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AMARO, Luana da Silva. Resiliência, Religiosidade e Sentido de Vida em mulheres com 
câncer de mama – 2014 – 142 p. Dissertação – Mestrado (Programa de Pós Graduação em 
Ciências das Religiões) Universidade Federal da Paraíba. 

RESUMO 

O Câncer de mama continua sendo uma das maiores causas de morte de pessoas do 
sexo feminino no mundo, mesmo com os grandes avanços terapêuticos. No Brasil, ele tem 
sido maior causa de óbitos na população feminina, principalmente na faixa etária entre 40 e 
69 anos. Além da incidência da enfermidade, nas últimas décadas, também são expressivas as 
características do tratamento o qual demanda, por vezes, um período considerável de 
hospitalização ou idas e vindas ao hospital, expõe a paciente a diversos procedimentos 
invasivos, dolorosos e desagradáveis tanto no âmbito físico quanto emocional. Sendo assim, o 
objetivo deste estudo é investigar os fatores que podem promover o comportamento resiliente 
em pacientes com câncer de mama, verificar junto às pacientes as formas de enfrentamento 
diante das crenças, comportamentos e afetos em relação à patologia e ao tratamento e analisar 
as possíveis relações entre religiosidade e sentido de vida no enfrentamento da doença. Trata-
se de uma pesquisa exploratória e descritiva com uma abordagem qualitativa e quantitativa. 
Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: o questionário sócio demográfico e 
de dados clínicos; a escala de Coping Religioso e Espiritual Abreviada - CRE BREVE, o 
Questionário do Sentido de Vida; a entrevista Semi-Estruturada baseada na modalidade da 
história oral temática e o Diário de Campo. A amostra foi composta por 50 pacientes de duas 
organizações não governamentais situadas na cidade de João Pessoa-PB, com média de idade 
de 46,34 anos. O tempo de diagnóstico esteve entre 2 e 6 meses (62%) e entre 7 e 12 meses 
(38%) e encontravam-se vivenciando algum tipo de terapêutica: 28 % estavam sob tratamento 
por quimioterapia; 24 % por hormonioterapia; 16% por radioterapia e 4% realizando a 
imunoterapia, após terem se submetido, ou não à mastectomia. Os resultados apontaram como 
fatores de Resiliência no presente estudo: o apoio oriundo da família, dos amigos, do Grupo 
de apoio à mulher com câncer; a percepção de que outras pessoas precisam delas e a 
espiritualidade/religiosidade, que estão agrupadas como realização de valores vivenciais. As 
participantes conseguiram ressignificar o momento que estavam vivendo, transformando 
características da personalidade e a visão de mundo alcançando, assim, a realização de valores 
atitudinais, encontrando sentido diante do sofrimento inevitável. Ficou evidente que as 
participantes utilizaram maior índice de Coping Religioso Espiritual positivo (M= 3,3 DP = 
0,6) que abrange estratégias que proporcionam efeito benéfico/positivo ao praticante, contudo, 
utilizaram o Coping Religioso Espiritual negativo em menor grau (M= 1,7 DP= 0,7). Os 
resultados também apontaram maior realização de sentido (M=6,0 DP=0,8). Indicando que as 
participantes embora estivessem vivenciando o processo de câncer de mama, conseguiram 
perceber sentido na vida. Foram encontradas algumas correlações entre o Coping Religioso 
Espiritual e o Sentido da Vida: a dimensão positiva desta escala, que aborda a busca de ajuda 
espiritual, correlacionou-se positivamente com o fator busca de sentido (r = 0,2; p<_0,05), 
assim como houve correlação entre o fator idade e a dimensão positiva do CRE: Oferta de 
ajuda ao outro, (r=0,2; p<0,05). Conclui-se que a espiritualidade/religiosidade nesta amostra, 
favoreceu uma nova percepção referente ao câncer de mama, alem de bem estar e esperança, 
bem como contribuiu para a ressignificação da vida das participantes. 

Palavras – Chave: Resiliência, Religiosidade, Câncer de mama, Sentido da Vida.



ABSTRACT 

AMARO, Luana da Silva. Resilience, Religiosity and Life Sense in women’s with breast 
cancer, 2014 –142 p. Dissertation (Master of Religions’s Science), Federal University of Paraíba 
– UFPB.

The breast cancer continues to be one of the top causes of death of female people in 
the world, even with the great therapeutic advancements. In Brazil, it has been the biggest 
cause of death in the female population, mainly in the age group between 40 and 69 years. 
Beyond the incidence of the infirmity, in the last decades, the characteristics of the treatment 
are also expressive, what demands, sometimes, a considerable period of hospitalization or 
forwards and backwards to the hospital, exposes the patient to diverse invasive procedures, 
which are painful and unpleasant in the physical and emotional ranges. Thus, the objective of 
this study is to investigate the factors that can promote a resilient behavior in patients with 
breast cancer, to verify with the patients the forms of confrontation in the face of beliefs, 
behaviors and affections in relation to the pathology and to the treatment and to analyze the 
possible relations between religiosity and life sense in the confront of the disease. It is an 
exploratory and descriptive research with a qualitative and quantitative approach. The 
instruments used to data collection were: the social demographic and clinic data questioning; 
the Coping Religioso and Espiritual Abreviada scale - CRE BREVE, the Life Sense 
Questioning; the Semi-Structured interview based on the modality of thematic oral history 
and the Field Diary. The sample was composed by 50 patients of two non-governmental 
organizations placed in the city of João Pessoa-PB, with 46,34 age average. The diagnostic 
time was between 2 and 6 months (62%) and between 7 and 12 months (38%), and they were 
having therapeutic treatments: 28% was receiving chemotherapy; 24% hormontherapy; 16% 
radiotherapy and 4% were realizing the immunotherapy, after to be, or not, submitted to 
mastectomy. The results pointed as factors of Resilience in the present study: the support 
from family, friends and the support Group to woman with cancer; the perception that other 
people need them and the spirituality/religiosity, which are grouped as realization of living 
values. The patients were able to redefine the moment they were living, transforming the 
personality characteristics and the world vision, achieving the realization of attitudinal values, 
finding sense in front of the inevitable suffering. It was evident that the participants used a 
higher grade of Coping Religioso and Espiritual positive (M= 3,3 DP = 0,6) which 
contemplates strategies that provide  benefic/positive effect to the practitioner, however, they 
used the Coping Religioso and Espiritual negative in lesser extent (M= 1,7 DP= 0,7). The 
results also pointed a higher realization of sense (M=6,0 DP=0,8). Indicating that the 
participants despite living the process or breast cancer, could perceive sense in life. Some 
correlations between the Coping Religioso and Espiritual and the Life Sense were found: the 
positive dimension of this scale, which approaches the spiritual seeking care, was correlated 
positively with the factor sense seeking (r = 0,2; p<_0,05), as well as there was a correlation 
between the factor age and the positive dimension of CRE: Offer to help others, (r=0,2; 
p<0,05). It concludes that the spirituality/religiosity in this sample, favored a new perception 
referent to the breast cancer, beyond well-being and hope, and it contributed to the re-
signification of the participants life. 

Key-words: Resilience, Religiosity, Breast cancer, Life Sense.
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INTRODUÇÃO 

Desde há muito tempo falar sobre câncer é um desafio, pois consiste em abordar algo 

cujo dimensionamento traz uma conotação de finitude. A percepção do sofrimento gerado 

pela doença é tangível simplesmente pela evocação do termo: câncer. São vários os estudos 

que abordam como os pacientes oncológicos representam a doença no seu imaginário 

apontando o medo de morrer como primeiro pensamento ao receber o diagnóstico (SILVA, 

2008; BELINI, 2011; MACIEL; SÁ-SERAFIM, 2013). A título de exemplo, mediante a um 

breve levantamento bibliográfico através das bases de dados da Scielo, Medline e Lilacs, no 

período de 2008 a 2013, 100 estudos referentes ao câncer de mama foram publicados  

enfatizando o impacto do diagnóstico, qualidade de vida, representações sociais da patologia 

para a mulher, entre outros.  

Tempos atrás as pessoas sequer pronunciavam o nome Câncer para designar a doença, 

fazendo referências por expressões que simplesmente a negavam como: aquela doença, a 

doença má, doença maligna ou CA. Apesar do avanço do combate e da compreensão mais 

apurada da patologia, ainda hoje, a representação de terminalidade que o termo evoca é 

inquestionável, como afirma Angerami (2013).  

O câncer é uma doença causada pela proliferação de células, que em vez de morrer 

naturalmente, desenvolvem-se sem cessar. A doença traz diversas implicações na vida do 

paciente e de sua família, e simplesmente esse diagnóstico, por mais que se conquistem 

avanços na medicina oncológica, implica em rearranjos para todas as partes envolvidas 

(ANGERAMI, 2013). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde OMS (2003) a patologia foi 

amplamente considerada como uma doença típica de países desenvolvidos e com grandes 

recursos financeiros, contudo, há aproximadamente quatro décadas, a situação vem mudando 

e a maior parte do ônus global do câncer pode ser observada em países em desenvolvimento, 

principalmente naqueles com pouco e médios recursos. Sendo assim, nos últimos quarenta 

anos, o câncer ganhou uma dimensão maior convertendo-se em um evidente problema de 

saúde pública mundial.  

Frente aos estudos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimou-se 

que no ano de 2030, pode-se esperar, no cenário mundial, 27 milhões de casos incidentes de 
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câncer, 17 milhões de morte por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com 

câncer (INCA, 2012). 

Estar acometido por este tipo de patologia é um evento não esperado e não desejado, 

que implica na exposição do indivíduo, à vulnerabilidade física, social e psicológica, 

resultante de uma gama de fatores, tais como: a gravidade da patologia, o estigma social 

vinculado à doença, os efeitos colaterais e as restrições ambientais impostas pelo tratamento. 

Trata-se de uma realidade dolorosa, da qual emanam inúmeras reações que permeiam o 

desespero ou a aceitação por parte dos que se descobrem doentes. 

Dentre todos os tipos de câncer existentes, o presente trabalho aborda o câncer de 

mama na mulher, por ser este um dos cânceres com alta frequência em todo o mundo tanto em 

países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Este tipo de câncer continua 

sendo as maiores causas de morte de pessoas do sexo feminino no mundo, mesmo com os 

grandes avanços terapêuticos. No Brasil, por exemplo, o câncer de mama é a maior causa de 

óbitos na população feminina, principalmente na faixa etária entre 40 e 69 anos (BRASIL, 

2012). 

Neste contexto, além da incidência da enfermidade, nas últimas décadas, também são 

expressivas as características do tratamento o qual demandam, por vezes, um período 

considerável de hospitalização ou idas e vindas ao hospital, expõe a paciente a diversos 

procedimentos invasivos, dolorosos e desagradáveis tanto no âmbito físico quanto emocional.  

Por este motivo é o tipo de patologia mais temida pelas mulheres, devido à sua alta frequência 

e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos, uma vez que afeta a sexualidade e a própria 

imagem pessoal, como expressam os estudos de Maciel; Sa-Serafim (2013).  

Além disto, aparecem os efeitos adversos decorrentes da radioatividade e/ou das 

substâncias químicas usadas no tratamento, que podem desencadear desde os sintomas de 

náuseas ou vômitos, até a perda dos cabelos, que além de todos os transtornos já citados, 

podem induzir o sentimento de vergonha e de inferioridade. 

Compreendendo as mudanças que a paciente passa a lidar no processo de tratamento 

do câncer e o impacto emocional ao receber o diagnóstico, torna-se relevante investigar os 

fatores que favorecem um comportamento resiliente, ou seja, o que favorece a capacidade de 

enfrentar a patologia de forma positiva, visto que todo este conjunto de alterações pode 

facilitar o surgimento de vários sentimentos negativos que refletem na forma de encarar o 

processo do tratamento.  
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O diagnóstico deste tipo de patologia equivale dizer a mulher que ela irá necessitar de 

uma forma diferenciada de percepção do contexto para lidar com as adversidades 

aglomeradas nesse processo como diz Angerami (2013) baseado em sua experiência clínica 

com mulheres mastectomizadas. Sendo assim a Resiliência passa a adquirir um caráter 

necessário, pois ela é entendida como a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser 

fortalecido ou transformado por experiências de adversidade, como o surgimento de doenças 

(MELILLO; OJEDA 2005). 

Concomitantemente, vários estudos (GUIMARÃES; AVEZUM, 2007; STROPPA- 

ALMEIDA, 2008) demonstram que os caminhos da espiritualidade e/ou religiosidade são 

buscados em situações extremas de desespero, e ao se buscar uma espiritualidade vinculada 

ou não a religião, muita pessoas acometidas pelo câncer procuram não apenas a superação 

e/ou cura da patologia, como também a superação da morte. Pargament (1997) concorda com 

esta ideia quando explica que a dimensão religiosa é acessível e disponível no momento em 

que os limites pessoais são ultrapassados. 

Sendo assim, nota-se que as crenças religiosas bem como a presença de espiritualidade 

influenciam o modo como as pessoas lidam com situações de estresse, sofrimento e 

problemas vitais, ou seja, a religiosidade aliada ou não com a espiritualidade pode 

proporcionar à pessoa maior aceitação, firmeza, adaptação e/ou enfrentamento de situações 

difíceis de vida, gerando paz, autoconfiança, perdão, e uma imagem positiva de si mesmo 

(MOREIRA; NETO; KOENIG, 2006). 

