a passagem do tempo muito devagar, e isso implica sentimentos de desânimo, de 

injustiça, de frustração, de medo, de incapacidades e de fardo para a família. Essa situação 

se torna mais complicada quando o regime de quimioterapia prevê cinco ou mais dias 

consecutivos, ou o cliente demora horas no percurso para chegar até a unidade de 

tratamento. O sentimento de indignação e de injustiça sentidas pelos pacientes nestes 

momentos afeta a qualidade de vida, aumentando a carga de sofrimento. 

Para finalizar, Bayer (2000), com muita propriedade, declara que a passagem do 

tempo para pacientes e profissionais de saúde é diferente, sendo o tempo transcorrido, não 

necessariamente equivalente ao tempo vivido. Ignorar esta diferença é subtrair as 

possibilidades e as responsabilidades dos cuidadores de saúde em diminuir a dose de 

estresse, por vezes, inflamada como uma espera que parece infinita. Estabelecer limites 

precisos nos tempos de espera é algo que pode diminuir o sofrimento, indicando que, em 

um momento específico, esse tempo pode ser controlado pelo paciente ou seu cuidador206. 
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8.6.2 A certeza de um futuro incerto 

 

As situações que geram incerteza são frequentes e numerosas nos pacientes que se 

deparam com enfermidades crônicas ou incuráveis. No câncer, pode-se destacar as fases 

que antecedem o diagnóstico, o momento do diagnóstico, a expectativa de morte, de sentir 

dor, de se tornar incapacitado para o trabalho, e a possibilidade de se submeter a 

tratamentos agressivos.  

Podem ser elencados entre esses a quimioterapia e o medo que provoca em razão da 

temida perda dos cabelos, as cirurgias que deformam o corpo, como ressecções em face, 

comunicando, socialmente, a presença de uma doença grave e outros procedimentos 

radicais. Essas experiências são acompanhadas por significativo impacto emocional.  

Na hora do diagnóstico passa um filme na sua cabeça, como é que vai ser, como 

é que não vai ser. E19 

…Eu posso ter morte súbita dentro deste quadro? E51 

É ruim você pensar que não vai fazer as coisas de antes. Projeto de vida, se você 

tinha algum, acaba. E1 

…é um problema este tal de glóbulos vermelhos no sangue. E sobre isto eu fiz 

muita pergunta para o médico. Eu acho que tem muito exame de sangue para se 

fazer. Para quê? Foi uma coisa que ficou na minha mente e me deixou com 

medo. Eu fiquei muito tenso com este negócio de sangue. E11 

Me preocupou o fato de que o médico falou que se não desse certo, eu teria que 

operar, novamente, não é? E8 

…a gente só pensa no pior, não é, doutor. E49 

Eu fiquei nervosa, porque um tratamento foi na cabeça, outro no peito. Aí daqui 

a pouco estava no pulmão [metástases], aí eu fiquei sem rumo. E22 

 

 

O medo nesta categoria é evidente e se manifesta através da incerteza que o 

diagnóstico de câncer trouxe para a vida dos entrevistados. O sofrimento desta incerteza se 

caracteriza pelo desconhecimento daquilo que se se teme e que está por vir. Para 

Heidegger, a angústia do que ameaça o Dasein  ou a existência do ser é algo que não está 

em parte alguma, aquilo que é inóspito e não possui familiaridade com o seu cotidiano207.  

Apesar de se contemplar no senso comum a noção de anterioridade e de 

posterioridade, os depoentes revelam nesta categoria que o medo do futuro não acontece 

como uma sucessão de momentos cronológicos. A sequência de eventos que marcam as 

incertezas na jornada rumo a cura não permite estabelecer nexos de causa e duração do 

medo com o momento do diagnóstico, início da quimioterapia, fim das linhas de 

tratamento e início dos cuidados paliativos. Isso implica também dizer que tempos 

cronologicamente iguais, em cada fase, podem ser consideravelmente diferentes para a 
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consciência. Nesse sentido, o processo temporal não representa uma parte real do fluxo das 

experiências, mas uma imanência ideal mediante a qual sempre se pode retornar às 

experiências anteriores (como reviver o medo “do diagnóstico” ao iniciar uma modalidade 

nova de tratamento), antecipar outras (o medo de recidiva durante um curso de tratamento 

curativo), ou mesmo abrir um horizonte de potencialidades (vencer o medo da morte 

durante os cuidados de fim de vida). Assim, a consciência se move no plano intencional de 

maneira não linear e totalmente desvinculada do “tempo objetivo”. Neste prisma, Merleau-

Ponty defende que a temporalidade se constitui, fundamentalmente, de fatos psíquicos. 

Segundo o autor, o tempo nada mais é que uma forma de sentido interno construído, 

subjetivamente, pela consciência. Visto como uma rede de intencionalidades, o passado, 

presente e porvir não caminham em linha reta. O presente toca o porvir e o passado carrega 

uma mobilidade que pode ressignificar o presente208,209. 

As interrogações sobre o futuro resultaram neste estudo em considerável angústia 

para os participantes. As locuções desvelam uma diversidade de medos causados pela 

apreensão com relação aos resultados do tratamento, possibilidade de progressão da 

doença, expectativa de mielodepressão, ou o medo de morrer subitamente, deixando os 

familiares desamparados.  

Cada participante descreveu e valorizou uma preocupação como mais ameaçadora. 

Nesse sentido, um mesmo acontecimento — como receber a notícia de realizar 

quimioterapia — não produz as mesmas ameaças, tampouco as provoca com a mesma 

intensidade. Isso se faz importante, porque a grande questão no cuidado com o sofrimento, 

não são os medos que o câncer pode trazer para os pacientes, mas as valorações que 

suscitam, pois nem todos possuem os mesmos recursos para se fazer frente as mais 

diversas situações ameaçadoras.  

De igual modo, nenhuma situação ou sintoma se apresentará de maneira 

equivalente, podendo variar até mesmo em função do momento que está sendo vivenciada. 

Por conseguinte, questões percebidas pelo profissional ao longo do tratamento, mas que 

não suscitam ameaça no sujeito, do ponto de vista de suporte emocional ou paliação do 

sofrimento, devem ter menor prioridade em relação àquelas tidas como mais 

ameaçadoras171. 

A esta carga de temores, Cassel 210 definiu como sofrimento, considerando-o um 

mal-estar causado pela percepção de uma  ameaça real ou iminente à integridade ou 
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existência futura de uma pessoa. Seguindo este pensamento, o temor de padecer dores 

intensas pode ser causa de sofrimento, ainda que na data presente a dor não exista. Por 

consequência, a ameaça não necessariamente precisa existir no momento em que o 

indivíduo está a sofrer, basta que ele a considere no futuro para que se desencadeie um 

sofrimento186. 

Para alguns pacientes, a preocupação sobre o que aconteceria com suas famílias se 

morresse, foi a maior causa de ansiedade e de estresse psicológico, pois os participantes 

não perceberam apenas o seu futuro em perigo, mas também o futuro de suas famílias. 

De forma explícita ou velada, a sombra da morte, símbolo por excelência da certeza 

de um futuro incerto pairou sobre os pacientes nesta categoria temática. O diagnóstico do 

câncer foi percebido pelos depoentes, tal como em outras investigações qualitativas, como 

um espectro a ameaçar a continuidade da existência.  

A morte, existindo como uma certeza concreta, e podendo acontecer a qualquer 

momento, suscitou medo e angústia espiritual, uma vez que estar diante dela, é estar diante 

do imponderável, de algo sobre o qual não se tem controle 211, como revelado no seguinte 

fragmento de entrevista:  

… “e eu perguntei para a médica na última consulta: Eu posso ter morte súbita 

dentro deste quadro? Ela falou: Muito difícil. Por que? Eu estou cada vez mais 

impedido de fazer as coisas, porque cada vez mais eu tenho falta de ar.”.. E51  

  

Desta forma, um dos medos que talvez cause maior impacto no paciente 

vivenciando o câncer, talvez seja o medo de “ser pego de surpresa”, ser colhido pela 

adversidade em algum ponto211 de sua história tida como crucial, a exemplo do nascimento 

de um neto, o casamento ou formatura de um filho. 

Sentir a morte iminente trouxe não apenas sofrimento sociorrelacional, como o 

medo de dizer adeus para os que ama, mas também significativo sofrimento existencial. 

Foi incluído nesta dimensão o medo de não alcançar a cura, de não conseguir realizar 

projetos, e de se tornar incapacitado para o trabalho em consequência dos efeitos colaterais 

da quimioterapia. O próprio temor do “desconhecido” foi percebido, em alguns casos, 

como a causa mais autêntica de sofrimento.   

Fica claro, sob este prisma, que o diagnóstico de câncer traz, tanto para o paciente 

acometido, quanto para seus familiares, uma incômoda aproximação em relação à condição 

humana de todos serem seres-para-a-morte. Nesse cenário, quando a finitude e luta pela 

sobrevivência se impõe, a visão de curto prazo prevalece. Sonhos e metas futuras parecem 
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mais distantes ou inatingíveis, e o horizonte existencial pode se estreitar nesse momento 

crítico da existência211. 

A fala dos participantes E22 e E51 retratam sofrimento com a perspectiva 

assustadora de avanço da doença, os transtornos emocionais e cognitivos condicionados ao 

fato de perceber a vida, muitas vezes, ligada a uma doença que pode progredir rapidamente 

e sem aviso prévio. A ameaça que a doença suscita, de incapacidade ou risco de morte, é 

difícil de ser abarcada emocionalmente pelo doente. Como um ser existente e pensante, o 

homem é capaz de planejar seu tempo no mundo, pois o “estar no mundo” o torna um 

realizador de projetos, e planejar faz parte do existir em seu cotidiano. Não obstante, ao se 

perceber com câncer, o sofrimento acontece perante a possibilidade do não pensado, do 

não planejado192,212. 

Nesses momentos, a dúvida e a incerteza parecem soterrar as esperanças e as 

crenças existentes. Esses seres se voltam, muitas vezes, para as pessoas ao seu redor, e para 

a família, buscando sempre uma possibilidade de expressar seus temores e sentimentos, a 

fim de aliviar a dor da desconfiança e aproximação com a morte (grifo nosso) 174.  

 

8.7 Minha família, minha força  

 

A identidade social da família e do paciente são profundamente afetadas pelo 

câncer, além de seu funcionamento psicológico, instrumental e social. Familiares próximos 

do paciente são parte da longa trajetória que se percorre até o diagnóstico da doença, sendo 

também afetados emocional e cognitivamente por essa 193.  

O núcleo familiar sofre alterações não só na rotina diária, mas também nos planos 

para o futuro, sentido de vida e de sentido de “família”, como esboçado no seguinte trecho 

da entrevista com o participante E23: “este veio comigo e vai me esperar, quer dizer o 

quanto vale isso?  

Quando assume este significado, a doença passa a ser percebida não como uma 

ameaça potencial à integridade familiar, mas como oportunidade de fortalecimento, de 

recuperação, de adaptação e de compreensão entre seus membros. 

Meu primeiro sentimento foi para minha família, claro, para as minhas filhas. 

Eu perdi meus pais muito cedo, então eu pensei muito nelas… Eu fui uma pessoa 

que não tive nem pai nem mãe. Então eu sinto que minhas filhas são meu 

alicerce. Eu tenho que estar ali com elas. Hoje veio esta, depois a outra [se 

refere às filhas, que se revezam para acompanhar a paciente durante a aplicação 

de quimioterapia]. Ela vai ter que trocar o horário da tarde, porque não está 
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batendo o horário com o de minha outra filha. Esta estuda de manhã, mas a 

outra também faz estágio de manhã. Então aí vamos precisar de trocar nossa 

rotina”. E8 

 

O medo de causar sofrimento aos familiares foi causa de angústia para os pacientes, 

como visto nas entrevistas dos pacientes E3 e E7. A família, porém, também foi fonte de 

refrigério durante momentos de aflição, motivando os pacientes a enfrentarem a doença e o 

tratamento quimioterápico, conforme observado no discurso dos depoentes E8 e E23. 

 

Sofro com o medo de deixar minha família triste…E3 
Eu peço a Deus para ir estirada em uma cama, quer dizer, sem dar trabalho 

para os outros que estão cuidando de mim. Só isso que eu tenho comigo, eu não 

quero ficar maltratando aqueles que me amam. E7 

…Ter minha família. Minha família são 3 filhos. Ontem eu falei com uma filha: 

Luciana, se você não puder ir ao hospital não tem problema, eu pego Uber. Eu 

vou e volto. Ela disse: Pai, pode ter certeza de uma coisa: você tem todo o apoio 

dos seus filhos para o que precisar. Você pode contar conosco para tudo. Então 

isto me deu uma força. Foi mais um motivo para eu encarar isto e me agarrar, 

dizendo para mim mesmo que vou ficar bom. Entendeu? Ela me emocionou 

muito ontem quando falou comigo. [Mostra-se emocionado quando fala da 

família, olhos lacrimejando]. Eu tenho meus filhos, e todos estão do meu lado 

quando preciso. Porque tem muitos pais que a gente vê por aí que são 

abandonados. É filho que mata o pai, mata a mãe, bate. Eu, graças a Deus, 

tenho meus filhos. Este veio comigo e vai me esperar, quer dizer o quanto vale 

isso?  O apoio dos filhos. E23 

 

Um estudo misto constatou que, aproximadamente, um quarto de todos os pacientes 

em tratamento quimioterápico, durante aplicação de entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas, mencionaram a família em algum momento ao comentar sobre a maneira 

com que reagiram à doença. Alguns participantes falaram sobre o grande valor de sua 

família ou parentes próximos, descrevendo como a conexão com os mesmos lhes ajudaram 

a se envolver com o tratamento. O apoio que eles receberam de suas famílias e o amor que 

se formou foram valorizados como fundamentais para motivá-los a seguirem seu 

tratamento e superar as dificuldades nesse envolvidas213. 

Stein considera a família como a primeira das comunidades e a mais significativa 

nas ligações de afeto. Depois desta, vem a comunidade de amigos, de conhecidos e a 

comunidade de povos, pois é através de cada uma destas instâncias que as pessoas se 

relacionam para se tornarem mais em si mesmas em cada instante de vida182,214. 

A maioria dos pacientes, apesar de mencionar preocupação com o bem-estar dos 

entes queridos e como ficariam se estivessem ausentes, referiu ter recebido apoio, 

solidariedade e amor dos parentes mais próximos, como filhos, pais e netos.  
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Stein destaca que o amor é um sentimento espiritual que induz quem o sente  a 

atuar de maneira a realizar o outro214. Pôde-se perceber neste estudo, que os pacientes com 

câncer não expressaram diretamente a palavra amor, conforme visto em uma pesquisa 

fenomenológica conduzida por Espíndula182. Entretanto, esta palavra pareceu estar 

escondida nas expressões  de afeto, de solicitude e de preocupação com os entes 

queridos182. 

Ao medo de dizer adeus para os familiares se juntou um sentimento de esperança e 

de vontade de lutar. Quando relataram um primeiro pensamento para a família, os 

participantes não experimentaram apenas medo de causar dependência e sobrecarga nos 

entes queridos, mas também puderam recordar tudo que se viveu e vislumbrar tudo aquilo 

que se gostaria de viver, como visto na locução da participante E8.  

“Eu quero me cuidar, eu quero ficar boa. Ajudar minha família, entende? Eu 

tenho duas filhas. Eu tenho muita coisa para viver com elas ainda. Então, eu sou 

muito corajosa e penso muito nelas. Isto é minha força”.E8 

 

 

A família também pôde ser compreendida, na concepção dos entrevistados, como 

parte não apenas de sua doença, mas também de sua luta para conseguirem novamente uma 

vida saudável. Conforme visto nos fragmentos de entrevista desta categoria, os pacientes 

foram capazes de manter um relacionamento autêntico com seus familiares, sendo esse 

baseado, na maioria dos casos, no afeto, no carinho e na compreensão, considerados 

elementos  fundamentais do existir humano192. 

 

Eu pensei muito nos meus netos e em batalhar para sobreviver. Pensei muito 

mesmo. Naquele baque eu pensei neles. Foi muito difícil e então fiquei calada. 

Não queria ter que deixar meus filhos, netos, e marido. E22 

 

 

Indubitavelmente, muitas famílias passaram por períodos que alternaram momentos 

de raiva e de alegria, de desamparo e de esperança, de perdas, de ganhos, de ajustes e de 

reajustes. Segundo autores, essas experiências fazem surgir, dentro do seio familiar, um 

novo sistema de demandas e de restrições que criam novas habilidades. Enquanto algumas 

famílias aprendem a desenvolver estratégias de enfrentamento com maior facilidade, outras 

têm uma base mais vulnerável, desenvolvendo recursos, por vezes, insuficientes.  

Não obstante o elevado risco psicológico a que estão expostos familiares de 

pacientes com câncer, é importante enfatizar que a doença não é a causa de reestruturação 

ou desestruturação familiar. A priori, atribui-se antes, a uma percepção e projeção que cada 
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um de seus membros faz da enfermidade, por meio de suas histórias pessoais, relações de 

afeto, distorções e ambivalências, elementos estes que integram um sistema de crenças e 

valores culturais próprios de cada família193.  

Entre os desafios futuros interpostos à equipe multiprofissional que assiste à 

clientela com câncer se destacam melhorar os fatores de proteção à família, ajudando seus 

membros a identificar seu próprio senso de controle, reconhecer e reduzir os fatores de 

risco, em um esforço conjunto para alcançar um funcionamento de vida mais equilibrado. 

Esses fatores devem refletir e amalgamar a identidade social, cultural e a qualidade de vida 

de cada família215. 

 

8.8 Se começar é difícil, mais doloroso é um (RE) começo 

 

8.8.1 O sofrimento de começar 

 

A quimioterapia produz efeitos tóxicos conhecidos pela população geral, como 

náuseas, vômitos, inapetência e alopecia, tão divulgados pela mídia. Pode ainda ocasionar 

outros desconhecidos, por não serem tão propagados, como: constipação, diarreia, 

mucosite, mielotoxicidade, toxicidade pulmonar, renal e cardíaca. 

 Tais efeitos podem ser extremamente temidos pelos indivíduos que necessitam se 

submeter a este tratamento, o que torna comum e perpetua as ideias preconcebidas, medos 

e incertezas frente às suas consequências. Este fato foi comprovado nas entrevistas dos 

informantes prestes a iniciarem a quimioterapia, quando discorreram sobre a pergunta 

“quais sofrimentos você acha que o tratamento quimioterápico pode trazer para a pessoa 

que o realiza”.  

Me falaram que é uma coisa muito difícil, que abate muito, você fica de cama. Aí 

de cara eu me assustei, porque eu não conhecia e nunca tinha vivido de fato. Isto 

foi bem difícil para mim. A forma como as pessoas falaram parece com uma 

coisa horrível. E5 

“Eu não pensei nada, porque eu nunca tinha feito este tratamento. Dizem que 

este tratamento é ruim, durante três dias a pessoa passa mal, ela sente tonteira, 

sente vômitos, essas coisas…E66 

…fiquei ansiosa, principalmente quando falaram que cai o cabelo. E6 

Eu estou com medo de entrar em depressão. Eu penso muito na minha família. 

E8 

Hoje eu estou nervosa, porque eu não sei como é isso de quimioterapia. Eu nem 

consegui dormir direito. Toda vez que eu venho aqui, eu não consigo relaxar. Eu 

fico sempre com medo de ter mais alguma coisa. E22 

…tenho medo das reações do tratamento. E5 

Dizem que o cabelo cai, e a pessoa emagrece, se sente mais debilitada. E67 
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Pelo que a doutora me falou, acho que vou ter muito enjoo e diarreia. E49 

Vômitos, ainda mais eu que qualquer coisa estou vomitando, não é? Na minha 

cirurgia eu vomitei muito. E8 

Eu tenho a ideia de passar muito mal, ficar tonta e vomitar. Tenho medo de 

passar mal e não ter ninguém por perto. As três sessões vão ser “passe mal, 

fique mal? [O olhar expressa muitas dúvidas e confusão. Durante a entrevista 

responde sempre às perguntas com novos questionamentos.]  Aí, eu não sei se 

vou ter força para voltar? [Suspiros, olhos lacrimejando.] E22 

Então o meu medo é este, não é? Parar de comer após a quimioterapia. E8 

 

A forma negativa com que perceberam a quimioterapia, anterior ao seu início, 

ocorreu em inúmeros casos, conforme relatado pelos participantes deste estudo, em razão 

das conversas com outros pacientes na sala de espera, informações divulgadas em novelas, 

jornais, revistas, e experiências contadas por amigos e familiares que se submeteram a este 

procedimento. 

Os pacientes foram acompanhados pelo investigador principal na segunda e terceira 

aplicação, sendo marcada a diminuição do estresse e a sensação de alívio em relação ao 

que esperavam acontecer. Tal fato aponta para a necessidade, na consulta de enfermagem 

de pacientes iniciando a quimioterapia, de priorizar o fornecimento de informações que 

diminuam o medo e a ansiedade, desfazendo temores equivocados sobre efeitos tóxicos 

que não se relacionam ao protocolo quimioterápico indicado.  

A enorme diversidade de antineoplásicos, suas diferentes combinações em termos 

de doses e de intervalos, somados às variabilidades genéticas interindividuais, com 

consequentes alterações no metabolismo e na eliminação dos fármacos, produzem uma 

gama imensa de perfis de toxicidade. Diante de tal premissa, faz-se importante desconstruir 

o que não é esperado, para se preparar, de fato, para o que deve ser aguardado. 

Durante as observações de campo, bem como as falas dos próprios depoentes, 

verificou-se que nos primeiros ciclos de quimioterapia os pacientes se encontravam 

extremamente nervosos com o tratamento e com o que poderia lhes acontecer, mantendo-

se pouco comunicativos e desconfiados. À medida que os tratamentos se sucedem, 

observa-se que os pacientes se adaptaram melhor à rotina do serviço. Com o tempo, 

adquirem mais confiança na equipe e se sentem seguros, pois percebem que a maioria dos 

efeitos colaterais, que acreditavam fazer parte de seu tratamento, não aconteceram 

conforme esperavam. 

As representações e os conceitos de como percebem esta modalidade terapêutica 

podem mudar, e se convertem muitas vezes de “passe mal, fique mal” para um tratamento 
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aceitável, embora sensações desagradáveis, como náuseas e fadiga, sejam experimentadas 

mesmo que em graus mínimos.  

Outro estudo sobre a experiência de tratamento quimioterápico na perspectiva do 

adoecido reforça a ideia de mudança na forma com que se percebe a quimioterapia após 

seu início. Os fragmentos das entrevistas realizadas confirmam um sofrimento maior 

percepcionado no início do tratamento, no qual a ausência percebida de recursos para 

enfrentar os efeitos colaterais foram maiores180. Baseado neste ponto de vista se pode 

inferir que o sofrimento nem sempre se relaciona com sintomas físicos210.  

Algumas definições para sofrimento de maior alcance na literatura científica 

conferem peso a este achado. Segundo tradições psicológicas, inspiradas na resposta 

adaptativa ao estresse, o estado de sofrimento é associado com eventos que ameaçam à 

integridade pessoal210. Outra vertente deste mesmo pensamento conceitua sofrimento como 

uma má adaptação psicológica para enfrentar eventos vitais estressantes168. Os seguintes 

depoimentos mostram a ameaça em que o tratamento quimioterápico se configura no 

início, constituindo-se em um evento estressante devido ao medo do desconhecido.  

 

“Eu estou até bom agora. O começo se torna difícil também pela falta de 

conhecimento. Como não conhece, fica naquela: Será que é isto, será que é 

aquilo? A ansiedade piora tudo.” E11 

“O sofrimento varia de cabeça para cabeça, mas pra mim, no início, o 

sofrimento foi pior.” E21 

No começo é sempre difícil, e com o tempo fica melhor, cada vez você absorve 

mais. E11 

O começo foi ruim, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo… E19 

Da primeira vez eu até chorei. Eu escolhi um dia para chorar tudo, e aí 

acabou.E20 

 

 Antes de iniciar o tratamento, sensação de ausência de recursos para lidar com o 

estresse é maior. À medida que a QTA transcorre, e o indivíduo se adapta à situação e o 

sofrimento declina, como visto nos trechos de entrevista acima.   

 

8.8.2 O sofrimento de (re) começar 

 

Os pacientes oncológicos passam por distintos períodos desde a descoberta até o 

tratamento do câncer. No primeiro momento, passam por um período de choque, depois 

percebem que o que está acontecendo é real, e não sabem o que pensar216,217.  



 
 

191 

 

Posteriormente, com a perspectiva de tratamento quimioterápico, começam a planejar o 

futuro com mais esperança.  

Após a quimioterapia, muitos pacientes entram em períodos de controle clínico, 

para monitorar a ausência, a estabilidade, ou a progressão da doença. No último caso, pode 

ser indicado o retorno do tratamento medicamentoso. Neste contexto, tornou-se necessário 

desvelar o significado da recidiva e o sofrimento de (re) começar. 

Frente às evidências atuais, a recidiva local tem sido considerada um forte 

indicador de risco para doença sistêmica em muitos tumores onco-hematológicos. Embora 

a recidiva local não afete a sobrevida em todas as situações, existe significativa morbidade 

psicológica associada ao trauma emocional decorrente do retorno da doença. 

 Pacientes que desenvolvem recidiva local como primeiro evento têm um risco 

maior de desenvolver metástase à distância, e lutam com um pior prognóstico. A relação 

temporal entre o surgimento da recidiva e prognóstico tem sido apresentada como 

determinante no desfecho clínico218. 

 

Eu acho que é um tipo de experimento cada vez que troca a quimioterapia. E1 

 

A participante E1 atribui o significado de “experimento” toda vez que se submete a 

uma linha de quimioterapia nova. Relatou sofrimento intenso com as múltiplas trocas de 

protocolo, modificado por recidiva local, progressão de doença e toxicidade. É portadora 

de câncer colorretal no estadiamento IV, realizando há três anos quimioterapia paliativa. 

Recebeu até o momento os regimes Quasar, Xelox, Folfox e Folfiri.  

Descreveu, após a entrevista, durante manuseio do cateter para quimioterapia, que 

se sentia “uma cobaia de pesquisa” cada vez que mudava o protocolo. Foi anotado em 

diário de campo suas considerações: “É como estivessem testando os remédios em mim 

para ver qual funciona melhor.”  

 

Na verdade, o médico queria me operar. Neste momento eu tive a certeza que ia 

ficar bom, mas a notícia da QT me deu uma quebradinha, diminuindo a certeza 

de eu ficar bom. E2 

Me preocupou o fato de que o médico falou que se não desse certo, eu teria que 

operar novamente, não é? E8 

 

 

Os trechos acima não se referem a um novo ciclo de quimioterapia, mas ao medo de 

prolongamento dos tratamentos, pois os participantes nutriam uma esperança de terminá-lo 
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após a primeira intervenção cirúrgica. É como se o sofrimento aumentasse por mais um 

tempo, minando as chances de cura. 

 

Fiquei contente. Um dia a doença voltou, e o chão se abriu de novo. Você se 

sente perdida, arrasada. Todo mundo quer te consolar na família, mas você 

sempre pensa no lado negativo. E1 

 

 

O fragmento textual acima revela o sentido de “aconteceu de novo”, mesmo após 

toda a confiança e a esperança que se depositou no esquema realizado inicialmente. O 

“chão se abre de novo”, porque é como se repetisse a mesma experiência do início, tendo 

que se retomar a jornada de lidar com os mesmos efeitos colaterais e limitações impostas 

pelo tratamento. Destarte, a maioria dos estudos com pacientes enfrentando a recidiva de 

câncer tem demonstrado que para eles é um momento mais difícil e angustiante que o do 

diagnóstico inicial215. 

Para Ponty, o tempo não é uma linha representando uma sequência de eventos, mas 

uma rede de intencionalidade. Segundo o autor, até o passado mais distante tem, esse 

também, sua ordem temporal e uma posição em relação ao presente, uma vez que esse 

mesmo já foi presente121. Quando os depoentes receberam a notícia de recaída da doença, 

evocaram um passado recente ou mesmo remoto “no qual se descobriram com o câncer e 

começaram a jornada de tratamento”. Reabrindo o tempo, se recolocaram em uma época 

na qual o presente de agora se comportava como um horizonte de porvir fechado. 

 Em, “mas você sempre pensa no lado negativo,” revela que a paciente que já 

vivenciou a quimioterapia uma vez permanece com sentimentos ainda aflorados acerca do 

tratamento, circundada pelo temor ante os efeitos colaterais já vistos e o medo do 

tratamento falhar novamente, tornando a perspectiva de morte mais próxima. Marcas 

profundas são deixadas pelo conviver com o câncer, e permanecem atreladas à vida do 

indivíduo, perdurando enquanto suas lembranças forem igualmente intensas e conexas aos 

seus sentimentos217. 

…porque cada hora aparece uma coisa, eu estou indo para a terceira 

quimioterapia, e cada hora remédios, remédios e mais remédios, aí ele falou: 

Não! Mas a gente está lutando para isto, para conseguir um remédio eficaz, e 

você ficar boa. Aí eu falei, eu sei disto, vocês estão lutando por mim, mas é o 

meu organismo???? Meu organismo está ficando fraco, cada vez mais fraco, 

remédios que vem para matar o que não é bom, mas que está matando o que é 

bom também. Eu estou ficando fraca, e vou chegar sabe aonde? A morte…É de 

6/6 meses fazendo quimioterapia. Tem 3 anos que eu fiz, e eu já estou na terceira 

quimioterapia. E7 
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Cuidar de um paciente em recidiva implica no encontro de novas propostas de 

intervenção, pois a pessoa é desafiada a alcançar um estado de equilíbrio, apesar das 

sequelas psicológicas provocadas pelas tentativas malsucedidas de frear o câncer. Este 

momento de sofrimento requer uma compreensão profunda de profissionais, a fim de 

entender e aceitar que o paciente pode receber ou recusar cuidados, apesar de sua condição 

física. Essa circunstância dramática deve levar ao reconhecimento da dimensão subjetiva 

do sofrimento, como um sentimento percebido por uma pessoa, jamais transferido ou 

sentido por outra. Da mesma forma que o sofrimento, a qualidade de vida deve ser vista 

como algo que se quer proporcionar, não do ponto de vista do profissional, mas do 

paciente.  

Fica evidente o descontentamento com a troca de esquemas em curtos períodos de 

tempo para a participante E7. A mesma expressa seu sofrimento com os efeitos colaterais 

cada vez mais proeminentes, e a esperança, que considera algo de bom em si mesma, 

destruída pelas inúmeras mudanças de protocolo. É desvelado na locução verbal “cada vez 

mais fraco… chegar a morte”, que o sofrimento também pode ser encarado, muitas vezes, 

como “morrer aos poucos”, no qual os pacientes percebem o gradativo declínio de suas 

funções orgânicas. É como se caminhassem lenta e cruelmente para morte, sendo a 

percepção de “alívio do sofrimento” vista como o desejo implícito do paciente de abreviar 

este período. Outros depoentes revelaram experiências profundas de sofrimento, quando 

perceberam suas chances de cura minadas pelo retorno da doença e mudanças de 

tratamento. 

“Eu tenho um sentimento abafado que eu deveria ter aberto minha boca quando 

eles vieram com o Iressa. [Mudou a linha de tratamento após teste que 

identificou mutação de ativação do receptor de fator de crescimento epidérmico 

tirosina quinase (EGFR).] Eu não fiquei feliz. O médico, juro por Deus Angelo, 

ele estava soltando fogos pela minha situação, e eu não conseguia ficar feliz, 

porque iam mexer em um tratamento que estava dando certo. Porque nas duas 

primeiras, fez o quadro regredir. Por que mexer em algo que estava dando 

resultado. Eu não entendi até hoje. Eles viram comprovadamente resultados por 

uma tomografia comparativa, porque era isto que chamava, era uma tomografia 

comparativa que eu tive que fazer fora pela urgência, e o laudo dizia que o 

tumor havia regredido com as duas quimios, e regrediu muito. Aí vieram com o 

Iressa. Eu passei mal, muito mal”… “Até porque não tem acompanhamento. Por 

que? Se você vira para mim como medicina e fala assim:  Olha, ele não é 100% 

de certeza, pode melhorar ou não. Como o outro tratamento estava dando 

resultado, você terá que monitorar”. [O paciente diz o que esperava ouvir.] Mas 

não, não foi assim. E51 

“…Aí trocou a quimioterapia por causa dos efeitos. A segunda quimio me 

queimava muito, eu vinha várias vezes a emergência”. E1 
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“…É linfo crônico e volta, ainda essa né”… [ Olhos rasos d’água ]”…depois o 

médico até me falou que voltaria, só que a gente reza para não voltar. ” E7 

Eu queria que melhorasse, mas não melhorou… O quadro avançou, cresceu. 

E51 

 

 

8.9 A pergunta por que eu e por que não eu?  

 

O câncer incita, inicialmente, uma atitude de negação, visto que as pessoas custam 

a acreditar no esteja acontecendo exatamente com elas, pois supunham só acontecer com 

outros172.  

Cada pessoa que sofre, ao se deparar com o diagnóstico de câncer, necessita 

compreender a realidade de sua situação e perceber quais os aspectos que pode, ou não 

controlar.  

Nesta perspectiva, muitas vezes, o sofrimento pode ter origem em perdas, outras 

vezes, na ausência percebida de algo ou alguém tidos como importantes na vida da pessoa. 

O confronto com questões existenciais é inevitável, acontecendo em tempos distintos para 

cada um219. 

Os questionamentos que emergem deste confronto, sobre o porquê e para quê do 

sofrimento são, não raras vezes, sua maior causa, oriundos da própria busca de uma lógica 

para explicar o adoecimento. 

 

É uma coisa que a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. E2 

O sentimento é de uma coisa que nunca se espera. Aí surgiu, e o que se quer “é 

dissolver”. E11 

 

 

Ao se descobrir com o câncer, a situação incita interrogações não só de sentido da 

vida, mas também de morte. Perguntas sobre por que se está aqui, como se chegou, o que 

se fez e para onde se vai são inquietações filosóficas, que se apoderam de qualquer ser 

humano nos momentos que o fim passa a ser vislumbrado como possibilidade real e 

próxima do presente. 

Todos esses anseios fazem parte do sofrimento intenso que uma pessoa doente 

suporta, com o agravante de que todas essas questões não estão organizadas, mas vibram 

ruidosamente dentro dela.  

As multiplicidades de sentimentos, como: medo, tristeza, dor e frustração, criam 

usualmente, um desânimo, uma impressão de total impotência diante da própria vida e 
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daquilo que lhe confere sentido. Esta percepção de desintegração interna que acontece é 

real e, muitas vezes, está acompanhada de sensações viscerais. Oliveira, (2016) descreve 

que as pessoas podem narrar que estão a “engolir a si próprias”. Essa (des) identidade pode 

se manifestar fisicamente pelo emagrecimento súbito e acentuado, pois o sofrimento 

corresponde por vezes a desistência de lutar, e ao abandono dessa pessoa – que já não se 

reconhece como “eu” – ao seu destino. É como se desse início a um processo de 

despersonalização220.  

Os depoimentos abaixo ilustram questões existenciais e a dificuldade dos pacientes 

em aceitarem a doença. 

Parecia que eu não estava aceitando. E7 

O que passou na minha cabeça é que é difícil de aceitar. Como isto não tem 

idade, e se vê até em criança. Aí… fazer o que né? E75 

Eu mesma não estava com sentimento nenhum. Eu não sei o que eu estava 

vivenciando naquela hora. As pessoas tentavam colocar em minha cabeça o que 

iria acontecer, do tipo: “tenha força, você vai superar isso, você é forte. ” As 

pessoas estavam colocando um sentimento em mim que não era meu. Eu mesma 

não sabia o que era. Não sei se foi de um vazio. E7 

 

 

Alguns autores trazem para reflexão que, apesar das tentativas de mascará-lo ou 

negá-lo, o sofrimento faz parte da condição humana. Sofrimento e morte são universais. 

Toda viagem tem um começo, um meio e um fim171.  

Enquanto muitos pacientes reconheceram que a: “questão por que eu? surge, muitos 

declaram ter chegado a um lugar de “por que não eu?” 221. A pergunta de “por que não eu” 

não é só dele, mas de todos. “Eu” não significa por que eu, mas por que ninguém? Por que 

não qualquer pessoa? Nunca se sabe, porém, alguns pacientes conseguem sublimar sua 

espiritualidade na experiência de tratamento quimioterápico e ver o câncer como uma 

jornada para o crescimento pessoal, encontrando um significado para seu adoecimento, 

conforme exposto nas entrevistas abaixo. 

 

No momento eu só olhei para aqueles que já faziam este tratamento. Se 

aconteceu com eles, pode acontecer comigo também. Eu senti que deveria seguir 

em frente. E4 

…Mas a doença só dá em quem está vivo. Ele te dá a doença, mas também dá a 

percepção, uma mudança de vida para você se melhorar. Eu cheguei mais a Ele, 

porque eu estava meio afastado, mas nunca me afastei de vez. Eu queria estar 

em paz. Estar perto dele em função da doença. Queira ou não, ele está me 

ajudando. É a fé que você tem para continuar. E21 

…Um suporte espiritual é importante porque nós somos parte física e parte 

espiritual. Por favor, seja qual for a crença, as orações que fazem para mim não 

vêm só de uma religião. São de católicos, crentes, espíritas, kardecistas, 

budistas, e são orações com qual objetivo? O meu bem-estar. E todas elas são 
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bem-vindas. ” “Como todo e qualquer tratamento que vocês colocarem para 

mim será bem-vindo. Vocês são os doutores da matéria, como as pessoas que 

fazem as orações são os doutores da parte espiritual. Outra coisa, falo e repito, 

a vida me deu um câncer, e Deus me deu a possibilidade de aprender com 

este câncer. [grifo nosso]. Deus não a dá doença para ninguém e nem castiga 

ninguém. Nós é que as vezes nos castigamos. Com história de vida, 

ressentimento, mágoas, ódios e sofrimentos à toa. É isso que acredito, Deus não 

tem culpa de nada, no meu quadro e no de ninguém. Deus é pais de todos. Está 

claro? ” E51 

  

Assim, o cuidado para com o sofrimento do paciente com câncer implica em uma 

sensibilidade de olhar para além de si mesmo e da esfera física. É preciso voltar a atenção 

para a realidade do ponto de vista daqueles que o vivenciam. O sofrimento é uma 

experiência pessoal, e não pode ser traduzido apenas em uma realidade objetiva de quem o 

vê do lado de fora. Ao mesmo tempo que para alguns pacientes a busca de significado 

funcionou como um apoio e mecanismo de enfrentamento eficaz, para outros pôde ser 

fonte de significativo sofrimento espiritual, especialmente, quando sua fé e crenças foram 

colocadas em xeque.  

Esta diferença é consistente com estudos sobre sofrimento espiritual, definindo esta 

dimensão como perda de significado e propósito de vida51.  

  

8.10 Sozinho em um deserto, pude ouvir o grito de meu silêncio  

 

A solidão pode ser um dos fatores mais importantes para a qualidade de vida de 

pacientes e de cuidadores, capaz de prever baixos indicadores, especialmente, nos mais 

idosos. É crucial um olhar mais atento para esta população de pacientes, visto que são mais 

atingidos pelo câncer, se encontram mais vulneráveis a solidão e suas deletérias 

consequências no bem-estar espiritual.  

Do ponto de vista da enfermagem, os achados de estudos recentes indicam 

vantagens claras em ajudar pacientes idosos a desenvolverem redes sociais de apoio 

precocemente. O cuidado de enfermagem deve envolver medidas para manter e fortalecer 

esta rede antes que os pacientes possam ficar mais debilitados, pois a diminuição do estado 

de saúde torna os contatos sociais mais difíceis de serem estabelecidos com o decorrer do 

tratamento222.  

Alguns pacientes relataram solidão e uma sensação de vazio, quando questionados 

sobre os sentimentos que surgiram a partir do diagnóstico e a partir da experiência com o 
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tratamento quimioterápico. Percebeu-se nas entrevistas a solidão como mais relacionada a 

um isolamento involuntário que desejado pelo próprio paciente. 

 

As pessoas falam: Pode deixar que eu vou te ajudar, mas na hora ninguém 

aparece. E7 

Me senti abandonado em termos de acompanhamento. E51 

…por que tem hora que a gente se sente só. E7 

Eu estou me sentindo só em um deserto (repete 3 vezes a mesma frase). E3 

 

 

 O isolamento involuntário pode acontecer em resposta aos fatores situacionais ou 

ser desencadeado pelos efeitos tóxicos do tratamento. No primeiro caso, alguns cuidados 

podem restringir a oportunidade de se socializar com pessoas fora do ambiente domiciliar. 

Citam-se os comparecimentos à unidade para consultas multidisciplinares e procedimentos 

ambulatoriais frequentes, como: quimioterapia, radioterapia, coleta de exames laboratoriais 

e manutenção de dispositivos de acesso vascular.  

No que diz respeito aos efeitos tóxicos do tratamento, existem restrições sociais 

durante períodos de neutropenia mais intensos e prolongados induzidos pela quimioterapia. 

Outros fatores impeditivos relacionados ao tratamento são as náuseas e os vômitos, a 

fadiga, a mucosite e a radiodermite que, na medida em que comprometem a fala, 

alimentação e diminuem a disposição para sair de casa, prejudicam a capacidade de 

interagir com outras pessoas.  

O resultado final culmina no isolamento social. A despeito das causas involuntárias, 

os pacientes podem se isolar voluntariamente em razão da depressão e de danos à 

autoimagem decorrentes da alopecia, perda de peso severa e alterações cutâneas associadas 

com alguns quimioterápicos. 

Desta forma, é possível compreender o fenômeno “solidão” como complexo e 

multidimensional. Ao discutir esse fenômeno em pacientes sob quimioterapia, é importante 

distinguir entre a solidão social, vista em alguns depoimentos, referida como falta de 

amigos, ausência percebida de familiares, e pessoas que pudessem se constituir em fonte 

de apoio, do sentimento de solidão conectado com um sentido mais emocional da 

experiência. Enquanto a solidão social se relaciona com as redes sociais, de suporte e o 

contato com amigos, a solidão vista sob uma perspectiva sociopsicológica tem seu foco na 

experiência central, não na densidade de relacionamentos 223. 
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O fato de estar socialmente isolado, não significa necessariamente “um sentimento 

de solidão”, embora possa predispor a esse. Estabelecer determinantes situacionais de 

isolamento pode ser factível na solidão social. Na solidão emocional, entretanto, se 

constitui tarefa intricada222,224, pois delinear os aspectos subjetivos da experiência para 

traçar suas causas é quase impossível. Em que pese as contribuições dos fatores de 

isolamento social para a solidão emocional, esses não podem explicar completamente sua 

origem.  

 A fala da participante E3 de se sentir sozinha em um deserto revela fortes aspectos 

emocionais da experiência, demonstrando o quão prejudicial pode ser esse sentimento 

durante a jornada de tratamento oncológico. Este resultado da experiência qualitativa de 

sofrimento é consistente com dados estatísticos, que mostram os impactos negativos de 

uma rede deficiente de suporte nas estratégias de coping adotadas durante o tratamento 

oncológico225. 

Alguns estudos com portadores de câncer reportam que quando os mesmos 

vivenciam a experiência de serem ou de se sentirem rejeitados, dizem que: “é como se 

fossem aniquilados”. Uma das participantes do estudo afirmou, de uma forma muito 

emocionada, que não é o câncer que mata, mas a rejeição que esse causa. Dessa forma, 

qualquer evento que ameace os vínculos e as relações de outrem repercutem intensamente 

na dinâmica emocional da pessoa 226.  

Em se tratando de um evento tão sério, transcende o sofrimento físico configurado 

pela doença em si, levando a sentimentos de baixa autoestima, de inferioridade e de medo 

de rejeição por parte da família e da sociedade. 

Em uma análise fenomenológica, o estudo faz compreender que ser humano é um 

ser-no-mundo, existindo sempre em relação com algo ou alguém. É nesse estado de relação 

que se compreende as próprias experiências, ou seja, se estabelece um significado pessoal 

para os objetos e seres em seu mundo, dando sentido para sua existência. 

 Nesse pensar, o ser-no-mundo é determinado pelo estar com o mundo, um mundo 

que é sempre compartilhado com os outros. E neste ser-com-outro que o homem pode 

visualizar a possibilidade de se situar com alguém, não apenas como objeto de cuidado, 

mas de uma forma envolvente e significativa192. 
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 A falta desse relacionamento afetuoso com alguém pode ser expresso como uma 

sensação de “vazio”, compreendido como o sentimento que uma solidão emocional pode 

deixar no interior de uma pessoa.  

Para Merleau-Ponty eu estou no mundo, e é no mundo que eu encontro o outro. 

Neste encontro, o outro se revela diretamente, possibilitando a distinção imediata das 

coisas. O corpo do outro atua, nesse aspecto, como intermediário, pois para eu estar no 

mundo é preciso sua presença, sem a qual o eu estaria sem mundo179. Nesse prisma 

fenomenológico, estar em relação imediata com os outros se constitui em fundamento da 

subjetividade e da transcendência, aproximando o ser do mundo a que se pertence.  

Clarice Lispector, por usa vez, atribui à solidão um outro aspecto a ser considerado, 

colocando-a como condição humana. Para esta face da solidão, que não se relaciona às 

situações concretas de isolamento social, como descrito por alguns depoentes, a escritora 

defende que não há cura, uma vez que o ser é essencialmente “tempo no fluir de ágoras”, 

como instantes fugidios. Em sua releitura da solidão, a autora afirma que o medo de se 

sentir sozinho, este sim pode ser curável. Em 1969, na crônica Solidão e falsa solidão, 

Clarice declarou o mérito da solidão não apenas para o indivíduo, mas para a sociedade. O 

seguinte fragmento descortina seu pensamento de condição ôntica da existência humana. 

 

“A solidão é necessária para a sociedade como o silêncio para a linguagem, o 

ar para os pulmões e a comida para o corpo. A comunidade que procura invadir 

ou destruir a solidão espiritual dos indivíduos que a compõe, está condenando a 

si mesma à morte por asfixia espiritual.”227:2001 

 

 

Segundo outros autores, três outros aspectos da solidão podem ser observados, 

porém no discurso global dos participantes desta pesquisa222, nem todos foram observados. 

O primeiro deles é a intensidade, expresso durante a fala da participante E7, com lágrimas 

nos olhos:  

“Eu acho que este trabalho que vocês estão fazendo é muito bom para nós, por 

que tem hora que a gente se sente só...[Olhos lacrimejando neste momento.] 3 

anos que eu estou carregando isso, tem hora que cansa né… E7  

 

 

A expressão facial da depoente pôde demonstrar o quão intenso foi esse sentimento 

e difícil de descrever, posto que não conseguiu explorá-lo mais no transcorrer da 

entrevista. Em sua fala, a solidão não apenas esteve intimamente ligada à desesperança, 

como foi igualada ao próprio sofrimento.  
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O segundo aspecto se refere à solidão pessoal interna, ou seja, o sentimento de que 

sempre se foi sozinho, está só hoje e, provavelmente, o será assim no futuro. O terceiro 

aspecto, considerado positivo e desejável, também não foi encontrado. Diz respeito às 

situações em que uma pessoa se sente bem em estar só e, por vezes, busca este 

isolamento222.  

Cumpre assinalar que a solidão foi real e parte da experiência vivida em todos os 

discursos desta categoria temática e se apresentou ora como uma vivência ôntica, ora 

vinculada ao convívio com outras pessoas. Esteve presente, em alguns casos, mesmo o 

depoente estando cercado de familiares e de amigos. 

Estes resultados demonstram a relevância do contato social para pacientes durante a 

quimioterapia, na forma de visitas de amigos e de familiares, a fim de diminuir o 

sofrimento oriundo da perda. Revelam, ainda, que nem sempre essa condição humana pode 

ser tratada como causa ou efeito do isolamento social. Desta forma, a tentativa de 

solucionar a sensação ontológica de estar só, unicamente com relações interpessoais, pode 

resultar em considerável sofrimento, uma vez que que este sentimento pode ser próprio do 

ser enquanto ser, não obstante a presença de outros (grifo nosso). Para Rugero, esse 

sentimento pode ser chamado “solidão acompanhada”228 .  

No que tange à solidão social, cada vez mais os idosos têm conquistado uma 

independência funcional e estão vivendo sozinhos. A partir deste fato se levanta uma 

questão digna de reflexão: até que ponto viver sozinho em um apartamento é mais 

apropriado para idosos, sobretudo, em situações que aumentam a vulnerabilidade para 

solidão e o isolamento social? Os pacientes que referiram solidão na entrevista 

fenomenológica eram idosos de faixas etárias mais altas, e viviam sozinhos, o que mostra o 

valor do convívio familiar, de investimentos em redes de apoio e de atividades que 

promovam interações sociais nesta clientela. Ademais, reduzir os sentimentos de solidão, 

também pode ser uma das formas de reduzir os medos e as preocupações relacionadas ao 

tratamento, como o medo de não ter um suporte e de não conseguir voltar para casa, como 

esboçado no seguinte trecho de entrevista:  

 

“…eu tenho a ideia de passar muito mal, ficar tonta e vomitar. Tenho medo de 

passar mal e não ter ninguém por perto… Aí, eu não sei se vou ter força para 

voltar? ” E22  
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Nesta perspectiva, estudiosos têm considerado cada vez mais a importância do 

apoio social na manutenção da saúde e na prevenção de doenças, uma vez que ajudam o 

indivíduo a ter mais satisfação com a vida e aumento do bem-estar subjetivo229. Assim, 

pode-se pontuar que a redução ou ausência de uma rede social de suporte pode afetar 

sobremaneira o sucesso do tratamento quimioterápico, fazendo com que os pacientes se 

sintam desvalorizados, não reconheçam sua identidade e papel social, tornando-se mais 

suscetíveis à solidão.  