 Panzini e Bandeira (2005) também contribuem com os estudos na área da religião e 

saúde através das pesquisas sobre Coping Religioso Espiritual que pode ser definido como o 

conjunto de estratégias utilizadas por um indivíduo dentro de uma espiritualidade e/ou 

religiosidade para se adaptar a circunstâncias de vida adversas ou estressantes. Logo, verifica-

se através da literatura a associação entre espiritualidade/religiosidade como forma de 

Resiliência. 

A motivação para este estudo iniciou-se em 2010, no último período do curso de 

Psicologia quando a atuei como estagiária na área da psicologia hospitalar em um Hospital 

Público na cidade de João Pessoa.  

Nessa prática, observei que os pacientes acometidos por alguma doença crônica se 

fragilizavam mais do que outros durante o tratamento, logo surgiram os questionamentos 

sobre o que fazia alguns pacientes apresentarem otimismo no percurso do tratamento 
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enquanto outros não encontravam esperança de chegar até o fim da terapêutica indicada. No 

decorrer do estágio passei a perceber alguns discursos repetitivos vindo dos pacientes, que 

apontava algum tipo de espiritualidade no processo do tratamento, como o apreciar pinturas, 

contemplar a natureza, a fazer meditação e/ou preces. Observei ainda que aqueles que tinham 

este tipo de fala apresentavam uma forma positiva de lidar com a dor.  

Nesse ínterim passei a construir meu Trabalho de Conclusão de Curso pesquisando os 

fatores que promoviam a Resiliência na recuperação de pacientes, optando pela investigação 

do que faz uma mulher com câncer de mama enfrentar o tratamento com êxito, superando 

cada fase. Foi assim que surgiu a pesquisa intitulada de Resiliência na recuperação de 

pacientes com câncer de mama: levantamentos de fatores que facilitam o processo, na 

experiência de cada participante (AMARO, 2010). 

Ao analisar os resultados foram encontrados os fatores espiritualidade/religiosidade e 

sentido de vida entre os mecanismos que promoviam o comportamento resiliente. Depois de 

algum tempo senti interesse em aprofundar a temática utilizando uma amostra maior e desta 

vez, investigando as relações existentes entre religiosidade e sentido de vida, então, conheci a 

linha de pesquisa Espiritualidade e Saúde no Programa de Pós-graduação em Ciências das 

Religiões.  

Comecei a participar do grupo Nous coordenado pelo Prof. Dr Thiago Aquino onde 

tive contato com o estudo mais aprofundado sobre o sentido de vida e as produções de Viktor 

Frankl, um dos teóricos da psicologia fundador da Logoterapia e Análise Existencial, o qual 

considera a vontade de sentido como a força motriz do ser humano e destaca a dimensão 

espiritual do homem. Diante das leituras observei os conceitos e características de Resiliência 

na biografia de Viktor Frankl e passei a estudar a temática sob a perspectiva da Logoterapia. 

Ainda na vivência com o grupo tive conhecimento dos trabalhos orientados pela Profª 

Dra. Berta Lúcia Klüppel sobre a espiritualidade e saúde, percebi que vários autores já haviam 

publicado excelentes trabalhos a respeito do mesmo tema, o que me inquietou e me fez refletir 

de forma mais apurada sobre a relação espiritualidade, sentido de vida e resiliência, surgindo 

os seguintes questionamentos: Quais os fatores que podem promover a capacidade da mulher 

enfrentar o diagnóstico de câncer de mama de forma positiva? Existem relações entre possuir 

uma religião e um sentido de vida no enfrentamento do diagnóstico e tratamento do câncer de 

mama? Frente às inquietações diante das leituras realizadas, surgiram os seguintes objetivos 

no presente trabalho: 
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Objetivo Geral: Investigar que fatores podem promover o comportamento resiliente 

em pacientes com câncer de mama. 

• Objetivos Específicos: Verificar junto às pacientes com câncer de mama as 

formas de enfrentamento diante das crenças, comportamentos e afetos em 

relação à patologia e ao tratamento; 

• Identificar fatores que dificultam e que facilitam a Resiliência na situação da 

doença; 

• Analisar as possíveis relações entre Religiosidade e Sentido de Vida no 

enfrentamento da patologia; 

O trabalho está divido em cinco capítulos. No primeiro disserta-se acerca do câncer de 

forma geral, em seguida aborda-se a glândula mamária para chegar a um entendimento do 

câncer de mama. Explana-se sobre os tratamentos que são utilizados, finalizando com as 

concepções da Resiliência frente à vivência da doença. 

No segundo capítulo abordam-se os aspectos conceituais da Religião e seu impacto na 

saúde fundamentado em pesquisas empíricas já realizadas. Destacam-se as diferenças entre 

religiosidade e espiritualidade e os aspectos conceituais do coping (enfrentamento) religioso 

espiritual no processo saúde doença, bem como enfatiza-se o coping religioso espiritual em 

mulheres com câncer de mama. 

 O terceiro capítulo por sua vez, descreve os princípios da Logoterapia e Análise 

Existencial baseando-se nos estudos de Viktor Emil Frankl, seus pressupostos sobre sentido 

da vida, sentido do sofrimento, visão de homem, do mundo, sua visão religiosa e a Resiliência 

na perspectiva da Logoterapia. Posteriormente são expostos os aspectos metodológicos, os 

resultados discutidos, e por fim, as considerações finais desta pesquisa.
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CAPÍTULO 1 - O CÂNCER

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos conceituais do câncer de uma forma 

geral, sua incidência, compreendendo em seguida a glândula mamária para chegarmos a um 

entendimento sobre o câncer de mama, os aspectos psicossociais da patologia, as formas de 

tratamento e a Resiliência diante da problemática. 

1.1 Aspectos conceituais, significados e interpretações. 

O câncer é uma patologia causada pela proliferação celular desordenada. Ele ocorre 

como resultado de alterações genéticas no metabolismo e em processos básicos que controlam 

o crescimento e multiplicação das células (MACIEL; SA-SERAFIM, 2013). 

De acordo com o Ministério de Saúde (2002), câncer é o nome dado a um conjunto 

doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células as quais invadem os 

tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, em um processo 

denominado metástase. O câncer se origina nos genes de uma única célula, a qual se 

multiplica rapidamente formando uma massa anormal de tecido cujo crescimento ultrapassa e 

se torna descoordenado em relação aos tecidos normais, formando assim os tumores ou 

neoplasias malignas (BRAZ, 2001; YAMAGUCHI, 2002). 

A raiz etimológica da palavra “câncer” vem do grego Karkinos, que significa 

“caranguejo” ou “garras”, essa associação com o caranguejo implica em dizer que a patologia 

aprisiona sua vítima, assim como faz o crustáceo (MACIEL; SA-SERAFIM, 2013; 

AGERAMI, 2013). Já Chiattone (1996) e Silva (2005) ressaltam que o nome deve-se à 

semelhança entre as veias ao redor do tumor e as patas do caranguejo. Torres (1999) também 

colabora com esta relação afirmando que a simbolização pela figura do crustáceo deve-se ao 

fato de ser este um animal que, assim como a doença, vive sempre em profundidade, invisível, 

se deslocando de maneira característica: de lado, mal- ordenado e imprevisível, sendo 

agressivo e, quando se apodera de sua presa, tortura-a até a morte. 

Angerami (2013) refere que, no Brasil, quando se pronuncia a palavra câncer não há 

associação de imediato à figura do crustáceo, tal como ocorre na Europa onde essa definição 

teve lugar. 

Câncer no Brasil é pouco associado ao crustáceo que originalmente cede-
lhe o nome. Ao contrário, ao citarmos essa palavra, ou estamos fazendo alusão à 
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doença, ou então ao signo do horóscopo também definido por câncer (...) Essa 
dissociação está relacionada ao fato de que no Brasil não se chama caranguejo de 
câncer como acontece na Europa, daí talvez a pouca associação do crustáceo com a 
definição da patologia. Essa dissociação, no entanto, não deixa de fazer da definição 
do câncer algo letal e que, na maioria das vezes, aprisiona suas vítimas até a morte 
(ANGERAMI, 2013, p. 32-33.). 

O câncer é uma doença antiga, existindo registro de sua presença desde os mais 

remotos anos da história, na forma de osteoma, localizado na vértebra de um dinossauro, que 

viveu há 50 milhões de anos. Foram encontrados documentos na literatura hindu e persa que 

demonstraram conhecimentos rudimentares sobre a patologia (SILVA, 2005). 

Trincaus (2005) revela em seu trabalho que os árabes entre os séculos X e XIII, já 

descreviam teorias sobre o câncer e os franceses e italianos nos séculos XII a XIV já 

extirpavam tumores. A partir do Séc XIX ocorreram avanços mais significativos sobre a 

enfermidade. Os registros mais antigos da doença são conferidos a Hipócrates (460 a C), 

contudo a sua característica destruidora foi citada por Galeno, médico grego que foi o 

primeiro a classificar os tumores de pele em malignos e benignos (TRINCAUS, 2005; 

SILVA; SILVA, 2005). Somente no Séc. XIX, com a evolução da ciência, adveio a 

descoberta da célula e, com isso, os avanços na oncologia. 

No século XIX e primeiras décadas século XX, o câncer era considerado contagioso e 

sua origem estava associada à falta de limpeza, sujeira física e moral. A imundície das 

cozinhas, a sujeira das fábricas, a desordem verificada nas ruas das cidades, povoadas de cães 

e gatos vadios, a proliferação de ratos e insetos daninhos por toda a cidade, compunham um 

quadro deprimente, provocando toda sorte de doenças, entre as quais, acreditava-se, estava o 

câncer. Além disso, concebia-se que a doença poderia ser contagiosa entre os amantes dos 

excessos do prazer, principalmente no caso das mulheres, nas quais o adoecimento era 

resultado de “pecados e vícios”, em especial nas práticas sexuais (SANT’ANNA, 2000). 

A patologia também foi considerada um castigo através do qual o doente poderia 

alcançar sua redenção, a libertação dos pecados caso conseguisse suportar com resignação o 

sofrimento causado pela doença. 

Tal como a sífilis, o câncer parecia um castigo; mas, ao mesmo tempo, ele 
foi durante séculos, considerado um mau redentor. Enfrentar o câncer de mama, por 
exemplo, implicava, acima de todas as preces e “benzendeiras”, em suportar 
heroicamente todo o sofrimento, até o momento da morte. Por conseguinte, o corpo 
sofredor da mulher parecia atingir qualquer coisa da ordem do sagrado (SANT’ 
ANNA, 2000, p. 47). 
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Contudo nos anos de 1930 e 1940, outros fatores predisponentes do câncer começaram 

a ser sublinhados na tentativa de explicar sua origem, tais como a ingestão de alimentos com 

produtos químicos, o hábito de fumar, o excesso de trabalho e o aumento das preocupações 

cotidianas (SANT’ANNA, 2000). 

Seguindo este percurso histórico de acordo com a autora supracitada, a partir dos anos 

1950, começou a serem observados grandes avanços nos métodos de diagnóstico e tratamento 

que possibilitaram o aumento de sobrevida dos pacientes. 

A noção moralizadora do câncer como castigo que repara o pecado foi sendo 

gradativamente substituída, mas não integralmente, pela noção de que a doença expressa o 

caráter do paciente. Se antes a doença era vista como uma consequência de conduta 

desregrada do indivíduo, cujos comportamentos e emoções eram desmedidos, agora a causa 

estaria relacionada justamente com a contenção do desejo ou a inexpressividade das emoções 

(SANT’ANNA, 2000). 

Já nos anos 60 e 70 foi intensificada a ideia de que fatores psicológicos estavam 

associados ao surgimento do câncer. Palmeira (1997) assinala que os fatores da “esfera 

psíquica” mais frequentemente estudados e considerados como implicados na carcinogênese 

podem ser reunidos em dois grupos genéricos. No primeiro estão os estados disfóricos 

(depressão, tristeza, infelicidade, abatimento, desânimo, desesperança, desamparo e 

desapontamento) e de ansiedade, juntamente com situações traumáticas envolvendo perdas e 

privações. No segundo, estão os fatores definidos por características de personalidade e de 

enfrentamento da doença, que variam segundo os pressupostos teóricos adotados. Nesta 

concepção sobre o desenvolvimento do câncer, o aspecto pessoal e emocional passou a ser o 

centro das pesquisas, revelando os fatores psicossomáticos na etiologia do câncer, tais como 

inabilidade de expressar emoções, sentimentos hostis e o processo adaptativo difícil frente às 

situações estressoras, como componentes que contribuem para desencadear e disseminar a 

doença (PALMEIRA, 1997; CARVALHO, 2002; SILVA; SILVA, 2005). 

Sendo assim, de acordo com este entendimento, o indivíduo que teria predisposição 

para o câncer apresentaria uma personalidade marcada pela passividade, pouca emotividade, 

regularidade dos hábitos, baixa agressividade ou negação da hostilidade, depressão e 

dificuldade na formulação de vínculos afetivos (TAVARES; TRAD, 2005). 

LeShan (1992) ao realizar um trabalho durante aproximadamente 25 anos com 

pacientes terminais e estudos sobre a personalidade dos portadores do câncer, observou que, 
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geralmente, o paciente oncológico possui vulnerabilidade de adquirir a doença. Para assegurar 

este argumento o autor verificou que, entre os pacientes portadores de câncer, a perda do 

sentido da vida ocorreu um pouco antes do surgimento dos sintomas, bem como, identificou 

que os portadores eram indivíduos incapazes de demonstrar raiva ou resentimento. 

Simonton; Simonton e Creighton (1987) contribuem com esta vertente. Eles 

asseguram que os sentimentos são capazes de restaurar o sistema imunológico comprometido, 

sendo assim considerado um importante mecanismo para mobilizar a capacidade de auto-cura. 

O relato de que os estados emocionais provavelmente se relacionam com o surgimento 

de muitas doenças como o câncer, já existe há cerca de mil anos na medicina chinesa. Já na 

antiguidade ocidental se fazia o mesmo tipo de observação, e encontram-se, ao longo dos 

tempos, muitas referências de que o câncer é uma doença psicossomática, que tem seu 

surgimento ligado a traumas específicos e a condições psicológicas, como elevada ansiedade, 

desapontamentos, etc (CARVALHO, 2002). 

Cardozo (2002) relata que perdas anteriores, quando não ressignificadas e muito 

sentidas pelo paciente, podem estar associadas ao aparecimento de doenças crônicas. A 

suscetibilidade de contrair certas patologias pode advir de processos de estresse psicossocial. 

O estresse crônico e sentimentos negativos são apontados como inibidores do sistema 

imunológico, interagindo assim no desenvolvimento da doença (MOREIRA, 1992). 

Numa perspectiva biológica acerca da etiologia da doença e sua ligação com os 

aspectos psicossomáticos está a explicação que o sistema imune, juntamente com os sistemas 

endócrino e nervoso, é visto como o guardião do organismo, podendo agir na destruição de 

células cancerosas através das células NK (natural killer), elas estão relacionadas a um 

mecanismo de vigilância imunológica, que tem a capacidade de oferecer resistência ao 

crescimento tumoral, agindo como fator protetor à doença ou contribuindo para a recuperação 

da saúde. Desta forma, tais células atuam como um mecanismo de defesa corporal que exerce 

função de vigiar o surgimento das células anormais, destruindo-as. O fato de viver situações 

negativas, tais como perda e abandono, reduzem o número e nível de atividade dos linfócitos 

T e das células NK, diminuindo a resposta imune do organismo e aumentando a probabilidade 

da ocorrência do câncer (KIESSLING; KLEIN; WIQZELL, 1975).  

Atualmente, além dos elementos psicológicos na predisposição para a patologia, a 

atenção se volta para a interação de alguns agentes, como fatores genéticos, história familiar, 

ingestão de substâncias químicas, estilo de vida como hábitos alimentares e fatores ambientais 
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como, por exemplo, a exposição a altas doses de uma substância carcinógena, superando a 

herança genética de resistência (BRASIL, 2012). 

Não existe um padrão de câncer, pois além dos tipos diferentes de tumores e 

envolvimentos orgânicos, existem também consequências diferentes da doença que 

dependerão da localização, do estágio da patologia e do tratamento (PENNA, 2004; SILVA, 

2010). 

Entendendo que o Câncer pode surgir em diversos órgãos, neste trabalho será 

enfatizada a mama, pois além de desempenharem um papel fisiológico ao longo do 

desenvolvimento feminino, simbolizam a maternidade e a capacidade de prover alimento, 

representam culturalmente, um símbolo de sensualidade, feminilidade, estética e sexualidade, 

estes fatores relacionam-se a repercussão do diagnóstico do câncer de mama para a vida da 

mulher (VIEIRA; QUEIROZ, 2006; BERGAMASCO; ANGELO, 2001; SILVA; SANTOS, 

2008). 

1.2 A Glândula Mamária (GM) 

A glândula mamária (GM) é um órgão par, situa-se na parede anterior do tórax, na 

parte superior e está apoiada sobre o músculo peitoral maior; se estende da segunda à sexta 

costela no plano vertical e do esterno à linha axilar anterior no plano horizontal. É formada 

por tecido fibroso e por tecido gorduroso entre os lobos (PINOTTI, 1991). 

Ela é uma das mais importantes glândulas acessórias da pele dos mamíferos, tem 

importância fundamental na manutenção das espécies, pela propriedade de produzir o leite, 

que alimenta os recém-natos (COWIE, 1974; BEER et al., 1974; WAKSMAN, 1979, et al., 

citados por KLÜPPEL, 1999).  

Klüppel (1999) em sua revisão bibliográfica acerca da GM expõe que na segunda 

metade do período fetal, a aréola e o mamilo se diferenciam e os cordões epiteliais tornam-se 

canalizados, formando o sistema ductal primário e os ácinos lobulares. A partir do 

nascimento, ductos rudimentares espalham-se numa pequena área em forma de leque, nas 

proximidades da região do mamilo e da aréola. As ramificações progressivas dos canais 

mamários, subsequentemente, processam-se em um ritmo muito lento até a puberdade 

(SALAZAR; TOBON; JOSIMOVICH, 1975). 
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Na mulher, o desenvolvimento mamário é rigorosamente controlado pelo ovário, pode 

ser definido por vários parâmetros, como por exemplo, a aparência externa, área total, 

volume, grau de ramificações, número de estruturas presentes na glândula mamária e grau de 

diferenciação das estruturas individuais, ou seja, lóbulos e alvéolos (RUSSO et al., 2000).  

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado por Russo e Russo (1987) o 

desenvolvimento ductal normal requer a presença de estrógeno e progesterona, os dois 

hormônios esteróides ovarianos que atuam na glândula mamária por meio de seus receptores 

específicos. Com a aproximação da puberdade, a mama demonstra um aumento tanto na 

atividade do epitélio glandular quanto no estroma circundante. Seu aumento de tamanho é 

devido ao crescimento e divisão dos pequenos feixes de ductos primários originados durante a 

vida intrauterina das invaginações do ectoderma superficial. Logo, o desenvolvimento da 

glândula mamária e a sua formação iniciam-se na fase pré-puberal, continuam durante a 

puberdade e se mantém na vida adulta.  

Visto que a mama é bastante sensível às alterações dos hormônios, percebe-se um 

desequilíbrio do órgão, o que reforça a hipótese de que há uma relação entre o estado 

endócrino e o câncer de mama, sendo os hormônios sexuais atuantes na formação de tumores 

(MATIAS; OLIVEIRA; MARANHÃO, 1999). 

 Campos e Hortobagy (1991) ressaltam que alguns hormônios naturais mesmo não 

sendo carcinogênicos, têm a função de inibir a ação imune do organismo, favorecendo o 

surgimento de tumores e metástases, indicando assim o papel da imunovigilância na 

preservação do desenvolvimento tumoral.  

1.2.1 CÂNCER DE MAMA 

O câncer de mama ou carcinoma mamário é o tipo de neoplasia maligna mais comum 

na população feminina de diversos países. No Brasil, ele é o mais prevalente no sexo 

feminino, entre 40 e 69 anos, sendo a maior causa de morte por câncer entre as mulheres. As 

taxas de incidência aumentam a cada ano como reflexo da tendência global à predominância 

de estilos de vida que fomentam a exposição a fatores de risco (INCA, 2013). 

 Em 2012, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) a estimativa foi de 52.680 

casos novos de câncer de mama para o biênio (2012-2013), com um risco esperado de 52 

casos a cada 100 mil mulheres, no Brasil.  
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De acordo com Bonadadonna; Hortogagy e Gianni (1997) a patologia é o resultado da 

multiplicação descontrolada das células malignas as quais se acumulam formando o tumor, e 

invadem os tecidos vizinhos; tais células adquirem capacidade de se desprender do tumor e 

migrar, chegando a órgãos distantes, constituindo as metástases. Tais células perdem sua 

função especializada e, à medida que substituem as células normais, comprometem a função 

do órgão afetado. O tempo médio para ocorrer a duplicação celular, no câncer de mama, é de 

cem dias. 

O tumor pode ser palpável quando atinge um centímetro (cm) de diâmetro. Uma esfera 

de um cm contém aproximadamente um bilhão de células que é o resultado de 30 duplicações 

celulares. Portanto, uma célula maligna poderá levar em torno de dez anos para se tornar um 

tumor de um cm (BONADONNA; HORTOBAGYI; GIANNI, 1997). Ele geralmente aparece 

em forma de nódulo, frequentemente, pode ser identificado pela prática do autoexame, exame 

físico ou por meio de exames complementares, como a ultrassonografia ou a mamografia 

(LOPES et al., 2005). 

A formação dos tumores pode ocorrer em qualquer local da mama, contudo, a maioria 

apresenta-se no quadrante superior externo, onde se encontra a maior parte do tecido mamário 

(COELHO, 2004). Após a formação, o processo de desenvolvimento do câncer de mama 

contempla vários estágios e uma sequência de eventos decorrentes do desequilíbrio entre o 

oncogenes1 e os genes supressores que, consequentemente, provocam alterações no controle 

da proliferação celular, o que favorece a multiplicação anormal das células (BARROS, 2001). 

Os principais tipos de câncer de mama são: carcinoma in situ, que é a forma não 

invasiva, sendo considerado o estágio zero da doença; carcinoma ductal in situ, é aquele que 

não invadiu a membrana basal e, portanto, não tem capacidade de enviar êmbolos para o 

sistema vascular; carcinoma lobuar in situ; carcinoma de Paget (essa é uma lesão especial que, 

frequentemente, se manifesta como dermatite eczematóide unilateral da papila mamária, por 

isto ela deve sempre merecer certo grau de suspeição); carcinoma inflamatório (é uma forma 

especial de tumor caracterizada pelo comprometimento difuso da mama, que adquire 

características de inflamação. Clinicamente, a pele apresenta calor, rubor e edema, lembrando 

���������������������������������������� �������������������
�
�Oncogenes é a denominação dada aos genes relacionados com o surgimento de tumores, sejam malignos ou 

benignos, bem como genes que quando deixam de funcionar normalmente, transformam uma célula normal 
numa célula cancerosa (SCHÜLLER; FAGUNDES, 1998). 
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a casca de uma laranja). Carcinoma ductal infiltrante; carcinoma lobular infiltrante e medular 

(INCA, 2013). 

O diagnóstico precoce, em etapa inicial da formação do carcinoma mamário, pode 

contribuir para um bom prognóstico, sendo imprescindível para reduzir a mortalidade, 

possibilitar a utilização de medidas conservadoras do órgão afetado, bem como produzir 

melhoras na qualidade de vida da paciente e no enfrentamento da patologia. Mas, no Brasil, a 

maioria dos casos são diagnosticados em estágios avançados (III e IV), correspondendo 

aproximadamente a 60 % dos diagnósticos. Em tais condições, observa-se uma diminuição 

das chances de sobrevida, comprometimento dos resultados do tratamento e, 

consequentemente, perda na qualidade de vida das pacientes (MAKLUFF, DIAS; BARRA, 

2006; MACIEL; SA-SERAFIM, 2013). 

Vieira e Queiroz (2006) mostram que a descoberta do câncer de mama ainda é 

encarada como uma sentença de morte, uma vez que essa neoplasia é culturalmente 

representada como uma doença terminal, de modo que a confirmação do diagnóstico gera 

dúvidas com relação à eficácia do tratamento, reflexão sobre o sentido e o significado das 

mamas, além de questionamentos sobre a própria existência e as consequências para a 

sexualidade e para a realização das atividades laborais e cotidianas. 

Ao incidir sobre o símbolo da feminilidade, a notícia do diagnóstico atravessa a 

singularidade da pessoa que adoece, fragiliza os familiares e amigos e afeta a relação que a 

mulher tem com seu corpo e com o seu psiquismo. Bellini (2011) levanta uma reflexão acerca 

deste impacto acrescentando que: 

... a mulher que recebe o diagnóstico de câncer de mama, experimenta três 
etapas: 1) o comunicado: “Você está com câncer de mama”- uma doença 
estigmatizada; 2) a realização do tratamento longo, muitas vezes, agressivo e 
invasivo; 3) o corpo marcado. A migração da condição saudável à condição de 
enferma provoca alterações nas dimensões física, psíquica, social, sexual e 
espiritual, que implicam na elaboração do luto decorrente da retirada total/parcial da 
(s) mama (s), na redefinição de projetos futuros e na atualização das representações 
sociais do corpo feminino (BELLINI, 2011, p. 99). 

Outro ponto importante está no fato de que a descoberta da patologia em seu corpo 

traz aspectos simbólicos no que se refere à construção da identidade feminina. Maciel e Sa-

Serafim (2013) em seus estudos sobre as representações sociais do câncer de mama ressaltam 

que a cultura possui um discurso de valorização estética, que sentencia a mulher a um 

julgamento do que é ou não belo, tendo o seio um lugar de destaque no corpo feminino e da 
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atratividade sexual. Portanto, passa a ser de grande importância para a mulher possuir seios no 

formato e tamanho aceitáveis a cada cultura.  

Diante do peso cultural sobre o significado da mama para a mulher, percebe-se que 

quando um desses órgãos está marcado ou é ausente, há um sentimento de desconforto para a 

mesma chegando a afetar a autoestima (MACIEL; SÁ-SERAFIM, 2013). 

No momento do descobrimento do diagnóstico, várias emoções são vivenciadas pela 

mulher. Em uma pesquisa realizada sobre as repercussões do adoecimento e tratamento em 

mulheres acometidas por câncer de mama, Rossi e Santos (2003) verificaram que as pacientes 

passam por algumas etapas até chegar à fase de aceitação da patologia, tais etapas 

assemelham aos estágios que foram descritos por Klübler - Ross (1998) em seu trabalho com 

pacientes em que necessitam de cuidados paliativos, são eles: negação, caracterizada como 

uma defesa temporária do paciente em não aceitar o diagnóstico. Segundo a autora, em todo 

paciente existe vez por outra, a necessidade de negação, mais frequente no começo de uma 

doença séria. 

Raiva: ocorre quando os pacientes se sentem frustrados, irritados ou com raiva pelo 

fato de estarem doentes, passando a descarregar esses sentimentos na equipe médica. 