Dessa forma, o apoio familiar somado ao apoio social durante a quimioterapia pode 

fazer com que os pacientes se sintam amados e reconhecidos em sua singularidade, 

percebendo-se participativos e contribuidores do progresso no meio social em que se 

encontram.  

Certamente, é preciso ter claro, neste contexto, a ideia de que família e sociedade 

não se substituem em matéria de apoio. Não se pode reduzir uma à outra. Quando se pensa 

em vínculos afetivos, o laço familiar é o primeiro, singular, inalienável e insubstituível na 

vida do ser humano. Uma rede de apoio social efetiva fortalece, mas não desloca, nem 

ocupa o lugar de uma grande família, assim como a família não se dilui na sociedade. No 

entanto, a distinção de ambas não significa oposição, pois é na família que se constroem os 

primeiros aprendizados para a vida em sociedade. A sociedade, a seu turno, tem o 

importante papel de apoiar as famílias.  

Por este meio se considera importante a implementação e o desenvolvimento de 

novas tecnologias assistenciais na enfermagem, que permitam a reintegração do indivíduo 

à família e ao meio social, favorecendo o senso de coerência e sentido de vida229. Destarte, 

reconectar o indivíduo consigo mesmo, sem rejeitar o caráter ôntico da solidão 

experienciada vem se desdobrar também como intervenção chave no processo de 

enfermagem. Auxiliar o paciente a refletir sobre os aspectos existenciais desse sentimento 

pode contribuir ainda com o seu amadurecimento pessoal e melhora significativa dos 

relacionamentos sociais. 
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8.11 Redimensionando o sofrimento de “ex-sistir com o câncer”: ressignificando a 

vida partir do tratamento quimioterápico com gratidão, esperança e fé 

           

Segundo McIntyre (1995), a experiência subjetiva de sofrimento com a doença 

envolve não apenas uma construção de interpretações e de atribuições de significados 

pessoais, mas uma experiência acompanhada de uma resposta emocional respectiva. Não 

obstante, a autora realça o potencial positivo e criativo que pode surgir face ao sofrimento. 

Dependendo da forma como esse é percepcionado e enfrentado, promove a procura de 

novos significados ante à vida e à morte, conduzindo a novas formas de encarar a vida e o 

viver230. 

As experiências positivas do sofrimento registram o terceiro valor mais elevado  do 

instrumento IESSD proposto por Gameiro138. Este domínio do sofrimento com a doença 

indica, que apesar da experiência de adoecimento se constituir em um desafio de múltiplos 

níveis para o doente, se constitui também em uma oportunidade de crescimento pessoal, 

desenvolvimento de resiliência e de descoberta de novas atribuições, sentidos e 

significados para a vida 138. 

Do ponto de vista fenomenológico, o sujeito perceptivo se relaciona, em cada 

vivência, a alguns aspectos fenomênicos da coisa percebida. À medida que o sujeito altera 

seu ponto de vista perceptivo, aprende outros aspectos da coisa e deixa de perceber aqueles 

primeiros, uma vez que sua percepção nunca é estática, e pode se transformar 

indefinidamente.  Desta forma, as coisas se apresentam de uma maneira parcial e 

incontingente, nunca acabadas. Por este meio se compreende que novos aspectos da 

experiência alteram outros já vivenciados e tomados até então como verdadeiros121,231. O 

crescimento, após o trauma da descoberta do câncer e mudanças na perspectiva com a qual 

os pacientes percebem a doença ao longo da quimioterapia, ilustram o (re) significado da 

experiência fenomenológica. 

O câncer amedrontou e, ao mesmo tempo, renovou a espiritualidade. Embora fosse 

causa de uma revolução na vida de pacientes e de familiares, foi possível perceber, através 

do estudo, que a doença muitas vezes modificou o sentido de “existir”, construídos no 

percurso de vida social. A forma particular de interpretar acontecimentos, que desafiaram 

suas crenças, levaram alguns pacientes a desenvolverem uma força intrínseca, 

principalmente, pela vontade de viver. Por consequência, proporcionou não somente uma 
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compreensão de capacidades que desconheciam, mas um real significado para a própria 

existência, sendo capazes de se renovarem diante de transformações complexas em suas 

vidas11. 

 

8.11.1 Não há sofrimento na Terra que o céu não possa curar 

 

A espiritualidade é uma dimensão humana pluridimensional e complexa, que 

proporciona ao homem conforto e paz interior. É também uma experiência universal, 

individual, única e dinâmica, influenciada pela cultura e história de cada um50.  

As necessidades e a busca pelo sagrado dos participantes foram variáveis, 

motivando a busca por um sentido de vida, e auxílio para se transcender o sofrimento 

experienciado com o câncer e a quimioterapia. A espiritualidade e a religiosidade se 

constituíram em importantes estratégias de enfrentamento adotado pelos participantes, 

fornecendo em sentido de fé e de esperança de melhora. A presença de Deus, a fé em seus 

poderes e a intercessão divina pela cura permearam as falas dos participantes ao 

responderem todas as questões sobre o sofrimento de se ter um câncer, de receber este 

diagnóstico, esperar pela quimioterapia e realizar este tratamento. Alguns trechos 

retratados abaixo foram extraídos das entrevistas, e a espiritualidade esteve presente do 

início ao fim. 

Voltei meus pensamentos para Deus de novo e me acalmei. Foi onde eu 

melhorei…E1 

Aí eu pedi a Deus e aos médicos que me curassem. E11 

Neste tratamento, o espiritual, os dois fatores se entrelaçaram e ajudam. Em 

qualquer que seja o problema, a fé da pessoa ajuda muito. Eu rezo muito por 

vocês todos aqui. Rezo muito pelos pacientes que vão fazer quimioterapia, pelos 

enfermeiros que vão aplicar o tratamento, e os médicos que irão passar 

remédios.  Rezo sempre por todos. Rezando e intercedendo é que se caminha. E7 

Eu sei que a quimioterapia faz parte do tratamento, então entreguei para Deus. 

Deixei Deus trabalhar. E64 

Você só procura o médico quando tem um problema. A mesma coisa a religião. 

Você só procura após o sufoco. E21 

Eu cheguei mais a Ele, porque eu estava meio afastado. E21 

Mas não me desespero, pois eu creio no Deus que sirvo. A minha confiança está 

em Deus, com isso tenho achado força para superar a situação. E6 

Eu graças a Deus sou evangélica e tenho muita fé em Deus, então me agarrei a 

ele. Eu me curei uma vez e agora com fé em Deus vou me curar de novo né. E8 

Eu tenho fé em vocês e Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu vou ficar bom. 

E23 

A gente só pensa no pior né doutor, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo 

certo. E assim, se Deus quiser, eu vou dar a volta por cima. Eu peço a Deus, no 

meu coração, que tudo dê certo. A médica me falou muito das reações, mas eu 

tenho fé que não vou sentir nada. E bola para a frente. E49 
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Quando eu soube da notícia que eu estava com câncer, eu fiquei muito triste, 

mas pedi força a Deus para encarar esta doença e ficar livre dela. Deus tem me 

dado muita força para enfrentar esta doença, e por isto eu tenho melhorado. 

E66 

Me senti abalado no momento, mas com toda a fé em Deus me recuperei. E4 

 

 

A fé em Deus é um sentimento arraigado na cultura brasileira e é tão importante 

como são outros modos de enfrentamento. O discurso revela que a dimensão espiritual 

ocupa uma posição de destaque na vida das pessoas e ressalta a indispensabilidade de se 

conhecer a espiritualidade dos usuários ao se planejarem intervenções de enfermagem216. 

O lugar da religião, da oração e da fé no tratamento oncológico, para os 

participantes desta pesquisa, são corroborados por outros estudos. Carvalho e cols. ao 

avaliarem os efeitos da prece na redução da ansiedade, em pacientes com câncer, 

constataram que todos os pacientes da amostra relataram praticar a oração, bem como 

acreditar em seu poder. Pontuações altas de religiosidade foram observadas, em especial, 

no aspecto de religiosidade intrínseca, da vivência plena de religiosidade ao sentir a 

presença de Deus e se esforçar para viver essa crença religiosa52.  

A espiritualidade, expressada através da oração, também foi benéfica em outros 

estudos, desencadeando alívio das tensões, aumento da esperança e redução da 

ansiedade232. O coping religioso e espiritual emergiu nesta categoria como positivo e 

benéfico, em consonância a um estudo recente que avaliou o enfrentamento religioso e 

espiritual de pacientes com câncer em tratamento quimioterápico. Os resultados indicaram 

que os pacientes com câncer em quimioterapia eram religiosos, e consideraram importante 

a espiritualidade/religião em suas vidas, afirmando que gostariam que os profissionais de 

saúde abordassem tal questão por meio da oferta do cuidado espiritual49.  

A religião pode se constituir, neste olhar, uma poderosa estratégia para o 

enfrentamento das crises existenciais, especialmente, para as pessoas idosas, que 

compuseram a maior parte da amostra deste estudo. A prática religiosa, segundo outros 

autores, é capaz de fornecer a esperança e encontro de respostas para as questões de 

significado de vida e de morte que muitos se fazem ao se depararem com a finitude da 

existência232.  

Dessa forma, a espiritualidade é, ao mesmo tempo, uma expressão de identidade e 

de propósito de vida, mediante a história de cada um, experiências e aspirações. O alívio 

do sofrimento pode acontecer na medida em que a fé religiosa permite transformações na 
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perspectiva pela qual o paciente percebe a doença grave 89. Assim, compreende-se que a 

relação entre a espiritualidade e o câncer pôde ser sintetizada pelo tema central desta 

categoria: “Não há sofrimentos na Terra que o céu não possa curar. ” 

 

8.11.2 Quimioterapia: uma infusão de esperança  

 

Dufault, e Martocchio (1985) definiram esperança como uma força vital 

multidimensional e dinâmica, que pode ser caracterizada pela certeza de alcançar um bom 

resultado, pessoalmente significativo para um indivíduo que nutre este sentimento233.  

A esperança pode ser caracterizada por uma expectativa confiante, porém incerta de 

uma realização pessoal. Indivíduos podem transcender uma situação atual através desse 

sentimento e, portanto, lidar melhor com a expectativa de morte ligada às doenças 

incuráveis. A esperança, no contexto do tratamento quimioterápico, foi percebida através 

de três prismas inter-relacionados, porém distintos: a esperança de se manter vivo; a 

esperança de conseguir a cura; e a esperança de alívio dos sintomas provocados pela 

doença. 

A esperança de se manter vivo é explicitada nas seguintes falas dos entrevistados: 

Bom, se eu estou fazendo a quimioterapia, é porque eu estou vivo. E21 

A quimioterapia é mesmo um exame que funciona. É muito bom você poder 

levantar. E64 

 

A esperança de controle da doença e alívio na sua carga de sinais e de sintomas, nos 

seguintes depoimentos: 

Mas eu acho que a quimioterapia mais aliviou que piorou o sofrimento. No 

começo, eu botava sangue para fora, agora não. E19 

 

A esperança de cura definitiva e libertação do sofrimento provocado pelo câncer, 

conforme trecho abaixo: 

É uma esperança de cura, apesar da quimioterapia me deixar enfraquecida e 

debilitada. O que me conforta é saber que a quimioterapia é uma esperança de 

uma melhora para mim. Eu tenho fé nisso e me sinto muito confortada. E3 

“Eu estou num hospital de referência, que é muito bom. Então eu espero sair 

dessa. Eu espero ficar bom aqui. ” E23 

 

 Esta esperança pode ser traduzida como a espera da cura ou uma melhora que 

permita tempo suficiente para ver o nascimento de um neto, acompanhar o crescimento de 

um filho ou vê-lo se formar, casar. 
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Outros fragmentos demonstram a confiança e os sentimentos positivos em relação à 

quimioterapia. Os depoentes expressam as expectativas de um tratamento bem-sucedido 

com o mínimo de efeitos colaterais. Trata-se da esperança de resistir bem aos efeitos 

tóxicos surgidos com o transcorrer da terapia antineoplásica. 

…”então, não vieram sentimentos negativos na quimioterapia, muito pelo 

contrário”. E51 

Eu não pensei nada negativo com a quimioterapia não. Faz parte do tratamento 

né. Não tive nenhum abalo negativo com a quimioterapia. [demonstra confiança 

no procedimento e profissionais que prestam o cuidado]. E75 

Não vieram experiências negativas, vieram experiências positivas, por eu 

saber… E51 

“Depois não fiquei triste, pois eu sou uma pessoa muito positiva. [repete isto 

várias vezes]. Em todas as minhas coisas eu boto o positivo na frente. Existe o 

positivo e o negativo, e eu não deixo o negativo entrar dentro de mim”. E4 

[Paciente com expressão de determinação, não hesita nas respostas. Se mostra 

muito firme e seguro. Olhar fixo para o investigador. Demonstra muita fé, e 

repete várias vezes que é uma pessoa positiva e que não terá efeitos colaterais. ] 

   

A esperança de controle dos sintomas é essencial, quando a pessoa não pode mais 

nutrir esperanças reais de cura, em se tratando de um tratamento paliativo. A esperança 

generalizada de um futuro melhor protege a integridade de uma pessoa e a ajuda a 

preservar o sentido da vida, mesmo quando ameaçada por doenças terminais. A esperança 

relacionada às “expectativas positivas”, em relação à quimioterapia, é uma esperança que 

deve estar presente em todos os momentos, fases e objetivos do tratamento, sendo papel do 

enfermeiro instilar e nutrir esse sentimento, contribuindo para continuidade da terapia 

proposta com o máximo de bem-estar espiritual.  

 

8.12 Sofrimento passado, sofrimento presente. Águas passadas que movimentam o 

moinho  

 

Alguns pacientes, ao receberem o diagnóstico, relacionaram tal fato ao histórico 

familiar de câncer, relatando ser a doença um acometimento comum entre os membros da 

família. Apesar de esperado, isto não alterou o impacto que sentiram ao receber a notícia. 

Houve reconhecimento de que a história familiar e raça aumentaram o risco do 

diagnóstico, como exemplificado abaixo, e isto se constitui também em causa de 

sofrimento. 

Geralmente na minha família tem muita gente que morre com este tipo de 

doença, aí as pessoas dizem que isto é coisa de família. Nós sentimos um 

impacto. E11 

Eu tenho muitos antecedentes de câncer, e todo mundo morre desta doença. E1 
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Eu já tive um irmão na família que teve câncer e dei o maior apoio para ele, mas 

é muito doloroso, saber que isto está acontecendo com a gente. E49 

 

Neste enquadramento teórico, Merleau-Ponty descreve o tempo natural e o 

histórico como mantendo uma relação entre si de fundação recíproca. Em certo sentido, o 

tempo natural (linear) é o solo do tempo histórico (tempo circular), e o corpo que percebe é 

este lugar da natureza, em que o tempo natural vira tempo histórico234.  

O tempo linear se encontra encaixado e inscrito no tempo circular, uma vez que a 

história familiar de câncer se projeta para um sofrimento presente vivo. A percepção se 

torna uma charneira de temporalidade, que se move em direção ao passado, quando 

recorda a perda de entes queridos, e se lança para ao futuro, quando antecipa o desfecho de 

uma dor inevitável, propagada pelo material genético herdado. 

O filósofo oferece recursos originais para pensar a relação entro o tempo linear e o 

tempo da consciência. O modo como a subjetividade recolhe o tempo envolve uma 

abertura tanto para o passado imediato (retenção) quanto para um futuro próximo 

(protensão). Segundo os conceitos filosóficos do autor, quando instantes densos que 

formam tal campo decaem do passado, esses são experienciados de maneira modificada 

através do novo instante presente118.  

Assim, um determinado instante (história familiar de câncer) é tomado como A em 

relação ao instante presente B (diagnóstico atual de câncer). Quando B se torna passado, 

esse instante é retomado como B em relação a C (sofrimento com a possibilidade de 

transmitir oncogenes aos seus descendentes). Por conseguinte, fica claro que não é o tempo 

que se organiza em torno da subjetividade, mas, de maneira inversa, a subjetividade é que 

se estrutura com o fluir temporal118. Contra a ideia das ciências clássicas sobre o tempo e 

comportamento, Ponty teoriza que o tempo nasce da relação com as coisas. 

 

8.13 Paradoxos vivenciados – conflito entre o tratamento convencional e a 

espiritualidade  

Eu sempre falei que a medicina é mão de Deus na Terra. Eu às vezes acho que 

tenho mais fé na medicina do que em Deus. Eu tenho que melhorar isso e 

reverter. Eu acho que eu tenho que ter fé nas duas coisas e balancear bem, 

porque uma hora é Deus, e a outra a medicina. E51 

  

No fragmento de entrevista acima se pode perceber um conflito entre a fé religiosa 

e a confiança que o participante demonstra ter na medicina convencional. Apesar de seguir 
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acreditando nos avanços científicos da medicina, o paciente busca auxílio na dimensão 

espiritual para enfrentar o câncer.  O valor do tratamento médico convencional é 

reconhecido, porém fica claro nesta locução verbal a necessidade de um “salto na fé 

religiosa”, desejando que essa ultrapasse a confiança colocada no tratamento convencional. 

Esses paradoxos podem surgir em pacientes vivenciando o câncer como um conflito de 

vozes, em que a voz da ciência se choca com a voz da religião.  

Pode-se perceber em um dado momento um sentimento de angústia “pela pouca fé 

religiosa” em relação às crenças no “poder médico de cura”. É como se seus valores 

espirituais se deixassem “trair” no momento que sua fé foi colocada à prova. No outro 

momento, há um desejo de alcançar um estado de equilíbrio entre a fé Divina e a fé 

humana, pois se crê haver um espaço para ambas no tratamento realizado.  

A busca por conciliar a fé religiosa e a confiança na medicina convencional 

também foi encontrada em outros estudos sobre a espiritualidade em pacientes com câncer. 

Foi evidenciada uma busca pelo transcendente, almejando-se uma conexão com Deus sem 

substituição do tratamento médico tradicional235. 
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9. RESULTADOS ESTATÍSTICOS 

 

Tabela 1- Tabela de análise descritiva das variáveis quantitativas. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Idade 56,41 13,31 18 58 79 

SG 106,18 32,05 44 105 192 

SP 30,78 11,17 13 29 61 

SSR 20,54 7,48 7 21 34 

SE 36,69 10,99 20 35 67 

EP 11,40 5,00 5 11 25 

SF 13,99 6,13 6 13 30 

CREP 2,93 0,74 1 3 5 

CREN 1,82 0,59 1 2 4 

CREN/CREP 0,64 0,20 0 1 2 

CRE TOTAL 3,32 0,46 2 3 5 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Em relação ao Sofrimento Global, a média foi de 106,18, com desvio padrão de 

32,05, mínimo de 44, média de 105 e máximo de 192. Para o Sofrimento Psicológico foi 

encontrada uma média de 30,78, com desvio de 11,17, mínimo de 13, mediana de 29 e 

máximo de 61. O Sofrimento Sociorrelacional evidenciou uma média de 20,54, com desvio 

de 7,48, mínimo de 7, mediana de 21 e máximo de 34. Em relação ao Sofrimento 

Existencial, a média foi de 36,69, com desvio de 10,99, mínimo de 20, mediana de 35 e 

máximo de 67. Já a Experiência Positiva de Sofrimento contou com uma média de 11,40, 

com desvio de 5, mínimo de 5, mediana de 11 e máximo de 25. O Sofrimento Físico 

apresentou uma média de 13,99, com desvio de 6,13, mínimo de 6, mediana de 13 e 

máximo de 30.  

Analisando a Escala do Coping Religioso se tem que o Coping Positivo apresentou 

uma média de 2,93, com desvio de 0,74, mínimo de 1, mediana de 3 e máximo de 5. O 

Coping Negativo, por sua vez, contou com uma média de 1,82, com desvio de 0,59, 

mínimo de 1, mediana de 2 e máximo de 4. A razão CREN/CREP revelou uma média de 

0,64, com desvio de 0,20, mínimo de 0, mediana de 1 e máximo de 2. O Coping Total 

mostrou uma média de 3,32, com desvio de 0,46, mínimo de 2, mediana de 3 e máximo de 

5. 
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Tabela 2: Tabela de análise descritiva das variáveis qualitativas. Rio de Janeiro, 2018. 

 

Variável Frequência Porcentagem (%) Faltantes 

Sexo 
Feminino 47 47 

  
Masculino 53 53 

Escolaridade 

Analfabeto 4 4,04 

1 

Ensino Fundamental incompleto 31 31,31 

1 grau completo 19 19,19 

2 grau incompleto 6 6,06 

2 grau completo 16 16,16 

3 grau incompleto 6 6,06 

3 grau completo 17 17,17 

Atividades 

Laborais 

Sim 17 17,53 
3 

Não 80 82,47 

Profissão 

Aposentado (a) 15 15 

6 

Do lar 11 11 

Motorista 7 7 

Comerciante 3 3 

Empresário (a) 3 3 

Funcionário público 3 3 

Outros 52 52 

Pessoas no 

domicílio 

1 6 6,25 

4 

2 30 31,25 

3 21 21,88 

4 23 23,96 

5 11 11,46 

6 3 3,13 

7 1 1,04 

8 1 1,04 

Cuidador 

responsável 

Mãe 11 13,58 

19 

Pai 3 3,7 

Irmão 4 4,94 

Parceiro/esposo (a) 31 38,27 

Amigo 1 1,23 

Outro 3 3,7 

Não tem 14 17,28 

Filho 14 17,28 

Mora sozinho 
Sim 9 9,09 

1 
Não 90 90,91 

Diagnóstico 

Adenocarcinoma Colorretal 20 20 

  Mieloma Múltiplo 15 15 

Adenocarcinoma de Pulmão 11 11 
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CEC Cabeça e de Pescoço 9 9 

Adenocarcinoma Gástrico 5 5 

Adenocarcinoma de Próstata 4 4 

Carcinoma de Pulmão de 

Pequenas Células 
4 4 

Linfoma de Hodking 4 4 

Adenocarcinoma de Pâncreas 3 3 

Linfoma Folicular 4 4 

Oligodendroglioma Anaplásico 2 2 

Adenocarcinoma de Apêndice 1 1 

Adenocarcinoma de Vesícula 

Biliar 
1 1 

Carcinoma Neuroendócrino de 

Pâncreas 
1 1 

Carcinoma Neuroendócrino de 

Pulmão 
1 1 

Carcinoma Neuroendócrino de 

Reto 
1 1 

Carcinoma Neuroendócrino 

inguinal 
1 1 

CEC de canal anal 1 1 

Leucemia Linfocítica Crônica 1 1 

Leucemia Promielocítica 1 1 

Linfoma de Burkitt 1 1 

Linfoma de Células T 1 1 

Linfoma de Manto 1 1 

Linfoma Folicular de Baixo 

Grau 
1 1 

Linfoma Linfocítico 1 1 

Linfoma Não Hodking Difuso de 

Grandes Células B 
1 1 

LMA 1 1 

Meduloblastoma 1 1 

Seminoma de Testículo 1 1 

Timoma 1 1 

Estadiamento 

I 1 1,25 

20 
II 1 1,25 

III 21 26,25 

IV 57 71,25 

Protocolo 

PCT+Carbo 11 11 

  

Cybord 10 10 

Folfox 9 9 

VP+Carbo 6 6 

Xelox 5 5 

Docetaxel 4 4 

CDDP 3 3 

CDDP+ TXT 3 3 

Folfiri 3 3 
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PCV 3 3 

Quasar 3 3 

ABVD 2 2 

Cetuximab+Folfiri 2 2 

Ciclofosfamida 2 2 

CPT-11 2 2 

DHAP 2 2 

GEMP 2 2 

Nivolumab 2 2 

Pemetrexed+Carbo 2 2 

R-CHOP 2 2 

Rituximab 2 2 

VP+CDDP 2 2 

Outros 18 18 

Tipo de 

tratamento 

1 Curativo 14 14 

  
2 Adjuvante 11 11 

3 Neoadjuvante 8 8 

4 Paliativo 67 67 

Performance 

Status 

0- PS0 10 10 

  1-PS1 62 62 

2-PS2 28 28 

Linhas de 

tratamento 

anterior 

Nenhum outro tratamento 

prévio 
57 57 

  

1 14 14 

2 20 20 

3 6 6 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 1 

 Primeira vez 15 15  

Tempo 

realizando 

quimioterapia 

Até 3 meses 23 23 

 

Entre 3 e 8 meses 23 23 

Entre 8 meses e 1 ano 8 8 

Entre 1 e 2 anos 7 7 

Entre 2 e 3 anos 9 9 

Entre 3 e 4 anos 7 7 

Mais que 4 anos 8 8 

Tempo 

Realizando 

Quimioterapia 

II 

Primeira vez 15 15 

  
Tratamento em curso 85 85 

Você acha que 

seu tempo de 

tratamento 

1- Sim 9 9,09 

1 2- Não 75 75,76 

3- Não se aplica. Paciente de 1 

vez 
15 15,15 
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Tratamento 

Concomitante 

Sim- Radioterapia 12 12,12 
1 

Não 87 87,88 

EVA 

0- Sem dor 67 67 

  

1- EVA 1 4 4 

2- EVA 2 4 4 

3- EVA 3 5 5 

4- EVA 4 3 3 

5- EVA 6 4 4 

6- EVA 6 2 2 

7- EVA 7 5 5 

8- EVA 8 2 2 

9- EVA 9 2 2 

10- EVA 10 2 2 

Tem religião 
Sim 89 89 

  
Não 11 11 

Religião Antes 

1- Católico 47 47,96 

2 

2- Evangélica  33 33,67 

3- Espírita 7 7,14 

4- Umbanda/Candomblé 1 1,02 

5- Sem religião 10 10,2 

Religião 

depois 

1- Católico 46 46,94 

2 

2- Evangélica 33 33,67 

3- Espírita 7 7,14 

4- Umbanda/Candomblé 1 1,02 

5- Sem religião 11 11,22 

Frequenta 

alguma 

instituição 

religiosa 

Sim 69 69,7 

1 
Não 30 30,3 

Com qual 

frequência 

1- Nenhuma 25 26,32 

5 

2- Raramente vou à igreja 25 26,32 

3- 1 a 2 X semana 31 32,63 

4- 3 a 4 X semana 12 12,63 

5- Mais de 4 X semana 2 2,11 

É praticante 
1- Sim 62 63,92 

3 
2- Não 35 36,08 

Medida de 

religiosidade 

1- Nada 2 2,02 

1 

2- Pouco 10 10,1 

3- Moderadamente 34 34,34 

4- Muito 29 29,29 

5- Extremamente 24 24,24 

Você acha que 

frequentar  

uma 

instituição 

1- Sim 73 74,49 

2 
2- Não 25 25,51 
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ajuda a vencer 

o stress 

provocado 

pelo câncer? 

Primeira vez 

de 

quimioterapia 

1-Sim 15 15 
  

2- Não 85 85 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Em relação à tabela 2, pode ser constatado que, dos 100 participantes, 47% são do 

sexo feminino e 53% do sexo masculino. Analisando a escolaridade dos mesmos, se 

observa que 4,04% são analfabetos e solicitaram ajuda de um profissional do ambulatório 

de QTA para responder o formulário, 31,31% possuem o 1 grau Incompleto, 19,19% 

possuem o 1 grau Completo, 6,06% apresentam o 2 grau Incompleto, 16,16% o 2 grau 

completo, 6,06% o 3 grau Incompleto e 17,17% o Ensino Superior Completo. Um 

participante não informou a escolaridade. Quanto às atividades laborais, 17,53% dos 

participantes realizam e 82,47% não realizam, sendo que 3 não informaram. Observando a 

profissão se tem que 6 não responderam, 15% são aposentados, 11% são do lar, 7% são 

motoristas, 3 são comerciantes, empresários ou se declararam funcionários públicos, e os 

52% restantes apresentam outras profissões diversas. Uma participante não informou a 

escolaridade no formulário entregue. Quanto às atividades laborais, 17,53% participantes 

realizam e 82,47% não realizam, sendo que 3 não informaram. Observando a variável 

profissão, se tem que 6 participantes não responderam à esta questão, 15% são 

aposentados, 11% se declararam do lar, 7% são motoristas, 3% são comerciantes, 

empresários ou se declararam funcionários públicos, e os 52% restantes apresentam outras 

profissões diversas.  

Verificando a quantidade de pessoas que residem no domicílio, se observa que 

6,25% têm 1 pessoa, 31,25% possuem 2, 21,88% possuem 3, 23,96% possuem 4, 11,46% 

possuem 5, 3,13% possuem 6 e apenas 1,04% dos participantes possuem 7 ou 8 pessoas 

morando em sua residência. Os resultados revelaram ainda, que 9,09% dos participantes 

referiram morar sozinhos, apesar de apenas 6,25% terem respondido “um”, no número de 

pessoas vivendo em sua residência. 

Em relação ao cuidador responsável se constata que 13,58% é a mãe, 3,7% o pai, 

4,94% o irmão, 38,27% o parceiro/esposo (a), 1,23% é o amigo, 17,28% é o filho, 3,7% 

tem outros cuidadores que não foram mencionados na questão e 17,28% não possuem um 

cuidador responsável. 
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Em relação ao diagnóstico dos participantes, se observa que 20% possuem 

adenocarcinoma colorretal, 15% foram diagnosticados com mieloma múltiplo, 11% com 

adenocarcinoma de pulmão, 9% CEC cabeça e de pescoço e os demais possuem outros 

diagnósticos diversos. No que se refere ao estadiamento, 1,25% dos participantes possuíam 

estádio I e 1,25% II, 26,25% possuíam III e 71,25% o estádio IV. Vinte participantes não 

tiveram o estadiamento claramente definido no prontuário, seja por pendências no laudo de 

exames complementares, seja por resultados inconclusivos, ou a informação não foi 

claramente descrita pelo médico assistente. Esses casos foram considerados como 

estadiamento indeterminado e incluídos na coluna de faltantes.  

Através da variável protocolo, é possível averiguar que 11% realizaram 

PCT+CBDCA, 10% Cybord, 9% Folfox, 6% VP+Carbo, 5% Xelox, 4% Docetaxel e os 

demais realizaram outros protocolos. Em relação ao tipo de tratamento, 14% realizaram 

quimioterapia com finalidade curativa, 11% adjuvante, 8% neoadjuvante e 67% paliativa. 

Na avaliação da Performance Status, 10% tiveram PSO, 62% PS1 e 28% PS2. Analisando 

as linhas de tratamento anterior, 57% dos pacientes não tiveram nenhum outro tratamento 

prévio, 14% realizaram um, 20% dois, 6% três e 1% realizou 4, 5 ou 6 tratamentos 

anteriores.  

No que diz respeito ao tempo de tratamento quimioterápico, 15% são de primeira 

vez e 85% estão com tratamento em curso. Dos que estão com quimioterapia em fase de 

seguimento, 27,06% a estão realizando em até 3 meses, 27,06% de 3 a 8 meses, 9,41% 

entre 8 meses a 1 ano, 8,24% de 1 a 2 anos, 10,59% de 2 a 3 anos, 8,24% entre 3 e 4 anos, 

e 9,41% estão em tratamento há mais de 4 anos. Em relação ao que os participantes 

pensam sobre o “tempo de tratamento quimioterápico agravar ou não o sofrimento”, se 

verifica que 9,0% acreditam que sim e 75,6% que não. 15% dos participantes são de 

primeira vez e, portanto, a questão não se aplica. Observa-se também, que 12,12% estão 

fazendo tratamento concomitante com radioterapia e 87,88% não.  

Em relação à escala de dor EVA, 67% não apresentaram dor, 4% informaram dor 

de intensidade 1,2 ou 6 na escala, 5% referiram 3 ou 7, 3% intensidade 4 e 2% apontaram 

uma intensidade de 8, 9 ou 10. Em relação à religião, 89% dos participantes possuem uma 

religião declarada e 11% não possuem. No que diz respeito à religião dos participantes 

antes do tratamento, constatou-se que 47,96% eram católicos, 33,67% evangélicos, 7,14% 

espíritas, 1,02% pertencem à umbanda/candomblé e 10,2% se disseram sem religião, sendo 
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que 2 participantes não responderam à questão. Quanto à religião após o diagnóstico, 

46,94% se intitularam católicos, 33,67% evangélicos, 7,14% espíritas, 1,02% umbandistas 

e 11,22% sem religião, sendo que 2 não responderam à questão. Apenas um participante 

(1,02%) mudou da religião católica para o status sem religião após o diagnóstico. 

Se observa que 69,7% frequentam alguma instituição religiosa, 30,3% não 

frequentam e 1 participante não respondeu ao item. Em relação à frequência com que vão à 

uma instituição religiosa,  se verifica que 26,32% responderam não frequentar ou 

raramente ir à igreja, 32,63% vão de 1 a 2 vezes na semana, 12,63% de 3 a 4 vezes na 

semana, 2,11% vão mais de 4 vezes na semana e 5 não responderam à questão. Os 

resultados também mostram que 63,92% dos participantes são praticantes de alguma 

religião e 36,08% não são, sendo que 3 pessoas não responderam à pergunta. Em relação à 

variável “medida de religiosidade” se observa que 2,02% se dizem nada religiosos, 10,1% 

pouco, 34,34% moderadamente, 29,29% muito, 24,24% extremamente e 1 participante não 

respondeu à questão. De todos os sujeitos envolvidos, 73,49% acreditam que frequentar 

uma instituição religiosa ajuda a vencer o estresse provocado pelo câncer e 25,51% não 

concordam com a afirmativa, sendo que 2 não responderam à este item do formulário. 

 

Tabela 3: Tabela da Análise de Correlação de Spearman entre o Inventário IEESD e a 

escala CRE-Breve. Rio de Janeiro, 2018. 

* Primeira linha coeficiente de correlação e segunda linha para p valor 

Variáveis SG SP SSR SE EP SF CREP CREN CREN/CREP 
CREP 

TOTAL 

SP 
0,92  

 

 

 

 

 

 

  

0,00 

SSR 
0,78 0,67 

0,00 0,00 

SE 
0,91 0,75 0,67 

0,00 0,00 0,00 

EP 
0,19 0,20 -0,05 0,03 

0,06 0,05 0,61 0,75 

SF 
0,82 0,70 0,57 0,77 -0,02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 

CREP 
0,12 0,15 0,18 0,11 -0,19 0,09 

0,25 0,14 0,08 0,26 0,06 0,39 

CREN 
0,23 0,24 0,06 0,28 0,10 0,22 0,46 

0,02 0,02 0,53 0,00 0,34 0,03 0,00 

CREN/CREP 
0,11 0,10 -0,10 0,15 0,30 0,11 -0,33 0,60 

0,27 0,34 0,33 0,13 0,00 0,27 0,00 0,00 
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CREP 

TOTAL 

0,04 0,07 0,17 0,02 -0,27 0,03 0,91 0,13 -0,65 

0,72 0,47 0,10 0,86 0,01 0,78 0,00 0,21 0,00 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Observa-se que o Sofrimento Global apresenta uma correlação significativa fraca e 

positiva com o CREN, além das variáveis de sua escala. Já o CREN apresenta uma 

correlação significativa fraca com o Sofrimento Psicológico, Sofrimento Existencial e 

Sofrimento Físico, além da referida anteriormente. O CREP por sua vez, não apresenta 

nenhuma correlação significativa com as variáveis do Inventário de Sofrimento. A razão 

CREN/CREP apresenta uma correlação significativa fraca com a Experiência Positiva de 

Sofrimento. O CREP Total, por seu turno, apresenta uma correlação significativa negativa 

com Experiência Positiva de Sofrimento. As correlações com as variáveis da mesma escala 

já seria algo previsto, porém se observa que nem todas as variáveis da mesma escala foram 

correlacionadas significativamente.  

Por fim se realizou o teste de Kruskal-Wallis, a fim de verificar se existia diferença 

significativa na média das escalas em estudo em relação à algumas variáveis demográficas, 

clínicas e espirituais.  

Tal teste tem como Hipótese nula, que todas as médias são iguais e Hipótese 

Alternativa que ao menos uma média é diferente. Por meio da tabela abaixo se observa que 

existe diferença significativa na média do Sofrimento Global, Sofrimento Existencial e 

Sofrimento Físico em relação à pelo menos um dos grupos de EVA. Observa-se, ainda, que 

essa diferença na média e desvio-padrão dos Sofrimento versus EVA possui significância 

estatística. 

 

Tabela 4: Tabela cruzada entre o Inventário de Sofrimento, escala  EVA e teste de Kruskal-

Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

 

Variável EVA 
Frequênci

a 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo P valor 

SG 

0- Sem dor 67 101,48 29,49 44 101 155 

0,024 

1- EVA 1 4 116 21,3 96 111,5 145 

2- EVA 2 4 98 22,9 76 93 130 

3- EVA 3 5 94,2 29,3 55 109 119 

4- EVA 4 3 126,7 26,5 108 115 157 

5- EVA 6 4 76,3 33,2 44 71,5 118 

6- EVA 6 2 117 55,2 78 117 156 

7- EVA 7 5 152,6 26,9 127 155 192 

8- EVA 8 2 123 41 94 123 152 
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9- EVA 9 2 126 15,6 115 126 137 

10- EVA 10 2 156 18,4 143 156 169 

SP 

0- Sem dor 67 29,34 10,06 13 28 53 

0,073 

1- EVA 1 4 34,5 11,21 21 35,5 46 

2- EVA 2 4 27,25 9,81 17 26 40 

3- EVA 3 5 28,2 12,15 13 36 38 

4- EVA 4 3 33,67 8,33 27 31 43 

5- EVA 6 4 21 8,49 13 20 31 

6- EVA 6 2 35 21,2 20 35 50 

7- EVA 7 5 44,4 10,31 34 44 61 

8- EVA 8 2 39,5 20,5 25 39,5 54 

 9- EVA 9 2 34,5 14,8 24 34.5 45  

 10- EVA 10 2 49,5 2,12 48 49,5 51  

SSR 

0- Sem dor 67 19,731 7,397 7 20 34 

0,101 

1- EVA 1 4 22,5 6,45 16 22,5 29 

2- EVA 2 4 20 4,69 14 20,5 25 

3- EVA 3 5 17,8 7,53 9 16 27 

4- EVA 4 3 27 3,61 23 28 30 

5- EVA 6 4 14 8,45 7 12,5 24 

6- EVA 6 2 24 14,1 14 24 34 

7- EVA 7 5 27,2 4,92 19 28 31 

8- EVA 8 2 20,5 4,95 17 20,5 24 

9- EVA 9 2 30 1,41 29 30 31 

10- EVA 10 2 25,5 9,19 19 25,5 32 

SE 

0- Sem dor 67 35,04 10,86 20 33 67 

0,031 

1- EVA 1 4 39 5,6 31 40,5 44 

2- EVA 2 4 35,75 8,18 28 34 47 

3- EVA 3 5 32,6 10,01 23 30 49 

4- EVA 4 3 44 10,44 37 39 56 

5- EVA 6 4 29,75 10,53 20 27,5 44 

6- EVA 6 2 38 7,07 33 38 43 

7- EVA 7 5 53 7,58 43 52 64 

8- EVA 8 2 41,5 12,02 33 41,5 50 

9- EVA 9 2 40,5 0,707 40 40,5 41 

10- EVA 10 2 51,5 3,54 49 51,5 54 

EP 

0- Sem dor 67 11,761 5,38 5 11 25 

0,789 

1- EVA 1 4 13,25 6,24 5 14,5 19 

2- EVA 2 4 11 2,83 9 10 15 

3- EVA 3 5 9,6 3,44 5 11 13 

4- EVA 4 3 13,67 7,09 6 15 20 

5- EVA 6 4 7 2,45 5 6,5 10 

6- EVA 6 2 10 1,41 9 10 11 

7- EVA 7 5 11,6 2,88 9 10 16 

8- EVA 8 2 11 4,24 8 11 14 

9- EVA 9 2 9,5 6,36 5 9,5 14 

10- EVA 10 2 9,5 3,54 7 9,5 12 

SF 

0- Sem dor 67 12,672 5,539 6 11 30 

0,011 

1- EVA 1 4 15,25 4,57 10 15,5 20 

2- EVA 2 4 11,25 3,59 8 10,5 16 

3- EVA 3 5 14,4 4,34 8 16 18 

4- EVA 4 3 16 4,36 11 18 19 
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5- EVA 6 4 11 4,16 6 11 16 

6- EVA 6 2 17 8,49 11 17 23 

7- EVA 7 5 23,6 4,39 19 24 30 

8- EVA 8 2 18 5,66 14 18 22 

9- EVA 9 2 18 9,9 11 18 25 

10- EVA 10 2 28 2,83 26 28 30 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Tabela 5: Tabela cruzada entre o Inventário de Sofrimento, Tempo Realizando 

Quimioterapia e teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável Tempo Realizando Quimioterapia Frequência Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo P valor 

SG 

Primeira Vez 15 124,8 39,1 44 132 192 

0,4006 

Até 3 meses 23 108 27,4 56 109 161 

Entre 3 e 8 meses 23 94,78 30,3 47 89 152 

Entre 8 meses e 1 ano 8 106,1 29,7 76 92,5 153 

Entre 1 e 2 anos 7 120 22,52 96 108 152 

Entre 2 e 3 anos 9 93,9 30 55 96 144 

Entre 3 e 4 anos 7 98,9 36,2 44 101 143 

Mais que 4 anos 8 107 33,6 69 100 157 

SP 

Primeira Vez 15 37,13 13,66 13 42 61 

0,621 

Até 3 meses 23 32 8,69 15 32 45 

Entre 3 e 8 meses 23 26,96 9,45 13 25 43 

Entre 8 meses e 1 ano 8 30,63 13,07 18 24,5 52 

Entre 1 e 2 anos 7 32,57 11,5 17 34 54 

Entre 2 e 3 anos 9 26,33 11,06 13 22 44 

Entre 3 e 4 anos 7 29,71 12,58 13 28 48 

Mais que 4 anos 8 30,88 11,97 20 25,5 53 

SSR 

Primeira Vez 15 24,47 8,04 7 24 34 

0,328 

Até 3 meses 23 20,57 6,15 9 20 31 

Entre 3 e 8 meses 23 17,39 7,84 7 17 31 

Entre 8 meses e 1 ano 8 23,38 5,9 14 22,5 34 

Entre 1 e 2 anos 7 23,71 5,47 17 24 30 

Entre 2 e 3 anos 9 19,56 9,03 7 24 27 

Entre 3 e 4 anos 7 18,29 7,23 7 19 31 

Mais que 4 anos 8 19,63 7,74 11 17,5 33 

SE 

Primeira Vez 15 41,27 11,34 20 41 64 

0,449 

Até 3 meses 23 36,22 10,11 21 33 55 

Entre 3 e 8 meses 23 34,09 11,32 21 32 67 

Entre 8 meses e 1 ano 8 37,75 12,29 25 37 64 

Entre 1 e 2 anos 7 42,71 8,99 33 39 55 

Entre 2 e 3 anos 9 31,89 9,28 21 33 48 

Entre 3 e 4 anos 7 36,57 12,79 20 34 56 

Mais que 4 anos 8 36,13 11,52 22 35 56 

EP Primeira Vez 15 10,87 4,31 5 11 19 0,219 
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Até 3 meses 23 11,957 4,597 5 11 24 

Entre 3 e 8 meses 23 11,87 6,24 5 9 25 

Entre 8 meses e 1 ano 8 10,25 3,41 6 10 15 

Entre 1 e 2 anos 7 11,29 4,35 5 11 17 

Entre 2 e 3 anos 9 10 6,22 5 8 24 

Entre 3 e 4 anos 7 8,86 4,49 5 9 17 

Mais que 4 anos 8 14,5 3,78 9 14 20 

SF 

Primeira Vez 15 18,2 7,55 6 18 30 

0,611 

Até 3 meses 23 14,13 6,36 6 13 30 

Entre 3 e 8 meses 23 11,87 5,41 6 10 24 

Entre 8 meses e 1 ano 8 12,5 5,63 7 10 23 

Entre 1 e 2 anos 7 15,86 5,08 9 18 22 

Entre 2 e 3 anos 9 12,44 3,88 7 12 18 

Entre 3 e 4 anos 7 14,43 7,21 6 13 26 

Mais que 4 anos 8 13 4,34 7 13 19 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Observando-se a tabela 5 é possível verificar que 15 participantes são de primeira 

vez, e que não existe diferença significativa entre algumas das dimensões de Sofrimento 

versus a quantidade de tempo realizando quimioterapia, ou seja, o tempo de realização do 

tratamento não interfere em nenhum nível nas dimensões de Sofrimento do Inventário 

IESSD. 

 

Tabela 6: Tabela cruzada entre o Inventário de Sofrimento, Tempo Realizando 

Quimioterapia II e teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável 
Tempo Realizando 

Quimioterapia 
Frequência Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

P 

valor 

SG 
Primeira Vez 15 124,8 39,1 44 132 192 

0,025 
Tratamento em curso 85 102,89 29,71 44 101 161 

SP 
Primeira Vez 15 37,13 13,66 13 42 61 

0,036 
Tratamento em curso 85 29,66 10,36 13 29 54 

SSR 
Primeira Vez 15 24,47 8,04 7 24 34 

0,028 
Tratamento em curso 85 19,847 7,21 7 19 34 

SE 
Primeira Vez 15 41,27 11,34 20 41 64 

0,07 
Tratamento em curso 85 35,88 10,8 20 34 67 

EP 
Primeira Vez 15 10,87 4,31 5 11 19 

0,836 
Tratamento em curso 85 11,494 5,128 5 11 25 

SF 
Primeira Vez 15 18,2 7,55 6 18 30 

0,014 
Tratamento em curso 85 13,247 5,57 6 12 30 

Fonte: Os dados da pesquisa. 
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Quando se divide o tempo de realização de quimioterapia em primeira vez e 

tratamento em curso é possível verificar que existe diferença significativa na média da 

Escala de Sofrimento Global, Psicológica, Sociorrelacional e Física.  

 

Tabela 7: Tabela cruzada entre o Inventário de Sofrimento, Tipo de Tratamento e teste de 

Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável Tipo de Tratamento Frequência Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo P valor 

SG 

1 Curativo 14 99,5 26,38 56 95,5 145 

0,08 
2 Adjuvante 11 89,64 32,59 49 81 153 

3 Neoadjuvante 8 120,13 16,08 105 116,5 155 

4 Paliativo 67 108,63 33,62 44 105 192 

SP 

1 Curativo 14 29,36 9,86 15 27 46 

0,383 
2 Adjuvante 11 27,18 12,27 13 24 52 

3 Neoadjuvante 8 34,38 6,72 24 34 44 

4 Paliativo 67 31,24 11,66 13 30 61 

SSR 

1 Curativo 14 20,21 5,9 11 19,5 29 

0,006 
2 Adjuvante 11 15,36 6,45 7 15 27 

3 Neoadjuvante 8 27,13 4,73 18 29 31 

4 Paliativo 67 20,672 7,662 7 21 34 

SE 

1 Curativo 14 34,79 7,84 24 33 51 

0,173 
2 Adjuvante 11 32,45 13,32 21 28 64 

3 Neoadjuvante 8 40,13 7,1 30 41 52 

4 Paliativo 67 37,37 11,45 20 35 67 

EP 

1 Curativo 14 10,07 4,6 5 8,5 19 

0,506 
2 Adjuvante 11 13,36 7,59 5 11 25 

3 Neoadjuvante 8 9,875 2,642 6 9,5 14 

4 Paliativo 67 11,537 4,746 5 11 24 

SF 

1 Curativo 14 13,07 5,58 6 12,5 25 

0,058 
2 Adjuvante 11 9,818 3,25 6 9 16 

3 Neoadjuvante 8 15,5 4,84 11 14,5 25 

4 Paliativo 67 14,687 6,5 6 13 30 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Através da análise acima se verifica que apenas o Sofrimento Sociorrelacional 

apresenta diferença significativa entre os tipos de tratamento com um P valor de 0,006. As 

demais dimensões do sofrimento não sofrem influência do tipo de tratamento realizado nos 

pacientes. 
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Tabela 8: Tabela cruzada entre o Inventário de Sofrimento, Sexo e teste de Kruskal-Wallis. 

Rio de Janeiro, 2018. 

Variável Sexo Frequência Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo P valor 

SG 
Feminino 47 105,09 29,04 47 101 169 

0,725 
Masculino 53 107,15 34,74 44 108 192 

SP 
Feminino 47 29,57 10,41 13 28 53 

0,318 
Masculino 53 31,85 11,79 13 31 61 

SSR 
Feminino 47 21 7,22 7 19 33 

0,643 
Masculino 53 20,13 7,76 7 21 34 

SE 
Feminino 47 36,57 10,14 21 34 67 

0,997 
Masculino 53 36,79 11,79 20 35 64 

EP 
Feminino 47 11,128 4,985 5 10 25 

0,662 
Masculino 53 11,642 5,046 5 11 25 

SF 
Feminino 47 13,809 5,859 6 12 30 

0,887 
Masculino 53 14,151 6,407 6 13 30 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Analisando o cruzamento do variável sexo com as dimensões de Sofrimento se 

observa que a primeira variável não tem influência direta nos resultados dos Sofrimentos, 

sem apresentar uma diferença significativa nas médias desse inventário. 

 

Tabela 9: Tabela cruzada entre a Escala Coping, a variável “Apresenta Religião” e teste de 

Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável Tem Religião Frequência Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo P valor 

CRE TOTAL 
Sim 89 3,34 0,47 2,18 3,33 4,59 

0,332 
Não 11 3,16 0,37 2,37 3,29 3,53 

CREP 
Sim 89 2,97 0,73 1,24 2,94 4,76 

0,234 
Não 11 2,65 0,72 1,21 2,79 3,71 

CREN 
Sim 89 1,84 0,59 1,00 1,80 3,93 

0,28 
Não 11 1,69 0,64 1,00 1,53 3,33 

CREN/CREP 
Sim 89 0,64 0,21 0,23 0,62 1,54 

0,779 
Não 11 0,65 0,15 0,45 0,61 0,90 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Através da tabela acima se observa que o fato de o paciente possuir ou não religião 

não influencia, diretamente, a média da escala Coping, não apresentando uma diferença 

significativa na média de nenhuma variável dessa escala. 
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Tabela 10: Tabela cruzada entre a Escala de Coping, a variável “Religião Antes do 

Diagnóstico” e teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 
 

Variável 
Religião Antes do 

Diagnóstico 
Frequência Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

P 

valor 

CRE 

TOTAL 

1- Católico 47 3,20 0,38 2,18 3,24 3,90 

0,009 

2- Evangélica  33 3,39 0,39 2,55 3,45 3,94 

3- Espírita 7 3,81 0,55 3,27 3,65 4,55 

4- 

Umbanda/Candomblé 
1 4,59 * 4,59 4,59 4,59 

5- Sem religião 10 3,14 0,38 2,37 3,28 3,53 

* 2 3,33 1,36 2,37 3,33 4,29 

CREP 

1- Católico 47 2,78 0,64 1,56 2,85 4,29 

0,03 

2- Evangélica  33 3,10 0,66 1,59 3,09 4,21 

3- Espírita 7 3,52 0,81 2,65 3,21 4,77 

4- 

Umbanda/Candomblé 
1 4,41 * 4,41 4,41 4,41 

5- Sem religião 10 2,60 0,74 1,21 2,75 3,71 

* 2 2,72 2,10 1,24 2,72 4,21 

CREN 

1- Católico 47 1,86 0,65 1,00 1,73 3,93 

0,05 

2- Evangélica  33 1,93 0,47 1,00 2,00 3,27 

3- Espírita 7 1,53 0,57 1,00 1,27 2,60 

4- 

Umbanda/Candomblé 
1 1,00 * 1,00 1,00 1,00 

5- Sem religião 10 1,65 0,66 1,00 1,50 3,33 

* 2 1,30 0,33 1,07 1,30 1,53 

CREN/ 

CREP 

1- Católico 47 0,68 0,23 0,37 0,63 1,54 

0,015 

2- Evangélica  33 0,64 0,14 0,34 0,62 0,99 

3- Espírita 7 0,45 0,17 0,26 0,41 0,81 

4- 

Umbanda/Candomblé 
1 0,23 * 0,23 0,23 0,23 

5- Sem religião 10 0,64 0,15 0,45 0,61 0,90 

* 2 0,61 0,35 0,37 0,61 0,86 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Primeiramente, tem-se que apesar de dois participantes não responderem o tipo de 

religião antes do diagnóstico, eles responderam a escala. Observa-se que para todas as 

variáveis da escala de Coping existe uma diferença significativa da média em pelo menos 

uma denominação religiosa apresentada. 

 

Tabela 11: Tabela cruzada entre a Escala de Coping, a variável “Religião Depois do 

Diagnóstico” e teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável 
Religião Após o 

Diagnóstico 
Frequência Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

P 

valor 

CRE 

TOTAL 

1- Católico 46 3,20 0,39 2,18 3,21 3,90 

0,012 2- Evangélica 33 3,39 0,39 2,55 3,43 3,94 

3- Espírita 7 3,81 0,55 3,27 3,65 4,55 
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4- Umbanda/Candomblé 1 4,59 * 4,59 4,59 4,59 

5- Sem religião 11 3,16 0,37 2,37 3,29 3,53 

* 2 3,33 1,36 2,37 3,33 4,29 

CREP 

1- Católico 46 2,78 0,66 1,56 2,85 4,29 

0,038 

2- Evangélica 33 3,08 0,64 1,59 3,09 4,21 

3- Espírita 7 3,52 0,81 2,65 3,21 4,77 

4- Umbanda/Candomblé 1 4,41 * 4,41 4,41 4,41 

5- Sem religião 11 2,65 0,72 1,21 2,79 3,71 

* 2 2,72 2,10 1,24 2,72 4,21 

CREN 

1- Católico 46 1,87 0,67 1,00 1,70 3,93 

0,07 

2- Evangélica 33 1,92 0,43 1,00 2,00 2,80 

3- Espírita 7 1,53 0,57 1,00 1,27 2,60 

4- Umbanda/Candomblé 1 1,00 * 1,00 1,00 1,00 

5- Sem religião 11 1,69 0,64 1,00 1,53 3,33 

* 2 1,30 0,33 1,07 1,30 1,53 

CREN/ 

CREP 

1- Católico 46 0,68 0,23 0,37 0,62 1,54 

0,015 

2- Evangélica 33 0,64 0,14 0,34 0,62 0,99 

3- Espírita 7 0,45 0,17 0,26 0,41 0,81 

4- Umbanda/Candomblé 1 0,23 * 0,23 0,23 0,23 

5- Sem religião 11 0,65 0,15 0,45 0,61 0,90 

* 2 0,61 0,35 0,37 0,61 0,86 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Em relação a esse cruzamento, novamente nota-se que dois participantes não 

responderam à questão sobre a religião, porém responderam a escala. E observa-se 

também, que todas as variáveis da escala Coping apresentam diferença significativa em 

pelo menos uma média em função da denominação religiosa apresentada, exceto o CREN, 

que com um p valor de 0,07, não é estatisticamente significativo. 

 

Tabela 12: Tabela cruzada entre a Escala de Coping, a variável “Frequenta alguma 

instituição religiosa” e teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável 

Frequenta 

alguma 

instituição 

religiosa 

Frequência Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo P valor 

CRE 

TOTAL 

Sim 69 3,38 0,46 2,45 3,35 4,59 

0,111 Não 30 3,18 0,44 2,18 3,22 3,92 

* 1 3,24 * 3,24 3,24 3,24 

CREP 

Sim 69 3,02 0,70 1,59 3,06 4,76 

0,118 Não 30 2,74 0,80 1,21 2,74 4,29 

* 1 2,94 * 2,94 2,94 2,94 

CREN 

Sim 69 1,82 0,55 1,00 1,80 3,27 

0,567 Não 30 1,82 0,71 1,00 1,67 3,93 

* 1 2,07 * 2,07 2,07 2,07 

CREN/CREP 
Sim 69 0,62 0,19 0,23 0,58 1,07 

0,247 
Não 30 0,68 0,22 0,34 0,62 1,54 
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* 1 0,70 * 0,70 0,70 0,70 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Dos 100 participantes analisados, 1 não respondeu à pergunta sobre a variável 

“frequenta alguma instituição religiosa”, porém respondeu à escala Coping, e visto as 

análises acima, frequentar ou não uma instituição religiosa não altera significativamente a 

média da escala Coping. 

 

Tabela 13: Tabela cruzada entre a Escala de Coping, a variável “Com que frequência”, e 

teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 
 

Variável 
Com qual 

frequência 
Frequência Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo 

Media

na 

Máxi

mo 
P valor 

CRE 

TOTAL 

1- Nenhuma 25 3,18 0,50 2,18 3,27 3,94 

0,048 

2- Raramente vou a 

igreja 
25 3,16 0,39 2,53 3,18 4,31 

3- 1 a 2 X semana 31 3,44 0,42 2,78 3,45 4,55 

4- 3 a 4 X semana 12 3,53 0,47 2,76 3,45 4,59 

5- Mais de 4 X 

semana 
2 3,35 0,43 3,04 3,35 3,65 

* 5 3,47 0,57 2,80 3,39 4,25 

CREP 

1- Nenhuma 25 2,74 0,87 1,21 2,77 4,29 

0,014 

2- Raramente vou a 

igreja 
25 2,65 0,61 1,59 2,68 4,27 

3- 1 a 2 X semana 31 3,13 0,62 2,06 3,21 4,77 

4- 3 a 4 X semana 12 3,34 0,69 1,82 3,46 4,41 

5- Mais de 4 X 

semana 
2 2,97 0,25 2,79 2,97 3,15 

* 5 3,18 0,86 1,91 3,71 3,91 

CREN 

1- Nenhuma 25 1,82 0,70 1,00 1,80 3,93 

0,481 

2- Raramente vou a 

igreja 
25 1,66 0,40 1,00 1,60 2,80 

3- 1 a 2 X semana 31 1,86 0,53 1,00 1,73 3,27 

4- 3 a 4 X semana 12 2,04 0,71 1,00 2,13 3,27 

5- Mais de 4 X 

semana 
2 1,80 0,85 1,20 1,80 2,40 

* 5 1,87 0,92 1,00 1,80 3,33 

CREN/ 

CREP 

1- Nenhuma 25 0,70 0,25 0,34 0,62 1,54 

0,735 

2- Raramente vou a 

igreja 
25 0,65 0,17 0,38 0,61 1,04 

3- 1 a 2 X semana 31 0,61 0,18 0,36 0,56 0,99 

4- 3 a 4 X semana 12 0,62 0,19 0,23 0,62 0,91 

5- Mais de 4 X 

semana 
2 0,62 0,34 0,38 0,62 0,86 

* 5 0,60 0,23 0,26 0,63 0,90 

Fonte: Os dados da pesquisa. 
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A variável “Com que Frequência” o participante vai/pratica a religião, interfere 

diretamente no CRE Total e no CREP, com um p valor de 0,048 e 0,014 respectivamente. 

Desta forma, conclui-se que faz diferença para essas duas variáveis da escala a quantidade 

de vezes que os participantes se encontram ativos em sua fé. Observa-se também, que 

cinco participantes responderam a escala, porém não responderam à variável com que 

frequência. 

 

Tabela 14: Tabela cruzada entre a Escala Coping, a variável “É praticante” e teste de 

Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável 
É 

praticante? 
Frequência Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo P valor 

CRE 

TOTAL 

1- Sim 62 3,46 0,43 2,55 3,40 4,59 

<0,0001 2- Não 35 3,06 0,40 2,18 3,16 3,69 

* 3 3,33 0,65 2,59 3,61 3,80 

CREP 

1- Sim 62 3,16 0,65 1,82 3,13 4,76 

<0,0001 2- Não 35 2,53 0,68 1,21 2,65 3,71 

* 3 3,16 1,22 1,77 3,71 4,00 

CREN 

1- Sim 62 1,86 0,60 1,00 1,80 3,93 

0,21 2- Não 35 1,71 0,55 1,00 1,60 3,33 

* 3 2,27 0,90 1,53 2,00 3,27 

CREN/CREP 

1- Sim 62 0,60 0,18 0,23 0,57 1,09 

0,026 2- Não 35 0,70 0,22 0,34 0,63 1,54 

* 3 0,74 0,18 0,54 0,82 0,87 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Observa-se que três pessoas não responderam se são praticantes, observa-se 

também que a prática da fé é significativa para o CRE Total, CREP e para a razão 

CREN/CREP, ou seja, faz diferença a prática da religião na média dessas variáveis da 

escala de Coping. 

 

Tabela 15: Tabela cruzada entre a Escala de Coping, a variável “Medida de Religiosidade” 

e teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável 
Medida de 

Religiosidade 
Frequência Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

P 

valor 

CRE 

TOTAL 

1- Nada 2 2,878 0,722 2,367 2,878 3,388 

0,01 

2- Pouco 10 2,955 0,497 2,184 3,082 3,571 

3- Moderadamente 34 3,216 0,3858 2,449 3,2143 4,2449 

4- Muito 29 3,4025 0,363 2,6531 3,3469 4,2857 

5- Extremamente 24 3,543 0,518 2,592 3,531 4,592 

* 1 3,2041 * 3,2041 3,2041 3,2041 
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CREP 

1- Nada 2 2,176 1,373 1,206 2,176 3,147 

0,012 

2- Pouco 10 2,471 0,852 1,235 2,706 3,706 

3- Moderadamente 34 2,723 0,59 1,618 2,735 3,912 

4- Muito 29 3,105 0,611 1,765 3,176 4,294 

5- Extremamente 24 3,288 0,793 1,765 3,294 4,765 

* 1 2,8824 * 2,8824 2,8824 2,8824 

CREN 

1- Nada 2 1,533 0,754 1 1,533 2,067 

0,592 

2- Pouco 10 1,947 0,802 1 1,867 3,333 

3- Moderadamente 34 1,6667 0,432 1 1,6333 2,4 

4- Muito 29 1,924 0,727 1,067 1,667 3,933 

5- Extremamente 24 1,878 0,509 1 1,8 3,267 

* 1 2,0667 * 2,0667 2,0667 2,0667 

CREN/ 

CREP 

1- Nada 2 0,743 0,122 0,6567 0,743 0,8293 

0,099 

2- Pouco 10 0,827 0,325 0,343 0,864 1,54 

3- Moderadamente 34 0,6305 0,1742 0,2556 0,6092 1,0737 

4- Muito 29 0,6205 0,1881 0,3646 0,5724 1,0873 

5- Extremamente 24 0,592 0,1625 0,2267 0,5874 0,8689 

* 1 0,71701 * 0,71701 0,71701 0,71701 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Através da tabela 15 se conclui que a medida de religiosidade apresenta diferença 

significativa na média do CRE Total e CREP, com um p valor de 0,01 e 0,012 

respectivamente. Apenas um participante não respondeu à essa variável e respondeu a 

escala Coping. 

 

Tabela 16: Tabela cruzada entre a Escala Coping, a variável “Você acha que frequentar 

uma instituição religiosa ajuda a diminuir o estresse” e teste de Kruskal-Wallis. Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

Variável 

Você acha 

que 

frequentar 

uma 

instituição 

ajuda a 

diminuir o 

seu estresse 

Frequência Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo P valor 

CRE 

TOTAL 

1- Sim 73 3,4107 0,4292 2,5306 3,3469 4,5918 

0,007 2- Não 25 3,0686 0,4552 2,1837 3,1633 3,9184 

* 2 2,939 0,548 2,551 2,939 3,327 

CREP 

1- Sim 73 3,0659 0,6452 1,7647 2,9706 4,7647 

0,025 2- Não 25 2,579 0,841 1,206 2,706 4,206 

* 2 2,603 1,393 1,618 2,603 3,588 

CREN 

1- Sim 73 1,8082 0,4911 1 1,7333 3,2667 

0,543 2- Não 25 1,821 0,794 1 1,533 3,933 

* 2 2,3 1,367 1,333 2,3 3,267 
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CREN/ 

CREP 

1- Sim 73 0,6067 0,1728 0,2267 0,5992 1,0434 

0,026 2- Não 25 0,7236 0,2499 0,3676 0,6567 1,5396 

* 2 0,8673 0,0609 0,8242 0,8673 0,9104 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

 

Analisando a tabela acima, observa-se que o CRE Total, CREP, e a razão 

CREN/CREP apresentam diferenças significativas em suas médias diante do fato de 

acreditar que a frequência à uma instituição religiosa ajuda a diminuir o estresse. 

 

Tabela 17: Tabela cruzada entre o Inventário de Sofrimento, a variável 

Performance Status e teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável 
Tipo de 

Tratamento 
Frequência Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana 

Máxi

mo 

P 

valor 

SG 

PS0 10 91 22,47 49 89,5 119 

0,022 PS1 62 102,82 34,78 44 101 192 

PS2 28 119,04 24,12 76 116,5 161 

SP 

PS0 10 25,8 7,84 13 26 38 

0,039 PS1 62 29,85 11,66 13 27,5 61 

PS2 28 34,61 10,16 17 31,5 54 

SSR 

PS0 10 19,7 7,09 7 19,5 30 

0,021 PS1 62 19,161 7,729 7 18,5 33 

PS2 28 23,89 6,11 9 24 34 

SE 

PS0 10 31,5 5,5 25 31,5 41 

0,018 PS1 62 35,9 12,34 20 33 67 

PS2 28 40,29 7,99 22 40 56 

EP 

PS0 10 11,2 4,59 5 11 18 

0,667 PS1 62 11,855 5,486 5 11 25 

PS2 28 10,464 3,901 5 9 19 

SF 

PS0 10 11,6 4,67 6 11 20 

0,008 PS1 62 13,177 6,237 6 12 30 

PS2 28 16,64 5,62 9 16 26 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

 

Analisando a tabela 17 é possível verificar que existe diferença significativa nas 

médias de Sofrimento em função da Performance Status, exceto na dimensão “Experiência 

Positiva de Sofrimento”. Logo, a Performance Status tem relação direta com o Inventário 

de Sofrimento IESSD. 
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Tabela 18: Tabela cruzada entre o Inventário IESSD, a variável Escolaridade e teste de 

Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 
 

Variável 
Tempo Realizando 

Quimioterapia 

Frequên

cia 
Média 

Desvio 

Padrão 

Míni

mo 

Media

na 

Máxi

mo 

P 

valor 

SG 

Analfabeto 4 102,5 36,9 66 102 140 

0,469 

1 grau incompleto  31 116,55 36,47 44 123 192 

1 grau completo 19 97,79 31,41 56 96 155 

2 grau incompleto   6 106,8 27 69 108,5 144 

2 grau completo   16 105 22,57 71 107 157 

3 grau incompleto   6 100,8 31,7 72 93 155 

3 grau completo 17 100,59 33,68 47 95 161 

* 1 101 * 101 101 101 

SP 

Analfabeto 4 29,5 10,12 18 29 42 

0,344 

1 grau incompleto 31 34,55 12,02 13 36 61 

1 grau completo 19 26,58 11,55 13 23 54 

2 grau incompleto 6 32 10,7 20 32 47 

2 grau completo 16 29,69 7,8 17 29 43 

3 grau incompleto 6 30,67 12,74 19 28 53 

3 grau completo 17 29,65 11,64 13 26 50 

* 1 29 * 29 29 29 

SSR 

Analfabeto 4 14,75 8,1 7 14 24 

0,545 

1 grau incompleto  31 21,87 7,91 7 23 32 

1 grau completo   19 18,79 8,33 7 17 31 

 

2 grau incompleto   
6 18,33 5,35 11 19,5 24 

2 grau completo   16 21,56 5,76 12 24 31 

3 grau incompleto   6 21,17 7,49 14 19 33 

3 grau completo   17 20,76 7,84 7 20 34 

* 1 25 * 25 25 25 

SE 

Analfabeto 4 34 14,58 21 33 49 

0,512 

1 grau incompleto  31 40,55 12,46 20 40 64 

1 grau completo   19 36,63 12,03 21 35 67 

2 grau incompleto 6 35 10,35 23 35 50 

2 grau completo 16 35,81 7,75 25 33,5 56 

3 grau incompleto 6 34,83 8,84 25 33,5 48 

3 grau completo 17 32,82 9,33 21 33 55 

* 1 30 * 30 30 30 

EP 

Analfabeto 4 16,75 6,08 10 16,5 24 

0,248 

1 grau incompleto  31 11,387 5,439 5 10 25 

1 grau completo   19 10,95 5,65 5 10 25 

2 grau incompleto   6 14,5 3,27 10 15,5 18 

2 grau completo   16 10,88 4,44 5 9 20 

3 grau incompleto   6 10 3,74 5 10 15 

3 grau completo 17 10,59 4,17 5 11 19 

* 1 11 * 11 11 11 
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SF 

Analfabeto 4 15 8,12 7 15,5 22 

0,768 

1 grau incompleto 31 14,94 7,49 6 12 30 

1 grau completo 19 12,42 5,4 6 12 25 

2 grau incompleto 6 14,5 6,5 7 13 25 

2 grau completo 16 14,813 3,674 8 15 20 

3 grau incompleto 6 12,5 5,13 7 12 21 

3 grau completo 17 13,35 6,39 6 10 24 

* 1 14 * 14 14 14 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que o nível de escolaridade não tem influência sobre as médias de 

sofrimento dos pacientes, visto que a média dos grupos para cada uma das variáveis dessa 

escala é muito próxima, e seus respectivos p valor são maiores que 0,05, não sendo, 

portanto, estatisticamente significativo. Ressalta-se, também, que um paciente não 

respondeu à questão sobre “escolaridade” no formulário. 

 

Tabela 19: Tabela cruzada entre o Inventário de Sofrimento, a variável “Diagnóstico” e 

teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2018. 

Variável Diagnóstico oncológico Frequência Média 
Desvio 

Padrão 

Míni

mo 

Media

na 

Máxi

mo 

P 

valor 

SG 

Adenocarcinoma 

colorretal 
20 86 29,11 44 80,5 156 

0,014 

Adenocarcinoma de 

pulmão 
11 120,82 13,83 101 117 143 

Carcinoma de pulmão 

de pequenas células 
4 108,3 39,3 56 118,5 140 

Carcinoma 

neuroendócrino de 

pulmão 

1 76 * 76 76 76 

Carcinoma 

neuroendócrino de reto 
1 155 * 155 155 155 

CEC cabeça e pescoço 9 124,6 43,7 44 127 192 

Mieloma múltiplo 15 107,47 29,16 72 105 161 

Outros 39 106,97 30,32 47 101 169 

SP 

Adenocarcinoma 

colorretal 
20 25,05 10,72 13 23 50 

0,038 

Adenocarcinoma de 

pulmão 
11 36,09 5,75 27 36 45 

Carcinoma de pulmão 

de pequenas células 
4 32,75 13,72 15 35,5 45 

Carcinoma 

neuroendócrino de 

pulmão 

1 26 * 26 26 26 

Carcinoma 

neuroendócrino de reto 
1 53 * 53 53 53 

CEC cabeça e pescoço 9 37,78 15,25 13 38 61 
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Mieloma múltiplo 15 29,13 9,57 17 28 45 

Outros 39 30,59 10,44 13 29 54 

SSR 

Adenocarcinoma 

colorretal 
20 14,5 8,13 7 13 34 

0,003 

Adenocarcinoma de 

pulmão 
11 21,82 5,88 13 22 34 

Carcinoma de pulmão 

de pequenas células 
4 20,25 7,89 11 20,5 29 

Carcinoma 

neuroendócrino de 

pulmão 

1 9 * 9 9 9 

Carcinoma 

neuroendócrino de reto 
1 33 * 33 33 33 

CEC cabeça e pescoço 9 24 8,38 7 27 31 

Mieloma múltiplo 15 22,87 4,85 14 24 30 

Outros 39 21,59 6,48 7 22 32 

SE 

Adenocarcinoma 

colorretal 
20 30,7 9,53 20 28,5 56 

0,046 

Adenocarcinoma de 

pulmão 
11 40,45 8,15 30 41 55 

Carcinoma de pulmão 

de pequenas células 
4 35,25 8,77 24 36,5 44 

Carcinoma 

neuroendócrino de 

pulmão 

1 22 * 22 22 22 

Carcinoma 

neuroendócrino de reto 
1 48 * 48 48 48 

CEC cabeça e pescoço 9 44,11 15,01 20 43 64 

Mieloma múltiplo 15 38,4 10,29 25 36 56 

Outros 39 36,56 10,62 21 34 67 

EP 

Adenocarcinoma 

colorretal 
20 12,5 6,91 5 11,5 25 

0,581 

Adenocarcinoma de 

pulmão 
11 13 4,05 10 11 24 

Carcinoma de pulmão 

de pequenas células 
4 10,25 6,18 5 9,5 17 

Carcinoma 

neuroendócrino de 

pulmão 

1 19 * 19 19 19 

Carcinoma 

neuroendócrino de reto 
1 13 * 13 13 13 

CEC cabeça e pescoço 9 10,89 3,82 5 10 18 

Mieloma múltiplo 15 10,8 4,86 5 10 20 

Outros 39 10,615 4,265 5 9 21 

SF 

Adenocarcinoma 

colorretal 
20 11,25 4,59 6 10,5 23 

0,276 

Adenocarcinoma de 

pulmão 
11 16,55 5,8 8 18 25 

Carcinoma de pulmão 

de pequenas células 
4 16,5 8,27 8 16,5 25 

Carcinoma 

neuroendócrino de 

pulmão 

1 9 * 9 9 9 

Carcinoma 1 15 * 15 15 15 
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neuroendócrino de reto 

CEC cabeça e pescoço 9 15,33 7,83 6 13 30 

Mieloma múltiplo 15 13 5,01 7 12 24 

Outros 39 14,59 6,52 6 14 30 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Observa-se que o diagnóstico interfere nas médias do Inventário de Sofrimento, 

uma vez que todas as variáveis são significativas, exceto a Experiência Positiva e 

Sofrimento Físico, que não apresentou uma diferença significativa em suas médias em 

função do diagnóstico.  

 

Tabela 20: Tabela de análise descritiva das questões do Inventário de Sofrimento. Rio de 

Janeiro, 2018. 

Itens Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Escala Likert 

1 2 3 4 5 

1 2,45 1,29 1 5 27 32 22 7 12 

2 3,07 1,38 1 5 15 26 16 23 20 

3 3,06 1,38 1 5 18 19 21 23 19 

4 3,24 1,54 1 5 22 12 16 20 30 

5 2,55 1,30 1 5 26 28 21 15 10 

6 2,45 1,41 1 5 33 27 17 8 15 

7 1,79 1,37 1 5 71 5 7 8 9 

8 3,19 1,54 1 5 21 17 14 18 30 

9 2,00 1,21 1 5 47 26 12 10 5 

10 1,99 1,42 1 5 59 13 9 8 11 

11 2,62 1,48 1 5 33 19 18 13 17 

12  3,08 1,68 1 5 29 13 13 9 35 

13 2,79 1,53 1 5 30 18 16 15 21 

14 3,14 1,41 1 5 14 26 16 20 24 

15 2,52 1,40 1 5 34 18 23 12 13 

16 1,83 1,16 1 5 56 21 12 6 5 

17 2,70 1,44 1 5 27 25 15 17 16 

18 2,34 1,36 1 5 35 30 12 12 11 

19 1,60 1,04 1 5 68 14 12 2 4 

20 2,26 1,32 1 5 39 25 16 11 9 

21 2,33 1,40 1 5 39 23 17 8 13 

22 3,24 1,55 1 5 21 14 18 14 33 

23 2,00 1,31 1 5 54 15 16 7 8 

24 2,97 1,53 1 5 24 19 19 12 26 

24 I 3,03 1,53 1 5 26 12 19 19 24 

25 3,18 1,55 1 5 22 17 11 21 29 

26 3,20 1,56 1 5 22 14 18 14 32 

26 I 2,80 1,56 1 5 32 14 18 14 22 

27 2,93 1,45 1 5 20 24 23 9 24 

28 1,52 1,07 1 5 74 13 5 3 5 

29 1,59 1,14 1 5 74 8 7 7 4 
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30 1,52 1,11 1 5 75 13 3 3 6 

31 2,10 1,39 1 5 49 23 8 9 11 

32 2,15 1,43 1 5 53 12 11 15 9 

33 2,50 1,45 1 5 33 28 10 14 15 

34 2,65 1,69 1 5 43 11 9 12 25 

35 2,55 1,60 1 5 42 12 16 9 21 

36 1,96 1,29 1 5 52 23 11 5 9 

37 1,97 1,37 1 5 56 19 7 8 10 

38 3,89 1,41 1 5 13 3 18 14 52 

38 I 2,11 1,41 1 5 52 14 18 3 13 

39 2,25 1,38 1 5 41 25 14 8 12 

40 1,65 1,07 1 5 67 11 15 4 3 

41 2,04 1,39 1 5 54 18 8 10 10 

42 4,10 1,32 1 5 10 4 10 18 58 

42 I 1,90 1,32 1 5 58 18 10 4 10 

43 4,01 1,42 1 5 12 5 12 12 59 

44 4,44 1,06 1 5 6 - 7 18 69 

44 I 1,56 1,06 1 5 69 18 7 - 6 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

Na tabela acima se apresenta a estatística descritiva de todas as questões 

relacionadas com o Inventário de Sofrimento. Foi realizada uma análise da média, desvio-

padrão, mínimo e máximo para cada questão. Ao lado se encontra a frequência de 

respostas para cada item do Inventário. Acrescentou-se à essa análise as questões que são 

invertidas, deixando tanto a resposta original como a sua invertida, sendo representada por 

um “I”.  

 

Tabela 21: Tabela de análise descritiva das questões da Escala de Coping. Rio de Janeiro, 

2018. 

Itens Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Escala Likert 

1 2 3 4 5 

1 3,83 1,28 1 5 7 10 19 21 43 

2 4,43 1,05 1 5 3 5 9 12 71 

3 2,81 1,50 1 5 33 9 17 26 15 

3 I 3,19 1,50 1 5 15 26 17 9 33 

4 2,99 1,40 1 5 20 20 19 23 18 

5 2,36 1,57 1 5 49 11 11 13 16 

6 4,42 1,04 1 5 3 5 8 15 69 

7 1,69 1,34 1 5 75 5 6 4 10 

7 I 4,31 1,34 1 5 10 4 6 5 75 

8 3,65 1,51 1 5 18 6 11 23 42 

9 1,98 1,33 1 5 56 15 12 9 8 

9 I 4,02 1,33 1 5 8 9 12 15 56 

10 1,76 1,32 1 5 71 6 5 12 6 

11 1,91 1,42 1 5 63 13 5 8 11 

11 I 4,09 1,42 1 5 11 8 5 13 63 

12 4,19 1,20 1 5 7 5 7 24 57 
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13 1,69 1,26 1 5 72 8 5 9 6 

13 I 4,31 1,26 1 5 6 9 5 8 72 

14 2,72 1,34 1 5 28 13 28 21 10 

15 2,43 1,60 1 5 49 9 8 18 16 

16 3,77 1,47 1 5 16 6 7 27 44 

17 1,79 1,41 1 5 73 2 9 5 11 

18 3,14 1,40 1 5 20 11 24 25 20 

19 1,54 1,14 1 5 76 10 4 4 6 

19 I 4,46 1,14 1 5 6 4 4 10 76 

20 3,87 1,35 1 5 11 7 11 26 45 

21 3,57 1,51 1 5 20 4 12 27 37 

22 2,45 1,53 1 5 45 8 20 11 16 

22 I 3,55 1,53 1 5 16 11 20 8 45 

23 2,03 1,55 1 5 65 5 6 10 14 

23 I 3,97 1,55 1 5 14 10 6 5 65 

24 3,15 1,68 1 5 33 4 9 23 31 

25 3,53 1,53 1 5 19 8 12 23 38 

26 3,11 1,63 1 5 31 6 12 23 28 

27 1,78 1,40 1 5 73 4 5 8 10 

28 1,29 0,88 1 5 88 3 4 2 3 

28 I 4,71 0,88 1 5 3 2 4 3 88 

29 2,29 1,55 1 5 52 10 9 15 14 

30 4,63 0,97 1 5 4 3 2 8 83 

31 1,58 1,25 1 5 80 2 5 6 7 

32 1,37 1,09 1 5 88 2 2 1 7 

32 I 4,63 1,09 1 5 7 1 2 2 88 

33 1,48 1,17 1 5 82 5 4 1 8 

33 I 4,52 1,17 1 5 8 1 4 5 82 

34 2,54 1,62 1 5 45 11 6 21 17 

35 3,54 1,42 1 5 13 13 17 21 36 

36  1,87 1,36 1 5 64 9 10 7 9 

37 1,64 1,31 1 5 77 5 4 5 9 

37 I 4,36 1,31 1 5 9 5 4 5 77 

38 3,68 1,45 1 5 15 6 17 20 42 

39 2,56 1,47 1 5 36 16 18 16 14 

40 3,04 1,64 1 5 30 12 11 18 29 

41 3,17 1,68 1 5 31 6 12 17 34 

41 I 2,83 1,68 1 5 34 17 12 6 31 

42 2,23 1,61 1 5 59 5 5 16 15 

43 1,30 0,77 1 5 84 6 7 2 1 

44 1,19 0,71 1 5 91 4 2 1 2 

44 I 4,81 0,71 1 5 2 1 2 4 91 

45 1,84 1,35 1 5 65 12 6 8 9 

46 2,81 1,71 1 5 40 10 5 19 26 

47 3,11 1,65 1 5 32 5 12 22 29 

48 1,08 0,51 1 5 97 1 - 1 1 

48 I 4,92 0,51 1 5 1 1 - 1 97 

49 2,27 1,56 1 5 52 13 6 14 15 

 Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

Assim como a tabela anterior, na tabela 21 se realizou uma análise descritiva de 

cada variável da Escala Coping, mantendo tanto as respostas originais como as invertidas, 
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que estão marcadas com “I”. Essa análise contempla a média, desvio-padrão, mínimo e 

máximo para cada uma das questões e também a frequência de cada resposta para cada 

item da escala Likert.  

Tabela 22: Tabela da Análise de Correlação de Spearman entre o Inventário IEESD e 

Linhas de tratamento. Rio de Janeiro, 2018. 

* Primeira linha coeficiente de correlação e segunda linha p valor. 

Variáveis Linhas de tratamento 

SG 
-0,037 

0,714 

SP 
-0,032 

0,755 

SSR 
-0,088 

0,384 

SE 
-0,015 

0,882 

EP 
-0,034 

0,741 

SF 

-0,012 

0,905 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

Observa-se no resultado acima que a variável “Linhas de Tratamento” não está 

correlacionada, significativamente, com nenhuma variável da escala de Sofrimento. 

Tabela 23: Tabela de Análise de Correlação entre Estadiamento e as variáveis de 

Sofrimento. Rio de Janeiro, 2018. 
 

Variável Coeficiente de Correlação P valor 

SG 0,049 0,665 

SP 0,052 0,645 

SSR -0,08 0,479 

SE 0,016 0,887 

EP 0,069 0,542 

SF 0,127 0,263 

 

Observa-se que o modelo de correlação não é significativo para nenhuma das 

variáveis de sofrimento, visto que nenhuma apresenta um p valor menor do que 0,05. 
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Os gráficos abaixo ilustram os percentuais das principais variáveis relacionadas ao 

sofrimento e espiritualidade dos participantes. Verifica-se que a dor foi um sintoma 

prevalente na amostra, com um percentual de 67,9%. No que diz respeito a variável tempo 

de tratamento, 75,8% dos participantes não associaram o tempo de tratamento ao aumento 

na percepção de sofrimento. Quanto a medida em que os sujeitos se consideravam 

religiosos, 24,2% se consideraram extremamente, 29,3% muito religiosos e 34,3% 

moderadamente; o que mostra que a religiosidade é uma característica marcante da amostra 

deste estudo, além de evidenciar escores elevados. Tal situação foi congruente com o fato 

de que 69,7% dos respondentes afirmam frequentar uma instituição religiosa, sendo que a 

maioria (32,6%) informou frequentar 1 a 2 vezes por semana. Apenas 9,1% dos 

participantes responderam morar sozinhos, 16% se disseram aposentados, e 82,5% 

declararam não exercer atividades laborais. Quanto ao sexo, o número de participantes do 

gênero feminino e masculino contaram com proporções semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

Não

Sim

Categoria

33,0%

67,0%

Gráfico 4: Gráfico de setores para a variável dor. 
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Gráfico 6: Gráfico de setores da variável “Medida de religiosidade”. 

 

1- Sim

2- Não

3- Não se aplica. Paciente de 1 vez

Categoria

15,2%

75,8%

9,1%

1- Nada

2- Pouco

3- Moderadamente

4- Muito

5- Extremamente

Categoria

24,2%

29,3%

34,3%

10,1%

2,0%

Gráfico 5: Gráfico de setores para a variável “tempo de tratamento agrava 

sofrimento”. 
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Gráfico 7: Gráfico de setores da variável “Frequenta alguma instituição religiosa”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Gráfico de setores da variável “Com qual frequência”. 

Não

Sim

Categoria

69,7%

30,3%

1- Nenhuma

2- Raramente vou a igreja

3- 1 a 2 X semana

4- 3 a 4 X semana

5- Mais de 4 X semana

Categoria

2,1%

12,6%

32,6%

26,3%

26,3%
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Gráfico 9: Gráfico de setores da variável “Mora sozinho”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Gráfico de setores da variável “Profissão”. 

 

Não

Sim

Categoria

9,1%

90,9%

Aposentado (a)

Do lar

Empresário (a)

Funcionário público

Motorista

Outros

Categoria

58,5%

7,4%

3,2%

3,2%

11,7%

16,0%
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Gráfico 11: Gráfico de setores da variável “Exerce atividades laborais”. 

 

 

 

 

Gráfico 12: Gráfico de setores da variável “Sexo.” 

Não
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Categoria

17,5%

82,5%
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10. DISCUSSÃO  

 

10.1 Tempo de tratamento como causa ou não do aumento de sofrimento - Análise da 

questão 17 

 

Um estudo analisando depressão através do inventário de Back, antes e após 

quimioterapia adjuvante, descobriu que 30% dos pacientes estavam deprimidos antes da 

resposta à quimioterapia; e 45% após, com um aumento do número de pacientes 

deprimidos nos casos de tumores pouco responsivos à quimioterapia. O estudo identificou 

diferenças significativas entre as pacientes com câncer de mama e colo uterino ao término 

do tratamento. Enquanto o número de casos de depressão aumentava nas pacientes com 

câncer de mama, diminuía nas com câncer de colo uterino. O estudo identificou que as 

pacientes, que respondiam melhor ao tratamento, evoluiam com menos depressão236. 

Desta forma, percebe-se que diferenças nas taxas de sucesso ou falha nos regimes 

de quimioterapia implementados neste estudo podem ter implicado na percepção positiva 

ou negativa do tempo realizando quimioterapia.  De fato, 40% dos entrevistados que 

justificaram seu posicionamento na questão, afirmando que o tempo de tratamento não 

agrava o sofrimento, argumentaram melhora nos sintomas da doença consequente ao 

sucesso da quimioterapia. Ademais, o controle satisfatório dos sintomas, decorrentes do 

tratamento, pode estar associado com o tempo transcorrido de maneira otimista. A 

categoria temática com “reações toleráveis”, argumento de 12% dos entrevistados, revela a 

importância deste fator na percepção de sofrimento. De maneira inversa, 9% dos 

entrevistados atribuíram ao tempo, causa de agravamento do seu sofrimento, sendo que 

44,4% destes (n total = 4) justificaram seu posicionamento imputando “ao agravamento 

dos efeitos colaterais” a responsabilidade de piora no sofrmento. Este resultado reflete, 

possivelmente, o aumento de efeitos colaterais dose-cumulativos e a duração prolongada 

dos protocolos que realizavam.  
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10.2 Causas de maior sofrimento percebidas pelos participantes - análise da questão 

19 

 

É importante que profissionais de saúde reconheçam o conceito de sofrimento e 

suas maiores causas segundo o ponto de vista dos pacientes. Infelizmente, parece haver 

uma lacuna entre o que é importante para os pacientes e o que eles estão recebendo de 

cuidado. Neste sentido, muitos estudos têm destacado que questões existenciais 

(espirituais) não atendidas, quando pacientes sofrem, estão entre as maiores necessidades 

de cuidado e de suporte221,237. Uma compreensão mais profunda de como os pacientes 

experimentam e refletem essas questões pode influenciar no atendimento de enfermagem.  

Embora o sofrimento pareça ser uma experiência universal para pacientes com 

câncer, seu significado difere entre os indivíduos. Alguns equiparam esta experiência com 

a dor física, a angústia emocional, o mal-estar físico e a depressão; outros, a um sentimento 

vago de desconforto mental, impossível de ser precisado.  

O objetivo da questão: "Qual a maior causa de sofrimento experimentado com a 

quimioterapia" foi explorar as maiores causas de sofrimento, encaradas pelos pacientes 

como mais ameaçadoras, enquanto recebiam quimioterapia com finalidades diversas. 

Para Dräger, Protzel e Hakenberg (2017), um sofrimento psicológico surge em 

resposta às situações causadoras de estresse, percebidas pelos pacientes como 

incontroláveis, consciente ou inconscientemente. O estresse psicossocial, segundo os 

autores, tem muitos efeitos potenciais negativos, sobretudo, em pacientes oncológicos, 

resultando em menores taxas de sobrevida. Seu tratamento é fundamental na prática de 

enfermagem, pois se constitui em um fator de risco para não-adesão ao tratamento e pior 

seguimento238.  

Outros autores têm demonstrado que o sofrimento de pacientes com câncer, que são 

submetidos à quimioterapia, tem sido subreportado, não sendo, portanto, rotineiramente 

tratado em unidades de atenção oncológica. Entre algumas barreiras para o seu não 

reconhecimento estão o fato dos pacientes não se sentirem confortáveis para falar sobre a 

sua angústia, medo de serem estigmatizados ao receberem atendimento psicoterápico, e 

assumir que o profissional pode não ter disponibilidade e competência para lidar com 

questões psicológicas239. 
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Os resultados da análise de categorias com a questão: “qual a maior causa de 

sofrimento/experiência mais difícil de ser enfrentada com a quimioterapia" revelaram mais 

que uma simples ausência de sofrimento em 7.79% dos pacientes. Estes referiram “não 

terem atravessado experiências difíceis/não terem tido sofrimentos durante o tratamento”. 

Tal resultado pode sugerir quatro interpretações: primeira, o conceito de sofrimento é 

altamente subjetivo, e muitos pacientes ainda o associam com a presença de dor física ou 

sintomas orgânicos; desconhecendo o potencial do câncer e seu tratamento provocarem 

sofrimentos de ordem psicológica, emocional e espiritual. Como não buscam assistência 

psicológica e/ou religiosa, sofrem em silêncio. Como segunda interpretação, a experiência 

de sofrimento pode ser negada para os próprios indivíduos, que não a reconhecem para si 

mesmos. Terceiro, os pacientes podem se sentir em sofrimento, mas tomar a decisão de 

não o comunicar para profissionais ou pessoas mais significativas, com que mantém 

relações sociais, pois falar sobre a experiência pode trazer sentimentos de fraqueza ou 

constrangimento. Quarta, apesar das inúmeras fontes de angústia, alguns pacientes podem 

realmente não se considerar em sofrimento. Salienta-se que esta percepção pode refletir 

apenas um momento específico, não um estado contínuo.  

49,3% dos pacientes elencaram como maior causa de sofrimento, os efeitos 

colaterais do tratamento. Este dado é dado relevante, pois os efeitos tóxicos secundários à 

quimioterapia podem estar contribuindo para um sofrimento, que vai além da esfera física, 

aumentando a dose de estresse psíquico experimentado.  

Alguns autores descobriram, através de uma metanálise recente, que um medo da 

progressão do câncer e recidiva foi mais severo em pacientes com efeitos colaterais 

proeminentes, incluindo fadiga. Portanto, é plausível que a fadiga persistente ou uma carga 

elevada de sintomas físicos mal controlados sirvam de alerta aos profissionais. Se mal 

interpretados pelos pacientes, podem gerar sofrimento adicional decorrente do medo de 

recidiva/progressão de doença, de ansiedade generalizada e de prejuízos à qualidade de 

vida240. 

Hwang, Cho e Yo (2015) identificaram sete cargas de sintomas mais prevalentes 

em pacientes com câncer ovariano durante a quimioterapia.  Foram citados o estresse 

psicológico, dor e fadiga, desconforto abdominal, síndrome flu-like, retenção de fluidos e 

neuropatia periférica. Para os autores, o sofrimento psíquico, experimentado com altos 

níveis de depressão e de ansiedade, podem elevar os riscos de efeitos tóxicos e impor graus 
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de severidade maiores, influenciando como consequência a qualidade de vida no 

transcorrer do tratamento. Comparado aos demais sintomas, a carga de fatores do 

sofrimento psicológico contou com maior número, destacando-se a depressão, a tristeza, as 

preocupações, o estar sensível, irritado e insatisfeito com a aparência241. Outro estudo que 

avaliou causas mais frequentes de sofrimento em pacientes com câncer de pênis, 

identificou a tristeza (44%), a disfunção miccional (30%), a ansiedade (36%), a exaustão 

(32%) e as limitações na mobilidade (32%)238 .  

 Yamagishi, Morita, Miyashita e Kimura (2009) analisaram, sob outra perspectiva, a 

prevalência e a intensidade de sintomas em pacientes realizando quimioterapia paliativa. 

462 pacientes foram avaliados e reportaram alterações orais, insônia e sofrimento como os 

principais problemas. A este respeito, a literatura apresenta diferentes resultados, variando 

em função do quadro clínico e do tratamento proposto. É possível que comparações entre 

amostras mais homogêneas também apresentem diferenças substanciais nos problemas 

tidos como mais importantes. Fatores culturais e étnicos parecem interferir também no 

aparecimento de sofrimento. Uma metanálise de 2011, envolvendo minorias étnicas 

demonstrou uma vulnerabilidade maior para a angústia, a depressão, a pior qualidade de 

vida social e global nesta população de pacientes242. 

 A fadiga tem sido em muitos estudos apontada como o mais frequente e devastador 

efeito colateral da quimioterapia, com médias que variam entre 70 a 100% dos pacientes 

acometidos195,243. Nesta investigação, muitos pacientes atribuíram ao aumento do 

sofrimento o tempo que realizavam quimioterapia, associando este fator aos problemas 

relacionados com a fadiga. Este achado pode ser visualizado através da seguintes fala 

esboçada pela depoente: 

"Sinto-me debilitada, sinto muita fraqueza, minha anemia piorou e o tempo de 

tratamento aumentou o desânimo.” E22 

De fato, este resultado é consistente com diminuição na reserva medular durante o 

período de administração dos citostáticos, agravando-se com o tempo de tratamento. 

Conforme indicado por alguns autores, a etiologia da fadiga não é claramente estabelecida, 

sendo o alcance e a eficácia de intervenções voltadas para este efeito tóxico limitados244. 

 Em pacientes oncológicos, modelos foram propostos para explicar a complexidade 

com que acontecem sinais e sintomas, mostrando como esses interagem ao longo de um 

curso da quimioterapia. A dor decorrente de efeitos neurotóxicos da terapia foi capaz de 
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precipitar a insônia que, por sua vez, incitou o surgimento de um terceiro sintoma: a fadiga. 

O último, por sua vez, pôde causar distúrbios do sono e diminuir o limiar para a dor 245. 

Outros autores corroboram esta interação de sintomas, mostrando como se torna difícil 

proceder a uma avaliação isolada. Em pacientes com câncer de mama, o mesmo 

agrupamento de sintomas emergiu como o mais frequente (dor, fadiga e insônia), sendo 

explicado pelas complexas alterações emocionais e funcionais, que se desenvolvem em 

decorrência deste diagnóstico e tratamento246. 

Manifestações de sofrimento psíquico foram responsáveis pelas “maiores causas de 

sofrimento” em aproximadamente 16,88% dos entrevistados, que responderam a esta 

pergunta. A este respeito, a literatura considera que os desfechos negativos na saúde 

mental, entre os quais podem ser citados: a ansiedade, os transtornos do humor e do medo, 

são capazes de afetar, adicionalmente, o controle de alguns efeitos colaterais da QTA, 

como náuseas e vômitos antecipatórios, levando ainda, em muitos casos, a uma terceira de 

carga de sintomas não esperados241,247. 

Outros motivos se constituíram em causas isoladas de sofrimento (1,29%), 

reforçando o caráter altamente subjetivo da experiência, como "o sofrimento de ver o 

sofrimento de outros pacientes", "a solidão", e a "dependência". O momento de 

administração da quimioterapia também foi apontado como maior causa de angústia por 

dois participantes, relatando o sofrimento de "receber os remédios", e "injetar o material na 

veia". A infusão de quimioterapia, neste enquadramento, pode despertar sentimentos 

diversos, como: raiva, nervosismo, medo, ansiedade e revolta. Tais inferências se tratam 

apenas de hipóteses, pois esses sentimentos não foram descritos em detalhes pelos 

participantes ao redigirem suas respostas para a questão.  

O trajeto até o hospital e tempo despendido em consultas e procedimentos 

hospitalares foi referido como a maior causa de sofrimento para 7.79% dos participantes, o 

que sugere a necessidade de esforços em reduzir o tempo de espera e outras variáveis 

modificáveis pela equipe de saúde. Algumas intervenções podem ser implementadas com 

relativo sucesso, como evitar o agendamento de procedimentos que ocupem toda a semana 

dos pacientes. Sempre que possível, é recomendável que sejam programadas consultas e 

propedêuticas ouvindo o paciente, atendendo à 

s suas necessidades individuais. 
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Pelo exposto se torna importante compreender as causas de sofrimento que o doente 

em quimioterapia vivencia do seu ponto de vista, pois estudos têm relacionado o estresse 

psicológico a impactos significativos na qualidade de vida, na incidência e na severidade 

de alguns efeitos colaterais, que passam despercebidos pelos profissionais. As questões que 

despertam mais preocupações em enfermeiros que administram quimioterapia, nem sempre 

são tidas como mais ameaçadoras pelos pacientes. 

 

10.3 Variáveis sociodemográficas 

 

10.3.1 Idade 

 

Alguns autores avaliando pacientes oncológicos com situação paliativa observaram 

uma correlação estatisticamente significativa, negativa e baixa (rs =-0,35 e p=0,030) entre 

a idade e o sofrimento SSR, afirmando-se que os doentes mais velhos tendem a evidenciar 

menor SSR e vice-versa139. Ter uma idade mais jovem e ser solteira também foram fatores 

correlacionados aos piores níveis de saúde mental e sintomas depressivos em um estudo 

com mulheres portadoras de câncer de mama. Foram vistos melhores resultados na 

qualidade de vida de mulheres mais velhas e casadas248.  