Barganha: caracteriza-se na negociação do paciente em relação à sua cura com a equipe 

médica, com os amigos e até com forças divinas, em troca de promessas e sacrifícios; 

depressão: o paciente apresenta sinais típicos da depressão, como desesperança, e por fim, 

vem a aceitação. 

A compreensão e aceitação do diagnóstico pela paciente estão diretamente 

relacionadas aos aspectos como idade, condição social, relações familiares e estrutura 

emocional, pois o significado do diagnóstico varia de acordo com as condições psicossociais 

de vida da paciente no momento da informação (BASEGIO; SOLDATELLI, 1999). 

Quanto à etiologia, o câncer de mama não apresenta uma única causa, ele é 

caracterizado como uma patologia surgida por múltiplos fatores sabe-se de alguns aspectos 

que podem facilitar o surgimento como: questões relacionadas a dados demográficos: renda, 

escolaridade e sexo feminino; história familiar de câncer; menarca precoce (antes dos 11 

anos), menopausa tardia (após os 55 anos), nuliparidade, primeira gestação após os 30 anos, 

ciclos menstruais menores que 21 dias, dieta rica em gordura animal, dieta pobre em fibras, 

obesidade (principalmente após a menopausa), radiações ionizantes, etilismo, ausência de 
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atividade sexual, uso de contraceptivos orais e de terapia de reposição hormonal (BRASIL, 

2012). 

Dentre os mecanismos que agem contra o desenvolvimento da patologia, o aleitamento 

materno e a prática de atividades físicas juntamente com um estilo de vida saudável têm sido 

apontados como fatores que contribuem na redução da incidência do tumor e da atividade 

proliferativa das células. Muitas pesquisas são realizadas neste âmbito apontando a 

amamentação como um elemento protetor (KLÜPPEL, 1999; INUMARU, SILVEIRA, 

NAVAES, 2011; GRADIM et al., 2011). 

1.2.2 Perspectiva histórica do câncer de mama 

Numa perspectiva histórica sobre a relação da mulher com o câncer de mama e seu 

tratamento, Sant’Anna (2000) afirma que se inicia com a história da doença no século IV a C. 

descrita por Hipócrates, em seu livro Doença de mulheres, como um mal que mina 

cotidianamente as energias, culminando na morte e roubando o que foi secularmente 

considerado a alma de toda a mulher: a mama. 

Os aspectos psíquicos também estão relacionados na etiologia do câncer de mama 

desde a medicina galênica. No séc II Galeno foi o primeiro a indicar que o maior risco de 

desenvolver a patologia estava entre as mulheres consideradas melancólicas, no entanto, é na 

segunda metade do século XX que a interpretação psicossomática da doença ganha 

visibilidade, e novas formas de interpretação sobre etiologia e enfrentamento do câncer 

passam a ser indicados (SANT’ANNA, 2000). 

São clássicos os estudos que associam o câncer às características de personalidade e 

indicam tratamentos baseados na espontaneidade e liberação de sentimentos “negativos” 

acumulados, estímulo a vencer o câncer através de uma atitude mental positiva, alteração da 

autopercepção e manutenção de níveis altos de qualidade de vida (TAVARES; TRAD, 2005). 

Os registros sobre casos de câncer de mama e seu tratamento são considerados tão 

antigos quanto a história da civilização, havendo menção a oito casos de tumores e de úlceras 

da mama tratados pela utilização de cauterização com estiletes de ferro em brasa, em 3000 a C 

(GOMES, 1987). 

No tópico seguinte serão abordadas as formas atuais de tratamento do câncer de 

mama. 
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1.2.3 Os Tratamentos do Câncer de Mama 

A paciente com diagnóstico de câncer de mama necessita de cuidados especiais e 

especializados por parte da equipe de saúde. Escolher um método de tratamento que melhor se 

adeque a cada pessoa é de grande responsabilidade. Como coloca França (2013) há uma linha 

tênue separando o sucesso e a chance de cura do fracasso e do risco de morte pelo próprio 

tratamento. 

Os princípios da terapêutica adotada visam promover a retirada local do tumor, 

interromper as suas vias de drenagem através de linfonodos regionais, bem como realizam a 

caracterização prognóstica e orientação do tratamento por meio de medicamentos 

quimioterápicos ou hormonais (FRANÇA, 2013). Estes objetivam a proteção contra o 

aparecimento de metástases (terapia adjuvante) ou o tratamento de metástases já estabelecidas 

(terapia paliativa). Sabe-se que a associação dos tratamentos cirúrgico, quimioterápico e 

radioterápico é mais eficaz em reduzir a possibilidade de reaparecimento da doença 

(HARRIS. et al., 1996). 

O procedimento clássico é a cirurgia, uma importante forma terapêutica capaz de 

reduzir o número de células cancerosas viáveis. Segundo Boff (1999) no final do século XIX, 

o médico-cirurgião Hasteld descreveu e publicou os resultados de uma técnica inovadora de 

remoção cirúrgica que representaria a cura para o câncer de mama. Esta técnica, denominada 

mastectomia radical, consiste na retirada total da mama afetada pelo câncer e, por ser 

considerado um procedimento cirúrgico extremamente agressivo e traumático para a mulher, 

atualmente vem sendo substituída por outras cirurgias que evitam a mutilação, sendo assim a 

partir de 1960 ocorreram mudanças em relação à técnica que evoluiu para a preservação da 

mama, em casos de bom prognóstico.  

Essas inovações contribuíram para que a mastectomia radical não representasse a 

única forma de tratamento para o câncer de mama, dando lugar a cirurgias que preservam o 

corpo da mulher, como a quadrantectomia e lumpectomia (BOFF, 1999; DUARTE; 

ANDRADE, 2003). 

Dentre as formas de tratamento que também preservam a mama, está a radioterapia, 

considerada uma importante estratégia terapêutica complementar ao tratamento cirúrgico no 
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controle da patologia, na qual se utiliza a radiação com o objetivo de causar o maior dano 

possível às células malignas, com o fim de participar do processo de cura da doença ou como 

método paliativo no combate de metástases (DUARTE; ANDRADE, 2003).  

França (2013) contribui com a explanação sobre o tratamento radioterápico afirmando 

que ele pode ser externo (teleterapia) ou interno (braquiterapia), acrescenta que o fundamento 

da radioterapia consiste em conseguir concentrar ao máximo as doses de radiação ionizante na 

exata topografia do tumor maligno e, ao mesmo tempo, poupar os tecidos adjacentes dos 

efeitos tóxicos do tratamento. Saljavoli, et al. (2013) ressaltam que ao longo do procedimento 

radioterápico, as pacientes vêm a manifestar diversas reações comuns como a perda de 

apetite, náuseas, irritabilidade e diversas reações da pele, todas provenientes tanto do efeito 

biológico da irradiação, como do impacto psicológico vivenciado a partir da repercussão 

emocional provocada pelo tratamento. 

Outra terapêutica utilizada é a quimioterapia. O princípio desta terapêutica consiste na 

administração, por via venosa ou oral de um medicamento que atuará no organismo de forma 

sistêmica. Este método pode ser dividido em três tipos: a primeira é a neoadjuvante, visa à 

redução parcial do tumor, permitindo uma complementação terapêutica com a cirurgia e/ou 

radioterapia, também possui finalidade de melhorar a sobrevida sem recidivas e fazer controle 

local. O segundo tipo é adjuvante que tem como objetivo diminuir a incidência de metástases 

que possam existir na circulação e por último, a paliativa usada com a finalidade de promover 

o controle da doença metastática e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das 

pacientes (INCA, 2012). 

Mediante a combinação das formas de tratamento pode-se obter maiores índices de 

cura, menores perdas e maior preservação da mama afetada. Sendo assim, conforme afirmam 

Duarte e Andrade (2003) o surgimento e o desenvolvimento das técnicas coadjuvantes de 

radiologia e quimioterapia nos últimos quarenta anos, possibilitaram que o câncer de mama 

fosse tratado de forma multidisciplinar e integrado, proporcionando maiores índices de 

sobrevida e qualidade de vida às mulheres acometidas por essa doença. Atualmente, a 

mastectomia somente é indicada para tumores avançados e consiste na retirada da mama 

afetada juntamente com os linfonodos axilares. 

Outra forma de tratamento é a hormonioterapia que se caracteriza na utilização de 

substâncias que interferem na ação de hormônios como o estrógeno, sobre a mama, na 

tentativa de evitar que o referido hormônio chegue ao receptor hormonal, paralisando assim, o 
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crescimento da célula cancerosa. Tal método tem como objetivo prevenir a recorrência do 

câncer, ou a ocorrência deste na mama oposta, além de tratar tumor primário ou metástase 

(REIS; PEREIRA, 2000; INCA, 2013). 

Corroborando ainda com as opções terapêuticas, a imunoterapia também é uma forma 

de tratamento que tem como finalidade promover a estimulação do sistema imunológico, por 

meio do uso de substâncias modificadoras da resposta biológica. Este método tem sido 

crescente a partir do conhecimento da imunologia dos tumores, quando foram encontradas 

evidências de que a resposta imunológica pode modificar o curso clínico do câncer de mama 

(CAMPOS; HORTOBAGY, 2001). 

Diante de tais procedimentos terapêuticos, a literatura aponta que a maioria das 

pacientes expressa medo, ansiedade e reações emocionais adversas, principalmente diante da 

intervenção cirúrgica (ANGERAMI, 2013; FRANÇA, 2013; MACIEL; SÁ-SERAFIM, 

2013). 

1.3 RESILIÊNCIA E CÂNCER 

O conceito de Resiliência é relativamente novo na psicologia, começou a ser 

pesquisado na metade do séc XX e desde então, tem sido discutido nos congressos 

internacionais estando ainda em construção e debate (RUTTER, 1987; MASTEN, 1999; 

YUNES, 2003).  

Etimologicamente, a palavra é oriunda do latim resilio que significa retornar a um 

estado anterior. Antes de o termo ser utilizado propriamente no campo das ciências humanas, 

ele foi sugerido pelas ciências exatas para se referir à capacidade elástica de determinados 

materiais (BARLACH, 2005; OLIVEIRA, 2012). No campo da física, por exemplo, refere-se 

à habilidade de uma substância voltar ao seu estado original quando a pressão é removida, 

denotando uma flexibilidade. 

Na psicologia, Resiliência significa a superação de situações estressantes ou 

traumáticas, ou seja, trata-se de uma capacidade de passar por tais situações de forma positiva 

frente aos fatores de risco.  

Em relação ao âmbito da psicologia, a Resiliência é explicada como a 
habilidade de voltar ao seu estado natural de saúde ou de espírito após passar 
por adversidades, que são as condições que tendem a causar o estresse ou as 
chamadas situações estressoras, que normalmente se combinam para 
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pressionar o indivíduo de várias maneiras, até que se desenvolva o estresse. 
(BARBOSA, 2005, p. 10 - 11). 

A compreensão do conceito de Resiliência originou-se na descoberta de Werner, 

durante uma pesquisa realizada na ilha de Kauai (Havaí), que acompanhou por trinta e dois 

anos a vida de aproximadamente 500 pessoas submetidas a condições de pobreza extrema 

(KOTLIARENCO, et al., 1997). Cerca de um terço da população desta ilha passou por 

situações de estresse, dissolução do vínculo familiar, alcoolismo, abuso etc. Percebeu-se que 

mesmo submetidas às situações a que estavam expostas, muitas crianças, conseguiam superar 

as dificuldades e construir um futuro positivo (GROTBERG, 2005). Outro estudo realizado 

nos anos 70 comprovou que parte das pessoas que haviam sofrido traumas agudos, 

considerados fator de risco para o desenvolvimento de doenças psíquicas, não desencadearam 

tais doenças, caracterizando a qualidade de resistentes (SOUZA; CERVENY, 2006) 

Do ponto de vista histórico, a introdução do conceito de Resiliência na psicologia foi 

precedida pela utilização dos termos invulnerabilidade e invencibilidade diante dos fatores 

estressantes, propostos em pesquisas sobre a psicopatologia do desenvolvimento 

(BARLACH, 2005), ou seja, nesta perspectiva a Resiliência era considerada um conjunto de 

traços de personalidade inerente ao indivíduo.  

Contudo, ao longo do tempo, novas facetas desse fenômeno foram descobertas como, 

por exemplo, o conceito passou a admitir a vulnerabilidade das pessoas a situações adversas, 

considerando resilientes aquelas que conseguiam recuperar-se possuindo um desenvolvimento 

saudável na vida adulta. Nessa ocasião atribuiu-se grande importância ao relacionamento com 

figuras de apego na infância como parte do processo de recuperação e desenvolvimento 

saudável (FONAGY, et al., 1994). A definição do termo ainda passa por elaborações e, novas 

ideias são acrescentadas a respeito da essência da variável. São vários os conceitos: 

Resiliência é uma forma de lidar com situações difíceis, respondendo de modo 

consistente e positivo aos desafios e às dificuldades, além de possibilitar a flexibilidade diante 

de circunstâncias desfavoráveis, através de uma atitude otimista e perseverante (TAVARES, 

2001). 

Pinheiro (2004) ressalta que a variável é um processo que vai se desenvolver ao longo 

da vida de um indivíduo, a partir do ajuste entre fatores de risco e proteção. Refere-se a uma 

relação equilibrada, em que de um lado estão os eventos estressantes, ameaças, sofrimento e 

de outro, estão as competências, o sucesso e a capacidade de reação e enfrentamento. Desta 
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forma, a importância de um acontecimento ou vivência estressante, dependerá de como cada 

pessoa vai lidar com o fato. 