Uma idade mais jovem também foi um fator relacionado ao sofrimento psíquico em 

uma população de pacientes com câncer em Taiwan. Ter menos idade foi um indicador de 

maior ocorrência de estresse psicológico, detectado através do termômetro do sofrimento 

([odds] ratio= 1.82). Segundo os autores, pacientes jovens são mais inclinados a descrever 

o estresse psicológico e solicitar ajuda 2,1 vezes mais que pacientes mais velhos. A relação 

não linear entre sofrimento e idade se deve, segundo os autores, as diferentes 

responsabilidades em cada fase da vida249. Outro estudo corroborou com esta afirmação, 

evidenciando que pacientes mais jovens relatam sofrimento ocasional com maior 

frequência. (χ2 = 9.27, p = 0.003) comparado com pacientes mais idosos250. Nesta lógica, 

uma revisão sistemática sobre medidas de funcionamento psicossocial, em 2014, 

demonstrou que ter idade mais jovem é um preditor de declínio das funções 

psicossociais251, apontando para uma maior vulnerabilidade de pacientes mais jovens 

vivenciando situações de estresse. 
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Outro estudo em pacientes submetidos à quimioterapia constatou que indivíduos 

com menos idade, sem religião e que não consideram o apoio espiritual importante para a 

saúde, apresentaram maior utilização do CREN (p=0,036). Neste sentido, a literatura 

indica que pode haver escores mais baixos de espiritualidade entre os sujeitos mais 

jovens49, indicando que estão mais propensos ao sofrimento, especialmente, o de natureza 

espiritual. Segundo Caldeira, pacientes mais idosos tendem a olhar a vida sob um ponto de 

vista menos materialista e mais transcendental. Deste modo, idosos que apresentam uma 

dimensão espiritual mais aflorada podem ter suas experiências de sofrimento amenizadas50. 

Walsh, Donnelly, & Rybicki (2000) descobriram, ainda, que pacientes mais jovens 

também tanto apresentam um risco maior para o sofrimento como o relatam com mais 

frequência comparado aos pacientes mais velhos. Os autores sugerem que pacientes mais 

jovens possam ter mais sofrimento psicossocial, de modo que não surpreende uma 

incidência maior de problemas, como: ansiedade, depressão e insônia nessa população. No 

referido estudo, houve também maior prevalência de dor, cefaleia, náusea, constipação e 

vômitos nos doentes mais jovens, resultado difícil de ser explicado na discussão desta 

pesquisa252. Estes resultados são corroborados pelos autores Yamagishi, Morita, Myiashita 

e Kimura (2009). Durante um estudo longitudinal com pacientes em quimioterapia, esses 

autores constataram que os pacientes mais jovens reportaram mais dor e náuseas que os 

pacientes mais velhos253, sugerindo que a idade possa estar relacionada com uma maior 

incidência ou comunicação de sofrimento físico. Outros autores encontraram resultados 

semelhantes analisando a relação entre idade e sofrimento. Foi observada menor ansiedade 

e depressão nos doentes mais velhos com os diagnósticos de câncer gastrointestinal, mama, 

e próstata, mas não pulmão254.  

Nesta perspectiva, pacientes mais jovens podem apresentar uma pior adaptação aos 

diagnósticos que infringem maior angústia, como o câncer. Além da ameaça de morte 

prematura, eles se deparam com a doença em uma fase de suas vidas em que são mais 

propensos a terem múltiplas responsabilidades (como trabalhar fora, cuidar de filhos, 

cônjuges ou pais)255. Além disso, estão começando uma carreira profissional ou estudando, 

definindo, assim, quem serão profissionalmente.  

Diferentemente dos resultados identificados pelos autores acima, Cardoso et. al 

(2017), investigando uma amostra de 270 participantes portadores de câncer, detectaram 

uma maior ocorrência de sofrimento em pacientes mais idosos. A idade também foi 
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considerada como um fator de risco para quadros de depressão, mas não ansiedade15. 

Linden et. al (2012), de maneira oposta, mostraram que há uma diminuição na ansiedade 

clínica e na taxa de depressão em pacientes mais velhos, sugerindo que pessoas com mais 

idade podem aceitar melhor o diagnóstico de câncer256.  

Neste estudo não se encontrou uma interferência da variável idade nas médias de 

sofrimento dos pacientes submetidos à quimioterapia. Este resultado é consistente com os 

de outros autores, que não apontaram diferenças estatisticamente significativas nos níveis 

de ansiedade e de depressão em função da idade nos pacientes candidatos a transplante de 

pulmão, nos Estados Unidos257. 

 Assim como apontado por Cardoso, as diferenças entre os vários estudos 

analisados e este podem ter ocorrido devido a heterogeneidade de diagnósticos 

oncológicos, estadiamentos clínicos, e outros tratamentos concomitantes15, como 

radioterapia.  

Ademais, as diversidades de protocolos quimioterápicos prescritos, bem como os 

diferentes perfis de toxicidade podem ter reduzido um provável efeito protetor da idade 

sobre o sofrimento percepcionado. Acredita-se, também, que o fato de muitos idosos neste 

estudo não terem um cuidador, viverem sozinhos e se sentirem mais dependentes, tenha 

contrabalançado os efeitos da idade na redução do sofrimento, conforme sugerido por 

alguns estudos. 

Ressalta-se, também, que a amostra contou predominantemente com pacientes 

idosos, sendo a idade média dos participantes de 56 anos, mínimo de 18 anos, e máximo de 

79 anos, dificultando conclusões definitivas neste quesito. 

 

10.3.2 Escolaridade 

 

Quanto à tentativa de relacionar a percepção de sofrimento ao nível de 

escolaridade, não se encontraram diferenças estatisticamente significativas em suas 

médias. De maneira similar, outros autores constataram que a percepção de sofrimento em 

doentes oncológicos sob cuidados paliativos não varia com habilitações literárias, ou seja, 

o nível de instrução não influencia o nível do sofrimento dos doentes em tratamento 

paliativo139. Outro estudo mostrou uma tendência estatisticamente não significativa de 

valores mais elevados de sofrimento nos indivíduos com menor grau de escolaridade258.  
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Na China, pacientes com câncer foram avaliados com o termômetro do sofrimento 

e doze itens de um questionário de saúde. O estudo objetivou a identificação da 

prevalência e de fatores relacionados ao sofrimento psicológico.  Pacientes com um nível 

educacional maior tiveram menores níveis de sofrimento comparado aos pacientes com 

nível educacional menor (χ2 = 9,06, P = 0,011). Os pacientes com menor nível de 

escolaridade, segundo os autores, podem ter menor renda e pior status econômico, 

sofrendo mais pelos recursos financeiros insuficientes para lidar com a doença249.  

Caldeira, Carvalho e Vieira, avaliando o bem-estar espiritual de idosos com câncer, 

observaram uma associação significativa entre a presença de sofrimento espiritual, 

medicação antidepressiva e escolaridade. A maioria dos idosos, com sofrimento espiritual, 

tinha o 1 grau incompleto, que foi também o nível acadêmico mais frequente da amostra. 

Segundo as autoras, habilitações literárias tiveram efeitos significativos no sofrimento 

espiritual, embora este modelo de explicação se revelasse fraco no estudo48. 

 Habilitações literárias, nesta perspectiva, poderiam supostamente influenciar no 

sofrimento global e existencial mensurado no inventário IESSD. Porém, não se observou 

interferência desta variável na amostra deste estudo. Acredita-se que embora níveis de 

instrução menores possam predispor o trabalhador ao desemprego, privações materiais, 

trabalho pesado e luta para se recolocar no mercado, níveis de escolaridade maiores podem 

aumentar a consciência sobre o prognóstico da doença e a compreensão de seu processo 

mórbido, imputando maior carga de sofrimento psíquico. Ademais, não obstante serem a 

renda e a escolaridade preditores robustos de saúde, esses aspectos podem agravar o 

sofrimento se pensados no contexto de superação das perdas, como redução das 

capacidades produtivas, financeiras, intelectuais e sentimento de rebaixamento.  

 

10.3.3 Gênero 

 

Foi levantada a hipótese, em vários estudos sobre o sofrimento, que o fator gênero é 

capaz de influenciar sua média 8,95,259,260. Neste sentido, alguns estudos aventaram a 

hipótese de que o sofrimento poderia ser maior no gênero masculino, argumentando-se 

para isso que com os papéis ainda vigentes na sociedade atual, ao homem é atribuída a 

função de mantenedor da família, a ele cabendo o sustento.  Desta maneira, o tratamento 

quimioterápico alterando as capacidades para o trabalho, supostamente, poderia influenciar 
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com mais intensidade o estado psicológico dos homens, desencadeando uma diferença na 

percepção de sofrimento entre os sexos258. Tal fato não se confirmou neste estudo. Isto 

possivelmente não ocorreu nesta amostra, porque se contou com mais pacientes idosos e 

aposentados do que pacientes exercendo atividades profissionais durante a quimioterapia.  

De maneira inversa ao esperado nos estudos anteriores, uma investigação 

prospectiva realizada em uma coorte de 104 pacientes com câncer hematológico analisou a 

influência do sexo nos níveis de sofrimento. Foram empregados para a avaliação: o 

Termômetro de Sofrimento (DT), a Lista de Problemas (PL) e a Escala de Ansiedade e 

Depressão (HADS). Os achados do estudo sugerem que pacientes do sexo feminino podem 

relatar mais sofrimento, ansiedade e depressão que os pacientes do sexo masculino. 

Segundo os autores, as diferenças de gênero foram relacionadas ao sofrimento e ligadas ao 

estresse psicológico, mas não ao grau de neoplasia e gravidade da doença. Constatou-se 

que há uma interação significativa entre o relato de problemas físicos na PL e o sexo 

feminino, com um p valor < 0.0513. 

  Outros estudos levantaram a hipótese de que as mulheres sofrem mais, e 

constataram fontes e níveis mais elevados em relação aos homens. As mulheres relataram 

pontuações gerais de sofrimento significativamente maiores, incluindo relatos de tristeza (p 

<0,04), preocupação com a aparência (p <0,03) e diarreia (p <0,04)261 . Estes resultados 

apontam para uma vulnerabilidade do sexo feminino, sendo vistos também em outros 

estudos. Ao avaliar o estresse em pacientes portadores de câncer de cólon submetidos à 

QTA, foi identificado maior nível de estresse em mulheres, porém não houve diferenças 

nas estratégias de enfrentamento em decorrência desta variável262. Estudando uma 

população de pacientes recém-diagnosticados com câncer ao longo de um período de doze 

meses, outros autores verificaram que as mulheres relatam mais sofrimento contínuo que 

os homens (χ2 = 18.28, p < .001), quando solicitadas a reportá-lo no dia presente e na 

semana anterior250. 

Em uma amostra com 836 pacientes diagnosticados com câncer em três grandes 

centros de tratamento oncológico dos Estados Unidos, as mulheres com câncer também 

tenderam a relatar maiores níveis de SP em comparação aos homens. Os participantes 

foram abordados durante a infusão de quimioterapia e na consulta com o oncologista263. 

Estes resultados são corroborados por outros autores, que avaliaram sofrimento e 

personalidade em pacientes com doença crônica hospitalizados. As mulheres se mostraram 
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mais “nervosas, preocupadas, cuidadosas e gentis que os homens”. Os autores sugeriram 

que o fator gênero influencia os seguintes traços de personalidade: “neuroticismo”, 

“amabilidade” e “conscienciosidade”264 . 

Em pacientes com câncer avançado (N = 68) e uma expectativa de vida inferior a 

seis meses, as diferenças de gênero no sofrimento também foram evidentes, indicando que 

a variável sexo possa influenciar a percepção de sofrimento em outros contextos que não o 

do tratamento antineoplásico. As mulheres estiveram mais propensas que os homens a 

reconhecer o câncer como incurável e, em estágio avançado, compreendendo melhor a 

expectativa de vida reduzida. Diferenças foram também observadas na comunicação com o 

oncologista durante a consulta médica. As mulheres estavam mais dispostas à tomada de 

decisão e solicitaram suporte emocional da equipe de saúde com maior frequência. Os 

homens tendiam a ser mais passivos e aceitar melhor as decisões médicas. Os achados 

deste estudo mostraram que os homens com câncer avançado tinham uma compreensão 

menor da doença e seu prognóstico. Desta forma, a capacidade para compreender 

informações e discutir a gravidade do câncer entre os sexos podem levar a diferenças na 

percepção de sofrimento. Esforços para melhorar a comunicação do prognóstico para 

pacientes com câncer, particularmente os homens, podem melhorar, segundo os autores, 

sua compreensão da doença. Podem fornecer também uma base mais sólida para a tomada 

de decisão na medida em que fortalecem sua autonomia259. 

Ainda relativo ao gênero, testes multivariados em um estudo sobre o impacto do 

câncer ósseo e de tecidos moles no ajuste emocional e qualidade de vida dos pacientes 

revelaram diferenças, estatisticamente significativas, para a variável sexo. As mulheres 

relataram uma pior percepção de qualidade de vida e maiores níveis de ansiedade e de 

depressão comparado aos homens265, o que sugere uma maior percepção de sofrimento 

psicológico nelas. 

Outros estudos apresentaram divergência quanto à influência da variável sexo na 

saúde mental. Ao analisar o sofrimento espiritual de pacientes adultos com leucemia foi 

verificada uma tendência maior para o sofrimento no gênero masculino, mas sem diferença 

estatisticamente significativa258. A percepção de sofrimento também foi investigada através 

do Inventário IESSD em outro estudo aplicado aos pacientes com câncer em situação 

paliativa. O estudo mostrou que o sofrimento foi menor no gênero feminino. Constatou-se 

que as mulheres (x̅=136,55) apresentaram níveis de sofrimento global mais baixos, em 
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comparação aos homens (x̅=138,41), bem como as dimensões do sofrimento existencial e 

do sofrimento sociorrelacional. No entanto, no que se refere à dimensão do sofrimento 

psicológico, do sofrimento físico e das experiências positivas do sofrimento, os 

participantes do sexo feminino tiveram níveis médios mais elevados que os do gênero 

masculino. Após análise estatística final, os autores concluíram que as diferenças 

observadas não foram, entretanto, significativas (p> 0.050)139 . 

Calderón et. al (2014) também verificaram algumas diferenças na percepção de 

sofrimento à luz da variável gênero. Apesar de não encontrar diferenças significativas na 

ansiedade (p = 0,12), depressão (p = 0,23) e escore total de ansiedade e depressão (p = 

0,30) se verificou que os problemas de ordem espiritual têm uma tendência maior de surgir 

no sexo feminino (p = 0,08). Em relação ao sofrimento emocional mensurado no DT, as 

mulheres apresentaram uma prevalência de 38,5% (DT ≥ 5), consideravelmente maior que 

os homens, com 21,4%  (p = 0,03)266 . 

Os resultados deste estudo divergiram dos encontrados pelos estudos descritos 

anteriormente, e são corroborados por outros que não encontraram diferenças significativas 

na percepção de sofrimento, segundo a variável gênero. De maneira equivalente, a análise 

da prevalência e de fatores relacionados ao sofrimento psicológico, em pacientes com 

câncer em Taiwan, mostrou que não há uma correlação significativa entre o sofrimento e a 

variável sexo249. De igual modo, nenhuma diferença significativa à luz do gênero foi 

encontrada em uma amostra homogênea de pacientes com câncer de pulmão no 

estadiamento III com tratamento à base de platina267. McMullen et al. (2017), avaliando 

pacientes em quimioterapia ambulatorial, também constataram que idade e sexo não 

estavam associados com a percepção de sofrimento260. Em suma, os estudos ainda são 

controversos quanto à influência do gênero no sofrimento. Diferenças culturais, étnicas, 

heterogeneidade entre os participantes quanto ao tipo de tratamento, de diagnóstico 

oncológico e de fase da trajetória em que se encontram podem explicar os resultados 

discrepantes encontrados entre os estudos. 

 

10.4 Variáveis clínicas 

10.4.1 Estadiamento  

Em relação ao estadiamento se observa que apenas um caso possui estadiamento 

nível I e II, 21 possuem nível III, 57 nível IV e 20 não tiveram o estadiamento clínico 
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determinado no prontuário. 57% dos casos estavam com a doença em estadiamento IV na 

ocasião do diagnóstico, mostrando que grande parte dos pacientes com câncer chega à 

instituição para tratamento com a doença avançada e mínimas chances de cura.  

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, um dos fatores que influencia 

fortemente a sobrevida e as possibilidades de cura é a extensão da doença no momento do 

diagnóstico. Essa extensão, avaliada através do estadiamento tumoral, se destina à escolha 

do tratamento mais adequado e preconizado para cada tipo de caso, seja esse cirúrgico e/ou 

clínico, com ou sem radio/quimioterapia268.  

Este cenário deixa clara a necessidade de se investir no acesso de pacientes aos 

serviços de diagnóstico da rede pública de saúde, além do desenvolvimento de novas 

estratégias de prevenção, que permitam um diagnóstico mais precoce, uma vez que esse se 

encontra diretamente ligado com maiores chances de sobrevida, melhora nos resultados do 

tratamento e, consequentemente, menos perdas na qualidade de vida. 

O estadiamento foi considerado um fator potencialmente correlacionado à presença 

e gravidade do sofrimento, tendo em conta a elevada morbimortalidade, estado consuptivo 

dos pacientes e impactos psicossociais negativos encontrados nas fases mais avançadas da 

doença. Com o intuito de confirmar ou refutar a hipótese de que as dimensões do 

sofrimento se correlacionam positivamente às medidas de estadiamento tumoral, realizou-

se o teste de correlação de Spearman. As evidências encontradas sugerem uma ausência de 

correlações estatisticamente significativas entre a variável estadiamento e as dimensões de 

sofrimento mensuradas no inventário IESSD.   

Analisando fatores sociodemográficos e clínicos envolvidos no sofrimento 

psicológico, Chiou et. al (2016) obtiveram em seus resultados 5.3% de pacientes em 

sofrimento no estadiamento 0; 15.4% no estadiamento 1; 16% no estadiamento 2; 15.4% 

no estadiamento 3; e 47.9% no estadiamento IV. Estes resultados não foram 

estatisticamente significativos, com um P valor de 0.720. Assim, nenhuma correlação 

significativa foi determinada à luz do estadiamento249, corroborando com os resultados 

desta pesquisa. Ao contrário do que foi aventado inicialmente, o sofrimento global e suas 

demais dimensões não se correlacionaram ao estadiamento clínico. Este desfecho também 

é consistente com o estudo conduzido por Mitchel269 et. al (2017). 

 Para os autores, a depressão e a ansiedade são menos comuns em pacientes com 

câncer do que se pensava previamente, embora determinados transtornos de humor possam 
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ocorrer em 30-40% dos pacientes internados, sem diferença significante entre as 

modalidades de tratamento paliativo e não paliativo. No que diz respeito aos transtornos 

subjacentes à experiência de sofrimento, foi ressaltada a importância de médicos 

permanecerem vigilantes com trasntornos do humor, e não apenas depressão. 

 Constatou-se que o sofrimento de pacientes oncológicos parece não ter 

interferência direta do tipo de tratamento, estadiamento, idade e sexo, ressaltando-se que 

também não há diferença apreciável na prevalência de transtornos de adaptação ou de 

transtornos de ansiedade com o tratamento paliativo versus não paliativo269. Estes 

resultados, entretanto, divergem dos encontrados por outros autores.  

Cardoso, Graca, Klut, Trancas e Papoila (2016) avaliaram 270 pacientes depois de 

receberem o diagnóstico de câncer aplicando as escalas de ansiedade e depressão (HAD), 

escala visual analógica de dor (EVA) e o termômetro do sofrimento (DT). No estudo, 

68,9% dos participantes tinham câncer no estadiamento 3 ou 4. Quando realizada uma 

análise multivariada (OR = 2.24; p = 0.023), os resultados confirmaram que o câncer em 

estadiamento avançado estava associado à depressão. Os autores concluem que a ansiedade 

e a depressão têm como fatores de risco o gênero e o estadiamento tumoral, podendo 

assim, interferir na experiência de sofrimento15. 

 Outro estudo verificou uma maior percepção de estresse psicológico em pacientes 

com tumores de cólon e reto no estadiamento III, comparado ao estadiamento I, II, e IV262. 

Os pacientes com doença avançada (estadiamento III e IV) experimentaram 

maiores níveis de sofrimento comparado aos pacientes no estadiamento inicial (I e II). Para 

os pacientes com câncer de pulmão, entretanto, as médias de sofrimento foram maiores no 

estadiamento inicial. Após serem avaliados no meio do tratamento, os pacientes com este 

diagnóstico ainda mantinham médias elevadas no nível de sofrimento. Nos casos de câncer 

de mama e ginecológico, as médias no nível de sofrimento eram maiores entre os pacientes 

com um estadiamento tardio da doença. Em se tratando de pacientes com câncer 

geniturinário, neste mesmo estudo, foram vistos maiores escores de qualidade de vida no 

estadiamento inicial da doença, comparado àqueles com o mesmo diagnóstico em um 

estadiamento mais avançado. Tais resultados sugerem que o diagnóstico pode interferir, 

significativamente, nas relações estabelecidas entre sofrimento e estadiamento, moderando 

seus efeitos durante a evolução da doença270. 



 
 

255 

 

 Tal fato pode ser explicado por esquemas de tratamento mais agressivos aplicados 

no estadiamento inicial do câncer de pulmão, impondo maior carga de sinais e de sintomas 

decorrentes de protocolos altamente eméticos e mielodepressores, indicados para os 

pacientes com boa Performance Status. Nos casos de câncer de mama, ginecológico e 

gêniturinário, os sintomas da doença no estadiamento avançado podem infligir uma carga 

maior de sofrimento físico e existencial, especialmente, quando os pacientes se deparam 

com a possibilidade de morte. 

Outros autores demonstram não haver diferenças na prevalência de depressão e de 

sofrimento em função do estadiamento, ou existirem apenas em um grau modesto. Sugere-

se que o efeito do estadiamento sobre a prevalência de sofrimento e de depressão pode ter 

sido exagerada em outros estudos269.  

Acredita-se que diferenças nos mecanismos de enfrentamento da doença, da 

espiritualidade e da religiosidade, além de recursos financeiros não avaliados no presente 

estudo, possam ter se contraposto ao impacto negativo do estadiamento sobre o sofrimento 

dos pacientes. Ademais, muitos pacientes desta amostra com estadiamento avançado 

apresentavam estado geral e nutricional preservados, boas capacidades funcionais e 

sintomas clínicos sob controle, igualando a percepção que tinham de seu estado de saúde à 

dos pacientes com estadiamento inicial. Ressalta-se, também, que este resultado deve ser 

interpretado com cautela, uma vez que a amostra se constituiu predominantemente de 

pacientes no estadiamento 4 (71.26%). Poucos foram os pacientes no estadiamento 3, 

sendo a amostra no estadiamento 1 e 2 insignificantes, dificultando, desta forma, 

comparações e uma generalização definitiva deste dado de correlação.  

 

10.4.2 Associação entre tempo, linhas de tratamento e a percepção do sofrimento 

 

Foi levantada, neste estudo, a hipótese de que um maior tempo de quimioterapia 

levaria a um maior sofrimento, ocasionado pela maior incidência de efeitos colaterais 

crônicos e cumulativos da terapia citotóxica, além de experiências psicoemocionais 

negativas advindas dos episódios de recidiva e de trocas de múltiplos regimes de QTA. 

 Tal hipótese não se confirmou, conforme visualizado na tabela 5 e 22. O tempo em 

tratamento quimioterápico não interferiu nas médias de sofrimento, e o número de linhas 

(trocas de protocolo) não se correlacionou com a percepção de sofrimento. Este resultado 
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foi similar aos achados de Ng, Mohamed, Sulaiman e Zainel, (2017), apontando que a 

duração do câncer e seu tempo de tratamento não se associam com a ansiedade e a 

depressão271. Sahin et. al (2015), em contraste ao estudo anterior, mostraram que a perda 

da esperança e a depressão eram maiores em pacientes, cujo diagnóstico de câncer e 

tratamento perduravam há mais tempo272. 

Os resultados apresentados na tabela 6, entretanto, mostram que pacientes no início 

do tratamento quimioterápico apresentam maior sofrimento, comparado com pacientes 

com tratamento em curso. Segundo a literatura, os níveis de sofrimento de pacientes que 

recebem o diagnóstico de câncer podem flutuar em intervalos variados de tempo 263,273, 274.  

Durante a primeira semana, os pacientes podem se sentir “dormentes”, ou mesmo 

em um estado de choque, sendo deslocados da realidade antes de processar e de assimilar o 

diagnóstico por completo. Uma vez que este se firme, e ainda não se tenha um plano de 

tratamento definido, os pacientes podem experimentar um sofrimento elevado. Isto pode 

explicar níveis mais altos durante o intervalo de tempo entre a primeira e a quarta semana 

após o diagnóstico.  

Alguns autores descrevem este período de tempo entre o diagnóstico e o início do 

tratamento como o tempo "no limbo", em que os pacientes se encontram em um estado de 

tensão máximo, porque não começaram o tratamento efetivamente, ao mesmo tempo em 

que percebem o avanço da doença. Tal período é crítico, tornando-se imperativo garantir 

que pacientes possam receber atendimento psicológico neste momento, pois isso pode 

ajudá-los a navegar na difícil jornada em que estão prestes a embarcar263.  Estes achados 

ajudam a explicar as diferenças no sofrimento que pacientes têm antes de iniciarem a 

quimioterapia e durante o curso de tratamento.  

Neste contexto, outros autores verificaram que ao longo da quimioterapia, os níveis 

de estresse de pacientes com câncer hematológico podem ser atenuados. A proporção de 

pacientes com sofrimento significativo (TD >4) diminui do primeiro (início da 

quimioterapia) ao último momento (após término do tratamento), bem como os níveis de 

ansiedade e de depressão avaliados por meio da escala HADS. Especificamente, no estudo 

citado, 50% dos participantes relataram níveis de sofrimento significativos, 47,1% de 

ansiedade e 26% de depressão antes de começarem a quimioterapia. Comparado ao início, 

a proporção de pacientes com sofrimento no meio do tratamento diminuiu em 60,8% 

(mensurado no DT), ocorrendo uma redução de 76% na ansiedade e 48,5% na depressão. 



 
 

257 

 

Ao término deste, houve um decréscimo perto de 80% para todas as avaliações ao serem 

comparadas ao início13.   

Pacientes internados com câncer, em Taiwan, também foram investigados quanto 

ao sofrimento, e foi observado que com o passar do tempo, a depressão, a ansiedade e o 

impacto de efeitos adversos do tratamento também foram reduzidos, ocorrendo uma 

melhor aceitação do diagnóstico249. 

Os dados do estudo conduzido por Cardoso et. al (2015) corroboram com os 

resultados desta investigação, uma vez que sugere um aumento de ansiedade e de 

depressão nos estágios iniciais do tratamento, antes dos pacientes terem iniciado a 

quimioterapia. Para os autores, o sofrimento dos pacientes, pode, ainda, nestas situações, 

ser potencialmente maior quando existe uma consciência dos riscos e do prognóstico 

reservado da doença 275.  

Outros autores suportam estes achados, mostrando resultados similares no Brasil. 

Os níveis de sofrimento durante o tratamento antineoplásico foram avaliados em três 

pontos específicos: início (T1), meio (T2) e fim (T3). O número de pacientes com nível 

alto de sofrimento diminuiu, significativamente, ao longo do tempo (T1 = 41,5%, T2 = 

8,0% e T3 = 2,5%)e, consequentemente, os escores de qualidade de vida melhoram (T1 = 

85,6%, T2 = 90,4% e T3 = 92,0%)270 . Acredita-se que o início da quimioterapia precipite 

o sofrimento em razão do medo e da ansiedade que gera, ao mesmo tempo, em que é capaz 

de insuflar a esperança de uma melhora parcial ou definitiva266. 

A análise do sofrimento espiritual durante a quimioterapia revelou maiores níveis 

no início do tratamento em outras investigações. Os idosos com maior sofrimento 

espiritual foram aqueles que tinham descoberto o câncer há menos tempo (18,2 meses), 

com a primeira sessão de QTA recente (9,5 meses) e aqueles que estavam há menos tempo 

realizando QTA (5,9 meses)48 . 

Decat, Araújo e Stiles, analisando os níveis de sofrimento em pacientes submetidos 

à quimioterapia no Brasil, notaram que os pacientes apresentaram escores de sofrimento 

(82%), de ansiedade (78%) e de depressão (55%) altos no início do tratamento. No meio, 

os percentuais de sofrimento, de ansiedade e de depressão diminuíram para 36,4%, 25%, e 

25,3% respectivamente. No último dia, os percentuais eram 18,2 para o sofrimento e 14,3 

para ansiedade e depressão. O estudo concluiu que o sofrimento é maior no início, 

sugerindo que uma avaliação de pacientes quanto às necessidades psicossociais é 
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importante e deva ser implementada neste momento. A triagem com um instrumento 

rápido e simples é viável e útil à prática de enfermagem276.  

Outro fator que também pode agravar e contribuir para um sofrimento mais elevado 

no início da quimioterapia é o tempo de espera para seu início. No Brasil, a espera por uma 

vaga em instituições públicas pode ser angustiante e causa de grande aflição. O tratamento 

oncológico, no Brasil, tem um custo alto, sendo realizado através do SUS ou serviços 

particulares.  

Dados da literatura apontam que o tempo de espera para início do tratamento 

oncológico pode chegar a 113,4 dias no serviço público. Não obstante, as ações de 

detecção precoce em voga no país no âmbito de saúde pública, boa parte dos pacientes 

chega aos serviços com estadiamento avançado277. 

A demora na realização do tratamento visto em um estudo com pacientes 

portadoras de câncer de mama se correlacionou com a diminuição da esperança. O tempo 

de espera para o tratamento teve uma mediana de oito meses. As pacientes que mais 

demoraram a iniciar o tratamento quimioterápico tiveram os escores de esperança mais 

reduzidos ao longo do mesmo (p = 0,013). A análise univariada, no referido estudo, 

mostrou que o tempo para início de tratamento é um fator associado com a esperança46. 

Logo, pode interferir de forma proeminente na percepção de sofrimento dos pacientes 

começando tratamento quimioterápico.  

Este estudo apresenta informações preliminares sobre os níveis de sofrimento em 

função do tempo de tratamento para os mais diversos diagnósticos oncológicos. Os dados 

são úteis porque ajudam enfermeiros, médicos e psicólogos a identificarem o período de 

tempo em que os pacientes estão mais vulneráveis ao sofrimento físico, psicológico, 

existencial, sociorrelacional e espiritual durante a jornada de tratamento.  

A prevalência maior de sofrimento, antes de os pacientes começarem a QTA, 

sugere uma necessidade forte de desenvolvimento de intervenções clínicas, que atuem 

diminuindo o medo, a ansiedade e a depressão nesta fase do tratamento. Alguns autores 

sugerem uma triagem de rotina para a ansiedade e a depressão antes e durante a QTA278. 

Uma oscilação na qualidade de vida e estado geral de indivíduos em quimioterapia 

também explicam os resultados do estudo, uma vez que podem melhorar, à medida que o 

tratamento progride, contrabalançando os prejuízos que os efeitos colaterais cumulativos 

infringem em alguns pacientes.  
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Estes resultados são consitentes com os achados de outros estudos, que revelam 

diferenças na percepção de sofrimento e na qualidade de vida em função da agressividade 

do câncer e toxicidade do tratamento. Nos casos de câncer com maior poder de invasão e 

metástase, a qualidade de vida pode ser menor e o sofrimento maior no início do 

tratamento. Nestes casos, os sinais e os sintomas da doença podem ser mais importantes do 

que os efeitos tóxicos do tratamento. Inversamente, tumores com sintomatologia menos 

exuberante podem requerer regimes de quimioterapia mais tóxicos, impondo uma carga de 

efeitos colaterais e sofrimento maiores que os decorrentes da doença, entre o meio e o fim 

da quimioterapia. Variações clínicas e inerentes à terapia antineoplásica podem contribuir, 

desta forma, para diferentes pecepções de sofrimento, segundo a variável tempo, tendo em 

vista oscilações nas capacidades físicas, sintomas e qualidade de vida279. Outros autores 

verificaram, em mulheres com câncer de mama, mais dor total ao fim do tratamento e mais 

náuseas e vômitos no meio da quimioterapia278. 

Destaca-se, ainda, que perceber o câncer como uma doença incurável e um mal 

mais destrutivo que os efeitos colaterais da QTA, pode ter alterado o sofrimento psico-

emocional relacionado ao tempo de tratamento. Neste contexto, alguns autores assinalam 

que um diagnóstico criterioso somado a um acompanhamento psicológico adequado surge 

como medida capaz de alterar a percepção do câncer como uma doença fatal. Os níveis de 

estresse podem ser menores, quando há uma melhor aceitação da doença, sendo os 

resultados do tratamento mais encorajadores, quando os pacientes recebem 

aconselhamento em tempo oportuno263. 

Nas primeiras sessões de quimioterapia é comum os pacientes apresentarem maior 

desgaste físico, emocional, cognitivo e social, além de piora de sintomas físicos 

consequentes aos seus efeitos tóxicos. Contudo, após três meses de tratamento, os 

pacientes começam a perceber os benefícios da quimioterapia, experimentando uma 

redução dos sintomas da doença. Isto causa uma melhora na qualidade de vida no meio do 

tratamento e ameniza o sofrimento280. 

Outros achados corroboram com uma diminuição na angústia com o decorrer do 

tempo, versando sobre um crescimento pós-traumático, após o diagnóstico de câncer. 

Sugere-se que a possibilidade de interrupção da vida e as ameaças provocadas pelo 

tratamento possam levar a uma reavaliação existencial e busca de significado. Desta forma, 

o tempo pode ser encarado como um fator preponderante no processo de engajamento e de 
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ajuste cognitivo em resposta ao estresse, estando positivamente correlacionado ao 

crescimento e experiências positivas de sofrimento adquiridas no transcorrer do 

tratamento281.  

Um estudo multicêntrico, em pacientes recém-diagnosticados com câncer 

colorretal, também verificou que os níveis de sofrimento psicológico diminuem com o 

tempo. No estudo, após testes genéticos realizados na ocasião do diagnóstico, houve um 

declínio no sofrimento. Para os autores, a adaptação psicológica inicial ao diagnóstico de 

câncer pode ser fortemente influenciada por fatores psicossociais preexistentes282.  

Uma das explicações dadas para a influência exercida pelo teste genético, no 

sofrimento de pacientes com câncer colorretal, é que a natureza possivelmente hereditária 

do câncer não é tão perturbadora quanto o diagnóstico sem causa definida283.  

De acordo com observações clínicas, um diagnóstico genético pode ajudar os 

pacientes a compreenderem a origem do câncer, reduzindo o sofrimento psicológico282. 

Estes resultados são apoiados por teóricos que sustentam a ideia que a falta de significado 

e sentido para uma experiência traumática, é o que traz mais sofrimento284, 210, 94. 

Para pacientes com leucemia, os resultados de outro estudo foram conflitantes no 

que diz respeito à relação tempo de quimioterapia versus sofrimento. Os resultados 

sugerem que sobreviventes de leucemia aguda experimentam sofrimento moderado a 

grave, e que não diminui significativamente do diagnóstico a fase de sobrevida após o 

término do tratamento. O autorrelato de sofrimento foi elevado para todos os grupos no 

estudo. Os níveis de sofrimento foram altos durante a fase de indução, conforme previsto, 

declinando seis meses após. No entanto, nenhuma diferença significativa foi observada nos 

pontos temporais mensurados (p = 0,18), indicando que com o diagnóstico de leucemia 

aguda, o tratamento precoce com terapia de indução não declina o sofrimento 9 a 12 meses 

depois, como visto em pacientes com tumores sólidos261. Ferreira (2009), avaliando o 

sofrimento de mulheres com câncer da mama, em tratamento quimioterápico, descobriu 

que as pacientes que realizaram maior número de ciclos tenderam a evidenciar maior 

sofrimento em termos globais285, o que suscita inferências de que mais tempo de 

tratamento pode agravar o estresse psicológico e provocar mais disfunção física.  

Estes achados foram inconsistentes com a ausência de correlação entre o número de 

linhas de tratamento e o nível de sofrimento que se encontrou neste estudo, conforme 

evidenciado na tabela 22. 
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Analisando a tabela 6 é possível verificar que quando se dividiram os pacientes em 

dois grandes grupos: iniciando a quimioterapia e com o tratamento em curso, as médias de 

sofrimento global, psicológico, sociorrelacional e físico foram maiores nos pacientes que 

não haviam começado a quimioterapia.   Estes se apresentaram mais vulneráveis durante o 

recrutamento. Muitos tinham recebido o diagnóstico de câncer recentemente, e ainda 

vivenciavam o desespero gerado pela descoberta da doença, constatando-se, inclusive, uma 

suscetibilidade maior para reações emocionais desagradáveis na entrevista 

fenomenológica.  

O diagnóstico recente de câncer, ao mobilizar maiores esforços para lidar com os 

desafios da sobrevivência, no início do tratamento, ajuda a esclarecer os maiores níveis de 

sofrimento nesta fase. A ansiedade e a expectativa de realizar um tratamento, popularmente 

conhecido como devastador, aumentam os níveis de sofrimento psíquico, influenciando de 

forma desfavorável a adaptação neste período crucial.   

Tem sido apontada, ainda, como causa de significativo temor entre os pacientes, 

uma influência negativa da mídia sobre a construção das representações sociais do 

tratamento quimioterápico7.  

Filmes e novelas transmitem para o público em geral imagens fazendo alusão à 

alopecia provocada pelas drogas, impondo sofrimento antecipado para aquele que se 

submeterá a este tratamento. Quando o indivíduo não experimenta o fenômeno em questão, 

processa a informação como dispensável, porém quando se vê diante deste tratamento 

ressignifica o mesmo, passando a agir conforme a informação que foi ‘massificada’ pela 

mídia7. 

Considera-se que a mídia e opiniões de sites não especialistas, na área oncológica, 

podem oferecer algumas vantagens potenciais para pacientes com câncer recém-

diagnosticado, mas trazem consigo riscos de informações equivocadas, o que pode afetar 

negativamente a saúde dos pacientes. Como consequência, há um aumento de estresse, de 

ansiedade e de sofrimento psíquico, especialmente, se mal interpretadas pelo usuário. O 

impacto deste comportamento de busca eletrônica na adesão ao tratamento, na qualidade 

de vida e em consequências para a saúde mental precisam ser mais bem avaliados em 

estudos futuros. 

Os resultados desta análise levam a uma reflexão da consulta de enfermagem de 

primeira vez. Apontam para uma necessidade de treinamento em abordar o sofrimento 
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psicológico e a ansiedade no primeiro atendimento a estes pacientes. É uma oportunidade 

clara para que enfermeiros façam uma triagem para transtornos que requeiram tratamento 

com especialistas em saúde mental. A detecção de sinais e de sintomas de sofrimento 

físico, psicológico e espiritual em pacientes recém-diagnosticados com câncer, prestes a 

iniciarem quimioterapia, é essencial, a fim de que se forneça assistência em tempo hábil, 

para minimizar as consequências em longo prazo. 

 

10.4.3 Associação entre Performance Status e sofrimento 

 

Estudos indicam que em pacientes recebendo quimioterapia há uma diminuição das 

capacidades físicas, e por consequência, surgem mais problemas para realização das 

atividades laborais e da vida diária. Destaca-se que pacientes podem relatar uma fadiga 

mais intensa após completarem o tratamento quimioterápico, com piora no estado geral e 

queda na Performance Status (P.S) 248, 280.  

Um P.S baixo também foi associado a um maior número e impacto de eventos 

traumáticos em pacientes recebendo quimioterapia225. Escores de desempenho na escala de 

Karnofsky ≤ 80 (OR 3,8, IC95% [1,7, 78,7]) se refletiram em risco aumentado para 

sofrimento, variando de moderado a grave em um estudo, que buscou identificar alguns de 

seus fatores relacionados. O P.S, tempo de espera e a renda familiar foram considerados os 

principais preditores de sofrimento no estudo260.  

Os resultados deste estudo são consistentes com pesquisas que apontam para um 

sofrimento maior em pacientes com pior P.S, conforme visualizado na tabela 17. 

Divergem, porém, de poucos autores, que encontraram um sofrimento menor em 

pacientes com P.S ruim realizando quimioterapia. As probabilidades de um maior 

sofrimento físico e psicológico em pacientes com bom desempenho na escala ECOG (PS0-

1), verificadas no estudo citado anteriormente são contraditórias e controversas em relação 

à maioria das investigações abordando o tema.  

Um P.S baixo representa uma incapacidade física, denotando diferentes graus de 

dependência para a realização das atividades da vida diária. Segundo os autores, um menor 

sofrimento identificado nos pacientes com P.S maior ou igual a 2, pode ser explicado pela 

menor toxicidade dos regimes implementados e pelo maior uso de estratégias de 

enfrentamento para lidar com o sofrimento 286.  
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Um estudo envolvendo uma amostra de 1.000 pacientes oncológicos em tratamento 

paliativo mostrou que a carga de sinais e de sintomas pode variar, significativamente, em 

função do P.S, sendo os indivíduos com pior P.S os mais propensos a apresentar 

sofrimento. O estudo revelou alguns sinais e sintomas mais prevalentes em pacientes com 

P.S maior que 1, e que podem, potencialmente, agravar o sofrimento.  Foram esses, em 

ordem decrescente de frequência: confusão mental, sedação, cegueira temporária, 

alucinação, fraqueza, mucosite, anorexia, e perda de memória252.  

O desconhecimento de fatores relacionados ao sofrimento, segundo autores, 

aumenta o risco de comorbidades psicológicas, contribuindo para uma pior adesão ao 

tratamento e aos resultados de saúde mais precários. Triar e reconhecer fatores de risco 

para o sofrimento se apresentam, neste sentido, como aspectos importantes do cuidado 

holístico dentro de um ambiente multidisciplinar260.  

O P.S é um parâmetro muito utilizado para indicações e contraindicações do 

tratamento quimioterápico e sua avaliação é rotineiramente realizada, porque é capaz de 

prever a tolerância e a resposta ao tratamento, ou seja, aponta com relativa precisão se a 

quimioterapia oferecerá benefício clínico, contribuindo para as decisões de manter ou 

abolir o tratamento em pacientes com câncer avançado. Por conseguinte, um regime 

quimioterápico indicado a um paciente com P.S ruim tem várias repercussões negativas, 

podendo estar associado a uma sobrevida curta, maior toxicidade e menor taxa de resposta 

à quimioterapia62.  

Para que os pacientes possam se beneficiar da terapêutica antineoplásica, a 

Sociedade Americana de Oncologia Clínica a recomenda para pacientes portadores de 

tumores sólidos com boa Performance Status, a fim de manter a segurança e a qualidade de 

vida em níveis aceitáveis62. Relacionar o sofrimento ao P.S pode conferir algumas 

vantagens na prática clínica, ajudando, principalmente, a dirimir dúvidas na continuidade 

de esquemas com pouco benefício clínico ou escores de qualidade de vida baixos. A 

avaliação do sofrimento, por meio de instrumentos válidos, aliado ao uso da escala ECOG, 

podem propiciar uma estratificação mais coerente de riscos, danos e alterações evolutivas 

no transcorrer do tratamento quimioterápico, contribuindo para tomada de decisões médica 

e de enfermagem. 

Uma limitação deste resultado se refere à exclusão de pacientes com P.S maior ou 

igual a 3, que poderiam estar experimentando sofrimento em níveis mais elevados. 



 
 

264 

 

Ressalta-se, portanto, que os resultados deste estudo se referem aos pacientes com P.S 0,1 

e 2. A maioria dos pacientes desta amostra tinha um P.S de 1 (62%), o que dificulta uma 

associação entre esta variável e as dimensões de sofrimento, reduzindo o poder de 

generalização deste dado. 

 

10.4.4 Associação entre dor e sofrimento 

 

Um número significativo de pacientes com dor crônica também se queixa de 

depressão, considerado um forte componente do sofrimento. As comorbidades e as 

relações bidirecionais que existem entre essas duas condições têm sido alvo de estudos 

clínicos. Ambos os distúrbios envolvem alterações semelhantes nos fatores 

neurobiológicos estruturais e funcionais, compartilhando mecanismos fisiopatológicos 

similares287.  

Mediadores serotoninérgicos têm sido amplamente aceitos como envolvidos na 

nocicepção, bem como na fisiopatologia da depressão. Porém, até onde se sabe, nenhum 

estudo examinou sistematicamente o papel desempenhado por este fator neuroendócrino 

nas alterações de sensibilidade à dor, decorrentes de sintomas ou distúrbios depressivos. 

Estudos desta natureza podem aproximar melhor de um esclarecimento acerca das bases 

neurobiológicas subjacentes à dor e ao sofrimento. Há um crescente reconhecimento e 

compreensão de polimorfismos genotípicos enquanto variáveis associadas aos fatores 

neurobiológicos e neuroquímicos discutidos acima, podendo estar vinculados às 

comorbidades, dor crônica, depressão e insônia287.  

Esses achados serviram de base para testar a hipótese deste estudo, que supõe níveis 

mais elevados de sofrimento nos pacientes com dor mais intensa na escala EVA. 

Compreender melhor estas variáveis pode dar base para o entendimento de como essas se 

inter-relacionam e afetam mutuamente, fornecendo meios mais eficazes de avaliação e de 

tratamento na prática de enfermagem. 

Uma interpretação da tabela 4 sugere que os níveis de dor podem interferir nas 

médias de sofrimento, fornecendo evidências de que o alívio ou agravamento de qualquer 

um dos dois pode gerar flutuações no outro. Desta forma, é plausível que o tratamento da 

dor possa contribuir para minorar o sofrimento e vice-versa.  
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Neste sentido, alguns autores defendem que a dor, um dos sintomas mais 

prevalentes do câncer avançado, pode aumentar o nível de sofrimento dos pacientes na 

medida em que impõe ao erário insônia, redução da capacidade produtiva, custos com 

medicamentos para seu alívio, e diversos prejuízos às relações sociais288.  

 Pesquisas adicionais envolvendo a dor e o sofrimento surgem como necessárias. 

Reconhece-se que a tarefa de elucidar os mecanismos dessa relação requer estudos de 

complexidade excepcional, conduzidos por especialistas com uma vasta experiência na 

área. Respostas concretas para as perguntas: “De que forma a dor aumenta o sofrimento, ou 

como pode o sofrimento aumentar a dor” podem não ser passíveis de resposta sem antes 

melhorar técnicas metodológicas e de avaliação. No entanto, em função da importância de 

cada um desses problemas clínicos, decorrentes dos efeitos devastadores em indivíduos 

que deles padecem simultaneamente, sugere-se que essa é uma importante questão de 

pesquisa, em cuja solução vale a pena investir. 

 

10.4.5 Associação entre diagnóstico oncológico e sofrimento 

 

Um estudo, realizado com 4.496 pacientes, analisou a prevalência de sofrimento em 

14 tipos diferentes de diagnóstico oncológico. Os diagnósticos com prognóstico ruim e 

elevada carga de sinais e de sintomas produziram taxas similares de sofrimento. Segundo o 

estudo, pacientes com câncer de pâncreas apresentam escores médios mais altos para 

ansiedade e depressão, enquanto pacientes com linfoma de Hodgkin tenderam a exibir 

pontuações altas para hostilidade, comparados a outros diagnósticos14.  

Este achado de diferenças na percepção de sofrimento, em função do diagnóstico 

oncológico, não foi consistente com os resultados encontrados por Ng, Mohamed, 

Sulaimane Zainal (2017). Segundo os autores, os tipos de câncer da amostra (mama, 

gastrointestinal e hematológico) não interferiram no sofrimento, sendo esse verificado 

através de escores de depressão e de ansiedade271.  

Encontraram-se, neste estudo, médias maiores de sofrimento nos pacientes com 

câncer de cabeça e de pescoço, de pulmão e de reto. De igual maneira ao câncer de 

pâncreas, o câncer de pulmão tem comportamento clínico agressivo e prognóstico 

reservado. Ambos respondem pouco ao tratamento quimioterápico, comparados aos outros 

tipos de câncer encontrados na amostra. Compartilham, ainda, uma mortalidade elevada e 
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sobrevida curta, podendo acarretar maior sofrimento físico e psicológico. Os diagnósticos 

mais associados ao sofrimento, neste estudo, foram tumores de pulmão, de cabeça e de 

pescoço e neuroendócrino no reto. Pontuamos contudo, que estes pacientes tinham a 

doença em estadiamento avançado, e para os quais o tratamento produz respostas 

ocasionais e, em alguns casos, melhora modesta a custo de toxicidade moderada a severa. 

O câncer de cabeça e pescoço esteve relacionado em Taiwan a um sofrimento 

psíquico mais intenso comparado a outras neoplasias onco-hematológicas249. Este resultado 

também corrobora com esta investigação. Tem sido apontado que a disfunção da fala e de 

articulação, além da deformidade facial, está entre as principais razões para um sofrimento 

intenso nos pacientes com câncer de cabeça e de pescoço, distinguindo-os deste modo, de 

pacientes com outros diagnósticos oncológicos249,289. Ter um câncer de cabeça e de 

pescoço também foi considerado um preditor forte de sofrimento em pacientes 

recentemente diagnosticados com câncer em outro estudo250. 