Nesta ótica, pode-se dizer que a Resiliência consiste na interação dos seguintes 

fatores: aspectos individuais, contexto social, quantidade e qualidade dos acontecimentos no 

decorrer da vida e os chamados fatores de proteção, encontrados nas redes de apoio social 

como: família, trabalho, amigos, escola e religião (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003). 

Os pesquisadores pioneiros do conceito como Rutter (1991) e Grotberg (1993) 

ampliaram a visão da pesquisa e se deslocaram de um interesse em qualidades pessoais, que 

permitiram superar as adversidades como a auto-estima e a autonomia, passando a identificar 

o modelo que consiste em organizar os fatores resilientes em três grupos: atributos 

individuais, aspectos da família e características dos ambientes sociais a que as pessoas 

pertencem. 

Luthar (2000) por sua vez, juntamente com a segunda geração de pesquisadores 

Masten (1999), Kaplan (1999) e Bernard (1999) fortaleceram a ideia de que o termo não se 

limita a características inerentes ao indivíduo e passaram a expressar a Resiliência como 

processo dinâmico, em que as influências do ambiente do indivíduo interagem em uma 

relação recíproca, que permite à pessoa adaptar-se apesar da adversidade. Esta definição 

diferencia três componentes essenciais que devem estar presentes no conceito como: a noção 

de adversidade; a adaptação positiva e a superação da adversidade.  

A adversidade para Kaplan (1999) pode designar uma constelação de muitos fatores de 

risco como: a vivência de uma doença crônica, morte de pessoas queridas ou perdas 

significativas. A adaptação positiva, por sua vez, é quando o indivíduo ao passar pela 

experiência de adversidade compreende o momento como uma forma de aprendizagem, 

superando a situação sem desajustes. Este processo permite entender a adaptação resiliente em 

função da interação dinâmica entre múltiplos fatores de risco e proteção, que podem ser 

familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afetivos, biográficos, socioeconômicos, 

sociais e/ou culturais (INFANTE, 2005). 

Na perspectiva do exposto acima envolvendo noções de adaptação, surgiram algumas 

críticas (YUNES, SZYMANSKY, 2001; POLETTO; KOELLER, 2008) pelo fato de 

favorecer a ideia de “invulnerabilidade”, de caráter absoluto e estático. Sendo assim optou-se 

por uma visão mais processual do conceito.  
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Logo, no contexto humano, a Resiliência implica em superação da dificuldade 

enfrentada, possibilitando uma ressignificação e/ou construção de novos caminhos diante da 

adversidade. Complementando a discussão, Muñoz; Vélez e Vélez (2005) destacam que, com 

o avanço das pesquisas sobre estresse, a definição do termo foi identificada como gradual, 

pois, afeta cada pessoa de maneira diferenciada; Portanto, cada indivíduo pode ser mais ou 

menos vulnerável a fatores estressantes e de diversas naturezas. 

Junqueira e Deslandes (2003) afirmam que não há um consenso conceitual para o 

termo Resiliência, sugerindo que as definições tendem a ser mais operacionais que 

descritivas. As autoras concordam com Yunes; Szymansky (2001) e Poletto; Koeller (2004) 

no sentido de que as definições necessitam ser consideradas tomando como base a 

ressignificação do problema, e não a sua eliminação, uma vez que o modo como os indivíduos 

superam eventos estressantes deve ser relativizado em função do contexto e das características 

pessoais de cada um.  

Percebe-se diante das exposições, um ponto comum: Resiliência tem sido 

compreendida como a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou 

transformado por experiências de adversidade, os demais conceitos são variáveis desta 

concepção. 

Um dos aspectos da Resiliência abordado por Gomes (2004), em acordo com a 

definição de Pinheiro (2004) é que ela não é uma característica de pessoas especiais e sim um 

comportamento que pode ser aprendido. 

Eles postulam que a percepção do resiliente está fundamentada basicamente em torno 

de três eixos. O primeiro consiste numa relação de auto-conceito positivo que leva a possuir 

uma boa auto-estima ou auto-imagem, o que conduz à aquisição de um comportamento 

autoconfiante. O segundo está baseado na relação flexível com a circunstância dolorosa, e o 

terceiro eixo estão baseados na dimensão temporal na qual a pessoa resiliente é capaz de 

aproveitar-se do passado e do futuro em favor do presente. Isto é, ela busca, seja nas 

memórias positivas, sejam nas boas expectativas em relação ao futuro, forças para o 

enfrentamento dos seus desafios do presente. Outro destaque sobre esta atitude é que o 

indivíduo lida com as situações negativas de duas formas: a primeira delas é abstraindo o 

problema sob a forma de humor, a segunda é racionalizando, ou seja, consegue transformar o 

sofrimento numa forma de aprendizado. 
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Em complemento a estes eixos, Melillo e Ojeda (2005) identifica alguns pilares que 

frequentemente aparecem em um comportamento resiliente, entre eles cabe mencionar a 

introspecção considerada como a arte de se perguntar e se dar uma resposta honesta; a 

independência a qual se baseia num desenvolvimento adequado do princípio de realidade, que 

permite julgar uma situação externa, prescindindo dos desejos íntimos do sujeito que podem 

levar a distorcer a verdadeira situação. A capacidade de se relacionar com os outros; a 

iniciativa que consiste no gosto de se exigir e se por à prova em tarefas progressivamente 

mais exigentes; o humor e a criatividade como capacidade de criar ordem, beleza e finalidade, 

a partir do caos e da desordem. 

Tendo em mente a compreensão de adversidade, o câncer, em linhas gerais impõe ao 

indivíduo perdas de diferentes naturezas, como a perda da integridade psicológica, da rotina 

diária, perda da saúde, entre outras. É um processo permeado de temores e angústias, 

instalando-se um estado de crise, o qual implica em desorganização e desarmonização da 

pessoa como um todo. Em outras palavras, a patologia é uma adversidade, ou seja, ter câncer 

é ser submetido a uma multifatoriedade de riscos à vida social, afetiva, dentre outras áreas.  

A Resiliência neste contexto é entendida como uma capacidade do portador de lidar 

com a doença, a ponto de aceitar suas limitações e colaborar com a aderência ao tratamento de 

forma positiva. 

Pesce et al. (2004) citam que pacientes que se encontram expostos às doenças crônicas 

podem apresentar efeitos negativos no desenvolvimento, como sequelas emocionais 

posteriores. A este respeito, Fongaro e Sebastiani (2003) complementam afirmando que na 

rotina hospitalar, podem ser observadas diferentes formas de o indivíduo reagir à situação de 

internação. Para preservar o ego de situações que ameacem sua integridade, o paciente pode 

recorrer a mecanismos de defesa, como a negação, regressão e isolamento, não raro 

comprometendo sua relação com o tratamento e, até mesmo, agravando seu estado clínico. 

Entretanto, complementam as autoras, a paciente também pode encontrar recursos positivos 

de enfrentamento da situação de hospitalização, se reorganizando frente à doença e a 

internação, enfrentando os episódios específicos do processo de tratamento. 

De acordo com Melillo e Ojeda (2005) a presença de uma rede social que proporcione 

apoio (família, amigos) e a espiritualidade, caracterizada como uma dimensão humana em que 

o indivíduo atribui um sentido à sua existência tem sido apontada como fatores que facilitam 

este processo de enfrentamento do câncer, resultando em uma forma positiva de perceber e 
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agir diante da dor. Sendo assim, faz-se necessário compreender quais são os fatores de risco e 

proteção que estão envolvidos neste processo. 

1.3.1 Mecanismos de Risco e Proteção 

Como foi visto, embora haja divergências no significado do termo, há um consenso 

nas pesquisas: o estabelecimento de uma relação entre Resiliência e o desenvolvimento 

humano, sendo que dois fatores principais estão na base desse processo: os fatores de risco e 

de proteção. O primeiro, de acordo com Oliveira, et al. (2008) são as adversidades - situações 

causadoras de grande estresse, como abuso sexual, doença crônica, morte, perda, entre outros, 

e os fatores de proteção, que são caracterizados como aspectos que contribuem para uma 

ressignificação e/ou superação da situação estressora: otimismo, apoio social, auto-estima, 

enfrentamento, espiritualidade, controle dos impulsos e domínio. Estes têm como função 

minimizar o efeito e as consequências negativas esperadas na maioria das pessoas.  

 Nos estudos de Rutter (1987) é apontado um diferencial quanto ao uso dos termos 

mecanismos e fatores. O primeiro termo assume significados contrários dependendo da 

circunstância, isto é, um fator de risco pode ser considerado fator de proteção em outra 

situação, tais conceitos são relativos às variáveis como cultura, nível sócio-econômico, sexo, 

idade, entre outras, eles não assumem significados estáticos e ao manter esta percepção, a 

autora utiliza o termo mecanismo em vez de fatores, por atribuir um sentido de dinamicidade.  

Tanto no conceito dos fatores de risco quanto no de proteção, a literatura tem 

destacado a visão apontada pelo autor supracitado, ou seja, há um destaque da necessidade de 

se enfatizar uma abordagem de processos. A priori, nenhuma variável é um fator de risco e 

proteção, uma vez que qualquer fator pode potencialmente ser de risco em uma situação e 

protetor em outra. Tendo em vista tal concepção, será utilizado o termo mecanismo nesta 

pesquisa.  

Em linhas gerais mecanismos de risco estão diretamente relacionados com os eventos 

negativos da vida, que, quando presentes, aumentam a probabilidade do indivíduo apresentar 

problemas, tais fatores devem sempre ser pensados como processo e não como variável em si 

(BIANCHINI; AGLIO, 2006). Por exemplo, a desorganização familiar, doenças crônicas, 

perdas precoces significativas, violência, a vivência de um trauma, entre outros. 
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Pesce et al. (2004) destacam a importância de se compreender as circunstâncias em 

que o indivíduo se encontra para avaliar o conceito de risco. Para eles, tais fatores impedem 

ou dificultam a capacidade de seguir em frente para algumas pessoas, enquanto para outras, 

esses eventos podem permitir uma reorganização da vida. Os autores citam como mecanismos 

de risco: condições de pobreza, rupturas na família, vivência de algum tipo de violência, 

experiências de doenças no próprio indivíduo ou na família e perdas importantes. 

Os mecanismos de proteção por sua vez, referem-se às influências que modificam, 

melhoram ou alteram respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação, ou seja, serão 

aqueles que numa trajetória de risco, mudam o curso de vida da pessoa para uma resposta 

adaptativa. Rutter (1987) afirma que proteção se refere à maneira como a pessoa lida com as 

transições e mudanças de sua vida, o sentido que ela mesma atribui às suas experiências, e 

como ela atua diante das circunstâncias diversas. As pesquisas apontam que, entre os 

mecanismos protetores, o mais importante está em um relacionamento de apego seguro entre 

o sujeito resiliente e uma pessoa significativa (CANELAS, 2004; KOTLIARENCO; 

LECANNELIER, 2004; MELILLO; OJEDA, 2005). 

Cowan (1996) por sua vez, apresenta uma visão geral sobre os mecanismos 

mencionados. Para ele haveria três formas pelas quais os indivíduos podem superar a situação 

de risco: 1) Eles podem não ter vivenciado muitas experiências estressantes que tendem a ser 

associados com o risco; 2) Eles podem desenvolver habilidades de enfrentamento para contra-

atacar o risco e 3) Há possibilidade de responder com mudanças que cancelam o impacto 

negativo da situação e os fazem avançar novos níveis de algum fator de proteção que diminua 

o impacto. 

Além dos mecanismos de risco e proteção, percebe-se em diversas pesquisas que a 

Espiritualidade e Religiosidade têm proporcionado relevância na compreensão da capacidade 

de Resiliência de um indivíduo (TARANU, 2011; GERONASSO; COELHO, 2012).  
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CAPÍTULO 2. RELIGIÃO E SAÚDE

Este capítulo tem como objetivo explanar os aspectos conceituais da religião, as 

relações com a saúde, os aspectos diferenciais da religiosidade e espiritualidade e as relações 

do coping (enfrentamento) religioso espiritual no processo saúde doença.

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DA RELIGIÃO 

A religião desempenha um papel relevante na vida social, espiritual e política das 

pessoas. Além disso, o estudo das religiões favorece o desenvolvimento pessoal dos 

indivíduos, visto que possibilita resposta às questões existenciais que vem incomodando a 

humanidade desde os tempos mais remotos (GAARDER; HELLERN e NOTAKER, 2005). 

O termo religião pode ser visto por diferentes ângulos, pode se considerar o conceito, a 

cerimônia, a organização e a experiência vivenciada no ritual religioso. Leva-se em conta 

também que a religião não está vinculada apenas ao intelecto, uma vez que além desse 

aspecto cognitivo, está envolvida a dimensão afetiva e a comportamental, presentes na 

maioria delas, como por exemplo, o ato de exteriorizar emoções pela música ou pelo canto 

consideradas formas de expressão da religiosidade (GAARDER; HELLERN; NOTAKER, 

2005). 

Vários são os pesquisadores que se debruçam em torno do estudo do conceito de 

religião (ELIADE, 1999; DURKHEIM, 2001; WEBER, 2006) e, diante dos inúmeros 

conceitos existentes sobre o termo, encontra-se a definição de Durkheim (2001) que abrange a 

religiosidade em suas várias dimensões. Para ele, a religião é concebida como um sistema de 

crenças, ritos e símbolos que têm como função ajudar o indivíduo a se aproximar do sagrado e 

organizar a vida comunitária. Ainda segundo este autor, todas as crenças religiosas 

apresentam o caráter de dividir o mundo em dois domínios: o sagrado e o profano. Entre as 

coisas sagradas não se deve avaliar apenas os seres chamados deuses ou espíritos, mas 

qualquer objeto, uma pedra, um elemento da natureza que seja venerado, pode ser visto como 

sagrado.  

Eliade (1999) apresenta concepção semelhante na distinção entre o sagrado e o 

profano, afirmando que a religião organiza um espaço, que é denominado sagrado, 
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compreendendo assim o local onde são realizadas cerimônias de culto e são feitas preces com 

pedidos à divindade e em qualquer elemento pode ser vista a manifestação divina (hierofania) 

variando de acordo com as religiões. Quando um espaço é considerado santificado, passa a ser 

descontínuo, adquire um significado mais forte que corresponde à presença de uma força 

maior que deve ser reverenciada, este aspecto difere do espaço profano que por sua vez, 

significa o que está fora do templo. 

Ainda segundo os estudos do autor supracitado, destaca-se que desde os tempos mais 

remotos já havia discussões acerca da definição de religião. Na perspectiva de Cícero (106 -43 

a C), o termo religião significa reler, se recolher para ler os textos sagrados, Lactâncio (240 – 

320 a C) por sua vez, mostra a origem do termo no latim religio formado pelo prefixo re 

(outra vez) e o verbo ligare (ligar, unir). Desta forma, a religião é considerada como uma 

ligação entre o sagrado e o profano, onde o primeiro é considerado elemento fundamental 

para se tentar compreender o fenômeno religioso e suas diversas formas de manifestação. 

Na visão de Gaarder; Hellern e Notaker (2005) a religião é compreendida como a 

relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita ou se sente dependente. 

Essa relação se expressa em emoções especiais (confiança, medo), conceitos (crenças) e ações 

(culto e ética). Nos estudos de Panzini (2007) a religião é conceituada como a crença na 

existência de um poder sobrenatural, criador e controlador do universo, que deu ao homem 

uma natureza espiritual a qual continua a existir depois da morte do corpo. 

Já para Koenig; Larson e Larson (2001) religião é um sistema organizado de crenças, 

práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o sagrado e o 

transcendente (Deus, força superior ou verdade absoluta). Hufford (2001) concorda com os 

autores ao afirmar que religião “é o aspecto institucional da espiritualidade e que religiões são 

instituições organizadas em torno da ideia de espírito”.  

Na perspectiva de religião como sistema organizado, alguns autores (KOENING; 

MCLLOUG; LARSON, 2001) destacam os seguintes agrupamentos: (1) crenças religiosas, 

que são as bases de todas as religiões; (2) afiliação religiosa, referindo-se à identificação do 

indivíduo com determinada crença; (3) religião organizacional, que corresponde à dimensão 

social e se refere à participação em igrejas; (4) religião não-organizacional onde envolve a 

prece privada e o comportamento individual; (5) religião subjetiva, que é o quanto o indivíduo 

se sente religioso; (6) compromisso religioso, que indica o nível de religiosidade do 

indivíduo; (7) religiosidade como busca, que se refere à utilização da religião na tentativa de 
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compreender conflitos e tragédias; (8) experiência religiosa, referindo-se as experiências 

místicas e transcendência; (9) bem-estar religioso, seria a satisfação com a vida; (10) o coping

religioso, correspondendo a utilização de componentes cognitivos/comportamentais no 

enfrentamento de situações estressantes da vida; (11) conhecimento religioso; (12) 

consequências religiosas, são comportamentos decorrentes da religiosidade do indivíduo, tais 

como pagamento de dízimo, trabalho voluntário, entre outros. 

No que se trata das formas de entendimento sobre a origem da religião, percebe-se que 

ela surgiu mediante a necessidade que a mente humana tem de explicações ontológicas, pela 

busca de conforto e para assegurar a ordem social, dando suporte à moralidade (BOYER, 

2001). De acordo com Chauí (2001), entre as principais finalidades da experiência e da 

instituição social religiosa, foram destacadas: proteger os seres humanos contra o medo da 

natureza; dar aos homens um acesso à verdade do mundo; oferecer a esperança de vida após a 

morte; proporcionar consolo aos aflitos e garantir o respeito às normas e valores morais 

estabelecidos pela sociedade. 

De acordo com Terrin (1998) e Mellagi (2009) a religião no seu percurso ofereceu 

explicações para os sofrimentos humanos, como a doença, conforme ilustrado em várias 

passagens do Antigo e Novo Testamento do Livro Sagrado dos Cristãos (Bíblia) que 

asseguram a doença como maldição aos pecadores e a saúde como benção aos justos, estando 

à veracidade da promessa do reino vinculada à cura dos doentes. 

Na civilização ocidental, por exemplo, os cuidados às pessoas enfermas surgiram 

dentro dos mosteiros medievais e as organizações religiosas proveram alguns dos primeiros e 

melhores cuidados aos portadores de sofrimento mental (MOREIRA-ALMEIDA; NETO; 

KOENING, 2006). 

2.2 RELAÇÕES ENTRE RELIGIÃO E SAÚDE 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (1986), a saúde é definida 

como um estado de bem-estar físico, espiritual e social, despojando-se da ideia de que saúde é 

apenas a ausência de patologias. Sobre esta concepção vários pesquisadores lançaram suas 

críticas: para Terrin (1998) este conceito jamais deveria ter sido alcançado, pois em virtude 

das adversidades da vida, há certo impedimento de se atingir uma situação de bem estar físico 

que seja, ao mesmo tempo, social e espiritual, estando todos doentes em maior ou menor grau. 
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O mesmo autor descreve o conceito de doença como sendo o lado obscuro da vida, levando a 

todas as consequências e à perda da integridade e identidade pessoal.  

Silva (2010) explana em seus estudos sobre religiosidade e qualidade de vida que as 

situações relacionadas à saúde ou à doença, resultantes do acaso ou da postura do indivíduo, 

podem apresentar distintos significados de amor, vontade ou ira divina. 

A variedade de significados atribuídos ao adoecer, no viés religioso, se multiplica ao 

longo da história do cristianismo, e a visão do processo saúde-doença, vista por este aspecto, 

ultrapassa a esfera biopsíquica investigada pelo médico (MELLAGI, 2009). Observa-se assim 

que desde os primórdios da medicina, é possível identificar que antigas práticas terapêuticas 

se embasavam no mundo religioso, sendo fácil constatar através da história, uma relação 

essencial, inegável e antiga entre religião e saúde. 

Corroborando com o exposto, através de um software para pesquisa teológica bíblica 

denominada The Word, foram encontradas, no Antigo Testamento 167 episódios, em que se 

entende a cura de doenças como um fato ligado à ação ou vontade divina. No Novo 

Testamento há 165 ocorrências concebendo a cura de enfermidades como um milagre, a 

exemplo do que se segue:  

Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o 
Evangelho do Reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades 
entre o povo. (...) traziam-lhes os enfermos acometidos de várias doenças e 
tormentos e Ele os curava. (EVANGELHO DE MATEUS 4:23,24). 

Para exemplificar a influência da religião no processo de doença e cura, Stroppa e 

Moreira-Almeida (2008), expõem que da Idade Média ao século passado, ordens religiosas 

criaram e mantiveram uma parcela dos hospitais da Europa e da América. O primeiro hospital 

destinado aos cuidados de enfermos mentais foi construído em Valência, na Espanha em 

1409, dirigido por religiosos. No Brasil, a grande maioria das casas de saúde foram 

construídas e mantidas por grupos religiosos.  

Segundo Botelho (1991) o envolvimento das Instituições religiosas com a cura tem 

raízes histórico-culturais, segundo ele, deve-se à prática dos princípios que permeiam algumas 

religiões como doação, compaixão, cuidado, hospitalidade e o desconhecimento sobre as 

enfermidades em determinado momento da história da humanidade. Este fato contribuiu para 

o processo de divinização em que se acreditava que os deuses tinham o poder de interferir no 

processo saúde-doença ou vida-morte, podendo causar ou curar enfermidades,  
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Nos estudos realizados por Santos (2008), a religião pode oferecer formas de apoio 

que são agrupadas em dois tipos, sendo o primeiro denominado apoio espiritual, que se refere 

a aspectos teológicos propriamente ditos, e o segundo referente ao apoio institucional, que 

pode ser caracterizado a partir de serviços oferecidos à comunidade ou pela formação de uma 

rede de apoio social. Em situações de crise, como é o caso do diagnóstico e tratamento do 

câncer de mama, a religião enquanto fonte de apoio social tem sido referida como importante 

fator protetor e recuperador, sendo cada vez mais ressaltadas por sua influência sobre a saúde 

e prevenção de doenças, favorecendo o comportamento resiliente (HOLFFMANN; 

MULLER; FRASSON, 2006; SILVA, 2010). 

Paiva (2007) traz discussões que evidenciam conexões acerca do que está sendo 

exposto, relatando que há numerosos estudos a respeito da correlação entre religião e cura, 

religião e doença, religião e saúde.  

Outra associação encontra-se no fato de que as crenças religiosas oferecem uma visão 

de mundo que proporciona sentido às experiências e adversidades da vida, podem ativar 

emoções positivas; fornece rituais que facilitam e santificam maiores transições (adolescência, 

casamento, morte) e, além de atuarem como agentes de controle social dão direcionamento e 

estrutura para os tipos de comportamento socialmente desejáveis. Para Koening; Mclloug e 

Larson (2001) as práticas e crenças religiosas estão associadas à melhor saúde física, 

evidenciando resultados positivos do envolvimento religioso em relação à dor, fragilidade 

física, doenças cardíacas, função imune, função endócrina, câncer e mortalidade. 

A título de exemplo, Hummer et al. (1999) investigaram através de uma amostra de 

21.204 adultos saudáveis, a associação entre mortalidade por câncer e prática religiosa 

semanal; após ajustar resultados para sexo, idade e etnia constataram que a religiosidade 

poderia diminuir o risco de câncer pela adoção de hábitos de vida mais saudáveis (menos 

tabagismo e etilismo). 

Também Farias (2009) ao estudar os efeitos da crença religiosa na percepção da dor 

numa perspectiva neuropsicológica, ele comparou dois grupos: religiosos representados pelos 

católicos e não religiosos. Fora solicitado aos participantes que fixassem os olhos na imagem 

da Virgem Maria, e ao olharem para a imagem, os participantes recebiam estímulos 

dolorosos. Sendo assim, o autor verificou que o primeiro grupo ao receber o estímulo olhando 

para a imagem, sentiu menos dor que o grupo não religioso. Observou-se ainda que enquanto 

os religiosos fixavam o olhar na Virgem, havia um maior afluxo sanguíneo na área do córtex 
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pré-frontal ventro lateral direito, uma zona que está associada com a forma de pensar a dor de 

modo à recontextualizá-la. 

2.3 ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE: ASPECTOS DIFERENCIAIS E A 

INFLUÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS 

Durante muito tempo falar em espiritualidade era o mesmo que abordar sobre 

religiosidade, não havia diferenças de uma para outra. Contudo, embora estejam relacionados, 

possuem definições distintas e os dois conceitos não podem ser confundidos como alegam 

Saad, et al. (2001). 

No tocante à etiologia do termo espiritualidade, origina-se do latim spiritus que 

significa “sopro” referindo-se ao sopro da vida (ELKINS, 1999). O autor mencionado 

conceitua o termo alegando que consiste na capacidade de se maravilhar, de ter reverência e 

gratidão pela vida ou por algum poder superior. Sua expressão independe de uma religião 

institucionalizada, pois sua ligação é direcionada à força superior que o indivíduo pretende 

homenagear.  

Alguns autores como Stroppa e Moreira-Almeida (2008) alegam que “espiritualidade 

se refere ao domínio do espírito”, ou seja, à dimensão não material, extrafísica da existência 

que pode ser expressa por termos como: “Deus ou deuses, almas, anjos e demônios”. 

Desta forma, alguns estudiosos debruçaram-se sobre a investigação da espiritualidade, 

tentando deixar claro em que ponto a mesma se diferencia de religiosidade. Por exemplo, 

Paiva (2005) entende a espiritualidade como uma busca de sentido, de unidade, conexão e 

transcendência, é algo espontâneo, informal, criativo e universal, significa autêntica 

experiência interior, liberdade de expressão individual, de busca podendo não estar 

relacionada às instituições religiosas. 

Solomon (2003) um filósofo norte-americano fala de uma espiritualidade naturalizada 

à qual atribui um sentido não-institucional, não-teológico, que não se baseia em crença e que 

não seja mística. Ele evoca dois exemplos deste tipo de espiritualidade. O primeiro é em 

relação à música, relatando que ela permite escapar dos temores e desejos, transporta o ser 

humano para um universo maior e forja uma comunhão do homem com ele mesmo. Enquanto 

o outro é a natureza: 
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[...] Quer vejamos o mundo como a criação de Deus, ou como um mistério 
secular que a ciência está tratando de entender, não há como negar a beleza e a 
majestade de tudo, de cadeias de montanhas, desertos e florestas [...] o lugar para 
procurar a espiritualidade é aqui mesmo em nossas vidas e em nosso mundo. Há 
também espiritualidade no nosso senso de humanidade e camaradagem, em nosso 
senso de família [...] e ela pode ser encontrada nas melhores amizades... 
(SOLOMON, 2003, p. 33 - 34). 

Valle (2005) concorda com o autor supracitado quando ressalta que existem 

experiências e modalidades de profundo sentido espiritual que não se identificam com o 

“religioso”. Todas as experiências humanas realmente criativas e profundas – até as negativas 

– podem chegar a propiciar ao ser humano um desvelamento de sua espiritualidade. Nesse 

sentido, a espiritualidade é algo inerente ao homem.  