Outra razão para diferenças substanciais no sofrimento, segundo o diagnóstico, é a 

diversidade dos graus de toxicidade nos protocolos indicados para cada caso. A 

quimioterapia pode afetar os pacientes de diferentes maneiras. Enquanto alguns completam 

o tratamento quimioterápico, de forma amena e com efeitos colaterais mínimos, outros 

enfrentam muitos problemas decorrentes de toxicidade grave22. Isto implica em 

significativo impacto sobre o sofrimento e a qualidade de vida durante a quimioterapia.  

Esses resultados apontam para a necessidade de identificar pacientes com alto risco 

de sofrimento, levando-se em consideração o diagnóstico e o prognóstico, a fim de se 

proporcionar intervenções sociais, psicológicas e comportamentais precocemente. 

Conforme ressaltado por alguns autores, configura-se um erro simplesmente olhar para os 

pacientes com diagnóstico de câncer como um grupo homogêneo em termos de risco para 

sofrimento. A falha em detectar e tratar níveis elevados prejudica os resultados da 

terapêutica oncológica, diminui a qualidade de vida dos pacientes e aumenta os custos do 

tratamento14. 

 

10.4.6 Associação do sofrimento com objetivos do tratamento quimioterápico 

 

O papel da quimioterapia paliativa evoluiu muito nos últimos anos, proporcionando 

tanto aumento de sobrevida como melhora na qualidade de vida de pacientes 
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diagnosticados com neoplasias incuráveis. Com o advento de novos agentes 

antineoplásicos, entre esses os inibidores de tirosina quinase, anticorpos monoclonais e 

imunoterapias, muitos pacientes sem possibilidades terapêuticas até então puderam se 

beneficiar de novos tratamentos sistêmicos para o câncer 290. 

Neste estudo, não foram encontradas diferenças significativas no sofrimento 

percepcionado analisando a variável QTA paliativa. Apenas a QTA neoadjuvante mostrou 

diferenças estatisticamente significativas associadas ao SSR. A expectativa dos 

participantes se submeterem a um procedimento cirúrgico, posterior à QTA neoadjuvante, 

pode ter aumentado nos sujeitos da pesquisa a insegurança, o medo de incapacidades, de 

dependência dos familiares e morte, causando maior sofrimento e desestruturação nas 

relações sociais.   

Quanto à QTA paliativa, embora possam estar claro para a equipe de profissionais 

os objetivos deste tratamento, quando uma recidiva precoce acontece ou ocorrem múltiplas 

recaídas, a compreensão do paciente quanto a sua finalidade pode ser variável, o que pode 

esclarecer a ausência de um sofrimento maior nos pacientes com esta indicação 

terapêutica. Estudos que olham para expectativas dos resultados vistos por pacientes, em 

QTA de segunda ou terceira linha, descobriram que 42% acreditavam que o tratamento 

teria uma probabilidade de moderada a alta de curar a doença290, 291. 

Doyle e cols mostraram que muitos pacientes com câncer de ovário receberam 

QTA de segunda ou terceira linha, e apesar de serem totalmente informadas pelo seu 

oncologista da natureza paliativa do tratamento, ainda acreditavam (42%) que o tratamento 

iria livrá-las do câncer. Talvez, por causa dessa falsa esperança, essas mulheres também 

relataram altos níveis de qualidade de vida, apesar da toxicidade grave e efeitos adversos 

quase letais. As expectativas dos pacientes com esses tratamentos são muitas vezes irreais. 

Embora as respostas objetivas sejam baixas, a paliação ativa com a QTA ainda é associada 

com a melhora substancial da função emocional dos pacientes e escores de QV global, com 

custos gerais que parecem relativamente modestos291. Desta forma, os pacientes em 

cuidados paliativos podem percepcionar um sofrimento menor pelo simples fato de 

realizarem este tratamento, haurindo em sua fé, uma esperança de se curarem do câncer em 

algum momento do tratamento. 

Um estudo conduzido, em 2011, avaliou a qualidade de vida, a ansiedade e a 

depressão em pacientes com câncer colorretal. Comparando os resultados de pacientes, que 
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realizaram e não realizaram QTA, observou-se que os pacientes que se submeteram a este 

tratamento apresentaram melhor qualidade de vida total, física e ambiental178. Não receber 

quimioterapia em Taiwan, também foi relacionado a uma maior percepção de sofrimento 

psicológico249. 

É relevante considerar a este respeito, que alguns estudos encontraram um 

sofrimento mais intenso e redução da esperança com o uso do termo “cuidado paliativo”292, 

ressaltando a angústia que esta palavra pode despertar em pacientes e em familiares, 

quando atribuem a esse termo um sentido de fim de vida. 

Embora alguns estudos tenham mostrado, que a esperança e o sofrimento podem 

coexistir, a interação não foi completamente explorada ou compreendida, tampouco o 

impacto da esperança sobre o sofrimento durante o tratamento quimioterápico. O conceito 

de esperança ainda não se mostra claro, bem como seus efeitos positivos e negativos sobre 

pacientes com câncer em tratamento paliativo. Alguns autores consideram que apesar de 

parecer uma boa prática fomentar a esperança nos estadiamentos avançados da doença, 

ainda não se sabe se esta intervenção aumenta ou alivia o sofrimento de doentes sem 

perspectiva de cura. Estudos com o tema ainda não definiram o limite entre o que é uma 

esperança que vale a pena manter e uma esperança que pode ser prejudicial, gerando a 

frustração de que algo deu errado frente às expectativas otimistas 293 . 

 

10.5 Variáveis espirituais/religiosas 

 

10.5.1 Correlação entre coping, espiritualidade e sofrimento 

 

Os poucos estudos dedicados a prever quem está em risco aumentado para o 

sofrimento se concentraram na investigação de fatores psicológicos, físicos e 

demográficos, atribuindo como possíveis preditores: idade mais jovem, atrasos no 

diagnóstico, maiores níveis de ansiedade, dificuldades em tolerar incertezas, menor rede de 

apoio e eventos traumáticos anteriores ao câncer189,225, 294. 

Até o momento, o número de estudos correlacionando estatisticamente ao coping 

religioso/espiritual, o sofrimento experimentado por pacientes durante o tratamento 

quimioterápico, representa um quantitativo mínimo para compreensão de sua relação com 
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esta variável. Percebe-se, no Brasil, um número escasso de investigações com coping 

religioso/espiritual295 e o sofrimento experimentado durante a quimioterapia.  

Alguns estudos correlacionando R/E à saúde mental (bem-estar, ansiedade e 

depressão) produziram resultados inconclusivos em decorrência de diferentes métodos de 

avaliação, conforme apontado por uma metanálise em 2015. Fatores demográficos e 

clínicos não foram preditivos de desfechos na relação entre R/S e saúde mental. 

Correlações foram tidas como positivas, porém modestas. A associação da R/E com o 

sofrimento ligado ao câncer foi menor que a associação da R/E com outros desfechos na 

saúde mental. O sofrimento espiritual foi, significativamente, associado ao bem-estar 

emocional, sofrimento global e depressão, todos com p valor <0.01. R/S afetaram, 

significativamente, o bem-estar emocional, sofrimento global e depressão, mas não 

ansiedade ou o sofrimento específico do câncer 296.  

Comparativamente, os resultados deste estudo mostraram uma correlação fraca 

entre aspectos negativos da R/E, nomeadamente, o CREN e o sofrimento.   

 Desta forma, conforme apontado pelos autores da metanálise supracitada, a 

aplicação de diferentes instrumentos para avaliar da R/E e o bem-estar prejudica 

comparações e conclusões definitivas de seu impacto na saúde 296. 

Como se pôde verificar, o CRE adotado pelos participantes deste estudo não 

apresentou uma correlação forte e negativa com a percepção do sofrimento, conforme 

hipotetizado neste estudo. Este resultado inesperado traz várias interrogações, que 

ultrapassam os objetivos desta investigação. 

 Disparam novos questionamentos, que se refletem na prática médica, de 

enfermagem, de núcleos de assistência espiritual e religiosa. Chama atenção para a 

importância de se tentar compreender melhor como é que pacientes portadores de 

enfermidades graves estão vivenciando a sua religiosidade/espiritualidade, e que 

significados têm sido atribuídos a esta dimensão.  

Alguns autores, avaliando ansiedade e enfrentamento de pacientes com câncer em 

tratamento quimioterápico, também não encontraram uma correlação, estatisticamente 

significativa, entre traços de ansiedade (resposta ao estresse implicada no sofrimento 

psicológico) e o enfrentamento com foco na religião 297. Um estudo relacionando à 

qualidade de vida ao coping religioso/espiritual foi consistente com a presente 
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investigação, apontando que a qualidade de vida, dimensão oposta ao sofrimento, tem uma 

correlação fraca com escores de CRE144.  

Outro estudo avaliou um modelo de coping engajado e não engajado durante a 

quimioterapia. O coping engajado não se constituiu em preditor de sofrimento relacionado 

ao câncer, porém o coping não engajado esteve relacionado com eventos traumáticos 

anteriores e foi considerado um preditor forte, apresentando correlação estatisticamente 

significativa com o sofrimento225. É plausível, neste contexto, segundo Pargament et. al, 

que pacientes possam usar outros métodos de coping, que não o religioso para se 

adaptarem ao estresse do câncer, dificultando uma análise de correlação80.  

Alguns autores têm sugerido, nesta linha de raciocínio, que o coping religioso e 

coping não religioso são componentes independentes do funcionamento psicológico, e 

medir ambos os estilos de enfrentamento fornece informação mais completa do que estudar 

cada um isolado. O melhor preditor de sofrimento, no referido estudo, foi reavaliar a 

situação causadora de estresse como um castigo de Deus, e os melhores preditores de 

sofrimento no coping não religioso foram a negação e o desligamento mental 257. Estes 

achados corroboram com este estudo, em que se identifica uma correlação fraca, porém 

estatisticamente significativa entre o coping negativo (coeficiente de correlação de 0,2) e 

as dimensões de sofrimento psicológico, e global. Para o sofrimento físico, a correlação foi 

um pouco maior, de 0,3. No que se refere ao coping positivo, não houve correlação 

estatisticamente significativa com as dimensões do sofrimento. 

Estes resultados são consistentes com estudos desenvolvidos por Pargament et. al, 

autor da escala RCOPE original, a qual derivou posteriormente no Brasil para escala CRE-

Breve validada por Bandeira e Panzine. Pargament mostrou, através de inúmeras pesquisas 

envolvendo religião e espiritualidade, que uma reavaliação punitiva está fortemente 

associada com resultados desfavoráveis na saúde física e mental. O coping negativo mede 

uma tendência de indivíduos reinterpretarem um estressor como um castigo de Deus por 

seus pecados. Normalmente, a religião é vista como uma fonte potencial de força, mas se 

as crenças religiosas de uma pessoa a leva a perceber que Deus está punindo-a, levando-a a 

adoecer, isso pode resultar em aumento da depressão, da ansiedade e do sofrimento. Se os 

pacientes reformulam sua situação como um castigo de Deus, então, Ele deixa de ser um 

aliado, passando a ser fonte potencial de angústia e de luta mental 80.  
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Estudos, que analisaram correlações entre ansiedade, depressão, religiosidade e 

coping religioso, em pacientes com câncer, mostraram que indivíduos com mais ansiedade 

e depressão utilizam mais o coping negativo, tendo a religiosidade não organizada baixa271. 

Diante desses resultados, ficam evidentes relações entre variáveis que comportam o 

enfrentamento religioso e o sofrimento, necessitando clarificações sobre quais mecanismos 

regulam a interação entre essas. 

Neste cenário clínico se torna importante compreender se é o sofrimento que pode 

levar a um coping religioso negativo, na medida em que traz uma reavaliação do câncer 

como castigo divino, ou se é o coping religioso negativo um catalisador, que leva a um 

estado de sofrimento, agravando a depressão, a ansiedade e provocando piora na qualidade 

de vida de enfermos oncológicos. Esta compreensão pode ter impacto clínico, porque no 

primeiro caso, esforços deveriam se dirigir primeiro à psicoterapia, em especial à terapia 

cognitiva comportamental, modificando as estratégias de enfrentamento. No segundo caso, 

urge tratar os sintomas de ansiedade e de depressão, para que não evoluam para um coping 

negativo, aumentando o sofrimento em uma retroalimentação crescente. 

O coping adaptativo foi, conforme apontado por Langford, observado em uma 

parcela pequena de pacientes, enquanto realizavam quimioterapia, e visto de forma mais 

consistente após o término do tratamento225. Este resultado é consistente com o de outros 

estudos, mostrando que níveis de sofrimento menores se associam a um coping positivo e 

ajuste emocional apenas ao fim do tratamento quimioterápico281. Kaliampos e Roussi 

(2017) também relataram que o coping religioso, durante a quimioterapia, teve um efeito 

positivo apenas sete meses depois de concluído o tratamento53. Tais argumentos ajudam, 

porém não elucidam completamente a ausência de correlações mais fortes entre as 

variáveis CREP e sofrimento.  

Os resultados levam a crer, que parte dos aspectos espirituais/religiosos do 

sofrimento humano está interligado e conectado intimamente com vários outros elementos 

que não podem ser dissociados, tampouco isolados nesta experiência. Assim, a 

comunicação do sofrimento através de escalas traz consigo a influência direta de fatores 

culturais, educacionais, experiências prévias de sofrimento, religiosidade, crenças que se 

têm em relação à doença, ao câncer, à dor e ao próprio sofrimento, além dos recursos de 

que se dispõe nesta dimensão para enfrentar o adoecimento oncológico. Deste modo, não 
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foi possível visualizar estatisticamente uma correlação forte, direta ou uma associação 

clara entre o CRE e o sofrimento.  

Ademais, alguns autores assumem que o coping religioso, positivo ou negativo, 

contribui apenas indiretamente para o ajuste psicossocial ao estresse provocado pelo 

câncer, ressaltando que os dois não são necessariamente antônimos, podendo muitas vezes 

coexistirem simultaneamente no mesmo indivíduo, e se apresentarem de formas diversas 

segundo o momento vivenciado 298. 

Atribuir certo grau de objetividade à relação estabelecida entre sofrimento e 

espiritualidade/religiosidade se torna uma tarefa intricada na pesquisa clínica, 

demonstrando que a dimensão existencial desta experiência consiste justamente em sua 

singularidade e subjetividade irredutíveis. Embora estudos demonstrem uma correlação 

estatisticamente significativa entre sofrimento e diversas outras variáveis, como: 

escolaridade, conforto, gênero, idade, diagnóstico oncológico e eventos estressantes pré-

mórbidos 8,48,49,55,68,225 algumas experiências com religiosidade/espiritualidade podem 

escapar a qualquer categorização e/ou tentativa de correlação, tendo em vista a 

complexidade e a excepcionalidade de ambas as dimensões da existência. 

Alguns autores mostraram que pode existir uma tendência estatisticamente não 

significativa para o sofrimento ser maior em doentes que praticam a sua religiosidade com 

frequência, comparados com os doentes não praticantes258. Outros dados da literatura 

apontam para uma tendência à utilização do coping religioso negativo nos indivíduos mais 

jovens, sem religião e que não consideram importante o apoio espiritual, sugerindo uma 

maior vulnerabilidade para o sofrimento nesta clientela. Ainda, neste seguimento, 

estudiosos do tema revelam que indivíduos, que desejam receber apoio espiritual e 

frequentam grupos de apoio, são mais capazes de acessar o coping religioso positivo49, o 

que leva a pensar esses fatores como protetores do sofrimento. Estes achados são 

consistentes com os encontrados neste estudo, visto que o coping religioso positivo foi 

maior nos participantes que se consideraram praticantes de sua religião, e entre aqueles que 

se julgaram muito a extremamente religiosos. Logo, torna-se relevante considerar a 

inclusão de cuidados espirituais para doentes que se consideram religiosos, e atribuem uma 

importância maior à esta dimensão, haja visto o maior impacto sobre o sofrimento e 

qualidade de vida 
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Analisando religiosidade/espiritualidade, alguns autores descobriram em seus 

resultados que 91% dos entrevistados se consideravam praticantes na sua religião, sendo 

que 73% informaram que a doença e o tratamento quimioterápico não dificultam a prática 

religiosa. Foi constatado que todos os participantes do estudo usaram o CRE, e a maior 

parte deles se enquadrou em escores alto do CRET. Aplicando-se o coeficiente de 

Spearman se pôde apreender do estudo que o CREN se associou inversamente à idade e à 

renda familiar, e que o CRET se associou diretamente ao tempo de diagnóstico e à 

importância que os indivíduos davam para a religião /espiritualidade49.  

O último resultado foi semelhante aos encontrados nesta investigação, uma vez que 

os indivíduos, que se consideravam praticantes, com maior frequência religiosa e que 

acreditavam ser o fator assistência espiritual importante para a saúde, tiveram maior média 

na escala CRE-Breve.  

Caldeira, analisando a espiritualidade de pacientes com câncer em tratamento 

quimioterápico, também obteve resultados similares, pontuando que pessoas com prática 

religiosa regular têm escores de espiritualidade superiores em relação àquelas que não se 

consideram praticantes50.  

Neste estudo, a porcentagem de pacientes que frequentavam uma instituição 

religiosa (69%) e que acreditavam ser uma estratégia importante para vencer o estresse 

provocado pelo câncer (73%), e que se consideraram praticantes (62%) foi similar. Estes 

dados mostram uma coerência e senso comum dos participantes de que a prática religiosa 

está ligada com a ação de frequentar um templo religioso, além de estar conectada à 

importância que os indivíduos dão à R/E diante do tratamento oncológico. Quando 

solicitados a pontuarem com uma nota, em que medida esses pacientes se consideravam 

religiosos/crentes/e com fé, 87% dos participantes estiveram entre moderadamente a 

extremamente religiosos, e 89% declararam ter uma religião. Esta semelhança estatística 

indica que os pacientes com câncer são predominantemente religiosos e mantém a fé em 

suas crenças, apesar da doença. O coping religioso negativo, utilizado quando enfermos 

significam a doença como castigo divino e se afastam da instituição religiosa a qual são 

filiados, não teve médias elevadas na amostra estudada. Destarte, ficou evidente que o 

diagnóstico de câncer não alterou a denominação religiosa dos participantes, conforme 

visualizado na tabela 2. 
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O último resultado foi semelhante ao encontrado por Kaliampos e Roussi (2017), 

avaliando crenças religiosas, coping espiritual e bem-estar em pacientes gregos com 

câncer. Segundo o estudo, a maioria dos pacientes (72%) declarou não ter mudado suas 

crenças religiosas em virtude do diagnóstico; 24% por cento relataram que se tornaram 

mais religiosos e 4% referiram que tiveram que se tornar menos religiosos desde a 

descoberta do diagnóstico 53. Estes resultados sinalizam uma provável busca pelo sagrado e 

conforto na religião, quando pacientes se deparam com doenças graves, sem perspectiva de 

cura ou ameaça para a vida. Apontam, ainda, um risco para sofrimento espiritual quando 

pacientes se encontram impedidos de manterem sua frequência religiosa durante o 

tratamento oncológico.  

Os indivíduos sem religião, porém espiritualizados, apresentaram maior utilização 

do CREN (p=0,002) em outro estudo. Isso pode ocorrer pela ausência de crenças e de 

práticas religiosas, confirmando que as mesmas podem evocar emoções positivas49. 

Pesquisas realizadas com religião e espiritualidade têm verificado impactos clínicos 

significativos na assistência, demonstrando claramente a necessidade de estudos mais 

profundos acerca deste tema, especialmente na área oncológica. Alguns resultados de 

investigações, envolvendo fé e espiritualidade, têm sugerido fortes evidências de que um 

alto grau de fé, e expressão de uma vida espiritual ativa, está associado a uma maior 

eficácia da quimioterapia67, qualidade de vida299, e redução de ansiedade52, podendo 

predizer uma sobrevida mais longa em pacientes com câncer de pulmão metastático. 

Implementando-se o mesmo regime quimioterápico, em pacientes com tipos histológicos 

de tumor idênticos, e locais de metástases semelhantes, foram observadas diferenças na 

eficácia da quimioterapia e tempo de sobrevida. Para os autores, tais diferenças  não podem 

ser explicadas apenas em termos das características biológicas do tumor, dependendo em 

parte, do estado psicoespiritual dos pacientes, conforme avaliado por escores de fé 

específicos 300. 

Compreender como pacientes percebem o sofrimento, e como religião e 

espiritualidade dão sentido à experiência de se ter um câncer, tem-se tornado vital na 

prática clínica de enfermagem. Ao mesmo tempo em que a doença ou o seu tratamento 

prejudicam o controle sobre o próprio corpo, a mente, ou rotina de um portador de câncer, 

traz também uma carga de sofrimento existencial, fazendo com que o paciente confronte 

questões como o significado de vida, de morte e de identidade pessoal67. Sentimentos de 
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culpas podem emergir durante revisão do que fizeram e do que foram49. Crentes religiosos 

podem se lembrar de que eles foram criados e ainda são amados por Deus. Outras vezes, 

porém, eles podem sentir que decepcionaram Deus, e precisar de ajuda para se 

reconectarem a sua fé.  

 Dentro desta lógica, a religião é tida tanto como um fator de risco quanto de 

proteção, o que a qualifica é a reação que as pessoas têm quando estão expostas a 

determinadas situações de sofrimento. Entre essas reações, atitudes de “fé e oração 

favorecem a saúde e são terapêuticas”, podendo “as práticas religiosas intervirem no 

processo saúde-doença de forma benéfica25”.  

Essas estratégias podem prover força e confiança para vencer os agentes estressores 

do câncer. Indivíduos com religião e plena vivência espiritual podem ter mais facilidade 

para aceitar a doença e ter esperança, o que contribui para recuperação de sua saúde.   

Um estudo, que avaliou impactos da espiritualidade sobre sintomas somáticos 

derivados de sofrimento psicológico em pacientes com câncer, mostrou que a 

espiritualidade pode diminuir a dor e a fadiga, mas pode aumentar o sofrimento de sentir a 

vida ameaçada. Por outro lado, o sofrimento de sentir a vida em perigo, também abala 

experiências espirituais de significado, de aceitação e de resiliência301. 

 Baseado nestes dados se pode deduzir que, como os pacientes estarão vivenciando 

esta dimensão, será essa que dará os diversos tons com que ressignificam o sofrimento. 

Pacientes religiosos se sentem valorizados ao se recordarem de importantes realizações, e 

ver que suas famílias e amigos continuam a amá-los, mesmo quando são dependentes de 

seus cuidados. Tanto os crentes quanto os secularistas podem encontrar, em práticas 

espirituais (meditação, ouvir ou cantar músicas, praticar ritos/atos religiosos), uma forma 

para se conectarem consigo mesmos, com a natureza, com um ser superior e se manterem 

em relação mais direta com o que é mais importante 302.  

Estudos com estratégias de enfrentamento em mulheres jovens com câncer de 

mama na Coreia, aplicando a teoria de Lázaro e Folkmans, reportaram que efeitos indiretos 

do coping, como suporte social e otimismo, também podem afetar a relação entre o 

sofrimento e os sintomas oncológicos experienciados. Assim, outros fatores não avaliados 

nos instrumentos de medida deste estudo, como a rede social da qual os pacientes dispõem 

(suporte de amigos, de familiares e outras pessoas significativas) e a resililência, podem ter 

interferido nas correlações entre CRE e o sofrimento mensurado no IESSD. Segundo os 
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autores, sofrimento, resiliência e suporte social explicam uma variação de até 46,4% no 

coping de pacientes303.  

Outros métodos de enfrentamento, identificados na literatura, de caráter não 

religioso, podem gerar confusão e tornar mais complexas as correlações entre coping 

religioso e sofrimento, como a aceitação (aceitar que o evento estresante é real), 

enfrentamento ativo (empreendimento de ação e de esforço para remover ou controlar o 

estressor), foco e desabafo de emoções (ter consciência do sofrimento emocional e liberar 

estes sentimentos), e o planejamento (pensar em como enfrentar a situação e planejar 

estratégias ativas para controle/remoção) 257. 

O presente estudo se baseou em uma amostra de pacientes com câncer, sendo essa 

bastante heterogênea em termos de diagnóstico e de protocolos de tratamento, ilustrando a 

importância não só de identificar fatores de risco clínicos e sociodemográficos para o 

sofrimento, mas também compreender as relações entre esses e o CRE adotado durante a 

quimioterapia.  

 

10.6 Análise dos resultados com o inventário IESSD 

 

Analisando a tabela 20, os três quesitos mais pontuados na escala se referem à 

dimensão: “Experiências positivas de sofrimento”, demonstrando a forte esperança que os 

pacientes nutrem, enquanto realizam o tratamento quimioterápico. A afirmativa 44: "Penso 

que vou melhorar" teve a maior frequência de ítens marcados com escore 5, na escala de 

Likert (69%), além de valor médio maior (4,44); seguido da sentença 42: "Tenho a 

esperança de ainda vir a realizar meus sonhos" com 58% de frequência no escore 5 e média 

de 4,10; e 38: "Acho que vou recuperar minhas forças", com 52% no escore 5 e uma média 

de 3,89. 

A segunda dimensão do sofrimento mais expressiva no estudo foi a 

sociorrelacional, salientando que a família surgiu como maior causa de preocupação e de 

aflição para os pacientes em quimioterapia, conforme evidenciado na análise estatística do 

inventário IESSD da tabela 20. As três assertivas com maior peso foram, em ordem 

decresente, 43: "Desejaria que minha família não sofresse tanto por eu estar doente", com 

uma frequência de 59% no escore 5 da escala de likert, e uma média de 4,01; 22: "A minha 

doença faz me preocupar com o futuro das pessoas que me são queridas", com 33% no 
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escore 5 e média de 3,18; seguido da sentença 25: "Preocupa-me a ideia de não poder 

ganhar o pão da minha família como antes de adoecer", com 25% de frequência no escore 

5 e 3,18 pontos na média total. 

Apóstolo, Batista, Macedo e Pereira (2006), ao estudarem sofrimento e conforto em 

doentes submetidas à quimioterapia, constataram também um maior nível de sofrimento na 

dimensão sociorrelacional, destacando que o item: “Desejaria que minha família não 

sofresse tanto por eu estar doente” foi o que apresentou média mais elevada no estudo 

(4,05)68. A intensidade maior de sofrimento nesta dimensão se deve a preocupações dos 

pacientes com os impactos da doença nos entes queridos182. Espíndula182, neste aspecto, 

aponta que o câncer traz para os pacientes o medo de não pertencerem mais a sua 

família182, e o receio de se tornarem uma sobrecarga para os familiares durante o 

tratamento da doença, acentuando a angústia 6.  

Explorando as causas mais envolvidas no sofrimento de pacientes oncológicos, 

alguns autores categorizaram os sintomas experimentados por pacientes durante a 

quimioterapia, segundo a frequência com que são observados em diferentes cenários 

clínicos. A fadiga foi apontada como sintoma físico mais prevalente pela maioria dos 

estudos241,253 Entretanto, a assertiva 1 do inventário IESSD: “Sinto-me mais cansado desde 

que estou doente”, e assertiva 14: “Com a doença tenho perdido muito da minha energia e 

força física”, equivalentes ao referido sintoma, não emergiram como causas de sofrimento 

mais pontuadas pelos participantes. A afirmativa 1 contou com uma média de 3,83 e uma 

frequência de 43% no escore 5 da escala de Likert; e a afirmativa 14 com uma média de 

3,14 e 24% de frequência no escore 5.  

Analisando o sofrimento de mulheres com câncer de mama, em tratamento 

quimioterápico, Ferreira (2009) identificou maior sofrimento psicológico, seguido do 

sociorrelacional. O valor médio obtido na dimensão: “Experiências positivas de 

sofrimento” se mostrou baixo, revelando expectativas de recuperação no estado de saúde 

reduzidas285, o que diferiu, consideravelmente, dos resultados encontrados neste estudo. As 

divergências observadas nesta dimensão podem ser mais bem compreendidas, quando são 

analisadas as diferenças nos aspectos clínicos e de gênero entre a amostra de pacientes 

brasileiros, que compuseram este estudo, e a de mulheres portuguesas investigadas por 

Ferreira.  
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As mulheres, recrutadas em Portugal, realizavam tratamento adjuvante após 

mastectomia, procedimento este capaz de provocar grande carga de sofrimento devido às 

alterações físicas na mama. O sofrimento destas mulheres perpassa por todas as dimensões, 

com grande intensidade, uma vez que a mama está ligada à feminilidade e à maternidade, 

possuindo um significado afetivo e psicológico. A extração da mama traz vários impactos 

estéticos, podendo afetar de forma proeminente o desejo sexual do parceiro e gerar 

sentimentos de vergonha e medo com a reação de pessoas304. Outro ponto a ser 

considerado é a duração da terapia, maior em tumores de mama em relação aos outros 

tumores sólidos presentes na amostra deste estudo. Tal variável pode ter resultado nas 

mulheres portuguesas com menores níveis de esperança, maior depressão e ansiedade. 

Morins (2009), ao investigar o sofrimento de pacientes oncológicos, através do 

inventário IESSD, também verificou existência de médias altas nas experiências positivas 

de sofrimento, e assim como neste estudo, as assertivas de sofrimento físico tiveram menor 

expressão estatística. Médias elevadas também foram encontradas nas afirmativas de 

sofrimento sociorrelacional305. Os resultados similares entre os dois estudos são 

consistentes com os achados do autor, comprovando uma correlação positiva 

estatisticamente significativa entre experiências positivas de sofrimento e Performance 

Status.  

Segundo o estudo, maiores capacidades funcionais e melhor qualidade de vida 

durante a quimioterapia podem se associar a um menor sofrimento. Ademais, quanto 

menos sintomas, nomeadamente: fadiga, dispneia, insônia, dor e perda do apetite, maiores 

serão as chances de pacientes apresentarem escores próximo de 5 nas experiências 

positivas de sofrimento305. Como a amostra deste estudo se constitui, majoritariamente, de 

pacientes com PS 0 e 1 (72%), justificam-se as médias mais elevadas na dimensão de 

experiências positivas de sofrimento, entretanto, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos no teste de Kruskal-Wallis para esta dimensão (tabela 17). 

Observa-se, na tabela, que apenas o SF, SG, SSR e SE apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas nas médias em função da PS. Ressalta-se que a amostra 

pequena dificulta inferências conclusivas a este respeito. 

Níveis aumentados de sofrimento sociorrelacional também estiveram presentes nas 

experiências subjetivas de pacientes oncológicos em Portugal. No estudo, 25% dos 

pacientes referiram uma intensidade de sofrimento sociorrelacional considerada alta, em 
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especial, na temática de relações afetivo-relacionais. A dimensão de sofrimento físico teve 

representação mais baixa, o que foi consistente com estes resultados, visto que as 

assertivas de sofrimento físico, na tabela 34, tiveram escores menores. As experiências 

positivas de sofrimento, produzindo sentimentos de esperança e de otimismo, mostraram 

valores significativamente elevados (média igual ou superior a 4)306. 

 

10.7 Análise dos resultados com a escala CRE-BREVE 

 

Um achado importante de pesquisadores, na área de religiosidade e de 

espiritualidade, é que os pacientes comumente relatam que a espiritualidade e a religião são 

importantes para lidar com o câncer 49,80,307. Um estudo que avaliou o enfrentamento 

religioso e espiritual em pacientes brasileiros com câncer, em tratamento quimioterápico, 

em uma instituição pública de Minas Gerais49, encontrou médias de coping total (3,67) 

divergentes deste estudo (3,32), diferindo também nas médias de CREN (1,19 contra 1,82), 

CREP (2,58 contra 2,93) e razão CREN/CREP (0,21 contra 0,64).  

Segundo os parâmetros utilizados para análise de valores da escala CRE-Breve, 

uma média de CRE total com um valor de 3,32 é considerada média. A classificação dos 

autores considera valores entre 1,00 a 1,5 como nenhuma ou utilização irrisória do coping, 

sendo: 1,51 a 2,50 classificada como baixa, 2,51 a 3,50 identificada como média, 3,51 a 

4,50 registrada como alta, e 4,51 a 5,00 entendida como altíssima84 . 

As diferenças dos resultados encontrados nos dois estudos podem ter ocorrido em 

razão do método de coleta de dados. No estudo conduzido por Mesquita, Chaves, Avelino, 

Nogueira, Panzini e Carvalho (2017), a coleta dos dados foi realizada durante as sessões de 

quimioterapia e os participantes responderam a entrevista diante do investigador e com o 

membro puncionado no momento da infusão da QTA. Neste estudo, os participantes 

responderam às questões enquanto aguardavam o procedimento, em uma sala de espera, 

sem ajuda do pesquisador para ler as questões. Considera-se que a presença do 

investigador pode inibir o participante e, portanto, influenciar as repostas, alterando os 

resultados da escala. Outro ponto a ser considerado, é que na amostra de Mesquita, 17% 

realizavam tratamento para câncer de mama, enquanto neste estudo pacientes com este 

diagnóstico não integraram a amostra. Desta forma, diferenças nos diagnósticos entre as 
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amostras, carga de sinais e de sintomas e agressividade do tumor podem ter influenciado 

nos escores obtidos com a escala CRE-Breve. 

A análise da tabela 21 mostrou que os itens mais pontuados foram: o item 30- 

“Confiei que Deus estava comigo”, com uma frequência de 83% para o escore 5, média de 

4,63 e D.P de 0,97; seguido do item 02 - “Procurei o amor e a proteção de Deus”, com uma 

frequência de 71% no escore 5, média de 4,43 e D.P de 1,05; e o item 06 - “Procurei em 

Deus força, apoio e proteção”, com 69% de frequência no escore 5, média de 4,43, e D.P 

de 1,04. 

Os itens que foram menos pontuados e, portanto, com maiores valores invertidos na 

tabela, por se tratar de coping religioso negativo, foram os itens: 48 - “Culpei Deus pela 

situação, por ter deixado isto acontecer”; com uma frequência de 97% no escore 1, média 

de 1,08 e D.P 0,51; em seguida, o item 44 - “Senti que meu grupo religioso parecia estar 

me rejeitando ou me ignorando”, com uma frequência de 91%, média de 1,19 e D.P de 

0,71. 

Um estudo transversal investigou o papel de ambos, o coping religioso positivo 

(busca de apoio, de conforto e de significado, favorecendo o papel positivo da religião) e o 

enfrentamento religioso negativo (manifestado por uma luta religiosa e dúvidas, que 

afetam negativamente a saúde mental) em uma amostra de 156 pacientes alemãs com 

câncer de mama. O estudo indicou um predomínio de coping religioso negativo em 

mulheres mais velhas, com baixo nível de escolaridade e solteiras298.  

Tais resultados demonstram uma influência de fatores sociodemográficos nos 

escores de coping religioso negativo adotado por pacientes. Quando analisado o coping 

positivo, entretanto, o mesmo não pôde ser previsto pelas variáveis sociodemográficas e 

clínicas. A análise de regressão múltipla falhou em demonstrar uma influência da 

denominação religiosa no coping298, diferente destes resultados, em que se observa uma 

interferência nas médias de coping em função da afiliação religiosa. Os participantes 

espíritas e umbandistas apresentaram maiores médias de CRE total e CREP. Católicos e 

evangélicos, por sua vez, apresentaram maiores médias na razão CREN/CREP, indicando 

um maior uso de coping negativo em relação ao coping positivo.  

O bem-estar espiritual e a afiliação religiosa estão intimamente relacionados, mas 

esta relação é altamente complexa e difícil de ser julgada. Indivíduos podem ter níveis de 

espiritualidade elevados sem serem religiosos e serem religiosos sem alcançar uma 
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dimensão espiritual benéfica308. Embora a religião possa ser um modo de canalizar ou 

expressar a espiritualidade, alguns indivíduos religiosos se concentram mais nos aspectos 

espirituais da crença que sobre tradições, interações sociais, e ritos propriamente ditos309, 

em oposição a outros, que só conseguem alcançar a dimensão espiritual através de práticas, 

de símbolos e de cerimônias religiosas. Tais aspectos dificultam, por consequência, 

tentativas de correlação entre religiosidade, espiritualidade e bem-estar espiritual na prática 

clínica. Neste contexto, são escassos os estudos que examinaram a percepção de bem-estar 

espiritual entre pacientes sem afiliação religiosa (ou seja, agnósticos/ateus), e como esta 

dimensão pode diferir entre indivíduos com diferentes denominações 310.  

Em um estudo envolvendo pacientes com câncer em estágio avançado e síndrome 

de imunodeficiência adquirida, uma maior religiosidade foi associada a um maior bem-

estar espiritual na escala FACIT. Os autores ressaltam, entretanto, que os aspectos 

benéficos da religião podem estar primariamente relacionados ao bem-estar espiritual, e 

não práticas religiosas ligadas às diferentes crenças308.  

Em outro estudo, cristãos relataram maior bem-estar espiritual nas subescalas 

“significado” e “paz”, que pacientes sem religião. Quando realizada uma análise 

multivariada, afiliação religiosa (P <0,001), atividades espirituais individuais (P <0,001), e 

qualidade de vida (P <0,001) foram, significativamente, relacionadas a um maior bem-estar 

espiritual310, o que demonstra no referido estudo um provável efeito protetor da religião 

por si só. Outros autores, entretanto, avaliando pacientes oncológicos na Grécia, não 

encontraram correlações entre crenças religiosas e sofrimento, mas um efeito do coping 

religioso no bem-estar. Os resultados apontaram que coping religioso e reinterpretação 

positiva têm uma correlação negativa, ao passo que negação e busca por suporte social 

evidenciam uma correlação positiva com o sofrimento. A última estratégia de 

enfretamento, segundo os autores, se relacionou a um maior sofrimento, porque buscar "o 

outro" para expressar emoções implicou em se abster de um autoenvolvimento e 

processamento dos próprios pensamentos e sentimentos em relação à doença53.  

Koenig et. al (1997) separaram na religião vários comportamentos individuais. 

Relações distintas com a saúde física e mental resultaram em um modelo teórico. No que 

concerne à boa saúde física, a frequência à igreja foi forte e, positivamente, relacionada a 

essa, enquanto que a oração privada/leitura da Bíblia e a escuta de programas religiosos, de 

forma surpreendente, estiveram forte e negativamente relacionadas. Para a saúde mental, a 
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frequência à igreja foi inversamente relacionada à depressão, enquanto a escuta religiosa 

de TV e rádio estava positivamente relacionada 309. 

Segundo o autor, as pessoas idosas que frequentam mais a igreja são física e 

emocionalmente mais saudáveis, ao passo que aquelas, que passam grande parte do tempo 

ouvindo programas religiosos, tendem a ser fisicamente mais doentes e sofrer mais. As 

diferenças nos comportamentos, citados no estudo de Koening, podem ajudar a elucidar os 

resultados das tabelas 12 (relação entre frequentar ou não uma instituição e médias na 

escala CRE-Breve) e 13 (frequência com se vai à igreja/templo religioso e escala CRE-

Breve). Estes resultados demonstram que frequentar ou não uma instituição religiosa não 

interfere nas médias de coping, e que uma frequência maior interfere nas médias, mas não 

necessariamente se correlaciona a mesma (ou seja, uma frequência maior não significa que 

o CRET, CREP, CREN e razão CREN/CREP terão médias maiores). De acordo com o 

modelo Cross Seccional de religião, saúde física, suporte social e sintomas depressivos309, 

idosos e pacientes mais incapacitados experimentam um declínio no funcionamento físico, 

consequentemente, sua participação formal na igreja ou templos religiosos também 

declina. Isso pode ser compensado por um aumento nas expressões privadas de 

religiosidade, como: a oração, o estudo da Bíblia ou a escuta de programas religiosos de 

TV ou rádio, razão pela qual as médias de CREP e CRET não aumentaram com maiores 

frequências a igreja, conforme visualizado nos resultados da tabela 13. 

Nesta investigação não se avaliou o bem-estar espiritual, apenas o uso maior ou 

menor de estratégias de CRE. Os resultados sugerem a necessidade de estudos futuros 

envolvendo denominação religiosa e suas consequências na saúde mental, qualidade de 

vida e bem-estar espiritual, pois diferenças nas razões CREN/CREP e uso do CREN 

sofreram interferência direta da afiliação religiosa dos participantes deste estudo. 

   Quando investigadas, as variáveis relacionadas com a doença oncológica (tempo de 

diagnóstico, estadiamento tumoral e procedimento cirúrgico) também não houve 

interferência das mesmas nas médias de coping no estudo de Zwingmann. Segundo o 

autor, o uso do coping, positivo ou negativo, contribui apenas indiretamente para o ajuste 

psicológico ao câncer, sendo o ajuste negativo mediado fortemente por um coping 

depressivo, e não religioso. Ainda, foi evidenciado que ambos, coping positivo e negativo, 

exercem com a mesma força interferências na adaptação de pacientes à condição 

oncológica298. 
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O fato de estudos focarem, de maneira diferente, uma contraposição de efeitos 

benéficos (qualidade de vida, bem-estar psicológico ou crescimento relacionado ao 

estresse) e desfechos negativos (ansiedade, depressão)298 podem esclarecer parte das 

divergências entre os vários estudos postos à prova na discussão destes resultados.  
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11. O SOFRIMENTO COMO FENÔMENO MULTIDIMENSIONAL 

NO PACIENTE EM QUIMIOTERAPIA 

 

O componente qualitativo deste estudo sobre o sofrimento de pacientes com câncer 

em terapia antineoplásica foi considerado apropriado, tendo em vista escassez de pesquisas 

disponíveis sobre esta experiência. Um número ainda menor de estudos se dedicou às 

experiências espirituais e religiosas dos pacientes, sobretudo, no momento em que 

enfrentam o sofrimento de suportar o diagnóstico oncológico e os efeitos tóxicos do 

tratamento. Esta deficiência motivou a investigação deste fenômeno em profundidade nesta 

população de pacientes.  

Os resultados do estudo atual lançaram luz sobre a percepção do sofrimento durante 

a quimioterapia. Os dados qualitativos deste estudo, obtidos através de entrevistas 

gravadas, segundo o referencial fenomenológico, conferiram valor aos achados 

quantitativos da pesquisa, oferecendo um quadro mais consistente com as vivências dos 

participantes. A triangulação de dados possibilitou a corroboração entre achados 

quantitativos e qualitativos, aumentando a credibilidade e a confiabilidade dos resultados.  

A tipologia de mistura dos dados “explanação”, proposta por Creswell em 2013126, 

não foi prevista inicialmente no método Paralelo Convergente adotado, porém emergiu 

durante o estudo. Este método de integração dos achados possibilitou explicar resultados 

da análise estatística, que foram inesperados. As categorias construídas durante a análise 

fenomenológica foram frutificamente combinadas aos achados quantitativos, elucidando a 

hipótese nula aceita que as variáveis estadiamento e finalidade do tratamento (curativo e 

paliativo) quimioterápico não causam interferências nas médias de sofrimento. A 

complementaridade, tipologia proposta por Greene, Caracelli e Grahab (1989) 311, também 

mostrou uma otimização na interpretação geral do estudo, ilustrando como o método 

qualitativo é capaz de enriquecer análises estatísticas descritivas e inferenciais, 

adicionando uma descrição das experiências em profundidade dos participantes. A 

combinação de ambas as abordagens (qualitativa e quantitativa) resultou em uma 

interpretação geral sinérgica, representada por meio de uma matriz conectando categorias 

temáticas aos achados quantitativos representados no quadro 18. 
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11.1 Convergências, divergências e associações entre os elementos qualitativos e 

quantitativos 

  

O sofrimento é entendido como um fenômeno multidimensional138,210,312 sugerindo 

o uso de diferentes instrumentos, que possam integrar várias perspectivas de olhar para esta 

experiência tão complexa na prática clínica de enfermagem. Segundo Ng, Mohamed, 

Sulaiman e Zainal (2016) 271, os níveis de sofrimento podem variar em função do 

diagnóstico, severidade dos sinais e de sintomas que o paciente enfrenta e o estadiamento 

oncológico. Sua gravidade tende a flutuar ao longo de um curso de tratamento, dependendo 

da duração do mesmo e do período de tempo que perdura o diagnóstico.  Muitas vezes 

apresenta aumentos exponenciais com a descoberta do diagnóstico, a notícia de recidiva da 

doença e o desenvolvimento de efeitos colaterais em graus elevados. A dor e a fadiga 

também têm sido considerados desencadeadores bastante comuns de elevações súbitas no 

SF e SP. Deste modo, quão bem os pacientes lidarão com o estresse depende de vários 

fatores: recursos pessoais, interpessoais, o contexto médico da própria doença e o coping 

religioso, conforme discutido por Jimmie e Julia (1990) 313.  

Para mostrar associações e distanciamentos mais robustos deste fenômeno com 

R/E, fatores clínicos e sociodemográficos, correlacionou-se ambas as escalas (CRE-Breve 

e IESSD) com as variáveis independentes de interesse do estudo. Cruzaram-se seus 

resultados com as unidades de significado e categorias desveladas nas questões 

qualitativas, a fim de explicar os achados que não poderiam ser elucidados apenas com o 

emprego de técnicas estatísticas.  

A contribuição da dor para o sofrimento global e suas várias dimensões pôde ser 

mediada pelo uso da escala EVA, mostrando uma interferência direta no sofrimento 

percepcionado pelos pacientes durante o tratamento quimioterápico. A subcategoria “Com 

os nervos à flor da pele” corroborou este achado, revelando sentimentos de limitação e o 

sofrimento de “sentir-se dependente” para realização de atividades simples da vida 

cotidiana na presença de dor neuropática.  

A limitação física e o descontrole emocional, vinculados à neuropatia periférica 

provocada pelos agentes neurotóxicos, mostraram que este efeito colateral representa mais 

que um simples agravo à dimensão física do sofrimento. Portanto, os resultados deste 
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estudo podem estar sinalizando um sofrimento psicológico, emocional e sociorrelacional 

decorrente da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia.  

Associações do sofrimento com variáveis clínicas, sociodemográficas, religiosas e 

espirituais também foram examinadas. De maneira imprevisível, correlações entre as 

dimensões do sofrimento e o coping religioso e espiritual foram fracas. Observou-se uma 

correlação positiva fraca entre o CREN e o Sofrimento Global, Psicológico, Existencial e 

Físico. O CREP não apresentou nenhuma correlação significativa com as variáveis da 

escala de Sofrimento, sugerindo para esta amostra, que uma reavaliação negativa dos 

aspectos espirituais e religiosos tem poder maior de agravar o sofrimento que as estratégias 

positivas têm de aliviá-lo. A razão CREN/CREP apresentou uma correlação significativa 

muito fraca com Experiência Positiva de Sofrimento. Este achado revela que o uso de mais 

estratégias negativas em relação às positivas pode interferir diretamente na esperança e no 

encontro de significado.  

Este resultado é corroborado por outro estudo que procedeu à análise do Coping 

religioso em mulheres americanas com câncer de mama triplo-negativo, revelando que 

uma maior capacidade de enfrentamento (capacidade de compreender, de encontrar 

significado e de lidar com o estresse) foi estatisticamente relacionada com a menor 

ansiedade e depressão (sofrimento total), bem como fadiga, resultando na melhora do 

funcionamento emocional e cognitivo. Uma maior capacidade de enfrentamento foi 

associada a um menor coping religioso negativo, bem como maior bem-estar espiritual, 

demonstrando de forma consistente os desfechos negativos de escores elevados do 

CREN278. 

Para as variáveis sociodemográficas, nenhuma associação pode ser inferida à luz do 

sexo, da escolaridade e da idade. No que diz respeito às variáveis clínicas, foi observado 

uma tendência maior para o sofrimento em pacientes com tumor de pulmão e cabeça e 

pescoço, tendo em vista a agressividade e carga de sinais e de sintomas presentes em 

ambos os diagnósticos. A categoria “Sofrimento silenciado” desvelou o significado da 

experiência de sofrimento, quando este não pode ser verbalizado, mostrando os impactos 

da doença e as intervenções terapêuticas na qualidade de vida e bem-estar desses pacientes. 

O desfiguramento facial, dispneia moderada e disfunções na fonoarticulação foram causas 

de isolamento social, de solidão emocional e de sofrimento sociorrelacional nos depoentes.  
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Surpreendentemente, não foram identificadas correlações entre quaisquer 

dimensões do sofrimento e o estadiamento clínico. As subcategorias “Quimioterapia: uma 

infusão de esperança” e “Não há sofrimentos na Terra que o céu não possa curar” 

mostraram que a esperança de cura, fé nos poderes Divinos e a espiritualidade amenizam o 

sofrimento, enquanto os pacientes realizam quimioterapia, contrabalançando um efeito 

negativo do prognóstico reservado. Destarte, ficou evidente na entrevista fenomenológica, 

que muitos pacientes não tinham uma consciência da finalidade paliativa do tratamento, 

acreditando na possibilidade de cura. Essa esperança pode ter amortecido o impacto das 

variáveis estadiamento, objetivos do tratamento quimioterápico (curativo, paliativo, 

adjuvante e neoadjuvante) e número de trocas de protocolos (linhas de tratamento) sobre 

todas as dimensões do sofrimento, sugerindo que as diferenças esperadas em suas médias 

em função destes elementos fossem reduzidas.  

As unidades de significado “esperança de cura, oportunidade de vida, luta pela 

vida, uma prova de fé, uma mudança de vida, gratidão pelo resultado, alívio do sofrimento 

físico, merecimento, fé em Deus e fé na cura, e não deixa o negativo entrar” conferem peso 

a este importante achado desta investigação. 