[...] a espiritualidade é algo encontrado no contexto real da vida de cada pessoa e de 
cada época. Ela expressa o sentido profundo do que é e se vive de fato. O silêncio 
reflexivo e a atitude contemplativa são experimentados na totalidade das 
circunstâncias temporais e espaciais do viver humano. Neste ponto de vista o 
espiritual assume o corpo e permite que o homem ultrapasse o nível biológico e 
emocional de suas vivências (VALLE, 2005, p.101).

Por este viés, os autores mencionados concordam que a espiritualidade é uma 

necessidade psicológica constitutiva do ser humano, Valle (2005) ainda acrescenta que ela é 

tão básica e elementar como a necessidade de desenvolver a autoconsciência ou estabelecer 

relações saudáveis com os demais seres humanos. Consiste numa busca pessoal de sentido 

para o próprio existir e agir. Assemelha-se com a concepção de Frankl (1989a) o qual 

postulou que o homem também possui uma dimensão noética (espiritual) o que significa que 

todo ser humano questiona-se sobre sua missão na vida, um sentido do existir, orientando-se 

para o porquê último da existência, mas sem fugir dos questionamentos e compromissos que a 

vida impõe. 

Na perspectiva de Jung (1983), um dos caminhos possíveis existentes para o encontro 

da alma com a divindade é por meio da prática da meditação. Nesta visão reforça-se a ideia de 

que a espiritualidade não está relacionada a crenças e dogmas como na religiosidade. 

Ademais, nem sempre pessoas espiritualizadas são necessariamente religiosas, pois existem as 

que nunca frequentaram organizações religiosas e são espiritualizadas bem como há outras 

que participam dos serviços religiosos e não expressam este fenômeno. 

Em relação à influência da espiritualidade no que diz a respeito à saúde humana, Paiva 

(2005) ressalta que a propagação dela no campo da saúde, chegou a ponto de o Manual 
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diagnóstico e estatístico de desordens mentais (DSM), da edição de 1994, aceitar a existência 

de problemas espirituais: 

Esses problemas são apresentados numa seção intitulada “Outras condições 
que podem ser foco de atenção clínica”. Essa categoria pode ser usada quando o 
foco da atenção clínica é um problema religioso ou espiritual. Exemplos: 
Experiências distressantes que envolvem a perda ou questionamento da fé, 
problemas associados com a conversão de uma nova fé, questionamento de valores 
espirituais não necessariamente relacionados com uma igreja organizada ou uma 
instituição religiosa (PAIVA, 2005, p. 34). 

Para Saad et al. (2001) ela é definida como uma propensão humana a buscar 

significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível: um sentido de 

conexão com algo maior que si próprio, que pode não incluir uma participação religiosa 

formal. Boff (1999) acrescenta que a mesma surge a partir do momento em que o ser humano 

cultiva o espaço com o divino e entrega-se ao seu diálogo, confiando ao Ser Supremo o 

destino de sua vida e é a partir desta relação, que se originam as religiões que expressam o 

encontro com Deus nos códigos das diferentes culturas.  

A espiritualidade vivenciada através da religião ou da fé pressupõe conhecimento dos 

próprios limites e possibilidades, não é um ato de simples resignação e, sim, uma atitude 

corajosa de alguém que sabe que sua vida está voltada para um “ser mais”, “um partilhar 

mais”, “ um desprender-se” (VASCONCELOS, 2006). 

Nota-se que os vários conceitos acerca da espiritualidade possuem em comum a 

aceitação de que ela envolve questões quanto ao significado da vida e à razão de viver, não 

limitado a tipos de crenças ou práticas, isto é, sem necessariamente possuir crenças ou ser 

devoto de uma religião institucionalizada (FRANKL, 1989a; SAAD, et al., 2000; PAIVA 

2005; VALLE, 2005).  

No que se refere à religiosidade, a literatura fornece inúmeras definições sobre o 

termo. Na visão de Kovács (2007) ela se caracteriza como o grau de envolvimento religioso 

do indivíduo, de seu devotamento a crenças religiosas e nesta linha de pensamento envolve 

um sistema de culto e doutrina que é compartilhado por um grupo e, portanto, têm 

características comportamentais, sociais, doutrinárias e valorais específicas. 

Lukoff (1992) afirma que a religiosidade diz respeito à extensão em que o indivíduo 

acredita, segue e pratica uma religião. 

A religiosidade de uma pessoa, de acordo com Allport e Ross (1967) pode ser 

intrínseca ou extrínseca. Na religiosidade intrínseca, as pessoas têm na religião seu bem 
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maior. Outras necessidades são vistas como de menor importância, e, na medida do possível, 

são colocadas em harmonia com sua orientação e crença religiosa. Na religiosidade 

extrínseca, a religião é um meio utilizado para obter outros fins ou interesses, para 

proporcionar segurança e consolo, sociabilidade e distração, status e auto-absolvição. Nesse 

caso, abraçar uma crença é uma forma de apoio ou obtenção de necessidades mais primárias. 

A orientação intrínseca está habitualmente associada à personalidade e estado mental 

saudáveis (ALLPORT; ROSS, 1967; STROPPA; MOREIRA-ALMEIDA, 2008). 

Frankl (1991) entendia a religiosidade como fator de proteção contra doenças e 

adversidades, podendo levar a pessoa a identificar sentidos na vida e, consequentemente, 

proporcionar-lhe um melhor bem estar psíquico.  

Alguns estudos sobre a espiritualidade associada à religiosidade (LAWLER; 

YOUNGER, 2002; PANZINI et al., 2007; CARNEIRO, 2009; MELLAGI, 2009), 

evidenciaram que o envolvimento em religiões organizadas pode proporcionar o aumento do 

senso de propósito e significado da vida, que são associados à maior Resiliência e resistência 

ao estresse relacionado às doenças. 

Correa (2006) em sua pesquisa sobre os processos de recuperação de enfermidades nos 

grupos de oração da Renovação Cristã Carismática (RCC) identificou que a religiosidade do 

grupo impressa através da busca do sagrado, é um recurso importante nos momentos da 

desordem, ou seja, no momento da doença, haja vista que o sagrado para essas pessoas exerce 

o papel de apoio emocional, que as ajuda a viver e encontrar uma força maior para a 

recuperação da saúde. 

Nas pesquisas de Paiva (2007) e Silva (2010), também foram encontrados aspectos 

positivos na relação: religiosidade e saúde. Os resultados apontaram que do envolvimento 

religioso (religiosidade) podem resultar efeitos salutares para a saúde física e mental, sendo a 

religião apontada como eficaz na promoção de comportamentos saudáveis, na restrição de 

comportamentos nocivos, no enfrentamento de situações estressantes e na integração e apoio 

favorecido pela prática religiosa.  

Panzini e Bandeira (2005) e Santos (2008) afirmam que a religiosidade está associada 

ao bem-estar biopsíquico e emocional, orientando a procura e a permanência da realização 

existencial dos seres humanos, evidenciando-se menor probabilidade de comportamentos de 

risco, como o suicídio em pessoas religiosas. 
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Alves e Selli (2007) destacaram que cada vez mais se reconhece que a espiritualidade 

e a religiosidade ajudam no processo de recuperação da saúde e enfrentamento da doença. 

Nesta perspectiva, Lewis e Schiller (1987) nos estudos sobre as relações entre religiosidade, 

fé e saúde mostraram que a religiosidade proporciona: 

1. Promoção de comportamentos e estilos de vida associados à prevenção. Ao proibir 

ou desencorajar o uso de álcool e fumo, a religião colabora para diminuir o risco 

de doenças e o aumento do bem-estar do indivíduo; 

2. Provimento de suporte social. Ao estimular a socialização por meio de 

comunidades religiosas, proporciona-se maior profundidade nos relacionamentos 

interpessoais, nos quais a própria realização fomenta sentimentos de irmandade, 

amor fraterno e auxílio mútuo. O pertencimento a um grupo pode diminuir o 

sentimento de vazio e solidão. 

3. Satisfação na busca pelo sentido da vida. Ao promover uma função no mundo, 

pode modificar a percepção de situações estressantes ou eventos traumáticos, 

encorajando os indivíduos a terem esperança de que no fim, tudo estará bem. 

Sobre este último tópico, Aquino et al. (2009) realizaram um estudo acerca da atitude 

religiosa e sentido de vida, os resultados apontaram que quanto maior a atitude religiosa, 

maior a realização existencial. De acordo com a pesquisa, o desespero advém do fato de o ser 

humano não perceber um sentido para a sua existência; dessa forma, a atitude religiosa pode 

ser considerada a expressão ou o ato de possuir crença em algo superior, de forma a encontrar 

sentidos na vida. Também a forma religiosa de estar-no-mundo, em geral, conduz a uma 

cosmovisão mais otimista, pela qual o homem interpreta a sua própria existência como uma 

missão, facilitando então a percepção de um sentido para a sua vida.  

Estudos recentes como o de Pereira (2012) também fortalece as pesquisas sobre o 

impacto da religiosidade no enfrentamento de doenças. A autora ao estudar o enfrentamento 

de doenças crônicas por idosos institucionalizados, na perspectiva da espiritualidade, 

observou que a religiosidade e a espiritualidade são recursos relevantes aos quais os idosos 

recorrem no enfrentamento das doenças crônicas, com alta utilização e de forma positiva. E 

mesmo distante do seio familiar e do convívio social, encarando dificuldades e sofrimentos, 

os idosos residentes mantinham a sua fé e a prática religiosa. 

Portanto nota-se diante das pesquisas que espiritualidade e religiosidade funcionam 

como suportes para enfrentar o momento da doença. Entretanto, Levin e Chatters segundo 
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Costa et al. (2008) afirmam que mesmo que as atividades espirituais sejam tidas como 

excelentes maneiras de melhorar a saúde, ainda são de difícil comprovação científica.  

Esta perspectiva relaciona-se com o contexto do século XX, onde cientistas e 

intelectuais de grande influência no meio acadêmico, principalmente na saúde mental, 

atribuíram à religiosidade um efeito negativo para o funcionamento psicológico, partindo 

basicamente de teorias e opiniões pessoais, sem base em investigações epidemiológicas 

sistematizadas (STROPPA; MOREIRA-ALMEIDA, 2008). 

Lotufo Neto (2003) considera a influência negativa da religião na saúde, ao afirmar 

que ela pode gerar níveis patológicos de culpa, estabelecer a base para a repressão da raiva, 

criar ansiedade e medo através de crenças punitivas, incentivar a visão de que o mundo é 

dividido entre santos e pecadores, etc.  

Sobre este assunto, Pereira G. (2012), em sua pesquisa sobre a culpa e suas relações 

com a religiosidade e o sentido de vida, verificou que�a culpa está associada com a atitude 

religiosa e com a percepção de sentido da vida. A autora diferencia a culpa justificada que 

exemplifica-se na ocorrência de erros porém nem por isso a pessoa se acha culpada ou talvez 

não queira e não possa admitir seus erros; da culpa não justificada onde a pessoa insegura se 

sente culpada por algo que não fez (LUKAS, 1990). Indivíduos que possuem a religião como 

fator importante na vida possui a predisposição de culpar-se facilmente (PEREIRA, G., 2012). 

Percebe-se assim que a religiosidade em certas circunstâncias pode apresentar 

consequências adversas à saúde, quando, por exemplo, as crenças interferem/substituem a 

busca por cuidados médicos necessários, tais como vacinação e transfusão de sangue 

(KOENING; MCCLLOUGH LARSON, 2001) ou quando envolvem valores morais que 

colocam pessoas na posição de pecador. Carvalho (2005), por exemplo, identificou em 

pesquisa com portadores de HIV, que pacientes viveram na religião momentos de autopunição 

e culpa. 

A religiosidade, portanto, é uma variável que pode ser vista pelos dois âmbitos: com 

efeitos negativos e positivos na saúde, embora diante dos resultados de pesquisas realizadas 

na área, apareça muito mais frequentemente como fator de proteção e promotor de 

comportamentos resilientes, favorecendo o enfrentamento de doenças, bem estar espiritual e a 

melhora na qualidade de vida das pessoas acometidas com algum tipo de patologia 

(MAKLUF; DIAS; BARRA, 2006; PANZINI et al., 2007; SILVA, 2010).  
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Aprofundando esta concepção relacionada ao enfrentamento de doenças através da 

religião, na seção seguinte será discutido o coping religioso espiritual diante de patologias 

como o câncer.  

2.3.1Coping

De acordo com Stroppa e Moreira-Almeida (2008), coping tem um papel central na 

relação entre a religiosidade, espiritualidade e saúde. A palavra é de origem inglesa e não 

possui tradução literal em português. Os significados que mais se aproximam são “lidar”, 

“adaptar-se”, “enfrentar”, ou “manejar”. De acordo com os estudos de Panzini (2004) bem 

como diante da revisão de literatura realizada por Pereira (2012), alguns estudos brasileiros na 

área da psicologia da saúde, traduzem coping por enfrentamento, contudo esta nomenclatura 

não abrange toda a complexidade do termo, já que enfrentar significa “atacar de frente”, 

“encarar”, “defrontar” e o coping , por vezes, pode revelar-se como fuga, evitação ou negação 

do estressor. 

Ao considerar que a tradução pode levar a equívocos na compreensão do conceito, 

será utilizado no texto a palavra coping, seguindo os autores mencionados, dada sua utilização 

generalizada pela comunidade científica brasileira.