Os efeitos da esperança no sofrimento foram bem documentados em outros estudos, 

mostrando que níveis altos de depressão são fortemente correlacionados com altos escores 

de desesperança. Foi sugerido que a esperança desempenha um importante papel no alívio 

do sofrimento de pacientes com câncer, sendo as mulheres mais suscetíveis a 

experienciarem ansiedade, depressão, e apresentarem pior ajuste ao câncer272.  

Um estudo misto longitudinal com adultos americanos e jovens, portadores de 

câncer, revelou que independente dos participantes se identificarem como religiosos, 

espirituais, ou ambos, a maioria busca por um significado e propósito de vida. Na 

investigação citada, todos os sujeitos da pesquisa incluíram a esperança em seu discurso 

narrativo314. Este resultado foi similar ao que se encontrou neste estudo, em que se 

identificaram citações remetendo à esperança no discurso de quase todos os entrevistados.  

Contudo, de maneira inversa ao referido estudo, obteve-se mais códigos com os 

temas religiosidade/espiritualidade que esperança na fala dos depoentes. Tais diferenças 

retratam um predomínio de pacientes mais religiosos, no Brasil, que na população 

americana, haja vista que se declaram mais espirituais. Para os autores, a presença de 

construtos de esperança em instrumentos de avaliação pode ajudar profissionais de saúde a 
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conduzirem uma discussão espiritual, especialmente, durante o diálogo com pacientes não 

religiosos e que rejeitam qualquer referência a uma crença ou fé. 

Wnuk e Marcinkowski (2012), por sua vez, examinando relações entre experiências 

espirituais, esperança e significado de vida em 115 estudantes de educação física, em 

Varsóvia, indicaram que a esperança e o sentido da vida são potenciais variáveis que 

medeiam a relação entre a religião e o bem-estar. Foi teorizado que um caminho através do 

qual a religiosidade exerce uma influência positiva no bem-estar psicológico é através do 

encontro de significado de vida e de padrões de esperança. Ambos estiveram relacionados 

às medidas cognitivas e emocionais de bem-estar psicológico, mediando relações entre 

experiências espirituais e qualidade de vida 315.  Estes achados corroboram os encontrados 

neste estudo, em que foi possível visualizar no código temático “Fé em Deus e fé na cura”, 

citações que ligavam a esperança de cura à religião e fé em Deus, como observado nos 

seguintes fragmentos de entrevista citados abaixo: 

 

Eu graças a Deus sou evangélica e tenho muita fé em Deus, então me agarrei a 

ele. Eu me curei uma vez e agora com fé em Deus vou me curar de novo né. E8 

 

Eu tenho fé em vocês e Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu vou ficar bom. E2 

 

E assim, se Deus quiser, eu vou dar a volta por cima. Eu peço a Deus, no meu 

coração, que tudo dê certo. A médica me falou muito das reações, mas eu tenho 

fá que não vou sentir nada. E bola para a frente. E49  
 

Estes resultados são desvendados pelo modelo teórico de coping, sofrimento e 

esperança. Folkman propôs que em situações de ameaça grave, o sofrimento compartilha 

com a esperança uma série de atributos comuns. Ambas as emoções estão inseridas no 

mesmo contexto, são dinâmicas, baseadas no significado e se afetam mutuamente. O 

modelo teórico proposto pela autora traz importantes contribuições para aclarar esta 

relação de interdependência, mostrando que o coping pode estimular a esperança em 

situações de estresse grave, bem como a esperança é capaz de manter e sustentar um 

coping positivo em longo prazo, reduzindo a percepção de sofrimento316.  

No que tange à subcategoria fenomenológica “Sofrimento de recomeçar”, foi 

possível perceber um intenso sofrimento dos participantes (em sua maioria, sendo 

portadores de neoplasia hematológica) com a notícia de recidiva e as múltiplas trocas de 

protocolo. Alguns depoentes choraram, e se mostraram desmotivados para se engajar em 

novos tratamentos depois de inúmeras batalhas perdidas contra o câncer. Uma entonação 
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triste, suspiros e longas pausas, como se quisessem recuperar fôlego para retomar a 

narrativa, revelaram o quanto os depoentes haviam perdido de força e a energia para um 

recomeço. 

 Ao contarem as experiências com as mudanças de tratamento, os pacientes se 

concentraram na descrição da falta de força física, nas limitações funcionais decorrentes da 

debilidade orgânica progressiva, e perda da esperança de retomar uma vida normal.  Foi 

desvelada, ainda, uma mistura de sentimentos contraditórios, entre esses o desespero de ter 

o tratamento suspenso a qualquer momento por progressão de doença, e a vontade de 

desistir. A última hipótese foi desencadeada pela queda percebida no estado geral 

sabidamente induzida pela quimioterapia. Os discursos alternavam sentimentos de muita 

esperança com momentos de desesperança. Esses paradoxos vivenciados apontam o quão 

complexo é avaliar os resultados psicoemocionais de múltiplas trocas de regimes ao longo 

de um curso de quimioterapia paliativa com duração indeterminada. Os pacientes 

portadores de neoplasias hematológicas se apresentaram mais vulneráveis, tendo em vista a 

longa duração dos protocolos para leucemia/linfomas de alto grau e refratariedade aos 

regimes convencionais, com altos índices de recidiva.  

Os achados qualitativos foram inconsistentes com os resultados quantitativos, 

indicando ausência de correlação entre o sofrimento percepcionado e o número de linhas 

de tratamento, conforme visto na tabela 22. Essa incongruência pode ser mais bem 

compreendida, quando se analisam os conflitos que os pacientes vivenciam. De um lado 

pesa a perspectiva de morte ligada à incurabilidade do câncer, de outro, os efeitos 

deletérios da quimioterapia na qualidade de vida, nas capacidades funcionais e nas 

restrições no tempo de convívio com familiares e amigos.    

Na indicação de novos esquemas, os pacientes se imaginam, mais uma vez, 

experimentando os mesmos efeitos colaterais e o “ir e vir” na instituição. Eles se 

decepcionam porque não mediram esforços para suportar o tratamento anterior, sobre o 

qual depositaram todas as esperanças. Revivem o sofrimento de se submeterem a todo o 

processo novamente, se entregando a uma terapêutica com resultados completamente 

inesperados (benefícios questionáveis e toxicidade imprevisível). Dentro desta lógica, os 

resultados qualitativos da experiência com a recidiva e os inúmeros protocolos realizados 

sinalizam que os achados quantitativos devam ser interpretados com cautela. A ausência de 

correlações estatísticas entre o sofrimento, número de linhas de tratamento e estadiamento 
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clínico, verificadas por meio do teste de Spearman, sugerem a necessidade de novos 

estudos com o tema, descortinando como mudanças de protocolo, prognóstico e extensão 

anatômica da doença afetam a esperança, o bem-estar mental, emocional e espiritual dos 

pacientes, interferindo na experiência de sofrimento total. 

A subcategoria temática “O sofrimento de começar” convergiu com os resultados 

estatísticos obtidos com o teste de Kruskall-Wallis na tabela 6, cruzando as médias de 

sofrimento obtidas com o inventário IESSD e o tempo de tratamento (pacientes iniciando a 

quimioterapia e com este tratamento em curso), mostrando um sofrimento psicológico, 

sociorrelacional e físico maiores nos pacientes, que não tinham iniciado o tratamento, 

comparado aos pacientes com quimioterapia em seguimento. As unidades de significado 

“sofrimento da espera para o diagnóstico, sentimento de morte, sofrimento da (des) 

informação, desespero provocado pelos sinais e sintomas na fase aguda, medo do 

desconhecido e mundo acabado,” entre outras, retratam, de forma expressiva o medo, a 

ansiedade e o impacto dos sinais e dos sintomas da doença no início da quimioterapia.  

A maneira intempestiva com que os pacientes receberam o diagnóstico e o atraso 

do tratamento quimioterápico, também se constituíram causas de sofrimento no início do 

tratamento. Este resultado mostra uma necessidade premente de mudanças nas políticas 

públicas, que regulam o acesso de usuários aos serviços de diagnóstico e de tratamento 

oncológico, além de intervenções focadas na comunicação de notícias difíceis. 

Alguns estudos corroboram este resultado, indicando a necessidade de mudar 

paradigmas e práticas educativas na consulta de enfermagem para pacientes iniciando 

quimioterapia. Uma revisão integrativa avaliando os efeitos da educação em pacientes 

recebendo este tratamento, pela primeira vez, identificou a ansiedade como um dos 

sintomas mais comuns experimentados nessa etapa317. O medo do desconhecido, somado 

ao sofrimento de uma espera angustiante para iniciar o tratamento, pode levar a desfechos 

negativos, como transtornos do humor, psicossociais, insatisfação com o cuidado e atitudes 

de recusa.  

Reveste-se de importância, neste âmbito, desenvolver estratégias educativas 

direcionadas para diagnósticos de enfermagem considerados prioritários. Prover 

intervenções de enfermagem para os diagnósticos como os de risco para suicídio, para a 

dor, para a ansiedade e o medo podem garantir a vida e continuidade do tratamento em 

situações de sofrimento psíquico intenso, conforme identificado em uma das entrevistas. 
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Ideação suicida foi uma unidade de significado encontrada em uma delas, em que se 

descreve o desespero de um paciente iniciando quimioterapia, através do seguinte extrato:  

 

“Eu falei com uma pessoa do meu trabalho que minha vontade era me jogar em 

frente a um carro, apesar de achar que essa não é a solução.  Todo caso tem 

uma solução, não tem “E23  

 

 

Orientar e enfatizar um volume grande de efeitos tóxicos neste momento pode não 

ser eficaz, aumentando o risco de baixa adesão e abandono do tratamento. Informações 

sobre os efeitos colaterais imediatos, estratégias para manejo dos mais frequentes, e 

orientação em relação às rotinas do centro de infusão tem sido considerados os tópicos 

mais importantes para redução da ansiedade na consulta de enfermagem aos pacientes 

começando quimioterapia317.  

Um estudo misto recente (2017) descobriu que avaliar as necessidades de 

informações, segundo a perspectiva e desejo de usuários em tratamento antineoplásico, é 

um ponto-chave na orientação de enfermagem. Prover educação em saúde pode, conforme 

necessidades individuais, garantir um coping positivo durante o tratamento. Assim, 

pacientes com baixo nível de informação e insatisfeitos com as orientações recebidas, 

experimentam maiores cargas de sintomas no transcorrer da quimioterapia, evidenciando 

uma relação entre estar insatisfeito, desejar mais informação e experimentar maior 

toxicidade246.  

Beaver, Williamson e Briggs (2015) explorarando a experiência de vinte de 

pacientes com câncer de mama, com indicação de quimioterapia, verificaram que as 

pacientes não sabiam por que eram obrigadas a realizar quimioterapia neoadjuvante e ter o 

procedimento cirúrgico retardado. A presença de sintomas físicos decorrentes da 

quimioterapia aumentou a incerteza sobre a progressão da doença, demonstrando a 

necessidade de compreender melhor como elas estavam gerenciando, mentalmente, os 

efeitos colaterais e as preocupações que os mesmos suscitavam. Percebeu-se que as 

pacientes não estavam preparadas para manejar os efeitos colaterais imediatos, visto que 

ainda lidavam com o estado de choque incial do diagnóstico. As entrevistas revelaram que 

as pacientes sentiam que não podiam reter ou relembrar informações sobre o plano de 

tratamento318. o que demonstra a necessidade de dosar as informações da consulta de 

enfermagem à medida que o nível de estresse é aliviado e os sintomas controlados.  
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A consulta de enfermagem, ferramenta para orientações sistematizadas durante a 

quimioterapia, é uma maneira de enfermeiros integrarem ao cuidado holístico, as 

intervenções psicossociais, reduzindo o sofrimento psicológico e a incidência de efeitos 

tóxicos em pacientes recém-diagnosticados com câncer. Enfermeiros devem lembrar que a 

educação é mais eficaz, quando realizada antes de os pacientes receberem a primeira 

infusão, devendo ser realizada preferencialmente em um ambiente de apoio e de 

tranquilidade que favoreça a aprendizagem319.  

Diante da incorporação rápida de novos fármacos ao arsenal oncológico, 

enfermeiros precisam estar atualizados e preparados para gerenciar estratégias de educação 

pautadas nos melhores níveis de evidência317. Desta maneira, é possível reduzir os 

impactos psicológicos apontados na subcategoria fenomenológica: “O sofrimento de 

começar”. Este achado qualitativo é passível de generalização, tendo em vista os resultados 

quantitativos do estudo, mostrando médias de sofrimento maiores antes do início da 

quimioterapia. 

Outros temas ajudaram a explicar um sofrimento maior no início do tratamento, 

como a subcategoria: “A certeza de um futuro incerto”, que revelou como pacientes 

percebem o medo do desconhecido e como se sentem diante de terapias para as quais não 

sabem que resultados deverão esperar, sejam esses positivos ou negativos.  

A categoria “A espera do (IN) esperado” e subcategoria “O sofrimento de começar” 

também desvelaram sentimentos de raiva, de frustração e de indignação, no momento que 

pacientes receberam a notícia do câncer e iniciaram a quimioterapia. Tais sentimentos 

demoram a se dissolverem e o tempo é, possivelmente, o fator mais importante para 

moldar estes sentimentos negativos ao longo do tratamento, somado ao controle 

satisfatório de seus efeitos tóxicos.  

Os resultados da categoria: “Minha família, minha força” foram consistentes com 

os achados de expressivo sofrimento sociorrelacional encontrado no inventário IESSD; 

verificado por meio de médias maiores na escala de Likert, para assertivas pertencentes a 

essa dimensão. A categoria revela que, ao mesmo tempo em que família é fonte de 

superação, se constitui também em causa de preocupação para os pacientes, que não 

desejariam ver seu sofrimento. As unidades de significado “medo de deixar a família”, 

“medo de me tornar uma sobrecarga para os outros/familiares” versus “a minha família é 

minha força” e “a família como alicerce” ilustram esse conflito. Estudos com sofrimento e 
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conforto em pacientes sob quimioterapia são consistentes com este resultado, mostrando 

que a presença e o apoio dos familiares proveem conforto, alento e ânimo; mas também 

causam sofrimento por perceberem o processo de desgaste físico e mental das pessoas 

queridas68. 

As subcategorias “Não há sofrimentos na Terra que o céu não possa curar” e 

“Quimioterapia: uma infusão de esperança”, tiveram o maior número de citações na 

entrevista fenomenológica, sendo esse resultado consistente com médias maiores obtidas 

na dimensão: “Experiências Positivas de Sofrimento” do Inventário IESSD, conforme 

visualizado na figura 14.  

Esse resultado sugere uma correlação entre esperança e significado, sendo 

consistente com as conclusões de uma metassíntese, que explorou a experiência de 

esperança em adultos mais velhos com doenças graves em diversos países e populações. 

Foi descoberto que o encontro de um significado para a experiência de sofrimento e uma 

reavaliação positiva da situação são estratégias importantes para manter a esperança. 

Segundo os autores, a esperança assume diversos significados, não necessariamente 

excludentes, como paz, conforto, esperança de cura e esperança que envolve o bem-estar 

da família. Os objetos da esperança segundo os resultados da metassíntese são, muitas 

vezes, reais ou apenas possibilidades desejadas. Neste estudo, conforme apontado pelos 

autores, a esperança emergiu como uma luz no horizonte, o presente de um futuro melhor 

recompensando o sofrimento da tempestade de hoje320.  

Escores baixos nas médias de CREN da escala CRE-Breve (pouco utilizado pelos 

participantes) foi corroborado por baixas pontuações nos itens do inventário IESSD, que 

remetiam ao sofrimento espiritual. Ademais, os temas que emergiram com a pergunta: 

“Você acha que seu tempo de tratamento vem agravando seu sofrimento na instituição? 

Poderia me contar como?” não se conectaram com a ideia de reavaliação religiosa 

negativa. Apenas uma participante da entrevista fenomenológica relatou características de 

Coping Religioso Negativo, corroborando com o achado quantitativo que este foi pouco 

acessado na amostra deste estudo. 

O alto número de unidades de significado da subcategoria: “A quimioterapia que 

acaba com minha coragem” esteve conectada aos resultados estatísticos obtidos no 

inventário IESSD. A análise estatística mostrou que o item relacionado à fadiga: “Com a 

doença tenho perdido muita da minha energia e força física” teve escore médio de 3,14 na 
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escala de Likert. Comparado com outras assertivas não teve destaque; porém se 

considerada a dimensão “sofrimento físico” contou com a maior média, superando até 

mesmo dor com uma média de 2,0. As seguintes unidades de significado da análise 

qualitativa são consistentes com os estudos que pontuam a fadiga como o efeito mais 

frequente e estressante da quimioterapia. “Desânimo, sensação de estar inválido, ficando 

fraca, acaba com minha coragem, plugado no 127”, entre outros. 

O tempo de tratamento quimioterápico, excluindo-se o grupo de pacientes iniciando 

o procedimento, não interferiu nas médias de sofrimento em nenhuma dimensão. Este 

resultado estatístico foi corroborado pela pergunta: “Você acha que seu tempo de 

tratamento na instituição vem agravando seu sofrimento?”, que resultou em 75% de 

frequência para a resposta não. A categoria: “Quimioterapia: uma infusão de esperança” 

possibilitou uma compreensão maior deste questionamento. Os pacientes atribuíram à 

quimioterapia uma esperança de cura, esclarecendo o fato de o tempo de tratamento não 

interferir nas médias de sofrimento.  

O alto número de citações na subcategoria: “Não há sofrimentos na Terra que o céu 

não possa curar” foi consistente com os escores médios elevados das assertivas: “Confiei 

que Deus estava comigo”, e “Procurei o amor e a proteção de Deus” da escala CRE-Breve. 

Este achado condiz e é corroborado pelos elementos qualitativos expressos através das 

unidades de significado “intercessão divina”, “rezando e intercedendo é que se caminha”, 

“a quimioterapia delegada para o poder divino”, “busca da religião através da dor”, “uma 

prova de fé”, “aproximando-se de Deus”, “quimioterapia espiritual”, “fé em Deus e fé na 

cura”  

Na literatura, há um corpo crescente de evidências apontando a religião e/ou 

enfrentamento religioso como amortecedores do sofrimento, na medida em que auxiliam 

pacientes com câncer em seu processo de recuperação. No entanto, deve ficar claro que ter 

uma identificação religiosa forte (crença religiosa, fé em Deus), não significa a mesma 

coisa de estar envolvido em práticas religiosas ou estar engajado em vários estilos de 

enfrentamento religioso271.  

Desta forma, a alta frequência de busca pelo apoio, força, amor e proteção divina, 

(média de 4,43 no item 2 e 4,42 no item 6 da escala CRE-Breve- consideradas altas) não se 

traduziram em médias de coping positivo também elevadas. (CREP com média de 2,93- 

considerado um valor médio). Itens da escala de coping que dizem respeito a atos, aos ritos 
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e às práticas espirituais, como leitura de textos sagrados, participação de festividades e 

cerimônias, foram pouco pontuados e tiveram médias consideradas baixas (valores em 

torno de 1,58 a 1,84). Estes resultados são consistentes com níveis de religiosidade alta 

(busca pelo sagrado, Deus ou um poder superior) nesta amostra, porém mostram pouco uso 

dos estilos de enfrentamento voltados às práticas religiosas e espirituais. Neste sentido, os 

resultados deste estudo apontaram que 87% dos participantes atribuíram um escore que 

variou de 3-moderadamente, a 5-extremamente religiosos. De fato, as entrevistas 

fenomenológicas corroboram essa inferência, uma vez que práticas religiosas/ritos 

espirituais, à exceção da oração, não foram citadas na fala dos depoentes.  

Isto pode ser, provavelmente, explicado pela compreensão do que seriam “ritos, 

práticas espirituais” para os participantes, que poderiam estar confundindo o significado da 

palavra espiritual das assertivas da escala CRE-Breve com espíritas, rejeitando o uso de 

tais estilos de coping. 

A alta frequência de participantes que referiu na pergunta 19, como maior causa de 

sofrimento relativo ao tratamento quimioterápico, “os seus efeitos tóxicos”, divergiu dos 

escores menores encontrados nos itens, que remetem ao sofrimento físico no inventário 

IESSD. A análise das médias de seus itens correspondentes situou essa dimensão como a 

menos expressiva, segundo o modelo proposto na figura 14, que representa as médias das 

dimensões de sofrimento no Inventário IESSD. 
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Figura 14. Dimensões do sofrimento segundo médias obtidas no inventário IESSD. Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

Fonte: Os dados da pesquisa. 

 

A categoria “Tempo contado” corrobora com o tema “Trajeto X Tempo”, referido 

como maior causa de sofrimento para 7,79% dos participantes que responderam à pergunta 

n° 19. Ressalta-se, ainda, que na dimensão existencial do inventário IESSD, o item “Sinto 

que a doença me está a roubar tempo para poder fazer aquilo que gostaria” foi o que obteve 

maior média (3,34), corroborando a ideia de que as limitações de tempo, provocadas pelos 

inúmeros compromissos assumidos na Instituição durante o tratamento, causam 

significativo sofrimento.  

Experiências positivas de 
sofrimento. Média de 3,55 

Sofrimento sociorrelacional 
Média de 2,93 

Sofrimento psicológico. 
Média de 2,38

Sofrimento físico. 
Média de 2,33 

Sofrimento 
existencial. Média de 

2,31 
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Identificou-se, ainda, na entrevista fenomenológica, que a distância entre a 

residência dos participantes e a Instituição foi causa de grande sofrimento. Moradores de 

outros municípios e bairros mais afastados lidaram com dificuldades de transporte, 

disponibilidade de cuidados de suporte limitados em suas localidades e dificuldades em 

manter a programação prevista de quimioterapia, influenciando negativamente em suas 

habilidades de enfrentamento. Este resultado foi similar em um estudo sobre perda da 

esperança, depressão e suporte social. Foram identificados maiores escores de perda de 

esperança e de depressão em pacientes oncológicos, que viviam em áreas rurais e regiões 

mais afastadas de centros de tratamento na Turkia272. 

Alguns autores apontam, ainda, que ao longo da jornada de tratamento, os pacientes 

vão experimentando “pequenas mortes”. A cada dia veem morrer um pouco de seu tempo, 

de sonhos, de independência, de vida social, de vínculos familiares e de amizade68, 

conectando restrições do tempo à dimensão existencial e sociorrelacional do sofrimento. A 

necessidade de visitas frequentes à unidade de saúde, para radioterapia, quimioterapia, 

consultas e procedimentos diagnósticos, prejudicam o convívio em família e com amigos, 

sendo comum a interrupção de atividades laborais e religiosas durante algumas fases do 

tratamento. 
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Figura 15. Causas de Sofrimento convergentes  nos elementos qualitativos e quantitativos. 

Rio de Janeiro, 2018.
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Figura 16. Itens com maiores médias nas dimensões negativas do sofrimento. Rio de 

Janeiro, 2018.  

 

Fonte: Os dados da Pesquisa.  

• Penso muito na gravidade e
nas consequências da minha
doença.

•Sinto-me apreensivo/a em
relação ao que me poderá
acontecer.

•Sinto que a doença está a me
roubar tempo para poder
fazer aquilo que gostaria .

•Sinto que já não sou capaz de
fazer as mesmas coisas que
conseguia fazer antes de
adoecer.

•A minha doença me faz
preocupar com o futuro das
pessoas que me são queridas.

•Preocupa-me a ideia de não
poder ajudar a minha família
como antes de adoecer.

•Com a doença tenho perdido
muita da minha energia e
força física.

•Não consigo encontrar
posição para estar
confortável.

Sofrimento

físico

Sofrimento 
Sociorrelacional

Sofrimento

Psicológico

Sofrimento 
existencial
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Utiliza-se para fusão dos dados quantitativos e qualitativos, a estratégia de 

comparação lado a lado proposta por Creswell, em 2014, apresentando os principais 

achados qualitativos e quantitativos, em um quadro resumido (Quadro 18), para que esses 

possam ser facilmente comparados. Esta técnica analítica permite a identificação de 

convergências entre os dois bancos de dados.  

A coluna de expressões citadas pelos participantes e categorias encontradas na 

análise qualitativa ilustram e corroboram os resultados quantitativos descritos na matriz de 

convergência. A leitura da tabela permite ver como as duas fontes de dados — 

apresentados lado a lado —  proporcionam evidências sólidas para metainferências.  

Para Creswell, metainferências emergem de uma interpretação mais ampla, 

resultado da fusão de inferências qualitativas e quantitativas, mostrando como a 

convergência dos dois conjuntos de dados proporciona um melhor entendimento do 

problema, em relação a uma abordagem isolada126. 
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Quadro 18- Fusão dos resultados quantitativos qualitativos. Matriz de convergência com a 

estratégia de comparação lado a lado proposta por Creswel. Rio de Janeiro, 2018. 

Citações das causas 

de maior sofrimento 

decorrentes da 

quimioterapia- 

(questão 17) e 

citações da questão 

tempo como causa 

de sofrimento- 

(questão 19). 

Categorias e 

subcategorias 
(entrevista 

fenomenológica) 

Expressões citadas pelos 

participantes na entrevista 

fenomenológica 

Resultados quantitativos M
eta

in
ferên

cia
s 

* … o sofrimento do 

início do tratamento, 

mas hoje já sei que 
tenho que passar mais 

esta provação. E21 

* …o  início do 

tratamento, pela falta 
de informações sobre 

a doença. E73 

*… a expectativa de 

realizar o tratamento, 
agravada pelo 

desconhecimento.E70 

*A espera do (IN) 

esperado 

 
*Subcategoria “O 

sofrimento de 

começar”. 

*No começo é sempre difícil, e com 

o tempo fica melhor, cada vez você 

absorve mais.E11 
*O começo foi ruim…E19 

*Hoje eu estou nervosa, porque eu 

não sei como é isso de quimioterapia. 

Eu nem consegui dormir direito.E22 
*Me falaram que é uma coisa muito 

difícil, que abate muito, você fica de 

cama. Aí de cara eu me assustei, 

porque eu não conhecia e nunca tinha 
vivido de fato. Isto foi bem difícil 

para mim.E5 

*No primeiro momento choca…E21 

*Eu falei com uma pessoa do meu 
trabalho que minha vontade era me 

jogar em frente a um carro, apesar de 

achar que essa não é a solução…E23 

 

*O SF  (p 0,014), SSR (p 

0,028), SP (p 0,036) e SG (p 

0,25) contaram com médias 
maiores nos pacientes 

iniciando o tratamento 

quimioterápico, comparado 

aos pacientes com este 
tratamento em seguimento. 

 

*7,79% dos pacientes 

afirmaram que a maior causa 
de sofrimento foi começar o 

tratamento. 

 

* Não vejo problemas 

no tratamento, mas 
solução.E18 

*Até o momento não 

há sofrimento ou 

experiência 
difícil.E71 

*Não tive 

experiências 

difíceis.E93 
* O tratamento me 

conforta porque é 

sinal de mais um 

tempo de vida. O 

câncer não tem 

cura…(pergunta 

sobre o tempo).E96 

*Subcategorias: 

1-Quimioterapia: Uma 
infusão de esperança. 

2-Não há sofrimentos 

na terra que o céu não 

possa curar  

*A quimioterapia é mesmo um 

exame que funciona. É muito bom 
você poder levantar.E64 

*O que me conforta é saber que a 

quimioterapia é uma esperança de 

uma melhora para mim. Eu tenho fé 
nisso e me sinto muito confortada.E3 

* …então eu espero sair dessa. Eu 

espero ficar bom.E23 

*…então, não vieram sentimentos 
negativos na quimioterapia, muito 

pelo contrário.E51 

* Bom, se eu tô fazendo a 

quimioterapia, é porque eu estou 

vivo‼!E21 

 

 

*O item 44 (Penso que vou 

melhorar) contou com a maior 
média no inventário IESSD- 

4,44. 

*A dimensão “Experiências 

Positivas de Sofrimento” foi a 
mais expressiva no Inventário 

(Média de 3,55), comparado 

as demais, SSR (2,93), 

SP(2,38), SF(2,33), SE (2,31). 
*Os objetivos curativo versus 

paliativo, não interferiram nas 

médias de sofrimento. 

*75% dos participantes 

informaram que o tempo de 

tratamento quimioterápico não 

agrava o sofrimento. 

*7,76% dos pacientes 
informaram que não houve 

sofrimentos durante a 

quimioterapia. 

*As dimensões do sofrimento 
não se correlacionaram ao 

número de linhas de QTA 

recebidas e ao estadiamento 

oncológico. 
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*As inúmeras furadas 

para coleta de sangue 

e exames.E3 

*As coletas de 
sangue, porque 

minhas veias estão 

estouradas pela 

quimioterapia.E97 

*Ser furada.E35 

* A primeira 

quimioterapia me 

provocou dores antes 
e durante. Durante 5 

dias apresentei 

muitas dores.E41 

*As dores e o mal-
estar.E51 

*A neuropatia 

periférica.E80 

*As dores nas 
pernas.E98 

*Subcategoria “Com 

os nervos à flor da 

pele: Percepção das 

limitações da dor 
neuropática induzida 

pelo tratamento 

quimioterápico”. 

 

 

 

 

*O que mais causou sofrimento 

foram as dores do tratamento.E75 

*As mãos dormentes limitam muito e 

impedem de fazer as coisas.E1 
*Você ficar dependendo dos outros é 

ruim, quando antes eram os outros 

que dependiam de você. Eu fico 

muito mal. Isto acontecia quando eu 

fazia a outra quimio que me dava 

choque.E1 

*Não caiu o cabelo, mas alguns 

efeitos colaterais aconteceram e 
deixaram com os nervos à flor da 

pele. Na consulta, eu estava com esta 

perna dormente, este pé aqui, e o 

dedão doíam também…E64 
*…a dor que você sente quando é 

furada.E5 

 

*A presença de dor interferiu 

nas médias de sofrimento. Nos 

pacientes com dor intensa 

(acima de 7 escala EVA), o 
SG (p 0,024), SE (p 0,031) e 

SF (p 0,011) tiveram médias 

maiores. 

*3,89% dos participantes 

atribuíram como causa de 

maior sofrimento a punção 

venosa. 

*7,79% dos participantes 
reportaram dor como maior 

causa de sofrimento 

decorrente (dentro da 

categoria efeitos colaterais) da 
quimioterapia. 
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 *Categoria “Minha 
família, minha força”. 

 

*Categoria “Sozinho 

em um deserto ouvi o 
grito de meu silêncio”. 

 

*Eu fui uma pessoa que não tive nem 
pai nem mãe. Então eu sinto que 

minhas filhas são meu alicerce. Eu 

tenho que estar ali com elas.E8 

*Eu peço a Deus para ir estirada em 
uma cama, quer dizer, sem dar 

trabalho para os outros que estão 

cuidando de mim.E7 

*Você tem todo o apoio dos seus 
filhos para o que precisar. Você pode 

contar pra tudo. Então isto me deu 

uma força. Foi mais um motivo para 

eu encarar isto e me agarrar.E23 
* Não queria ter que deixar meus 

filhos, netos, e marido…E22 

* Eu quero me cuidar, eu quero ficar 

boa. Ajudar minha família, 
entende?E8 

*O sofrimento 
sociorrelacional foi a segunda 

dimensão do sofrimento com 

maior média na amostra 

(2,93). 
*Os itens 43- Desejaria que 

minha família não sofresse 

tanto por eu estar doente- 

(média 4,01), e 25- Preocupa-
me a ideia de não poder ajudar 

a minha família como antes de 

adoecer (média de 3,18) 

alcançaram médias 
expressivas comparados aos 

outros itens da dimensão 

negativa de sofrimento. 
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* Os efeitos 

colaterais, o pior 

deles a fraqueza.E11 
* A fraqueza 

provocada pelo 

remédio.E15 

* Os vômitos, a 
fraqueza e falta de 

vontade para 

levantar.E26 

*Desânimo e falta de 
coragem.E65 

 

*Subcategoria “A 

quimioterapia que 

acaba com minha 
coragem.” 

 

 

* Sentimento de impotência. Você 

acha que vai melhorar e só piora. O 

seu corpo quer reagir, mas ele não 
reage…Te bota pra baixo 

mesmo…E1 

*Remédios que vem para matar o 

que não é bom, mas que também 
estão matando o que é bom. Eu estou 

ficando fraca, e vou chegar sabe 

onde? Até a morte.E7 

*Uma hora eu acho que a quimio 
resolve alguns casos, e na outra, eu 

acho que não, porque ela acaba com 

você. Acaba com o seu físico, com a 

sua coragem.E1 
* Esta inutilidade, me deixa muito, 

muito, muito, muito preocupado. E 

por que? Porque eu sempre fui 
plugado no 440, e hoje no máximo, 

eu tenho que estar a 127…E51 

* O item 14 do inventário - 

Com doença tenho perdido 

muito da minha energia e 
força física (média 3,14) se 

destacou frente aos que 

reportam à dimensão negativa 

do sofrimento. 
*12% dos participantes 

atribuíram valor 5 na escala 

Likert para o item “Sinto-me 

mais cansado desde que estou 
doente”. 
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* Estou melhor a 

cada dia e tenho 

certeza que vou ficar 

curado. 
No começo fiquei um 

pouco triste, com o 

tempo me superei, 

através da força em 

Jesus.E88 

* Procuro não pensar 

na doença e coloco 

Deus acima de 
tudo.E82 

*Subcategoria “Não há 

sofrimentos na terra 

que o céu não possa 

curar”. 
 

 

* Voltei meus pensamentos para 

Deus de novo e me acalmei. Foi onde 

eu melhorei.E1 

* Aí eu pedi a Deus e aos médicos 
que me curassem.E11 

* Neste tratamento, o espiritual, os 

dois fatores se entrelaçaram e 

ajudam. Em qualquer que seja o 

problema, a fé da pessoa ajuda 

muito.E21 

*Mas não me desespero, pois eu 

creio no Deus que sirvo. A minha 
confiança está em Deus, com isso 

tenho achado força para superar a 

situação.E6 

* Eu graças a Deus sou evangélica e 
tenho muita fé em Deus, então me 

agarrei a ele. Eu me curei uma vez e 

agora com fé em Deus vou me curar 

de novo né.E8 

*Apenas 1% dos participantes 

mudou de religião após o 

diagnóstico (de católico para 

sem religião). 
*69% dos participantes 

frequentam uma instituição 

religiosa. 

* 73% acreditam que 

frequentar uma religião ajuda 

a vencer o estresse gerado pelo 

câncer e o tratamento. 

*62% dos participantes se 
consideram praticantes 

religiosos. 

* O item 2 da escala CRE-

BREVE- Procurei o amor e a 
proteção de Deus, contou com 

média considerada alta (4,43), 

sendo 75% a frequência de 

valor para o escore 5 na escala 
Likert. 

*O item 6 da escala CRE-

BREVE- Procurei em Deus 

força, apoio e proteção- 
contou como uma média de 

4,42, sendo 69% a frequência 

para o escore 5 na escala 

Likert. 
* Os itens 19 - Fiquei 

imaginando se Deus tinha me 

abandonado (4,46); 28 - 

Imaginei se minha instituição 
religiosa tinha me abandonado 

(4,71) e 48 - Culpei Deus pela 

situação, por ter deixado isto 

acontecer (4,92) contaram 
com médias consideradas 

altíssimas quando invertidas.  

* A média de Coping religioso 

positivo foi maior nos 
participantes que se 

consideraram praticantes de 

sua religião, e entre aqueles 

que se julgaram muito a 
extremamente religiosos. 

*87% dos participantes 

atribuíram um valor de 

moderado (3) à extremamente 
religiosos (5) na escala de 

medida de religiosidade. 
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CAPÍTULO 12. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E DIREÇÕES PARA 

PESQUISA FUTURA 

   

Agrupar participantes de diferentes afiliações religiosas pode ter obscurecido um 

efeito do coping religioso/espiritual sobre o sofrimento. Por se tratar de uma pesquisa 

transversal, a capacidade de inferências conclusivas em relação ao efeito das variáveis 

sociodemográficas, clínicas e espirituais sobre o sofrimento é limitada. Destarte, assim 

como é difícil estabelecer uma correlação bidirecional entre R/E e saúde mental, também 

se torna complexo isolar fatores comuns, que podem interferir no sofrimento, R e E. 

Pesquisas futuras projetadas com abordagens longitudinais são necessárias para entender 

melhor quais estratégias de enfrentamento são mais benéficas, para quais grupos de 

pacientes e pontos ao longo do tratamento que os pacientes estão mais vulneráveis ao 

sofrimento. Além disto, poderão determinar melhor o impacto do tempo de tratamento 

sobre o desfecho sofrimento ao longo de repetidos ciclos de quimioterapia. Estas 

informações podem ser usadas para compreender e/ou reduzir os fatores, que precipitam e 

agravam o sofrimento, proporcionando cuidados de enfermagem mais eficazes e centrados 

no paciente. 

Outra limitação do estudo se refere à exclusão de pacientes com extremos de 

toxicidade e performance status baixa. Alguns destes pacientes estavam interessados em 

participar da pesquisa, mas sua condição física debilitada em função da evolução da 

doença, estado geral severamente comprometido e a presença de efeitos colaterais 

proeminentes induzidos pela quimioterapia (náuseas/vômitos/diarreia/fadiga severa), 

resultaram na impossibilidade de participação. Desta forma, os resultados apresentados 

devem ser interpretados levando-se este fato em consideração. Pacientes experimentando 

sofrimento físico intenso ocasionado pela doença e pelo tratamento quimioterápico não 

puderam ser recrutados, tanto para a entrevista fenomenológica, como para compor a 

amostra quantitativa da pesquisa, tendo em vista a necessidade de disposição para refletir 

acerca das questões propostas. Por conseguinte, o sofrimento físico que emerge da doença 

oncológica avançada e terapêuticas implementadas neste contexto podem estar 

subestimados. 
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CAPÍTULO 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise fenomenológica dos depoimentos desvelou que o câncer pode levar a 

estados de sofrimento físico, mental e espiritual, ressaltando o fato de que há uma 

continuidade evidente nestas dimensões. Não se sofre só no corpo, nem apenas 

psiquicamente ou espiritualmente. A investigação desses fatores etiológicos "invisíveis", 

representado pelas emoções e sentimentos, somada aos fatores objetivos mensurados 

através de escalas podem permitir uma ideia mais clara do significado de sofrimento e seus 

maiores fatores de risco. Considera-se que é preciso, além da identificação por meio de 

métodos de avaliação objetivos e sistematizados, dar voz e acolher aqueles que sofrem e, 

assim, buscar por soluções que amenizem a sua dor. 

No que tange aos achados quantitativos, as dimensões de sofrimento não se 

correlacionaram ao número de linhas de quimioterapia recebidas, ao estadiamento clínico e 

a duração do tratamento quimioterápico. Contudo, quando os pacientes foram agrupados 

em “primeira vez”, e “com tratamento em curso”, as médias de SG, SP, SSR e SF se 

mostraram maiores nos pacientes iniciando a QTA.  

Não interferiram nas médias de sofrimento as variáveis idade, gênero e 

escolaridade. As distribuições das médias de sofrimento, entretanto, revelaram 

interferência das variáveis PS, dor, objetivo da QTA e diagnóstico oncológico, mostrando 

uma tendência de níveis mais elevados em pacientes portadores de câncer de cabeça e de 

pescoço, de pulmão, performance status baixa e dor intensa na escala EVA.  

Precipuamente, o estudo sugere correlações estatisticamente significativas, porém 

fracas entre as médias de sofrimento e medidas de CRE. A priori, o SG evidenciou uma 

correlação positiva e fraca com o CREN, que de maneira análoga mostrou uma correlação 

muito fraca com o SP, SE e SF. O CREP, entretanto, inesperadamente não apresentou 

nenhuma correlação com as dimensões do sofrimento exploradas no estudo. De igual 

modo, a razão CREN/CREP, ao contrário do previsto, apresentou uma correlação positiva 

fraca com a EP, mostrando que um crescimento espiritual pode ocorrer em resposta à um 

Coping religioso negativo inicialmente adotado. 

A triangulação de métodos trouxe como principal diferencial para este estudo, uma 

compreensão profunda das experiências de sofrimento durante o tratamento 

quimioterápico, evidenciando convergências entre resultados quantitativos e qualitativos. 
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Foi possível obter na interpretação final desta investigação, metainferências derivadas da 

fusão dos dois bancos de dados. Ficou claro que os pacientes nutrem um nível de esperança 

alto, enquanto realizam o tratamento quimioterápico, independente dos seus objetivos e 

duração. A presença de dor e de fadiga aumentam a percepção de sofrimento durante o 

tratamento, levando à sentimentos de inutilidade e de isolamento social quando coexistem. 

Foi possível perceber, ainda, que ao mesmo tempo que a família é causa de angústia, em 

razão da preocupação e medo de causar sofrimento nos entes queridos, é também uma 

importante fonte de apoio, de conforto e de amparo nos momentos de fragilidade.  

Os resultados qualitativos e quantitativos também corroboraram para o 

entendimento de que os pacientes se encontram mais vulneráveis ao sofrimento no início 

do tratamento, devido à desinformação, ao medo e aos sinais e sintomas exacerbados da 

doença, parte de uma longa jornada para o diagnóstico. Por certo, em que pese os efeitos 

tóxicos e queda no estado geral de pacientes em tratamento paliativo de longa duração, os 

mesmos se voltam para Deus à procura de força, de apoio, e de proteção, encontrando na 

religiosidade/espiritualidade um significado positivo para a experiência de sofrimento, 

aliviando o mesmo. Ademais, a abordagem fenomenológica revelou também que muitos 

pacientes em tratamento paliativo não tinham uma consciência de seu prognóstico, ou 

atribuíram à QTA uma esperança de se manterem vivos por mais tempo, desejando a 

continuidade do tratamento ainda que com poucos benefícios clínicos. Portanto, 

simplesmente supor que doentes mais debilitados, em quimioterapia paliativa e sob 

tratamentos de longa duração estão mais propensos ao sofrimento, é um erro. 

Indubitavelmente, o tempo de tratamento pôde abater física e emocionalmente pacientes 

que suportaram múltiplos ciclos de QTA, mas também pôde transformar novas concepções 

da realidade, indicando um importante caminho para o crescimento pessoal.  

Desta forma, os diferentes significados atribuídos ao sofrimento sugerem que este 

se trata de um fenômeno complexo, mutável, difícil de se predizer, e para o qual 

abordagens individualizadas devam ser implementadas, levando-se em conta contextos 

culturais, religiosos, espirituais e clínicos.  

A análise qualitativa, segundo o modelo empírico-compreensivo de Amedeo 

Giorgi, permitiu apreender a estrutura central da experiência que perpassa o sofrimento de  

se ter um câncer e realizar quimioterapia, desvelando que o tratamento e a enfermidade 

provocam sentimentos de abandono, dor existencial, desesperança, perda de identidade e 
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incertezas; bem como conduz, através da dor, a um processo de aprendizagem que faculta 

o encontro de novas maneiras de olhar para a vida. Em meio à crise, muitos pacientes se 

tornaram mais próximos de Deus, da família, e conseguiram controlar o medo, adquirindo 

forças para suportar a jornada que se viram obrigados a trilhar. A busca da religião, neste 

processo de enfrentamento, foi um caminho que muitos encontraram para superar as 

perdas, amenizando as experiências de sofrimento por propiciar uma atitude mais 

resiliente. Por outro lado, foi evidenciado que a negação da experiência e mobilização 

defensiva, além de grandes investidas para extirpar o sofrimento ou encontrar sua causa, 

questionando-se “por que eu”, minam a esperança, aniquilam a coragem e aumentam “o 

sofrimento de suportar” uma doença cujo declínio das  funções orgânicas, é por vezes 

inevitável, o que tornou a experiência com o tratamento intolerável para alguns depoentes.  

Neste contexto, durante a quimioterapia, a intensidade, a heterogeneidade e a 

mutabilidade dos sintomas associados ao sofrimento físico não permitem sua dissociação 

dos fenômenos espirituais, e apontam para a necessidade de construir um melhor escopo de 

intervenções neste domínio. Seu reconhecimento permite a implementação de intervenções 

oportunas, melhorando a comunicação, a confiança na equipe, a esperança e a satisfação 

dos pacientes por receberem um tratamento mais humanizado. Essas descobertas ajudam, 

sobretudo, no desenvolvimento de novas estratégias e métodos de ensino para reduzir o 

medo e ansiedade na consulta de enfermagem aplicada para os pacientes iniciando QTA e 

submetidos às múltiplas linhas de tratamento. 

Este estudo também agregou conhecimento científico ao raciocínio crítico de 

enfermagem, apontando evidências de possíveis fatores relacionados e características 

definidoras do diagnóstico de enfermagem sofrimento espiritual, contribuindo com sua 

precisão e acurácia clínica. Entre os prováveis fatores relacionados, que necessitarão de 

mais testes estatísticos futuros, destaca-se o coping religioso negativo, ter recebido o 

diagnóstico de câncer recentemente, a presença de dor, baixa resposta à quimioterapia, 

solidão, presença de efeitos colaterais em graus elevados e limitações funcionais 

decorrentes do tratamento. Foi possível verificar ainda, que a aplicação das escalas de 

sofrimento (IESSD) e espiritualidade (CRE-BREVE) emergem como instrumentos 

potencialmente promissores na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); não 

apenas por ampliarem a possibilidade analítica da avaliação do sofrimento enquanto 

resposta humana multidimensional, como também, e mais fortemente, ampliar o acesso às 
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informações qualitativas do significado da experiência; de modo a permitir que venham à 

tona questões potencialmente silenciadas pelas formas tradicionais de avaliação do 

sofrimento, vista apenas em sua dimensão física. 

Como produto final, foram propostas atividades de enfermagem para uma nova 

intervenção: "Aconselhamento espiritual", que articula os resultados quantitativos da 

pesquisa aos significados da experiência de sofrimento obtidos com a análise 

fenomenológica. 
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14. GUIA DE ACONSELHAMENTO ESPIRITUAL E EMOCIONAL: 

PRODUTO DO ESTUDO 

 

Para a construção do produto, foram revisadas na literatura três vertentes que 

realizam, em sua práxis, o aconselhamento. O intuito foi compilar e unir de forma 

sinérgica seus princípios aos que regem a prática profissional do enfermeiro, conforme os 

postulados da Teoria Transpessoal de Jean Watson, aprimorando esta intervenção inserida 

nos cuidados de enfermagem. Analisou-se, criticamente, sob o referencial da teoria 

Watsoniana o que a teologia, a psicologia e a psicoterapia têm a dizer sobre o 

aconselhamento, e como se pôde agregar elementos desta intervenção ao cuidado 

espiritual. Com este olhar, consideraram-se alguns pontos de interesse e de confronto 

(semelhanças e diferenças), além da indicação de possíveis interações úteis em tais 

disciplinas e a enfermagem.  

Investigou-se o uso de princípios elementares do aconselhamento exercido nestas 

áreas do conhecimento, analisando-os como instrumentos de trabalho e de métodos 

favoráveis ao enfermeiro, sem perder de vista o compromisso com as bases legais e éticas 

da profissão, favorecendo a prática de aconselhamento. Desta forma, o produto desta 

dissertação é uma caracterização da prática de aconselhamento espiritual e emocional, 

capaz de integrar princípios do aconselhamento psicoterápico, psicológico e teológico à 

enfermagem, tendo como referencial a Teoria Transpessoal de Jean Watson.  

Ao incorporar os pressupostos das três vertentes, no contexto de cuidar, são 

apresentadas atividades de enfermagem inovadoras, passíveis de integração para a 

intervenção em aconselhamento espiritual proposta neste estudo. A mesma se diferencia da 

intervenção aconselhamento, definida na Nursing Interventions Classification (NIC) como: 

"o uso de um processo interativo de ajuda com foco nas necessidades, problemas ou 

sentimentos do paciente e de pessoas significativas para melhorar ou apoiar o 

enfrentamento, a resolução de problemas e as relações interpessoais”69. O 

desenvolvimento do guia de aconselhamento espiritual e emocional, apresentado no quadro 

19, surgiu a partir de um modelo que promoveu a assimilação das vertentes investigadas 

(teologia, psicologia, psicoterapia) ao conhecimento e prática de enfermagem.  

Desenvolveu-se em uma segunda etapa, outro quadro com intervenções de 

enfermagem (Quadro 20) para alívio do sofrimento, articuladas às categorias 
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fenomenológicas encontradas neste estudo, tendo como base a experiência dos 

investigadores e a literatura que versa sobre a temática. 

A revisão que embasou a construção do quadro 40 foi procedida através das bases 

de dados: PUBMED, Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), Portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PsycINFO, a partir dos termos: Aconselhamento, 

Cuidado Pastoral, Psicoterapia, Espiritualidade, Religião e seus correspondentes em inglês. 

Para inclusão, as publicações deveriam responder, pelo menos, três dos seguintes 

requisitos: apresentar o conceito de aconselhamento, objetivos desta intervenção, seus 

princípios/ diretrizes, métodos e técnicas empregadas, qualidades de um conselheiro e 

sugestões para otimizar esta prática. Foram excluídos estudos que tratassem do tema em 

contextos específicos e os que não apresentaram afinidade com a proposta do produto, 

como aconselhamento genético, profissional, de carreira, educacional e sexual. A seleção 

ocorreu, em uma primeira etapa, pela leitura dos títulos e resumos e, em uma segunda, pela 

leitura completa dos artigos publicados, destacando-se os pontos de interesse para a 

construção do produto. A amostra final da revisão foi composta de 17 artigos. 

Na elaboração do produto se caracterizou a intervenção aconselhamento espiritual e 

emocional, conforme mostra quadro 19 apresentado a seguir.  
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Quadro 19 - Guia de Aconselhamento Espiritual e Emocional. Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Aconselhamento espiritual segundo o olhar da Teoria Transpessoal, integrando 

elementos da psicologia, psicoterapia e teologia. 
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             É uma tecnologia inovadora de cuidado, entendendo aconselhamento como 

uma intervenção experienciável, contextual e metafísica, pautado em um sistema de 

valores, que reconhece o poder do amor, da fé e da compaixão. Compreende o encontro 

de maneiras mais criativas para sanar o sofrimento de pacientes com câncer, através de 

fontes mais genuínas de conexão espiritual com os outros, consigo mesmo e com a 

vida. 
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             O aconselhamento espiritual, neste contexto teórico, tem como finalidade 

alcançar um alto grau de harmonia entre corpo, mente e espírito, levando as pessoas a 

crescerem com vistas a sua própria realização pessoal. Trata-se, portanto, de conduzir o 

aconselhado a encontrar um sentido dinâmico para a dor e o sofrimento, um significado 

para a existência no contexto de desordem que o câncer provoca, possibilitando a 

harmonização e a manutenção de um estado de equilíbrio interior. Este estado conecta 

o indivíduo ao universo e suas infinitas possibilidades rumo à própria evolução 

espiritual.  
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❖ A prática de aconselhamento na enfermagem moldada pela Teoria de Cuidado 

Humano tem como diretrizes fundamentais a prática de bondade, do amor e a 

sinceridade na relação com o paciente. 

❖ Promover o cuidado espiritual daquele que recebe auxílio, sem descurar do 

cuidado de si mesmo e de suas próprias necessidades espirituais. Enfermeiros 

que vivem uma espiritualidade plena são mais capazes de assistir às 

necessidades espirituais de seus pacientes.   

❖ Presença verdadeira na relação, aceitando pensamentos positivos e negativos, 

próprios e do outro.  

❖ Reconhecer-se é fundamental para reconhecer o outro no aconselhamento. 

❖ Instilar fé e esperança no aconselhando, independente do prognóstico e estado 

atual da doença. 

❖ Não tomar a própria cultura como referência, evitando práticas estereotipadas e 

preconceituosas. 

❖ Aceitar incongruências e paradoxos expressos. Suspender juízos de valor no 

aconselhamento, porque não envolve julgamentos se o que é relatado é 

condizente ou não com a realidade. Também não cabe ao terapeuta concordar 

ou discordar do universo religioso expresso nas falas do paciente durante o 

aconselhamento321. 

❖ Reconhecer no aconselhamento a influência de fatores familiares, interpessoais, 

sociais, éticos, políticos e históricos envolvidos na ação. 

❖ A atividade deve ser guiada pela ética e respeito à autonomia das pessoas, 

honrando a fé e valores espirituais de cada indivíduo.  

❖ Potencializar no aconselhado recursos próprios para resolução dos problemas 

que enfrenta. 

❖ Facilitar o ganho de autonomia e de liberdade de ação por parte daquele que 

busca ajuda. Quanto mais as pessoas exercem liberdade plena, mais saudáveis 

se tornam e capazes de superar desafios. 
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❖ O tratamento do corpo e alma devem ser simultâneos.  

❖ Manter postura positiva e abstenção de julgamentos322. 

❖ Caráter confidencial322. 

❖ Exigência de condições ambientais (setting apropriado) para que se estabeleça a 

relação de ajuda322. 

❖ Laicidade de atendimento323. 

❖ Respeitar expressões de espiritualidade durante o atendimento323. 

❖ Referir um cliente a um conselheiro treinado, quando suas necessidades 

excederem seus conhecimentos 324. 

❖ Prestar atendimento de acordo com seu nível de habilidade, de competência e 

de treinamento. 

❖ Compartilhar material confidencial somente em casos excepcionais, e que 

estejam dentro do escopo do motivo para o qual foi liberado325. 
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❖ Entre os principais atributos da Teoria Transpessoal de Watson estão a 

autenticidade, a sinceridade, as relações profissionais científicas, éticas, 

estéticas, criativas e personalizadas111. É a partir do foco e da atenção 

dispensada ao ser cuidado que o processo empático se inicia, tornando possível 

a compreensão da experiência alheia com o sofrimento. Sua teoria pode 

absorver as qualidades eminentemente humanas das três vertentes estudadas. 

Reforça um compromisso moral com os indivíduos envolvidos no cuidado29. 

❖ Mestrado, treinamento em disciplinas de saúde mental, licenciamento e 

credenciais obtidos em cursos de especialização325. 

❖ Conhecer a extensão e limitações de seus conhecimentos no exercício de 

aconselhamento 325.  

❖ Ética325.  

❖ Reconhecer problemas psicoemocionais próprios, que ainda precisam ser 

abordados para o exercício responsável da intervenção325. 

❖ Treinamento para o alcance de qualidade322,324 

❖ Empatia.321,322,323,324,326,327 

❖ Consideração positiva e incondicional.321,326 

❖ Autenticidade.321,322,326 

❖ Flexibilidade e capacidade para perceber comportamentos não-verbais de 

sofrimento327. 

❖ O aconselhamento de pacientes com câncer requer conhecimentos específicos e 

profundos de questões espirituais e religiosas327. 

❖ O conselheiro deve ser capaz de motivar os pacientes, que frequentemente estão 

desenganados322. Deve esclarecer dúvidas e confusões de cunho 

religioso/espiritual que interferem na tomada de decisões quanto aos cuidados 

de saúde. 

❖ Considerar a própria bagagem cultural no aconselhamento (ter consciência de 

que suas experiências, crenças e afetos influenciam neste processo). 

❖ Necessidade de reconhecer os limites de sua competência técnica323. 

❖ Compreensão das diferenças de etnia/raça/cultura e de  religião entre o 

terapeuta e paciente 323. 

❖ Ampliar seu universo de conhecimento e repertório de experiências com outras 

religiões323. 

❖ Capacidade de romper posturas etnocêntricas323.  

❖ Acolhimento e aceitação incondicional323. 
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❖ Atitude de abertura para encontrar o outro na sua situação de sofrimento323. 

❖ Postura de alteridade e respeito ao outro321. 
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❖ Gestalt Therapy324; Transferência e Contratransferência326 como elementos 

terapêuticos, Aconselhamento Etnopsicológico/ Multicultural321,323, Método de 

Andaime, Aconselhamento Estratégico328 e Método da Escada em Espiral329 

mantiveram pontos de integração com a teoria de Watson. A Teoria do cuidado 

humano está metodologicamente embasada em pressupostos fenomenológico - 

existenciais. O método Gestalt Therapy e escada em espiral mantém sintonia 

com os postulados Watsonianos de integração mente-corpo-espírito, pois 

entrevem um olhar para além da dimensão corporal, que se estende aos 

mistérios espirituais e questões existenciais da própria vida e morte. Assim 

como na Teoria de Watson, Frederick Perls, criador da Gestalt-Terapia; e 

Andrew J. Miler, ao contrário de buscar as causas ou os porquês, pretendem na 

abordagem Gestáltica e Método de Aconselhamento Escada em Espiral a 

captação de como ocorre um dado fenômeno, tomando-o em sua totalidade. 

❖ Para o cuidado espiritual de enfermagem, também deve ser provisionado um 

ambiente mental, físico, sociocultural e espiritual sustentador, protetor e 

corretivo para o paciente. Assim, fica afirmada a importância do setting para a 

realização do aconselhamento, preconizadas pelas vertentes psicológica, 

psicoterápica e pastoral.  

❖ A transferência e contratransferência como elementos do método terapêutico se 

enquadram à teoria Transpessoal. Neste olhar, o analista pode manter um papel 

responsável de “livre flutuação” no aconselhamento, não apenas com 

pensamentos, mas também sentimentos, atitudes e comportamentos próprios. O 

terapeuta se torna parte da situação analítica, não apenas como expectador, mas 

parte atuante, permitindo a ação de sua subjetividade no aconselhamento. A 

posição do analista, nesta lógica, não se resume a observar e interpretar 

comportamentos do aconselhado, mas de envolvimento proativo, em que ele se 

torna um coautor no processo terapêutico. Analistas podem modificar aspectos 

intoleráveis e desajustados dos pacientes expressos na transferência. O 

terapeuta pode devolvê-los de forma atenuada e desintoxicada 326. 

❖ Os métodos do andaime e aconselhamento estratégico trabalham de acordo com 

pressupostos Watsonianos. Esses métodos não explicam a situação em termos 

de parâmetros, mas de ações envolvidas e níveis de competências para alcançá-

la, com delegação progressiva de responsabilidade. Colocam em evidência os 

custos de uma opção, seus efeitos, objetivos e significados dentro de um 

problema. Em suma: avaliam o que está acontecendo e o que o sujeito pode 

fazer para resolver um problema; uma vez entendida a análise e observando 

como as variáveis funcionam, o sujeito ganha meios para enfrentar o conflito de 

forma eficaz328. Ex: Quando você age desta forma, para obter tal resultado, 

acontece isto... então, é melhor que você reavalie esta ação... para que isto não 

aconteça...  

❖ O aconselhamento multicultural e etnopsicológico321,323 prezam pela alteridade 

e respeito ao outro. A incorporação das matrizes culturais como parte do 
processo de aconselhamento permite uma maior aproximação do universo 

religioso de referência da pessoa aconselhada. Há um reconhecimento da 
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existência de dimensões espirituais, que podem e devem ser acolhidas no 

aconselhamento. 
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            O pluralismo religioso, que caracteriza a cultura brasileira é marcado não só 

pela diversidade, mas pela qualidade das diferenças. A realização de pesquisas com o 

tema auxilia na compreensão deste universo. Uma atitude aberta para encontrar o outro, 

na situação de sofrimento, pode prover meios mais eficazes para seu alívio, balizando a 

intervenção do aconselhamento religioso/espiritual no sentido de determinadas práticas 

e crenças para o aconselhado.  

             Para o exercício do aconselhamento se torna prerrequisito o conhecimento dos 

principais dogmas e conceitos que embasam algumas das religiões mais presentes na 

sociedade brasileira. Através deste conhecimento, é possível atender as diferentes 

demandas que os pacientes trazem sobre crenças e sofrimento durante a avaliação de 

enfermagem.  

             As questões de dogmas e de valores podem ser fontes importantes de 

desconforto e de impasses, ocasionam dilemas nem sempre solvidos sem prejuízos 

psicológicos e emocionais, impactando no alcance da melhora e bem-estar do paciente.  

Watson afirma que um dos pilares da teoria é aceitar o indivíduo não só como ele é 

agora, mas também como será amanhã, e entende que o desenvolvimento pessoal 

acontece quando se permite a pessoa escolher o melhor para si. Portanto, é 

imprescindível aceitar as escolhas do indivíduo sem uma postura de julgamentos.  

             Da Teoria de Watson emergiu um aconselhamento que liberta sentimentos, 

permite ao cliente assimilar a melhor condição de seu próprio ser, levando a 

organização do eu percebido e do eu experienciado107. O objetivo maior da prática de 

aconselhamento, segundo a Teoria Transpessoal, é levar os sujeitos a se tornarem 

conscientes de suas raízes espirituais e axiológicas subjacentes, dos dilemas que 

enfrentam com a doença e como podem encontrar, na sua religião, um espírito criativo 

para resolver as adversidades. Por este meio, sugerem-se as seguintes ações para 

otimizar a práxis de aconselhamento na enfermagem: 

❖ Apresentar modelos e diretrizes práticas para o exercício do aconselhamento 

espiritual, realizado por enfermeiros em unidades que prestam assistência para 

pacientes com câncer.  

❖ Definir competências e critérios de encaminhamento para consultas 

multiprossissionais, que poderão envolver os serviços de psicologia, de 

psicoterapia, de capelania hospitalar, de líderes religiosos e espirituais. 

❖ Documentar as etapas de atendimento em fluxogramas simples, que poderão 

nortear os profissionais de forma clara nas condutas a serem implementadas. 

❖ É recomendável que o profissional leia, estude religiosidade e aprimore 

competências multiculturais323. 

❖ Dar preferência para o exercício da função de aconselhamento para 

profissionais que reconheçam e possam integrar os valores espirituais de 

pacientes no curso de seu tratamento. A presença de um conselheiro 

profissional, que represente estes valores e crenças, sempre que possível, é 

indicada324. 

❖ Recomenda-se formação profissional no nível de mestrado para conselheiros324. 
❖ Psicoterapia e cuidado pastoral são disciplinas que mantém um relacionamento 

mais inclusivo que exclusivo324. Quando disponível, procurar articular esses 
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profissionais na assistência. A enfermagem é uma profissão que pode abraçar a 

espiritualidade, unindo ambas as disciplinas em sua prática clínica. 

❖ Para pacientes pertencentes a grupos de maior vulnerabilidade, como minorias 

étnicas, raciais, e culturas alvo de intolerância religiosa se deve solicitar 

participação de um membro de mesma denominação religiosa no planejamento 

da assistência espiritual. 
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Quadro 20 - Intervenções de enfermagem articuladas às categorias 

fenomenológicas encontradas neste estudo. Rio de Janeiro, 2018. 

Categorias Intervenções de Enfermagem 
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❖ Ajudar o paciente a narrar as histórias de sua jornada para 

obtenção do diagnóstico, escutando a sucessão de eventos de forma 

empática. Alguns autores têm considerado que a narrativa deve ser 

utilizada no trato do sofrimento, sendo uma importante estratégia de 

coleta de dados. Através dessa é possível compreender a 

interpretação que os sujeitos dão aos eventos e perceber como o 

câncer se encontra integrado às suas vidas. (grifo nosso)330 .  

Com este estudo, foi verificado um caráter terapêutico conferido 

pela entrevista fenomenológica, referido pelos próprios pacientes. 

Neste sentido, é possível que a reflexão e o relato das experiências 

pessoais possam ajudar no alívio e cura do sofrimento. 

❖ Evitar interrupções e julgamentos pessoais, seja para diminuir ou 

supervalorizar fatos desencadeadores de sofrimento.  

❖ Não interromper o cliente nos momentos de maior fragilidade 

emocional, para não subtrair o sintoma, anestesiando o mesmo. 

Segundo Wright (2017), o sofrimento pode residir nas trajetórias da 

doença, e falar sobre as experiências pessoais no percusso para o 

diagnóstico pode amortecer o sofrimento.  

❖ Não se trata apenas de ouvir, mas prover uma afirmação moral e de 

reconhecimento à coragem daquele que enfrentou, entre várias 

adversidades, um longo tempo de espera para o diagnóstico. Neste 

prisma, contar histórias também evoca um significado para as 

vivências, na medida em que fornece sentido aos acontecimentos.  

❖ Evitar comparações com casos semelhantes que o terapeuta tenha se 

deparado. O sofrimento é uma experiência subjetiva, única e 

profunda de cada ser humano, sendo lamentável estabelecer 

comparações.  

❖ As narrativas das histórias de sofrimento para o diagnóstico 

emergiram, neste estudo, como um componente essencial do 

processo de enfrentamento da doença. Possibilitaram aos pacientes, 

iniciando o tratamento quimioterápico, galgar novas etapas na luta 

contra o câncer.  

 ❖ Identificar o quanto de informações o paciente deseja e suporta 

saber durante a comunicação de notícias difíceis, a exemplo do 

diagnóstico de câncer. É seu direito receber informações precisas e 

claras, porém também o é não as receber. Cumpre assinalar que o 

laudo diagnóstico é de responsabilidade médica184,331, o que não 
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dispensa orientações posteriores de enfermagem direcionadas ao 

suporte emocional, psicológico e assistência no enfrentamento. 

❖ Interpretar, durante a consulta de enfermagem, o estado emocional 

do paciente e outros sinais que mostram ao profissional até onde 

prosseguir com as informações sobre o câncer184. 

❖ Estar atento a fatores sociodemográficos que podem interferir no 

desejo de receber explicações pormenorizadas. Pacientes do sexo 

feminino, com idade mais jovem e maior nível de instrução tendem 

a requerer mais informações184. 

❖ Fornecer explicações claras. Retirar dúvidas com desvelo e 

solicitude demonstram uma atitude humanística184. 

❖ Em caso de recusa ou atitudes de negação, selecionar um 

interlocutor da confiança do paciente para transmitir as orientações 

de enfermagem184. 

❖ Avaliar as crenças pessoais do paciente sobre o câncer, 

especificamente sobre sua etiologia/causa, tratamento, cura, 

prognóstico e resultados103. 

❖  Avaliar as crenças sobre o controle pessoal, capacidade de 

influenciar a evolução natural do câncer, interferência nas relações 

pessoais, o papel da família e dos profissionais de saúde no 

processo de adoecimento103.  

As crenças são importantes, porque darão sentido para as 

experiências de sofrimento, influenciando o modo como os 

pacientes veem, avaliam, e o mais importante, como aceitam ou 

rejeitam intervenções de enfermagem. Para Wright (2017), certas 

crenças podem manter uma doença, exacerbar seus sintomas, ou 

aliviar o sofrimento103,104,105.  

❖ Ajudar o paciente a identificar crenças que são libertadoras (abrem 

o leque de opções para a cura) e as que são castradoras (restringem 

as possibilidades de intervenção e 103 reduzem a adesão aos 

cuidados prescritos). 

❖ Incentivar o uso dos recursos espirituais, que ajudam o paciente a se 

recuperar. O objetivo é manter hábitos saudáveis, vencer os efeitos 

tóxicos da quimioterapia e enfrentar a possibilidade de morte. 

 ❖ Explicar que o desgaste físico, mental, social e espiritual são 

maiores no início. Os sintomas decorrentes do câncer são 

frequentemente mais acentuados antes do tratamento 

antineoplásico178. 

❖ Informar os efeitos mais esperados para o protocolo indicado de 

maneira clara e direta, explicando-os em uma linguagem de fácil 

compreensão para o paciente. 

❖ Dosar as orientações quanto aos efeitos colaterais do tratamento de 
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acordo com as capacidades cognitivas, intelectuais e estado 

emocional do paciente.  

A primeira consulta de enfermagem, geralmente, abrange um 

volume grande de orientações, como esclarecimentos sobre a 

doença, prognóstico, opções de tratamento, efeitos colaterais 

associados e intervenções para controle. Os pacientes se encontram 

mais tensos e ansiosos, tornando-se complexa a assimilação de 

informações neste momento332. Desta forma, o primeiro encontro 

pode não ser a ocasião ideal para fornecer um ensino detalhado do 

protocolo previsto. Neste contexto, fracionar as intervenções 

educativas pode melhorar a absorção e a compreensão das 

informações. 

❖ Adequar os métodos de educação do paciente a sua realidade. 

Revisões sistemáticas sugerem que a escolha de métodos de ensino 

deve ser baseada nas preferências do paciente, refutando a 

implementação uniforme de rotinas rígidas332. 

❖ Selecionar para a primeira consulta de enfermagem, orientações que 

foquem na redução de ansiedade, medo e complicações mais 

frequentes decorrentes da quimioterapia.  

Um grande volume de informações pode prejudicar a ação de 

ensino, pois aumenta o temor da quimioterapia e desmotiva a escuta 

atenta. 

❖ Fornecer orientações por escrito das medidas de autocuidado 

ensinadas para controle dos efeitos adversos mais esperados. 

❖ Dedicar um tempo  maior para o paciente, após a comunicação dos 

efeitos colaterais do tratamento, permitindo a expressão de 

sentimentos negativos60. 

❖ Ajudar pacientes e familiares a se sentirem confortáveis para 

perguntar332 e relatar suas maiores causas de preocupação. 

 ❖ Fomentar a esperança69, sem descuidar da necessidade de explicar 

os objetivos do tratamento. Tal medida visa evitar a frustração com 

as múltiplas recidivas, que surgem em neoplasias indolentes. É 

importante que o paciente mantenha expectativas realistas e consiga 

alcançar níveis razoáveis de qualidade de vida, tendo em conta os 

limites impostos pelo diagnóstico e estadiamento oncológico. 

❖ Ajudar o paciente a encontrar fontes, nas quais pode depositar 

esperança24, como controle da dor; acompanhar os primeiros anos 

de crescimento de um filho; de um neto; e manutenção de um modo 

de vida produtivo, como trabalhar em uma obra social.  

❖ Não destruir, entretanto, a esperança que se baseia na espera por 

milagres ou fé em curas espirituais, se esta for a crença do paciente. 

Para Potter, a fé e esperança estão intimamente conectadas ao bem-

estar espiritual de uma pessoa, promovendo força para lidar com a 
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doença e o sofrimento gerado por essa24. 

❖ Reconhecer no aconselhamento as diferenças entre sintomas 

depressivos e perda da esperança, em se tratando de recidiva ou 

progressão de doença.  

Questões como: “Quais as suas expectativas para os próximos 5 

anos” podem ajudar a identificar desesperança, ideação suicida e 

pensamentos de morte nessas situações. 

❖ Avaliar pacientes com alto risco de medo de recidiva (MR), 

definido como medo ou uma preocupação exacerbada de retorno do 

câncer no mesmo local, metástase a distância ou progressão de 

doença. As consequências do MR são sofrimento psicológico 

excessivo, dificuldades em fazer planos, e aumento do uso de 

serviços de saúde, elevando os custos com assistência hospitalar e 

ambulatorial240. 

❖ Identificar pacientes com risco aumentado para MR, como aqueles 

experimentando efeitos adversos da quimioterapia em graus 

elevados, sintomas depressivos, e submetidos à radioterapia 

concomitante240. Outros fatores de risco são o tratamento paliativo, 

recebimento de protocolos, que incluem drogas com maior 

potencial para segunda malignidade e efeitos tardios, como 

infertilidade. 

❖ Identificar no histórico fatores de risco para desesperança. A 

literatura aponta baixa Performance Status, religiosidade 

fragilizada, ansiedade, depressão, fadiga, dor, demora para início do 

tratamento quimioterápico e baixa renda46. 

❖ Explicar os mecanismos de resistência tumoral e a necessidade de 

trocas de protocolo durante os episódios de recidiva. Essa 

intervenção evita nos pacientes a ideia equivocada de que são alvo 

de “testes com medicamentos” e “objetos de pesquisa”. Tais 

percepções foram desveladas nesta subcategoria fenomenológica, 

sinalizando o risco de sofrimento psicológico a que estão expostos 

pacientes iniciando QTA de segunda, terceira ou quarta linha. 

 ❖ Aplicar escalas de sofrimento, ansiedade e depressão na admissão 

dos pacientes, antes e após recidiva. O objetivo é fornecer um meio 

para monitoramento da melhora, da piora e da estagnação do estado 

de saúde psicoemocional do paciente.  

❖ Avaliar as estratégias de enfrentamento, identificando as focadas no 

problema, na emoção, na religião e no suporte social. Sua análise 

permite redirecionar as formas de enfrentamento que aumentam “O 

sofrimento de suportar”.  

Com foco na emoção, os pacientes assumem uma postura defensiva, 

afastando-se do problema. Tendem a deixar que o inconsciente 
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determine seu comportamento. De maneira inversa, o foco no 

problema direciona para um melhor ajuste, predizendo menor 

sofrimento psicológico e coping religioso negativo297. Outros estilos 

de enfrentamento não adaptativos a serem avaliados incluem a 

negação e uso de álcool/drogas67. 

❖ Implementar a terapia cognitivo-comportamental no 

aconselhamento, a depender do treinamento e habilidades 

profissionais do terapeuta, uma vez que foi bem documentado na 

literatura sua efetividade na redução do estresse de pacientes 

oncológicos178. Se constitui em um erro comum assumir que a 

depressão e o “sofrimento de suportar” representam um 

acometimento inevitável de pacientes que enfrentam o tratamento 

quimioterápico. 

❖ Auxiliar os pacientes a identificarem a quimioterapia como recurso 

para manter a vida, e não apenas como mais uma terapêutica fonte 

de sofrimento.  

❖ Reforçar os benefícios conquistados com o tratamento, como 

melhora da P.S, nível de atividade, alívio dos sintomas oncológicos, 

e ganho em qualidade de vida. 

❖ Precaver o paciente sobre a falsa impressão de que o câncer está 

vencendo ou não está sendo adequadamente tratado, gerado pelo 

estereótipo de emagrecimento, de alopecia, fadiga e palidez 

cutânea178.  

❖ Discutir os impactos na qualidade de vida e de sofrimentos 

psíquicos decorrentes dos efeitos tóxicos do tratamento 

quimioterápico. 

❖ Adicionar a intervenção Mindfullness ao aconselhamento, de acordo 

com as habilidades técnicas e treinamento do terapeuta. 

Mindfullness tem sido definido como o cultivo de um tipo de 

consciência plena caracterizado pelo não julgamento, abertura e 

aceitação de experiências externas e internas. A intervenção pode 

ser aplicada após o aconselhamento e incluir o exercício do paciente 

de pelo menos 45 min de prática diária em seu domicílio333. 

❖ Ajudar o paciente a identificar preocupações que estão sob seu 

controle e as que estão fora de seu alcance. Encorajá-lo a colocar os 

problemas que escapam a sua vontade sob o controle de Deus, 

incentivando a oração, quando essa for a sua crença. 

❖ Certifique-se de que cada diagnóstico de enfermagem tenha 

indicadores clínicos e fatores relacionados precisos, melhorando 

dessa forma a efetividade das intervenções propostas. Diagnósticos 

prováveis nesta categoria são: Medo, Ansiedade, Enfrentamento 

Ineficaz, Resiliência prejudicada e Desesperança. 

❖ Antes de realizar um julgamento clínico e formular um plano de 
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cuidados, confirmar com o paciente as características definidoras 

dos diagnósticos24 

 ❖ Determinar quem faz parte do núcleo familiar do paciente, pois se 

considera que é uma parte importante do histórico inicial de 

enfermagem. Perguntas como: “Quem é seu porto seguro”? “O que 

os outros fazem por você que é útil?” “Os familiares/amigos estão 

disponíveis quando necessário?” 24 auxiliam na avaliação da rede 

social de suporte, além de contribuir para com a identificação dos 

diagnósticos de enfermagem Risco de solidão, Processos familiares 

interrompidos e Isolamento social. 

❖ Facilitar a tomada de consciência por parte do paciente de sua rede 

de suporte106. 

❖ Descobrir quem é a comunidade de fé do paciente24. 

❖ Facilitar a expressão de sentimentos em relação à forma com que se 

relaciona com a família, com amigos, e profissionais que prestam 

assistência hospitalar 106. 

❖ Identificar fatores de risco/fases do tratamento que aumentam a 

vulnerabilidade para solidão emocional e social. (Fase de indução 

no tratamento de leucemias agudas, pacientes realizando protocolos 

de longa duração, regimes com cinco ou mais dias consecutivos, e 

domicílio distante da instituição de referência.) Solicitar sempre que 

possível o apoio do serviço social, a fim de garantir a presença de 

familiares e de amigos no período de quimioterapia. 

❖ Identificar sentimentos de culpa que impedem o crescimento 

pessoal. 

❖ Ajudar o paciente/família a mobilizarem recursos para se 

aproximarem de parentes e amigos afastados após o diagnóstico 

oncológico. 

❖ Incentivar visitas aos familiares e pessoas que são queridas. 

❖ Facilitar a reconciliação com pessoas significativas para o paciente, 

quando esse mencionar desentendimentos que são causa de 

sofrimento atual. 

❖ Identificar no discurso do paciente sentimentos de que ninguém 

percebe o que o mesmo está a experienciar106. Ignorar queixas desta 

natureza pode agravar o sofrimento sociorrelacional. 

❖ Quando possível, indicar e envolver o paciente em terapias de 

grupo. Os pacientes são encorajados a interagirem dentro e fora das 

sessões, aprendendo com as experiências compartilhadas. O 

objetivo é diminuir a sensação de solidão e de isolamento social ao 

ampliar as redes de suporte. Dados da literatura apontam benefícios 

do grupo e suporte social em reduzir os impactos do câncer sobre os 

relacionamentos, melhorar a saúde mental, e até mesmo aumentar a 

sobrevida. Faltam, todavia, pesquisas que descrevam modelos e 

protocolos que possam ser replicados na prática334. 

❖ Caso se opte pela modalidade “Terapia de Grupo” para pacientes 

em quimioterapia ambulatorial, aplicar diferentes técnicas para 

facilitar a expressão de pensamentos e sentimentos. São 

recomendados exercícios respiratórios e auto-hipnose. O objetivo é 

S
o
z
in

h
o
 e

m
 u

m
 d

e
se

r
to

 p
u

d
e
 o

u
v
ir

 o
 g

r
it

o
 d

e
 m

e
u

 s
il

ê
n

c
io

. 

M
in

h
a
 f

a
m

íl
ia

, 
M

in
h

a
 f

o
r
ç
a
. 



 
 

322 

 

permitir uma reflexão sobre o passado, situação atual e esperanças 

para o futuro. Os participantes devem encontrar abertura para 

dividir preocupações sobre o tratamento e gerar seus próprios 

tópicos de discussão, como: vida, morte, medos, ansiedades e 

dificuldades de relacionamento334. 

❖ Dedicar um momento da consulta de enfermagem à família e ouvir 

as histórias compartilhadas. Essa intervenção permite ao paciente e 

familiares compreenderem melhor como o outro se sente na 

situação. Gerar esse diálogo capacita a família na construção de 

pontes interpessoais, que solidificam a relação e promovem a cura 
330. 

❖ Incentivar a presença e participação de cuidadores e de familiares 

no ambulatório de quimioterapia durante a infusão dos fármacos. 

❖ Informar a família e ao paciente sobre recursos espirituais 

disponíveis na comunidade (enfermeiros paroquiais, capelães, 

núcleos de assistência religiosa no ambiente hospitalar/ 

comunitário, clero e aconselhamento pastoral)24 . 

❖ Encaminhar e orientar familiares sobre a necessidade de receber 

apoio e assistência de membros de sua congregação religiosa. Foi 

documentado em estudos que os familiares que recebem assistência 

espiritual experimentam menos angústia mental e sobrecarga 

durante a fase de tratamento.24 

 ❖ Respeitar o espaço e o momento do paciente para comunicar o 

sofrimento, na medida em que este tem o direito, e pode sentir 

necessidade de estar só335.  

❖ Estar atento as situações em que pacientes se utilizam de 

mecanismos de defesa para mascarar o sofrimento. Os profissionais 

devem considerar este comportamento como um sinal de sofrimento 

reprimido. 

❖ Avaliar sinais e sintomas de sofrimento físico e psíquico em 

pacientes com capacidades verbais prejudicadas para seu relato. O 

sofrimento pode assumir manifestações diversas, de forma a tornar 

sua identificação complexa em pacientes com tumores de cabeça e 

de pescoço e de sistema nervoso central. Atentar para pupilas 

dilatadas, hipertensão, taquicardia, taquipneia, rubor facial, 

inquietação, sudorese, insônia, e choro. 

❖ Desenvolver habilidades de comunicação com pacientes 

traqueostomizados e incapazes de articular palavras. Mostrar-se 

disponível para compreender suas necessidades e não concluir 

frases/tentar adivinhá-las antes que terminem sua fala ou escrita. 

❖ Acessar dimensões mais sutis do aconselhado através de alguns 

atributos essenciais de cuidado propostos por Watson, 

nomeadamente: conectividade, energia, propósito, significado e 

autotranscedência. Com base na natureza iminentemente espiritual 

do cuidado almejado pela teoria, derivada de elementos que 

transcendem a matéria, se constituem recursos poderosos o  uso de 

forças e campos energéticos, que permitam ao enfermeiro intuir um 

estado de sofrimento inconsciente para o indivíduo111,112.  Ao 
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explorar o campo fenomênico se pode reconhecer um estado de 

instabilidade emocional e psíquica não diagnosticados por 

enfermeiros, que lançam mão apenas de recursos técnico-

instrumentais. Técnicas de mentalização e de respiração podem 

acurar o potencial perceptivo do enfermeiro ao lidar com a esfera 

energética do paciente112. 

❖ Analisar no discurso de pacientes, recursos linguísticos insuficientes 

para expressar o sofrimento, decorrente do baixo nível de instrução 

ou constrangimento.  

O uso de pausas longas, fala embargada, e marcadores 

conversacionais excessivos, como né, tá e é, são indicadores de 

embotamento afetivo e alexitimia. 

❖ Em se tratando de pacientes com distúrbios de fonação, sempre que 

possível se utilizar de fontes alternativas para avaliação do 

sofrimento. Citam-se o uso de escalas (IESSD, Termômetro do 

Sofrimento), arte, comunicação escrita, linguagem dos sinais 

(libras) e instrumentos que se baseiam em comportamentos/face de 

dor.  

Cumpre assinalar que na tentativa de se traduzir o sofrimento para 

uma linguagem escrita ou verbal, há sempre algo que não é possível 

objetivar, mas simplesmente partilhar. São reações que evocam o 

incomunicável da experiência, resgatando o valioso lugar da 

interação enfermeiro-paciente.  

❖ Estar atento para incongruências entre a comunicação verbal e a não 

verbal, evitando o equívoco de aceitar a mensagem verbal como 

verdadeira24. 

❖ Avaliar outras respostas emocionais em pacientes com neoplasias 

de cabeça e de pescoço, como distúrbios da imagem corporal, 

autoconceito e autoestima baixos; depressão e ansiedade156. 

❖ Pesquisar comportamentos não verbais de culturas diferentes para 

não interpretá-los de forma errônea24. A miscigenação e diversidade 

cultural do Brasil podem fazer com que a linguagem corporal seja 

facilmente mal interpretada. 

❖ Avaliar pacientes portadores de câncer de cabeça e de pescoço com 

parcimônia. As deformidades faciais e desfiguramento impedem a 

comunicação de emoções da parte mais expressiva do corpo, 

revelando pouco sobre o que estes pacientes estão sentindo e 

pensando. Evitar mostrar choque, desgosto, e outras reações de 

repulsa ao aproximar-se de pacientes traqueostomizados, com 

volumosas massas tumorais e feridas neoplásicas com odor fétido. 

❖ Melhorar a qualidade de vida destes pacientes por meio da 

introdução de tecnologias de comunicação alternativa. A literatura 
sugere o uso que vai desde instrumentos simples, como prancha; 

aos mais sofisticados, como tablets, computadores, softwares, novos 

aplicativos e comunicadores de voz.156 

❖ Diminuir o isolamento social introduzindo precocemente recursos 

alternativos de comunicação. Não aguardar a evolução da doença, 

quando as oportunidades e condições de aprendizado são reduzidas. 
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❖ Evitar sempre que possível o uso de sistemas simbólicos não 

apoiados, como leitura labial e gestos. Existe o risco de aumentar o 

nível de estresse e sofrimento com respostas mal interpretadas pelo 

interlocutor.156 

❖ Observar como pacientes mantém contato visual. A falta de contato 

pode sinalizar uma atitude defensiva, desconforto com a presença 

do enfermeiro, ansiedade e falta de disposição para se comunicar.  

Procurar manter contato no mesmo nível visual para demonstrar 

igualdade na relação. Manter um olhar de cima para baixo pode 

sinalizar autoridade e causar bloqueios na comunicação. 24 

❖ Confirme o significado de gestos, suspiros, choro e gemidos para 

interpreta-los com precisão. Podem estar transmitindo felicidade ou 

sofrimento.24 

 ❖ Ajudar o paciente a falar abertamente sobre as dificuldades em 

reconhecer o próprio corpo, e lidar com sondas, drenos, ostomias, 

próteses e órteses.  

❖ Sugerem-se as seguintes questões disparadoras para uma melhor 

compreensão de como o indivíduo se sente afetado pelo câncer e 

pela quimioterapia: como a doença/o tratamento alterou sua vida? 

Qual sua maior preocupação em relação ao câncer/a quimioterapia? 

Como você se vê agora? 

❖ Capacite o paciente e fortaleça sua autonomia para tomada de 

decisão durante o curso de terapia antineoplásica. Durante a 

consulta de enfermagem, foque orientações que aumentem a 

sensação de controle sobre a doença e o tratamento. 

❖ Considerar opções e estilo de vida pessoal na indicação de cateteres 

venosos, respeitando-se as indicações clínicas, tempo previsto de 

terapia, característica vesicante/irritante dos fármacos e condições 

atuais do acesso venoso periférico. 

❖ Conhecer preferências e a cultura religiosa/espiritual do paciente, 

para que o mesmo se sinta respeitado em suas escolhas. 

❖ Identificar orientações religiosas que causem tensão com os planos 

de cuidado médico e de enfermagem. Por exemplo, para um 

paciente Testemunha de Jeová, o uso de hemoderivados não é uma 

opção a ser considerada no tratamento da anemia sintomática 

secundária ao uso de drogas mielotóxicas. O desrespeito a sua 

decisão, salvo risco de morte, tem implicações éticas e legais para 

os profissionais de saúde. 

❖ Observar adesão medicamentosa e possíveis interferências do 

sistema de crenças do paciente. O tratamento quimioterápico, 

frequentemente, requer o uso de múltiplos fármacos para controle 

dos efeitos adversos. Alguns pacientes nutrem a crença de que 

substâncias químicas excessivas são prejudiciais ao corpo e mantém 

um regime terapêutico inadequado. Promover adesão terapêutica 

sem ferir os princípios religiosos/espirituais do paciente é um 

princípio ético no atendimento de enfermagem. 

❖ Não permitir que crenças pessoais interfiram nas decisões do 

paciente. 
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❖ Evitar o uso de linguagens que discrimine diferentes religiões24. 

❖ Avaliar o risco de sofrimento espiritual a que estão expostos 

pacientes pertencentes à minorias étnicas, raciais, membros de 

religiões africanas, e culturas marginalizadas na sociedade. 

❖ Remover preconceitos pessoais para descobrir o que significa 

espiritualidade para o paciente. Para Bailey (2009), a espiritualidade 

é uma dimensão altamente subjetiva, e significa coisas diferentes 

para pessoas diferentes. Neste prisma, se faz importante ajudar os 

pacientes a se manterem conectados com a natureza, a vida, e um 

ser maior respeitando seu sentido original de espiritualidade24. 

 

As seguintes intervenções descritas abaixo se destinam aos 

pacientes portadores de colostomia/ileostomia, cujo sofrimento de 

portar o estoma desvelou a categoria temática: “O sofrimento de 

não se reconhecer”. 

 

❖ Prover o encaminhamento para estomaterapeutas em caso de lesões 

de pele, ostomias com alta produção de efluentes, dificuldades de 

adaptação à bolsa e recusa em se autocuidar24. 

❖ Fornecer instruções para os cuidados com a pele, adequação do 

vestuário, e troca da bolsa24. 

❖ Fortalecer a autoestima.  

❖ Fornecer protetores de barreira cutânea para prevenção de lesões de 

pele. 

❖ Avaliar o grau em que o paciente compreende e aceita alterações na 

autoimagem, limitações impostas por sondas, drenos, cateteres e 

ostomias. 

❖ Busque compreender as estratégias que ele escolhe para ajustar-se 

as mudanças.24 

❖ Encaminhar pacientes com má adaptação à bolsa de 

colostomia/traqueostomia para atendimento psicoterápico. 

 ❖ Determinar se a frequência à instituição hospitalar e os inúmeros 

comparecimentos para quimioterapia não alteraram rituais e práticas 

espirituais do paciente. A expressão da espiritualidade pode incluir 

rituais como: batismo, meditação, jejum, cantos, leitura das 

escrituras, oferendas e cerimônias. Desta forma, protocolos com 

previsão de internação prolongada e período de nadir duradouro, 

colocam adeptos de religiões ritualísticas em risco para o 

sofrimento espiritual. Rituais fornecem, nesta linha de raciocínio, 

uma estrutura de apoio em momentos difíceis para o paciente, 

constituindo-se em catalisador de sua recuperação.24. 

❖ Restrições no tempo decorrentes de longos ciclos de quimioterapia 

também impedem que pacientes vivam intensamente; deixem de se 

preocupar com o amanhã; apreciem a natureza; expressem amor 

pelas pessoas e mantenham qualidade nas relações familiares e 

vínculos de amizade 24. Portanto, avalie os prejuízos na dimensão 
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social e familiar das restrições de tempo impostas pelo tratamento 

oncológico. 

❖ Promover atividades lúdicas e recreativas sempre que possível 

durante o recebimento da quimioterapia. 

❖ Otimizar o tempo na sala de espera com vídeos educativos. 

❖ Disponibilizar livros e revistas enquanto pacientes aguardam e 

realizam procedimentos ambulatoriais.  

❖ Incentivar a presença de amigos e de familiares durante os 

comparecimentos à instituição hospitalar. 

❖ Diminuir a necessidade de retornos à instituição, evitando ocupar a 

semana com procedimentos que podem ser executados no mesmo 

dia, a exemplo de exames de imagem, patologia clínica, consultas 

ambulatoriais, e radioterapia. 

❖ Encaminhar para o serviço social pacientes como residência fora do 

município da instituição de referência, e com distâncias maiores que 

100 km. 

 ❖ Permitir a tomada de consciência por parte do paciente de seus 

projetos frustrados106. 

❖ Explicar ao paciente as razões genéticas, fatores físicos, 

ocupacionais e ambientais envolvidos no processo de 

carcinogênese. 

❖ Identificar crenças religiosas que levam o paciente acreditar estar 

sendo punido ou castigado por erros cometidos no passado 106. 

❖ Desconstruir no aconselhamento a ideia que o câncer é uma doença 

que acomete aqueles que incorreram nos excessos do prazer, 

principalmente, mulheres com câncer ginecológico e homossexuais, 

nas quais existe a crença de que o adoecimento pode ser resultado 

de "pecados e vícios"226 . A orientação de práticas sexuais seguras, 

entretanto, deve integrar as intervenções de enfermagem.  

❖ Desmistificar os conceitos do que o câncer expressa o caráter do 

paciente, surgindo como consequência de emoções reprimidas, 

experiências viciosas, vontade anulada, e mágoas profundas. A 

crença de que o câncer é fruto de comportamentos considerados 

recalcados, incidindo mais em pessoas incapazes de aceitarem a si 

mesmas ou reconhecerem seus desejos 226, é causa frequente de 

culpa, de sofrimento psicológico e espiritual. 

❖ Manter uma postura de neutralidade em relação às crenças 

religiosas que pacientes possam referir durante o atendimento. 

Promover apenas uma reflexão do uso (ou mau uso) que o paciente 

faz das mesmas 32. 

❖ Obter história espiritual.336.  

❖ Diferenciar “sofrimento” de “sofrimento espiritual”. A perda de 

significado é um bom indicador clínico de sofrimento espiritual, por 

ter alta sensibilidade. Muitos pacientes com doenças graves podem 

estar em sofrimento, sem necessariamente experienciar a falta de 
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significado na vida, questionar o sentido do próprio sofrimento e 

apresentar crises de identidade pessoal337. 

❖ Avalie a perda da capacidade de expressar conexões com algo 

maior que si mesmo24. 

❖ Identificar possíveis fontes de força na dimensão espiritual, que 

podem ser valores, práticas religiosas, uma comunidade ou 

crenças336. 

❖ Revisão de vida. Ajudar o paciente a relembrar feitos alcançados 

que contribuem para uma imagem positiva de si mesmo. Sugere-se 

rememorar experiências de vida que marcarão seu legado 106. 

❖ Convidar o paciente durante o aconselhamento a falar sobre 

aspectos importantes de sua vida desde que se descobriram doentes, 

como momentos em que se sentiram mais fortes, oportunidades de 

aprendizado e lições que poderiam ser transmitidas a outros 

pacientes. 

❖ Utilizar estratégias de logoterapia para se trabalhar com o paciente 

fontes de sentido da vida e o significado para as experiências de 

sofrimento106. Vários estudos têm concluído que questões 

existenciais em pacientes com doenças graves aumentam o risco de 

suicídio e desejo de acelerar a morte334. 

❖ Avaliar o conjunto de estratégias positivas e negativas, na dimensão 

religiosa e espiritual para lidar com o sofrimento. Este estudo 

sugere a escala CRE-Breve, por ter sido validada e adaptada à 

cultura brasileira, demonstrando expressiva consistência interna 

com um coeficiente alfa de Cronbach de 0,90. Ficou bem 

documentado na literatura que os pacientes com câncer sob regime 

de quimioterapia são predominantemente religiosos, consideram 

importante a espiritualidade/religiosidade e esperam que os 

profissionais de saúde possam abordar essa dimensão através do 

cuidado espiritual 49. 

❖ Reestabelecer a ligação do indivíduo com sua religião, bem como 

articulação com líderes relilgiosos, pastores e diretores espirituais.  
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15. CONTRIBUIÇÕES DO PRODUTO PARA A SISTEMATIZAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. 

 

A Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) pode ser conceituada 

como todo o planejamento registrado da assistência, abrangendo desde a criação e a 

implementação de manuais de normas e de rotinas, nas unidades de atenção à saúde, até a 

descrição padronizada de procedimentos operacionais e adoção do próprio processo de 

enfermagem (PE). Portanto, a SAE tem uma abrangência maior que o PE, objetivando a 

organização do trabalho da enfermagem quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, 

o que viabiliza a execução do PE na prática. Quando aplicada, a SAE torna possível prever 

a natureza do trabalho realizado por enfermeiros, bem como os recursos humanos e 

materiais, além de disponibilizar instrumentos, métodos, e clarificar os objetivos da 

assistência. A fortiori, permite avaliar se o PE será adotado ou não, indicando sobretudo, o 

referencial teórico que dará suporte para sua implantação339. 

Atualmente, a SAE também vem se consolidando como organizadora de 

informações inseridas em sistemas eletrônicos, sendo esta uma estratégia usada para 

controle de dados clínicos do paciente, fornecendo toda a estrutura que a informação em 

saúde requer. Neste âmbito, intervenções de enfermagem sistematizadas, segundo autores, 

fornecem resultados mais eficazes e de alta qualidade. O uso dessas intervenções aliado 

com a tecnologia da informação promove a disponibilização rápida de dados necessários 

ao planejamento da assistência, bem como comunicação mais eficiente entre os 

profissionais de saúde. Além dessas vantagens, são citadas o suporte de informação para 

prestadores e gestores do cuidado, organização para documentação completa de 

enfermagem e apoio para tomada de decisão110,340. 

Para a profissão, a SAE se torna importante, uma vez que desenvolve o pensamento 

crítico e eleva os padrões da assistência. Para os enfermeiros, é capaz de gerar autonomia 

técnica, gerenciamento, individualização do cuidado, uniformização, avaliação e 

continuidade da assistência prestada. Por meio deste processo, se obtém um cuidado 

humanizado, dirigido a resultados de baixo custo, despertando no enfermeiro o interesse de 

reavaliar suas atividades e decidir a melhor maneira de desempenhá-las. 

Segundo Horta (1979), o propósito do processo de enfermagem é identificar as 

necessidades de assistência à saúde do paciente, estabelecendo um plano de tratamento, 
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para, posteriormente, colocar em prática intervenções de enfermagem, que satisfaçam essas 

necessidades, visando melhora nos resultados de saúde341.  

Tendo em vista que o paciente em quimioterapia está sujeito à toxicidade, nos 

vários sistemas orgânicos, e tem suas necessidades humanas básicas afetadas, em quase 

todos os níveis, é preciso que haja uma assistência de enfermagem efetiva. Essa ocorre 

quando o mesmo é atendido em suas necessidades biológicas, sociais e espirituais, todas 

comprometidas pelo tratamento quimioterápico.  Auxiliar o paciente a passar por este 

período, com o menor número de consequências danosas, é objetivo do PE aplicado à 

quimioterapia. A adoção desse método na central de QTA, entretanto, compreende 

algumas fases a serem rigorosamente seguidas pelo enfermeiro: histórico de enfermagem, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação342,343.  

O histórico de enfermagem é um processo dinâmico, sistemático e ininterrupto, que 

pode ser obtido por meio de métodos e de diversas técnicas. O objetivo dessa fase está em 

obter dados sobre o paciente, a família ou a coletividade humana, além de avaliar suas 

respostas em um determinado período do processo saúde e doença 340,343. 

O diagnóstico de enfermagem, segunda etapa, permite identificar problemas ou 

necessidades de saúde do paciente, avaliando o grau de dependência desse atendimento em 

natureza e extensão.  Tal julgamento clínico é realizado através de um sistema de 

classificação: NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) ou CIPE/ICNP 

(Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem)23.  

A próxima etapa é o planejamento, na qual ocorre a deliberação dos resultados que 

se desejam alcançar. Além disso, também são planejadas as ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas de acordo com a necessidade do paciente, família ou 

coletividade, que foram identificadas na fase de diagnóstico110. Nesta etapa, o sistema de 

Classificação dos Objetivos de Enfermagem (NOC) direciona o estabelecimento de 

resultados e de objetivos a serem alcançados. Esta taxonomia descreve os resultados de 

enfermagem e os avalia. Os resultados, como proposto neste sistema, descrevem estados e 

comportamentos, percepção e aspectos subjetivos (reações e sentimentos) dos pacientes em 

resposta a um cuidado. A reflexão leva a compreender essa classificação enquanto 

tentativa de linguagem padronizada, contribuindo para avaliação de resultados na prática 

de enfermagem e melhora na qualidade da assistência344,345. 
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Segundo autores, A NOC auxilia na construção de resultados, surgindo em um 

contexto de pouca clareza nos critérios de mensuração obtidos nas anotações de 

enfermagem. Para o alcance de metas estabelecidas, a mensuração dos resultados deve 

avaliar, especificamente, a resposta dos pacientes às intervenções de enfermagem, 

auxiliando na determinação de mudança no estado de saúde ou bem-estar dos mesmos. 

Destarte, considera-se que o cumprimento metodológico desta etapa atua fornecendo dados 

para elucidar e valorizar o conhecimento da enfermagem, de seu campo de atuação e 

efetividade dos cuidados prestados. Reforça-se, ainda, o compromisso com os preceitos 

éticos da profissão ao responsabilizar o enfermeiro por suas ações. Ademais, permite-se 

distinguir o cuidado inadequado daquele considerado apropriado e socialmente aceito. 

Neste contexto, quando se discute a adequação do cuidado, se alude à aspectos como 

evidência metodológica, viabilidade de implementação, de aceitabilidade individual e pela 

sociedade 344,346. Na clínica tem efeito ímpar ao contribuir para monitorar a dosagem de 

intervenção de enfermagem necessária a cada caso.  

Além da necessidade de linguagem padronizada, que foi explorada anteriormente, o 

enfermeiro precisa, através do uso dos sistemas de classificação, documentar de modo 

claro e sistemático como avaliar os resultados, garantindo a especificidade de sua 

profissão. Devido a esta demanda crescente de descrever e de medir resultados, o uso da 

NOC vem se ampliando e se consolidando como linguagem adequada para a prática. Essa 

classificação aponta quais os resultados são influenciados especificamente pelas ações de 

enfermagem. Em vista disso, cada resultado tem indicadores específicos, que 

correspondem às percepções, aos comportamentos e aos estados concretos de um 

indivíduo. Os indicadores têm uma escala de likert graduada de 1 a 5, que permite 

identificar diferentes pontuações, ao longo do tempo, com mensuração a partir do estado 

atual do paciente. 344-347 

Como uma classificação individualizada, essa reflete a condição do paciente que 

mais se deseja em relação a um resultado e leva em consideração os recursos disponíveis 

para o cuidado.  Monitora a melhora, a piora ou a estagnação ao longo de um continum. As 

decisões clínicas dos pacientes são tomadas a partir dessas respostas, em que os resultados 

identificam intervenções bem-sucedidas ou não. Por conseguinte, este processo não é 

linear, mas embasado na reflexão da resposta ao tratamento.  
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Neste ponto, a sensibilidade de um resultado no PE se refere à extensão pela qual 

uma medida é capaz de captar mudanças em um fenômeno. Deve indicar mudanças quando 

alterações clinicamente importantes tenham ocorrido e não mostrar mudanças quando essas 

não aconteceram. A maior importância desse procedimento na pesquisa é favorecer a 

replicação das intervenções mais eficazes e o controle de custos de cada uma dessas344,347. 

A implementação de intervenções por sua vez, alvo do produto desta investigação, 

consiste na execução do plano periódico, que monitora a ação da equipe de enfermagem na 

execução dos cuidados de acordo com as necessidades básicas e específicas do ser 

humano110 e, para isso, se utiliza da Classificação das Intervenções de Enfermagem 

(NIC)69. Essa visa o desenvolvimento de sistemas de informação, ensino na tomada de 

decisão, controle de custos, planejamento de recursos necessários, e uso de uma linguagem 

para comunicar a função do enfermeiro69,110,340,348.  

Caracteriza-se como uma classificação abrangente e padronizada das intervenções 

realizadas por enfermeiros, sendo útil para documentação clínica, informação sobre 

cuidados prestados entre unidades de tratamento, integração de dados em sistemas de 

informação, medida de produtividade e de avaliação da competência do enfermeiro69,340,348. 

Uma intervenção pode ser definida, segundo a NIC, como qualquer tratamento, 

baseado no conhecimento e no julgamento clínico de que o enfermeiro se utiliza para 

melhorar os resultados do paciente. Cada intervenção detalha uma série de atividades a 

serem executadas. A atividade mostra o que o enfermeiro faz na organização, abrangendo 

seus comportamentos ou ações específicas realizadas para implementar uma intervenção, 

de maneira a auxiliar os pacientes a alcançarem o resultado desejado69,348.  

As partes padronizadas da intervenção são seus títulos e definições, que não devem 

ser alterados. Esta prática possibilita comparação dos resultados e comunicação entre os 

diversos locais, sendo possível acrescentar novas atividades, se o enfermeiro assim o 

desejar. Antes da NIC havia apenas listas enormes de atividades de enfermagem isoladas, 

com essa classificação tais atividades se tornaram possíveis de serem comunicadas mais 

facilmente69.  

Logo, essa classificação facilita o uso de computadores e de sistemas de 

informação, além de aumentar a articulação com outros sistemas codificados, 

possibilitando o reembolso e manipulação de dados por operadoras de saúde. Para tal, a 
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padronização deve ser clara, coerente e refletir uma linguagem que vem sendo usada na 

prática110,340.  

Neste sentido, a NIC impõe algumas regras para a formulação de uma nova 

intervenção. A principal delas diz que uma intervenção deve ser adicionada quando 50% 

ou mais das atividades de uma NIC relacionada são diferentes. Se mais de 50% for igual, 

então não é necessário adicionar uma nova69. Como mais de 50% das atividades sugeridas 

no produto diferiram da NIC relacionada “Aconselhamento”, foi proposto uma nova, sendo 

essa denominada “Aconselhamento Espiritual e Emocional”. 

Em suma, o uso de linguagem padronizada para os diagnósticos, intervenções e 

resultados anunciam uma nova era no desenvolvimento das teorias de enfermagem, 

deslocando o foco anterior das teorias de grande abrangência, para teorias de média 

abrangência. Segunda a literatura atual que versa sobre taxonomia na enfermagem, A NIC 

pode ser usada com qualquer teoria de grande abrangência,69,110 sendo adotado no produto 

desta dissertação a Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson. Este estudo configura-se, 

no contexto da SAE, como um avanço na pesquisa clínica intervencionista, propondo a 

implementação de atividades de enfermagem voltadas ao sofrimento de pacientes em QTA, 

segundo a estrutura da Taxonomia Nursing Intervention Classification (NIC). Foram 

sugeridas 135 atividades de enfermagem à partir dos resultados qualiquantitativos desta 

investigação, sendo 23 delas dirigidas à pacientes com diagnóstico recente de câncer; 8 à 

pacientes com recidiva da doença; 16 à enfermos com dificuldades e/ou impossibilidade de 

comunicação do sofrimento; 15 para pacientes com sofrimento existencial; 16 com 

sofrimento sociorrelacional; e 11 aos pacientes “suportam a QTA” como único meio de se 

manterem vivos; dentre outras. As atividades elencadas, foram desenvolvidas tendo como 

base a literatura nacional e internacional sobre aconselhamento, além da experiência e 

prática dos pesquisadores, com formação técnica na área de enfermagem, psicologia e 

aconselhamento pastoral. Foram criados elos entre as atividades de enfermagem propostas 

e as diferentes necessidades de aconselhamento, demandadas pelos diversos sentidos de 

sofrimento expressos nas categorias desveladas nesta dissertação. Esta conexão, 

possibilitou mostrar a aplicação prática de investigações qualitativas na área de 

enfermagem e da sistematização da assistência.  

O método fenomenológico possibilitou compreender que o “sofrimento” é mais que 

uma resposta humana única; desvelando diferentes emoções que podem surgir face a 
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sensação de impotência ou esgotamento de recursos para lidar com condições tidas como 

ameaçadoras. Como resultado, as atividades de enfermagem inseridas no “Aconselhamento 

Espiritual e Emocional” foram conectadas aos vários sentidos da experiência, mostrando 

ser esta uma estratégia promissora em estudos futuros para individualizar os cuidados de 

enfermagem. 

O aconselhamento no presente trabalho se diferencia do aconselhamento realizado 

pelo diretor espiritual na igreja católica, atendimento fraterno espírita e aconselhamento 

pastoral na igreja evangélica. As divergências residem, fundamentalmente, no que 

concerne a “essência da ética e educação religiosa que estão no cerne de cada uma destas 

religiões”, fornecendo base para as orientações oferecidas em cada cenário. O 

aconselhamento de enfermagem se distancia quanto a propostas de moralização do 

aconselhando, revendo erros e desvios de conduta, segundo a moral religiosa em questão, 

recomendações do uso da “Palavra de Deus”, conotação de confessionário, remissão de 

pecados e prescrições religiosas.  

No aconselhamento de enfermagem não há que se discutir moral, julgamentos de 

atitudes e ensino de condutas religiosas. O propósito maior que se pretende alcançar se 

refere à melhora da saúde, nas dimensões física, psicológica, emocional e espiritual. Não 

objetiva a realização de aconselhamento no contexto estrito da psicoterapia como o fazem 

psicanalistas, nem tão pouco psicólogos e psiquiatras, processos pelo quais esses 

profissionais analisam, ajudam e tratam da reorganização da personalidade de uma pessoa, 

envolvendo metodologias específicas no âmbito de suas competências profissionais.  

O aconselhamento que se propõe toma caminhos diferentes. Vem retomar a visão 

holística e integral do indivíduo, alvos do cuidado de enfermagem contemporâneo, 

acolhendo a dimensão religiosa e espiritual do ser cuidado; significa também, dar 

condições para que o paciente consiga, com seus próprios meios, superar os desajustes 

provocados pelos conflitos internos que enfrenta e as pressões externas.  

A realização do mesmo pelo enfermeiro também não dispensa a assistência dos 

profissionais supracitados, pois se trata aqui de um problema multiprofissional e 

multidisciplinar, na medida em que quadros de depressão profunda e transtornos mentais 

concomitantes podem coexistir e requerer atuação maior nessas áreas.  
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

ANÁLISE DO SOFRIMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER EM 

TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: ESTUDO DESCRITIVO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, porque está sendo 

atendido (a) nesta instituição e teve diagnóstico de câncer, sendo indicado a 

quimioterapia como modalidade de tratamento.  Este estudo envolve entrevista 

gravada e preenchimento de um questionário de simples marcação, constando de 

perguntas abertas e fechadas. A entrevista tem duração de aproximadamente 60 

minutos, e é direcionada para pessoas atendidas no Hospital do Câncer I do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), que realizam quimioterapia pela primeira vez 

e que já estão com esse tratamento em seguimento. Para que você possa decidir 

se quer participar ou não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as 

conseqüências pela sua participação.  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

tem esse nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de 

ter lido e entendido este documento. Leia as informações com atenção e converse 

com o pesquisador responsável e com a equipe da pesquisa sobre quaisquer 

dúvidas que você tenha. Caso haja alguma palavra ou frase que você não 

entenda, converse com a pessoa responsável por obter esse consentimento, para 

maiores esclarecimentos. Converse com os seus familiares, amigos e com a 

equipe médica antes de tomar uma decisão. Se você tiver dúvidas depois de ler 

estas informações, entre em contato com o pesquisador responsável. 

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você 

poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. 

 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

O objetivo geral do estudo é sistematizar as intervenções de enfermagem para 

alívio do sofrimento de pacientes com câncer submetidos à quimioterapia 
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antineoplásica. Entre os objetivos específicos estão a descrição e a 

caracterização do sofrimento apresentado pelos pacientes em quimioterapia, 

compreensão da importância que a espiritualidade/religiosidade assumem diante 

dos cuidados com saúde, identificação das estratégias espirituais/religiosas 

valoradas pelos participantes para enfrentamento das situações de estresse 

geradas pelo câncer e pelo tratamento quimioterápico. Com base nestas 

informações, ao final do estudo será elaborado, como produto final, um plano de 

cuidados para os pacientes em quimioterapia, buscando a implementação de um 

cuidado espiritual que possa ser inserido no sistema de crenças e de valores 

adotados pelos participantes de várias denominações religiosas do Brasil. 

  

BENEFÍCIOS 

Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá não 

oferecer benefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas 

informações e/ou do material do modo descrito acima, é necessário esclarecer 

que você não terá quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais 

resultados decorrentes desta pesquisa.  

O benefício principal da sua participação é possibilitar que no futuro, com os 

resultados alcançados com esta pesquisa, o sofrimento apresentado por 

pacientes em tratamento quimioterápico possa ser amenizado. Os benefícios 

indiretos relacionados com sua participação neste estudo também consistem na 

ampliação do conhecimento científico acerca do sofrimento de pessoas em 

tratamento quimioterápico e suas vivências religiosas/espirituais. Frente à 

compreensão desta experiência, sob a ótica de quem a vivencia, será possível 

oportunizar melhoria na prática profissional, especialmente do enfermeiro, 

buscando atender as necessidades de saúde apresentadas pela pessoa em 

tratamento quimioterápico de maneira individualizada e integral.  

 

RISCOS 

Não existem riscos físicos adicionais a você pela sua participação nesta pesquisa. 

Este estudo apresenta, entretanto, riscos de outra natureza, considerando que 

alguns questionamentos do roteiro de entrevista podem causar sentimentos 
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desconfortáveis a você. Neste estudo buscamos informações sobre sua vivência 

com o estresse gerado pelo câncer e quimioterapia, sendo que você pode optar 

por responder ou não quaisquer perguntas que lhe causem desconforto. Caso 

algum questionamento, ou assunto abordado lhe traga sentimentos 

desconfortáveis e mal estar importante, será oferecido encaminhamento ao 

serviço de psicologia, que avaliará sua necessidade atual e de acompanhamento 

regular posterior. Se você julgar necessário, poderá ser oferecido ainda pelo 

Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual- NAVE, suporte religioso e espiritual. 

O núcleo conta com representantes de várias denominações religiosas, e você 

poderá optar por um que tenha mais afinidade com sua crença religiosa/espiritual. 

CUSTOS 

Este estudo não implica custo, bem como não ocorre forma alguma de 

pagamento por sua participação. 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e 

seus dados pessoais serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus 

dados somente serão utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem sua 

identificação). Apenas os pesquisadores autorizados terão acesso aos dados 

individuais, resultados de exames e testes, bem como às informações do seu 

registro médico. Mesmo que estes dados sejam utilizados para propósitos de 

divulgação e/ou publicação científica, sua identidade permanecerá em segredo. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 

acompanhamento médico independem de sua participação nesta pesquisa. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não 

acarretará quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem 

direito, ou mudança no seu tratamento e acompanhamento médico nesta 

instituição. Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem 
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qualquer prejuízo. Em caso de você decidir interromper sua participação na 

pesquisa, a equipe de pesquisadores deve ser comunicada e a pesquisa será 

imediatamente interrompida. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou 

à disposição para responder suas perguntas, sempre que tiver novas dúvidas. 

Você terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas e, inclusive, para tomar conhecimento dos 

resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para o Angelo Braga 

Mendonça no telefone (21) 980465362 no período de 14:00h às 19:00h.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA e 

da Universidade Federal Fluminense - CEP UFF, que está formado por 

profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa que 

envolvem seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de 

todos as pessoas que se voluntariam à participar destes. A avaliação dos CEPs 

leva em consideração os benefícios e os 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 

direitos 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 Universidade Federal Fluminense, por e-mail ou telefone, de segunda a 

sexta, das 08:00 às 17:00h ou CEP-INCA. O telefone do CEP- HUAP (Hospital 

Universitário Antônio Pedro) é (21) 2629-9189 - localizado na rua Marquês do 

Paraná nº 303, 4º andar, prédio anexo ao HUAP. E-mail etica@vm.uff.br. O 

telefone do CEP INCA é (21) 3207-4550 e (21) 3207-4556, e e-mail 

cep@inca.gov.br, localizado na rua do Resende, 128 - sala 203, Centro. Rio de 

Janeiro-RJ 

Após leitura das informações acima eu entendi o propósito deste estudo, bem 

como os benefícios, e que os riscos potenciais da minha participação são 

mailto:cep@inca.gov.br
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mínimos e foi possível esclarecer dúvidas e concordo em participar como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Assim, por intermédio deste termo, dou livremente meu consentimento para 

participar neste estudo “Análise do sofrimento de pacientes com câncer em 

tratamento quimioterápico: estudo descritivo”. 

 

Declaro que recebi uma cópia (seis folhas rubricadas) e assinada deste formulário 

de consentimento e fui informado que a outra ficará arquivada com o pesquisador 

responsável. 

 

 

_______________________________________ , ____ /____ / ____ 

Nome e assinatura do Participante   Data 

 

_______________________________________ , ____ / ____ / ____ 

Nome e Assinatura do Pesquisador responsável                 Data  

 

  

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o 

uso das informações contidas no meu registro médico e na 

entrevista/questionários por mim respondidos. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram esclarecidas. 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a 

garantia de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro, também, que a minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para 

assegurar o meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
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Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta 
pesquisa. 
 
  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 
   
  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha 
Imparcial 

(quando pertinente) 

 Data 

 
 
 
 
Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta 
pesquisa ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo 
mesmo. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 
Livre e Esclarecido deste paciente para a participação desta pesquisa. 
 
 
 
 

  /       / 

 
Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo 

 Data 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

 

Pacientes com quimioterapia em curso 

1- Quais sentimentos surgiram a partir do diagnóstico? 

2-Quais sentimentos surgiram a partir da experiência com o tratamento quimioterápico?  

3- Como você percebe a quimioterapia em sua vida?  

4- Quais sofrimentos o tratamento quimioterápico pode trazer para a pessoa que o realiza? 

 

Pacientes iniciando o tratamento quimioterápico  

1- Quais sentimentos surgiram a partir do diagnóstico? 

2- Quais sentimentos surgiram a partir da expectativa de iniciar o tratamento 

quimioterápico?  

3- Quais sofrimentos você acredita que o tratamento quimioterápico pode trazer para a 

pessoa que o realiza? 
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APÊNDICE 3. FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS PREENCHIDO PELOS 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SÓCIO-

SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Entrevista número: ___________ 

1-Idade ____________     2- Sexo F( )  M( ) 

3- Escolaridade   (  )Analfabeto  (  )1 grau incompleto   (  ) 1 grau completo  (  ) 2 grau 

incompleto  (  ) 2 grau completo (  ) 3 grau incompleto  (  ) 3 grau completo                                           

Especialização      

4- Profissão_______________________________________________________________       

5- Exerce as atividades profissionais atualmente  Sim (  )  Não (  ) 

6- Número de pessoas no domicílio___________________________________________ 

7- Cuidador responsável  (  )Sim               (  ) Não  

Especificar (pai, mãe, filho(a), amigo, parceiro(a), irmão, outro)  

_________________________________________________________________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE, CRENÇAS E PRÁTICAS 

RELIGIOSAS 

 

8- Qual era sua religião antes do diagnóstico? _________________________________ 

9- Você tem uma religião atualmente? ( ) Sim     Não ( )   

Tente marcar a opção correspondente a sua religião hoje. 

(  )Católica Apostólica Romana     (  )Evangélica      (  )Umbanda/Candomblé    (  ) Espírita   

(  )Outras religiões________________________________________________________ 
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10- Você se considera praticante?  (  )Sim  (  )Não 

11- Frequenta alguma instituição religiosa atualmente?  (  ) Sim  (  )Não 

12- Com que frequência você vai à igreja?   (  ) Raramente vou a igreja  (  )1 a 2x semana       

(  )3 a 4x semana    (  )Mais de 4x semana 

13-Você acha que frequentar uma instituição religiosa lhe auxilia a vencer as situações 

estressantes ocasionadas pelo câncer? (  )Sim  (  )Não  

14- Em que medida você se considera uma pessoa religiosa/crente/de fé? Desenhe um 

círculo em volta do número que corresponde ao que considera que se aplica a si. 

Nada Pouco Moderadamente Muito Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

15- Há quanto tempo você realiza quimioterapia nesta instituição? 

(  ) Menos de 3 meses.   (  ) Entre 4 e 8 meses   (  ) Entre 9 meses e 01 ano  (  ) Entre 1 e 2 

anos   (  ) Entre 2 e 3 anos  (  ) Entre 3 e 4 anos   (  ) Mais de 4 anos   

16- Você acha que o seu tempo de tratamento quimioterápico na instituição vem agravando 

seu sofrimento?  Sim (  )  Não (  ) 

17- Você poderia me contar como?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

18- Você acha que o paciente com câncer em tratamento quimioterápico necessita de 

suporte religioso/espiritual?_(  )Sim (  )Não       

19- Qual a experiência mais difícil de ser enfrentada com a quimioterapia (que lhe tenha 

causado mais sofrimento)?___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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20- Escala Visual Analógica de dor 

Você está sentindo dor agora?  (  ) Sim     (  )  Não 

21- Em caso de sim, marque na escala abaixo o valor que melhor represente a intensidade 

da dor que você sente. 
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APÊNDICE 4. FORMULÁRIOS DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS 

PREENCHIDOS PELO PESQUISADOR 

 

 

DADOS CLÍNICOS DA DOENÇA DE BASE, PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO 

PROPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

1-  Diagnóstico oncológico___________________________________________________ 

2- Estadiamento____________3- Tipo de tratamento______________________________ 

4- Data do Diagnóstico______________________5-  Performance Status______________ 

6-  Protocolo quimioterápico proposto __________________________________________ 

7- Data de início da quimioterapia_____________________________________________               

8- Linhas de tratamento quimioterápico anterior__________________________________ 

9- Tratamentos concomitantes ________________________________________________ 
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ANEXO 1. INVENTÁRIO DE EXPERIÊNCIAS SUBJETIVAS DE SOFRIMENTO 

NA DOENÇA- IESSD 

(Teresa McINTYRE; Manuel GAMEIRO, 1997) 

 

Abaixo se encontram algumas afirmações que podem corresponder a experiências 

das pessoas doentes. Por favor, indique até que ponto cada uma das afirmações 

corresponde (ou não) ao que verdadeiramente se passa consigo, marcando com uma cruz a 

respectiva quadrícula de acordo com a legenda.    

 1 - Não corresponde nada ao que se passa comigo / é totalmente falso                         

2 - Corresponde pouco ao que se passa comigo 

 3 - Corresponde bastante ao que se passa comigo 

 4 - Corresponde muito ao que se passa comigo 

 5 - Corresponde totalmente ao que se passa comigo / é totalmente verdadeiro 

 

01- Sinto-me mais cansado/a desde que estou doente 1 2 3 4 5 

02- Penso muito na gravidade e nas consequências da minha doença 1 2 3 4 5 

03- Sinto-me apreensivo/a em relação ao que me poderá acontecer 1 2 3 4 5 

04- Sinto que a doença me está a roubar tempo para poder fazer aquilo que  

      gostaria  

1 2 3 4 5 

05- Sinto dificuldade em suportar o estado de tensão que a doença me provoca 1 2 3 4 5 

06- Desde que fiquei doente sinto-me triste 1 2 3 4 5 

07- Preocupa-me a ideia de minha doença me fazer perder o emprego 1 2 3 4 5 

08- A doença obriga-me a por de lado alguns projetos importantes que tinha  

      em mente 

1 2 3 4 5 

09- Desde que estou doente tenho tido momentos de grande desespero  1 2 3 4 5 

10- Desde que estou doente tenho sentido mais a falta da minha família 1 2 3 4 5 

11- Tenho receio de que com a minha doença me torne uma sobrecarga para a  

      minha família  

1 2 3 4 5 

12- Angustia-me a ideia de poder deixar as pessoas de quem gosto 1 2 3 4 5 

13- Não consigo compreender o que está a provocar a minha doença 1 2 3 4 5 

14- Com a doença tenho perdido muita da minha energia e força física 1 2 3 4 5 
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15- A minha doença deixa-me desiludido/a em relação ao que esperava da vida  1 2 3 4 5 

16- Desde que estou doente sinto dificuldade em me controlar e reajo com  

      Agressividade 

1 2 3 4 5 

17- Preocupo-me com as dores que possa vir a ter  1 2 3 4 5 

18- Tenho dificuldade em deixar de pensar nas coisas más que me poderão  

      Acontecer 

1 2 3 4 5 

19- Sinto-me revoltado/a perante a minha situação de doença 1 2 3 4 5 

20- Não consigo encontrar posição para estar confortável 1 2 3 4 5 

  

21- Sinto que com a doença perdi a liberdade de decidir sobre a minha vida 1 2 3 4 5 

22- A minha doença faz-me preocupar com o futuro das pessoas que me são  

      queridas 

1 2 3 4 5 

23- Tenho dores difíceis de suportar  1 2 3 4 5 

24- Apesar de estar doente sinto-me tranquilo/a 1 2 3 4 5 

25- Preocupa-me a ideia de não poder ajudar a minha família como antes de  

      Adoecer 

1 2 3 4 5 

26- Apesar da minha doença não deixo de fazer planos para o futuro  1 2 3 4 5 

27- Sinto que já não sou capaz de fazer as mesmas coisas que conseguia fazer  

      antes de adoecer  

1 2 3 4 5 

28- A minha situação de doente faz-me sentir pena de mim próprio/a 1 2 3 4 5 

29- Acho que para mim já não vale a pena pensar no futuro 1 2 3 4 5 

30- A doença faz com que me sinta diminuído/a como pessoa 1 2 3 4 5 

31- Sinto uma má disposição física que me impede de descansar 1 2 3 4 5 

32- Tenho receio de ficar com alguma deficiência física 1 2 3 4 5 

33- A minha doença causa-me angústia 1 2 3 4 5 

34- Preocupo-me com a possibilidade de não ser capaz de continuar a “ganhar   

      o pão” para a minha família 

1 2 3 4 5 

35- O ver-me dependente dos outros tem-me sido difícil de suportar 1 2 3 4 5 

36- Desde que fiquei doente não consigo evitar certos comportamentos de que  

      não gosto  

1 2 3 4 5 

37- Sinto que pouco posso esperar do meu futuro  1 2 3 4 5 

38- Acho que vou recuperar as minhas forças 1 2 3 4 5 

39- Desde que estou doente tenho sentido muitos medos 1 2 3 4 5 

40- Desde que fiquei doente sinto dificuldade em encontrar sentido para a  

      minha vida 

1 2 3 4 5 

41- Tenho dores que não me deixam descansar 1 2 3 4 5 

42- Tenho esperança de ainda vir a realizar os meus sonhos 1 2 3 4 5 

43- Desejaria que a minha família não sofresse tanto por eu estar doente 1 2 3 4 5 

44- Penso que vou melhorar 1 2 3 4 5 
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Por favor, confira se respondeu a todas as questões. 

 

 Muito obrigado pela sua colaboração!! 
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ANEXO 2. ESCALA DE COPING RELIGIOSO ESPIRITUAL ABREVIADA (CRE 

BREVE). PANZINI E BANDEIRA, 2005. 

Estamos interessados em saber o quanto você utiliza a religião e a espiritualidade 

para lidar com o estresse em sua vida. O estresse acontece quando você percebe que 

determinada situação é difícil ou problemática, porque vai além do que você julga capaz de 

suportar, ameaçando seu bem-estar. O câncer e a quimioterapia são considerados fontes de 

estresse neste estudo, podendo causar sofrimento físico, psicológico e emocional. 

As frases abaixo descrevem atitudes que podem ser tomadas em situações de 

estresse. Circule o número que melhor representa o quanto você fez ou não fez o que está 

escrito em cada frase, para lidar com o estresse provocado pelo câncer e pela 

quimioterapia. Ao ler as frases, entenda o significado da palavra Deus, segundo seu próprio 

sistema de crenças (aquilo que você acredita). 

Exemplo:  

Tentei dar sentido a situação através de Deus 

(1) Nem um pouco  (2) um pouco  (3) mais ou menos  (4) bastante  (5) muitíssimo 

1- Se você não tentou nem um pouco dar sentido à situação através de Deus, faça um 

círculo no número 1, 

Se você tentou um pouco circule o 2, 

Se você tentou mais ou menos circule o 3, 

Se você tentou bastante circule o 4,  

Se você tentou muitíssimo, circule o 5.  

 

 

01- Orei pelo bem-estar do outro. 1 2 3 4 5 

02- Procurei o amor e a proteção de Deus 1 2 3 4 5 

03- Não fiz muito, apenas esperei que Deus resolvesse meus problemas por 

mim. 

1 2 3 4 5 
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04- Procurei trabalhar pelo bem-estar social. 

 

1 2 3 4 5 

05- Procurei ou realizei tratamentos espirituais. 1 2 3 4 5 

06- Procurei em Deus força, apoio e proteção 1 2 3 4 5 

07- Senti insatisfação com os representantes religiosos de minha instituição. 1 2 3 4 5 

08- Pedi a Deus que me ajudasse a encontrar um novo propósito para a vida. 1 2 3 4 5 

09- Imaginei se Deus permitiu que isso me acontecesse por causa dos meus 

erros. 

1 2 3 4 5 

10- Realizei atos ou ritos espirituais. 1 2 3 4 5 

11- Tive dificuldades para receber conforto de minhas crenças religiosas. 1 2 3 4 5 

12- Fiz o melhor que pude e entreguei a situação Deus. 1 2 3 4 5 

13- Convenci-me que as forças do mal atuaram para tudo isso acontecer. 1 2 3 4 5 

14- Pratiquei atos de caridade moral e/ou material. 1 2 3 4 5 

15- Procurei me aconselhar com meu guia espiritual superior (anjo da guarda, 

mentor). 

1 2 3 4 5 

16- Voltei-me a Deus para encontrar uma nova direção na vida. 1 2 3 4 5 

17- Tentei lidar com meus sentimentos sem pedir ajuda a Deus. 1 2 3 4 5 

18- Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas. 1 2 3 4 5 

19- Fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado. 1 2 3 4 5 

20- Pedi a Deus para me ajudar a ser melhor e errar menos 1 2 3 4 5 

21- Pensei que o acontecido poderia me aproximar mais de Deus. 1 

 

2 3 4 5 

22- Não tentei lidar com a situação, apenas esperei que Deus levasse minhas 

preocupações embora. 

1 2 3 4 5 

23- Senti que o mal estava tentando me afastar de Deus. 1 2 3 4 5 

24- Entreguei a situação para Deus depois de fazer tudo que podia. 1 2 3 4 5 

25- Orei para descobrir o objetivo de minha vida 1 2 3 4 5 

26- Fui a um templo religioso 1 2 3 4 5 

27- Busquei a proteção e orientação de entidades espirituais (Santos, espíritos, 

orixás). 

1 2 3 4 5 

28- Imaginei se minha instituição religiosa tinha me abandonado. 1 2 3 4 5 

29- Procurei por um re-despertar espiritual. 1 2 3 4 5 
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30- Confiei que Deus estava comigo. 1 2 3 4 5 

31- Comprei ou assinei revistas periódicas que falavam sobre Deus e questões 

espirituais. 

1 2 3 4 5 

32- Pensei que Deus não existia 1 2 3 4 5 

33- Questionei se até Deus não tem limites. 1 2 3 4 5 

34- Busquei ajuda ou conforto na literatura religiosa. 1 2 3 4 5 

35- Pedi perdão pelos meus erros. 1 2 3 4 5 

36- Participei de sessões de cura espiritual. 1 2 3 4 5 

37- Questionei se Deus realmente se importava. 1 2 3 4 5 

38- Tentei fazer o melhor que podia e deixei Deus fazer o resto. 1 2 3 4 5 

39- Envolvi-me voluntariamente em atividades pelo bem do próximo. 1 2 3 4 5 

40- Ouvi e/ou cantei músicas religiosas. 1 2 3 4 5 

41- Sabia que não poderia dar conta da situação, então apenas esperei que 

Deus assumisse o controle. 

1 2 3 4 5 

42- Recebi ajuda através de imposição de mãos (passes, rezas, Reiki, 

magnetismo etc...)  

1 2 3 4 5 

43- Tentei lidar com a situação do meu jeito, sem a ajuda de Deus. 1 2 3 4 5 

44- Senti que meu grupo religioso parecia estar me rejeitando ou me 

ignorando. 

1 2 3 4 5 

45- Participei de práticas, atividades, ou festividades religiosas ou espirituais. 1 2 3 4 5 

46- Procurei auxílio nos livros sagrados. 1 2 3 4 5 

47- Tentei mudar meu caminho de vida e seguir um novo-  o caminho de Deus. 1 2 3 4 5 

48- Culpei Deus pela situação, por ter deixado isto acontecer. 1 2 3 4 5 

49- Refleti se não estava indo contra as leis de Deus e tentei modificar minha 

atitude. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UFF 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: ANÁLISE DO SOFRIMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER EM 

TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: ESTUDO DESCRITIVO  

Pesquisador: Ângelo Braga Mendonca Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 85411817.2.0000.5243 

Instituição Proponente: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.612.373 

Apresentação do Projeto: 

 

O sofrimento dos pacientes com câncer tem múltiplas dimensões, e envolvem aspectos físicos, 

socio relacionais, espirituais, psicológicos e emocionais. A atuação do enfermeiro nesta área deve, 

portanto, transcender o simples objetivo de controle dos efeitos tóxicos do tratamento, pois além 

do sofrimento físico experimentado, lidamos com o sofrimento espiritual, determinadas vezes mais 

difícil de ser manejado. Nos pacientes oncológicos a intensidade, a heterogeneidade e 

mutabilidade dos sintomas associados ao sofrimento físico não permitem sua dissociação dos 

fenômenos espirituais, e aponta para a necessidade de construir um melhor escopo de 

intervenções neste domínio. Para atingir os objetivos propostos, será realizado inicialmente uma 

entrevista fenomenológica com os participantes da pesquisa. Após a entrevista, os seguintes 

instrumentos para a coleta de dados quantitativos e qualitativos serão aplicados: Questionário 

Sociodemográfico e Clínico; Escala Visual Analógica de Dor- EVA; IESSD; Escala CRE Breve e 

um questionário com perguntas abertas e fechadas de cunho religioso/espiritual. Após obter a 

descrição do sofrimento de pacientes submetidos à quimioterapia, será elaborado um plano de 

intervenções de enfermagem sistematizado como produto final do estudo, construído a partir do 

significado desta experiência para os pacientes. Trata-se de um estudo descritivo misto, paralelo 

convergente.  
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A pesquisa descritiva, com abordagem quali-quantitativa, terá como referencial qualitativo a 

fenomenologia existencial de Merleau-Ponty, que tem como pretensão desvelar e compreender 

uma situação existencial vivida pelo homem. A pesquisa descritiva está interessada em descobrir 

e observar os fenômenos, procurando descrevê-los, classifica-los e interpreta-los. É o tipo de 

pesquisa onde se analisa, registra e interpreta os fatos permitindo que o pesquisador observe, 

conte, esboce, classifique e elucide o fenômeno de interesse. O objetivo da pesquisa qualitativa 

consiste no desenvolvimento de uma rica compreensão do fenômeno, da forma como existe e é 

construído pelo indivíduo em seu próprio contexto. Esta abordagem pretende elucidar e conhecer 

os complexos processos de constituição da subjetividade, complementando os pressupostos 

“quantitativos” de predição, descrição e controle. A pesquisa quantitativa visa a testagem de 

hipóteses, descrição e estabelecimento de correlações matemáticas e causais entre os fatos. 

Utiliza-se frequentemente de escalas e classificações nosográficas, atribuindo-se sua força a alta 

confiabilidade/reprodutibilidade de seus resultados. Recentemente, novas tendências têm 

apontado que a questão de pesquisa é que deve orientar a investigação, o modelo e os métodos 

empregados, rejeitando a escolha obrigatória entre métodos qualitativos e quantitativos. A visão 

de mundo pragmática baseia-se na utilização de diversas abordagens metodológicas, enfatizando 

o questionamento e a problemática de pesquisa para a valorização dos conhecimentos objetivos e 

subjetivos. Essa combinação de métodos possibilita uma complementaridade entre os dados 

quantitativos e qualitativos, fornecendo diferentes fotografias de uma mesma questão, observada 

sob ângulos diversos. Os dados serão analisados em conjunto para a obtenção de informações 

amplas e abrangentes em relação à questão de investigação. Permite que os pesquisadores 

rompam as limitações metodológicas dessas abordagens isoladas. Esse método de pesquisa 

também oportuniza o emprego da triangulação para a obtenção de informações densas e 

complexas, que não poderiam ser obtidas com a utilização isolada de somente um método. Se 

caracteriza por ser altamente “intuitivo”, e permitindo flexibilidade no ajuste de métodos 

tradicionais. Tal estratégia facilita o encontro de soluções mais criativas para questões de 

pesquisas complexas, como o sofrimento de pacientes em quimioterapia, que propomos estudar e 

esclarecer. Para responder a este problema de pesquisa procuramos unir dados qualitativos e 

quantitativos, buscando construir um quadro mais completo e contextualizado das experiências de 

sofrimento com a quimioterapia. Esta orientação metodológica é especialmente indicada por 

diminuir algumas fragilidades observadas na pesquisa qualitativa, como o viés de observações 

subjetivas realizadas pelo pesquisador e o pequeno número de participantes, permitindo certo 

grau de generalização das informações relacionadas ao sofrimento. A integração entre os dados 

ocorrerá na coleta, análise e discussão dos resultados, e se dará por meio do método 

triangulação.  
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Objetivo da Pesquisa: 

 

Objetivo Primário: 

•         Desvelar o significado do sofrimento vivenciado pelo paciente oncológico em tratamento 

quimioterápico, como subsídio para a sistematização da assistência de enfermagem na dimensão 

espiritual. 

 

Objetivo Secundário: 

1- Descrever a experiência subjetiva de sofrimento em pacientes oncológicos e correlações 

com o tratamento quimioterápico. 

2- Analisar o coping religioso/espiritual dos pacientes em sua experiência com o tratamento 

quimioterápico. 

3- Correlacionar o sofrimento dos pacientes ao estadiamento oncológico, performance status, 

tempo realizando quimioterapia na instituição e coping religioso/espiritual. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

A pesquisa não envolve danos físicos ou qualquer efeito colateral imprevisto. Apresenta riscos 

mínimos em razão das reações emocionais e psicológicas apresentadas pelos pacientes durante 

as entrevistas sobre sofrimento, espiritualidade e religião. Será realizado um contato prévio com o 

serviço de psicologia, solicitando avaliação e intervenção destes profissionais em caso de 

instabilidades emocionais no momento da entrevista. Providenciaremos assistência psicológica do 

próprio instituto caso ocorra necessidade de acolhimento e atendimento nesta área. Caso os 

pacientes se sintam inseguros diante do fato de estarem sozinhos com o entrevistador em uma 

sala, será permitida a presença de um familiar ou pessoa de confiança que o paciente indique. 

Durante a coleta de dados, se o paciente se sentir constrangido em responder qualquer item da 

pesquisa, este terá o apoio incondicional do entrevistador, garantindo sua plena liberdade de 

escolha e opção em responder ou não a qualquer questionamento. 

 

Benefícios: 

 

Indiretos: Os pacientes oncológicos atendidos no futuro serão beneficiados com o acesso a 

intervenções mais eficazes no domínio espiritual e religioso, resultando em alívio do sofrimento. 1- 

Sensação de conforto por poder discutir seus próprios problemas vivenciados com o câncer e o 

tratamento. 2- A pesquisa contribui para a auto avaliação da representação e significado da 

espiritualidade/religiosidade na vida dos participantes. 3- Aumento do conhecimento sobre si 

mesmo, condições para introspecção e reflexões pessoais. 4- As questões envolvendo 

espiritualidade/ religiosidade podem contribuir para que o participante encontre sua própria 

identidade pessoal e espiritual ao narrar suas experiências com a doença e o tratamento. 
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5- Satisfação por saber que a informação pode ajudar os pacientes que vivenciam os mesmos 

conflitos, e que contribuirão para aprimoramento do cuidado espiritual 6- Possibilitará a 

identificação de sofrimento espiritual/religioso, psicológico e emocional nos pacientes, que serão 

encaminhados para receber suporte e tratamento adequado. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

O estudo é descritivo, com abordagem quali-quantitativa e correlacional, envolvendo 80 

participantes. O INCA é a instituição coparticipante. Não há estudo de intervenção a ser testado. 

Trata-se de um estudo descritivo das experiências de sofrimento com o tratamento quimioterápico, 

de abordagem quali-quantitativa, com o método de estudo misto paralelo convergente. O 

investigador implementa as abordagens qualitativas e quantitativas simultaneamente durante uma 

mesma fase do processo de pesquisa, e mantém os elementos independentes na coleta e análise 

dos dados, misturando os resultados das duas abordagens somente na interpretação geral do 

estudo e conclusões. A hipótese a ser testada é a de que "Pacientes em tratamento 

quimioterápico com enfrentamento religioso positivo observado na escala CRE-Breve 

percepcionam menores níveis de sofrimento global no Inventário IESSD". A análise de riscos e 

benefícios é adequada. As pendências apontadas pelo CEP na sua avaliação inicial foram 

totalmente atendidas e o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Estão adequados 

 

 

Recomendações: 

Sem recomendações adicionais. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências ou 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_1028064.pdf 

13/04/2018 
12:33:14 

 Aceito 

TCLE/Termos 
de 
Assentimento/ 
Justificativa de 
Ausência 

tclenomodeloincanovo.doc 13/04/2018 
12:26:51 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Outros carta.docx 13/04/2018 
12:20:43 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Projeto 
Detalhado/ 
Brochura 
Investigador 

projetocepnovo.docx 13/04/2018 
12:19:46 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

formularioparasubmissaoestudosnoinca. 
pdf 

21/02/2018 
14:07:42 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

declaraoesdopesquisador.pdf 21/02/2018 
14:06:25 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

cartadeanuencianovadoinca.pdf 21/02/2018 
14:04:00 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 15/02/2018 
15:41:31 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Orçamento orcamento.docx 30/12/2017 
17:43:14 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Cronograma cronograma.docx 30/12/2017 
17:42:10 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

pdf7.pdf 30/12/2017 
17:39:34 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

pdf6.pdf 30/12/2017 
17:39:18 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

pdf5.pdf 30/12/2017 
17:38:53 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

pdf4.pdf 30/12/2017 
17:38:30 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

pdf3.pdf 30/12/2017 
17:38:14 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

pdf2.pdf 30/12/2017 
17:37:59 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

pdf1.pdf 30/12/2017 
17:37:33 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 
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Situação do Parecer:  

Aprovado        

 

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não 

 

 

NITEROI, 20 de abril de 2018 

 

 

Assinado por: 

José Carlos Carraro Eduardo 

(Coordenador) 
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 ANEXO 4 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP INCA 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Elaborado pela Instituição Coparticipante 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: ANÁLISE DO SOFRIMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER EM 

TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: ESTUDO DESCRITIVO  

Pesquisador: Angelo Braga Mendonca Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 85411817.2.3001.5274 

Instituição Proponente:Instituto Nacional de Câncer/ INCA/ RJ 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.657.077 

 

Apresentação do Projeto: 

- Conforme Parecer Consubstanciado do CEP-INCA de número 2.654.478, datado de 15 de Maio 

de 2018. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

- Conforme Parecer Consubstanciado do CEP-INCA de número 2.654.478, datado de 15 de Maio 

de 2018. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

- Conforme Parecer Consubstanciado do CEP-INCA de número 2.654.478, datado de 15 de Maio 

de 2018. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

- Conforme Parecer Consubstanciado do CEP-INCA de número 2.654.478, datado de 15 de Maio 

de 2018. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

- Conforme Parecer Consubstanciado do CEP-INCA de número 2.654.478, datado de 15 de Maio 

de 2018. 

 

Recomendações: 

Não se aplica. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

- Trata-se da análise das sugestões e pendências apontadas no Parecer Consubstanciado do 

CEP-INCA denúmero 2.654.478, datado de 15 de Maio de 2018: 

 

RECOMENDAÇÃO: 

No documento “projetocepnovo.docx” lê-se “Para o presente estudo, os participantes serão os 

pacientes onco-hematológicos do INCA- unidade HC-1, em tratamento quimioterápico no período 

de abril de 2018 a janeiro de 2019”. Recomenda-se limitar a população de estudo a um único tipo 

de neoplasia, visando minimizar eventuais fatores de confundimento decorrentes de abordagens 

terapêuticas e/ou comorbidades distintos. 

 

RESPOSTA: 

Na escolha dos participantes da pesquisa, não limitamos à população alvo a um diagnóstico e 

terapêutica, tendo em vista o enfoque qualitativo do método misto, analisado segundo a 

fenomenologia de Maurice Merleau Ponty.  A fenomenologia busca descobrir a essência e o 

significado do fenômeno como experimentado por pessoas, sobretudo em entrevistas detalhadas, 

extraídas de participantes que possam descrever a experiência vivida em profundidade. A fim de 

se obter dados ricos e abrangentes da experiência com o fenômeno em questão, opta-se na fase 

qualitativa do método misto, por uma amostragem que forneça uma variabilidade maior nas 

dimensões estudadas. O significado da experiência de sofrimento e avaliação dos aspectos 

espirituais, com pacientes em tratamento quimioterápico paliativo, curativo, adjuvante e 

neoadjuvante, é vantajoso e de interesse para o estudo. Possibilita a identificação de padrões 

importantes de enfrentamento em cada uma destas perspectivas de tratamento. 
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Na abordagem qualitativa, é útil porque fornece oportunidades de aprendizado a partir de 

informantes incomuns e extremos, que perpassam desde clientes com diagnóstico de doenças 

malignas de alto impacto, em termos de prognóstico, limitações físicas e prejuízos na dimensão 

espiritual, a diagnósticos com menores limitações, sócio-relacionais, psíquicas e físicas. Além de 

buscar participantes que tenham vivido a experiência-alvo (sofrimento experimentado com a 

quimioterapia), a pesquisa fenomenológica busca explorar a diversidade das experiências 

individuais. (Fundamentos de Pesquisa em enfermagem- Avaliação de evidências para a prática 

da enfermagem. 7 edição. Denise F. Polit e Cheryl Tatano Beck.) 

Para análise quantitativa, a pesquisa está, de forma preponderante, interessada nas correlações 

entre o coping religioso/espiritual (enfrentamento) obtido na escala CRE Breve e o nível de 

sofrimento avaliado no Inventário de Experiências Subjetivas na Doença (IESSD), a fim de 

verificar as relações estabelecidas entre a percepção de sofrimento (físico, existencial, sócio-

relacional, psicológico e experiências positivas de sofrimento) e coping religioso negativo ou 

positivo. 

 

PENDÊNCIA: 

Quanto aos instrumentos para a coleta de dados quantitativos e qualitativos: 

Solicita-se apresentar documento que comprove autorização para uso dos questionários propostos 

no estudo. 

 

RESPOSTA à pendência 1 de autorização para uso da escala R-COPE e Inventário de 

Experiências Subjetivas no questionário proposto. 

Foi enviado um e mail para o CEP (cep@inca.gov.br) com a autorização dos autores (via e-mail) 

para o uso da Escala e Inventário no dia 15/05/2018 às 16:35. 

Anexo o e-mail com pedido de autorização enviado aos autores e respectiva resposta. 

 

Segue abaixo: 

 

DE Denise Ruschel Bandeira <deniserbandeira@gmail.com> - 19/12/2017 PARA Angelo: 

 

Olá, Angelo, 
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Tudo bem? Obrigada pelo interesse na escala! 

 

Autorizo sim a mudança nas instruções.  Só percebi duas coisas: 

 

- Se vocês estão interessados no estresse causado pelo câncer/quimio, talvez fosse interessante 

que isso viesse no início da instrução. Por exemplo, depois de bem-estar poderia vir uma frase 

que dissesse que doenças e tratamentos podem representar situações de estresse. Então falar 

das frases e só que se espera da pessoa. 

 

E só uma sugestão. 

 

Boa sorte no estudo! 

 

De: <mgameiro@esenfc.pt> 

Data: 22 de dezembro de 2017 08:34 

Assunto: Re: IEESD 

 

Para: Angelo Braga Mendonca angeloprimax@gmail.com 

 

Caro Ângelo Braga Mendoça, 

 

Respondendo à sua solicitação, declaro que autorizo o uso do Inventário de Experiências 

Subjetivas na Doença (IESSD), nas condições que indica no mail em baixo. 

Para o efeito envio uma cópia em WORD, de modo a facilitar as necessárias adaptações. l 

Mais, solicito, por favor, que me envie a versão adaptada e, se possivel, os dados de validação. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

Manuel Gameiro 

RN, MCs, PhD 

Professor Coordenadora da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 
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Considerações Finais a critério do CEP: 

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (CEP-INCA), 

de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS Nº 466/2012 e na Norma Operacional 

CNS Nº 001/2013, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto. 

Ressalto o(a) pesquisador(a) responsável deverá apresentar relatórios semestrais a respeito do 

seu estudo. 

 

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_1118952.pdf 

15/05/2018 
19:08:15 

 Aceito 

Outros cartarespostacepinca.doc 15/05/2018 
19:00:52 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

declaraoesdopesquisador.pdf 24/04/2018 
21:13:37 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Cronograma cronogramacorrigido.docx 24/04/2018 
20:58:54 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

declaracaoemword.doc 24/04/2018 
20:53:34 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Outros formulariocorrigido3.pdf 24/04/2018 
20:43:31 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Outros formulariocorrigido2.pdf 24/04/2018 
20:42:47 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Outros formulariocorrigido1.pdf 24/04/2018 
20:41:50 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

tclenomodeloincanovo.doc 13/04/2018 
12:26:51 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Outros carta.docx 13/04/2018 
12:20:43 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 

Projeto 
Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

projetocepnovo.docx 13/04/2018 
12:19:46 

Angelo Braga 
Mendonca 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

RIO DE JANEIRO, 16 de Maio de 2018 

 

Assinado por: 

Carlos Henrique Debenedito Silva 

(Coordenador) 
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