Sarafino (1997) e Serra (1999) concordam com a ideia de que o coping é um termo de 

difícil tradução que pode ser definido como um conjunto de esforços realizados para lidar 

com uma situação independentemente do seu resultado. Ele é concebido como o conjunto das 

estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias adversas. Os esforços 

despendidos pelos indivíduos para lidar com situações estressantes, crônicas ou agudas, têm 

se constituído em objeto de estudo da psicologia social, clínica e da personalidade, 

encontrando-se fortemente atrelado ao estudo das diferenças individuais (SULS, et al., 1996). 

O estresse ou a situação estressora é uma variável múltipla e um inevitável aspecto da 

vida (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). Neste sentido tem sido definido como um referente, 

tanto para descrever uma situação de muita tensão quanto para definir a tensão de tal 

circunstância. Embora de acordo com a literatura não haja um consenso na definição do 

conceito de estresse que satisfaça a maioria dos pesquisadores, os autores acima definem o 

estresse psicológico como a relação entre a pessoa e o contexto ambiental que é percebida 
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como indo além do que o indivíduo pode suportar, excedendo seus recursos pessoais e 

ameaçando seu bem estar.  

Eles também ressaltam que o processo de avaliação cognitiva desta relação e os 

fatores pessoais e situacionais que a influenciam devem ser considerados, pois, a maneira 

como uma pessoa percebe, interpreta e representa psiquicamente uma determinada 

circunstância pode ser diferente e mais importante que os fenômenos em sua realidade 

concreta. 

Para Paiva (1998) a exposição frequente/intensa ao estresse está associada a 

numerosos efeitos adversos na saúde física e mental. Nesta situação, o mecanismo de ação 

envolve o sistema nervoso autônomo e endócrino, influenciando o sistema nervoso central e 

consequentemente, o comportamento manifesto. Entretanto, o estresse não é o único fator na 

determinação do seu impacto sobre o indivíduo. O modo como a pessoa lida com a situação 

estressora processo este que vem a ser conceituado como coping também tem importância no 

funcionamento humano (LAZARUS; FOLKMAN, 1984 e PARGAMENT, 1997). 

Antoniazzi; Dell’Aglio e Bandeira (1998) e Panzini (2004) e pontuam alguns aspectos 

conceituais sobre o coping: 

• coping é um conceito chave que ajuda a entender adaptação e desajustes em uma 

situação estressora. 

• Coping é um processo ou uma interação que se dá entre o indivíduo e o ambiente; 

• Possui como função principal administrar uma situação de estresse; 

• O processo do coping pressupõe a noção de avaliação, verificando como o 

fenômeno é percebido, interpretado e representado para o indivíduo; 

• Constitui-se numa mobilização de forças, pela qual os indivíduos irão empreender 

esforços cognitivos e comportamentais para administrar as demandas de sua 

relação com o ambiente; 

Num modelo cognitivista o termo consiste em um conjunto de esforços cognitivos e 

comportamentais, utilizados pelos indivíduos com o objetivo de lidar com demandas 

específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse e são avaliados como 

sobrecarga que excede os recursos pessoais (FOLKMAN; LAZARUS, 1980; LAZARUS; 

FOLKMAN, 1984). Na perspectiva da Psicologia da Religião, trata-se de uma busca por 

significado em tempo de estresse (PARGAMENT, 1997), um processo pelo qual o indivíduo 
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procura entender e lidar com as demandas significantes de suas vidas (PARGAMENT et al., 

2001a). 

O fato de o coping ser um processo no qual pressupõe a noção de avaliação do 

fenômeno estressante, o indivíduo empregará estratégias (ação e comportamentos) para lidar 

com o objeto estressor, chamados de métodos de coping.  De acordo com Folkman e Lazarus 

(1980) e Antoniazze; Dell Aglio e Bandeira (1998), eles são classificados em estratégias 

focadas na emoção ou focadas no problema. 

O coping focado na emoção é definido como um esforço dirigido à regulação da 

resposta emocional associada ao estresse ou resultante de eventos estressantes. Sua função é 

reduzir a sensação desagradável do estado de estresse modificando o estado emocional. Sendo 

assim inclui processos de reavaliação cognitiva, ou seja, consiste em atribuir uma 

resignificação a uma circunstância, sem necessariamente mudá-la ou tentar extingui-la. 

Panzini (2004) acrescenta ainda que outras estratégias de coping focadas na emoção, podem 

não mudar o significado diretamente, mas pode levar a uma reavaliação que proporcione 

mudança, como algumas estratégias comportamentais. 

Já as estratégias de coping direcionadas para o problema, agem na origem do estresse, 

tentando alterar o problema existente na relação entre a pessoa e o ambiente causador de 

tensão (FOLKMAN; LAZARUS, 1980; PANZINI, 2004; PANZINI; BANDEIRA, 2005).  

Uma das formas de lidar e manejar o estresse são utilizar a religião, o uso das crenças 

religiosas e o comportamento religioso para solucionar e/ou prevenir determinada situação 

estressora. Pargament (1997) realizou vários estudos sobre o assunto denominando de Coping 

Religioso Espiritual (CRE).

2.3.1.1 Coping Religioso Espiritual – CRE 

O conceito de coping religioso/espiritual (CRE) está inserido nas áreas da psicologia 

cognitivo-comportamental, psicologia da religião, psicologia positiva, psicologia da saúde, 

nos estudos sobre religião, saúde, medicina e espiritualidade. Na perspectiva de Pargament 

(1997); Pargament, et al. (1998), para se chegar a uma compreensão acerca do conceito do 

CRE, torna-se necessário retomar as tentativas de definições sobre religião e as diferenças 

entre religiosidade e espiritualidade.  



�

���

�

O autor expõe que a religião constitui-se num processo de “busca de significado” 

através de caminhos relacionados ao sagrado, sendo assim quando os indivíduos se voltam 

para ela com o intuito de lidar com o estresse, acontece o Coping Religioso. Em muitos dos 

textos utiliza-se apenas este termo: coping Religioso, contudo, ocorreram algumas discussões 

para modificar a nomenclatura para Coping Religioso / Espiritual (CRE) por levar em 

consideração as diferenças entre espiritualidade e religiosidade que foram discutidas 

anteriormente. 

Panzini e Bandeira (2005) ressaltam que os textos mais antigos, referem-se somente a 

coping religioso, embora muitas vezes estejam se referindo também a coping / espiritual 

(ambos complementares e frequentemente usados em conjunto). Contudo, Pargament (1997) 

fundamentando-se na estrutura conceitual de Lazarus e Folkman (1984) emprega o conceito 

de Coping Religioso Espiritual (CRE) para referir-se ao processo pelo qual o indivíduo, por 

meio da sua espiritualidade, crença ou comportamentos religiosos tenta entender e/ou lidar 

com importantes exigências pessoais ou situacionais em sua vida. 

O autor pontua várias razões que justificam a associação entre 

religiosidade/espiritualidade e enfrentamento. Primeiro constatou que o estudo da 

religiosidade e do enfrentamento traria significativas contribuições à vida das pessoas, por 

possuir um importante papel na solução de problemas; em segundo, porque tal estudo oferece 

oportunidades para aprender mais sobre religiosidade, parte integrante do ser humano e em 

terceiro, o estudo da religiosidade e do enfrentamento possui implicações práticas, pois ambos 

se fazem presentes em momentos difíceis, e possuem elementos significativos em muitas 

fases de resolução de problemas, ou seja, a religião pode afetar a maneira como a pessoa 

percebe o sentido de suas dificuldades. 

A partir desta compreensão, a noção de CRE tem os seguintes pressupostos: 1. A 

existência de uma situação estressora; 2. A avaliação que a pessoa faz da situação (ameaça ou 

desafio); 3. Os recursos disponíveis para lidar com determinada experiência. 

Panzini (2004) concordando com Pargament (1997) no uso do termo Coping Religioso 

Espiritual (CRE) o define como o uso de crenças, comportamentos religiosos para facilitar a 

solução de problemas e prevenir ou aliviar as consequências negativas de circunstâncias de 

vida estressantes. Os objetivos do coping religioso são: busca de significado, controle, 

conforto espiritual, intimidade com Deus e com os membros da sociedade, transformação de 
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vida, bem estar físico, psicológico e emocional (PARGAMENT, 1997; PARGAMENT, 

2001b; PANZINI, 2004). 

De acordo com Panzini e Bandeira (2007) há vários meios pelos quais a religião pode 

estar envolvida no coping. Primeiro, ela pode ser parte de cada um dos elementos do processo 

(avaliações, atividades, propósitos e resultados de coping); segundo, a religião pode contribuir 

moldando o caráter dos eventos da vida e terceiro, a religião pode ser um produto do coping.

No que se refere à estratégia do CRE, a religião oferece uma variedade de métodos 

que se mostram cobrindo toda uma série de comportamentos, emoções, cognições e reações, 

possuindo vários atributos, contrapondo assim o estereótipo de que seriam estratégias 

passivas, focadas na emoção ou em formas de negação (PARGAMENT, 1997; 

PARGAMENT; KOENING; PEREZ, 2000). 

As pesquisas apontam que as estratégias religiosas de coping foram verificadas a partir 

de evidências quanto à importância da religião diante de situações de crise, problemas 

relacionados à saúde e ao envelhecimento, como doenças, incapacidades e morte (KOENING, 

et al., 1995; SAVOIA, 1999; RABELO; NERI, 2005). 

Quanto aos resultados, o CRE pode ser eficiente, suceder bem em algumas dimensões 

afetadas pela crise e fracassar ou mesmo agravar em outras. Para descobrir a chave do bom 

resultado do processo de coping religioso é importante aprender mais sobre os fatores que 

determinam o modelo de religião e, mais especificamente, se toma formas efetivas ou não 

(PARGAMENT, 1997). Eles podem ser classificados em estratégias positivas (CREP) e 

negativas (CREN).  

Nesta perspectiva, o CREP abrange estratégias que proporcionem efeito benéfico / 

positivo ao praticante, como procurar amor/proteção de Deus ou maior conexão com forças 

transcendentais, buscar ajuda/conforto na literatura religiosa, buscar perdoar e ser perdoado, 

orar pelo bem-estar de outros, resolver problemas em colaboração com Deus, redefinir o 

estressor como benéfico, etc. O CREN por sua vez, pode envolver estratégias que geram 

consequências prejudiciais/negativas ao indivíduo, como questionar existência, amor ou atos 

de Deus, delegar a Deus a resolução dos problemas ou sentir insatisfação/descontentamento 

em relação a Deus (PANZINI; BANDEIRA, 2005). 

Evidências apontam um uso consideravelmente maior de estratégias de CREP que de 

CREN, para diferentes amostras, em diferentes situações estressantes e, que as pessoas 
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utilizam o CRE especialmente em situações de crise (PARGAMENT; KOENIG; PEREZ, 

2000; KOENIG; LARSON; LARSON, 2001; PEREIRA, 2012; VEIT; CASTRO, 2013c). 

Pargament, Smith et al. (1998a); Pargament, Taraskeswar, et al. (2001) e Panzini 

(2004), trazem uma esquematização das estratégias positivas e negativas do CRE: 

Coping positivo: Reavaliação benevolente; coping religioso de colaboração; foco 

religioso; ajuda através da religião; apoio espiritual; apoio de membros da instituição 

religiosa; perdão religioso e conexão espiritual. 

Coping negativo: Reavaliação de Deus como punitivo; reavaliação demoníaca ou 

malévola; reavaliação dos poderes de Deus; coping religioso por delegação; 

descontentamento religioso espiritual e intervenção divina. 

Koenig, Pargament e Nielsen (1998), em pesquisa realizada sobre enfrentamento 

religioso e estado de saúde em idosos hospitalizados, verificaram que as estratégias positivas 

de CRE apresentaram correlação positiva com melhor saúde mental (menos sintomas 

depressivos e melhor qualidade de vida), crescimento relacionado ao estresse, crescimento 

espiritual e cooperatividade. Estratégias negativas de CRE tiveram correlação negativa com 

saúde física, depressão e qualidade de vida. 

Em linhas gerais, considera-se que o que define se uma estratégia de coping será 

positiva ou negativa, é saber em que medida essa estratégia dispõe a religião como meio e 

recurso de se enfrentar ou aliviar um problema, ou se a religião deixa de ser um recurso ou 

uma fonte de proteção para se tornar um encargo, ou mesmo um agente estressor 

(PARGAMENT et al., 1998). A relevância de conhecer tais estratégias, como Pereira (2012) 

ressalta, está em perceber como elas se manifestam, sobretudo, para profissionais de saúde 

que lidam diretamente com pessoas com fortes crenças religiosas, já que estas podem 

influenciar todo o processo de estabelecimento da relação terapêutica. 

No presente trabalho será adotado o termo Coping Religioso Espiritual - CRE, 

fundamentando-se em Pargament (1997); Panzini (2004) e Panzini; Bandeira (2005) os quais 

concordam com o conceito do CRE ao entender o uso da religião, espiritualidade ou fé para 

lidar com o estresse e as consequências negativas dos problemas de vida. 
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2.3.1.2 Coping Religioso Espiritual em mulheres com câncer de mama 

Uma breve revisão de literatura (brasileira e internacional) abrangendo os temas 

coping religioso espiritual, câncer de mama e espiritualidade, através das bases de dados 

Scielo, Lilacs, PsycInfo, PubMed/Medline, foram encontradas cem trabalhos, no período de 

2008 a 2013 que abordam a relação do coping religioso espiritual e o câncer de modo geral. 

Destas, setenta abrangem o CRE e o câncer de mama. Desta forma observa-se o crescimento 

de estudos nesta perspectiva e a existência de uma forte associação entre esses temas, o que, 

por sua vez, tem refletido em discussões sobre a inclusão da dimensão espiritual no conceito 

de saúde, indo além do bem-estar físico, mental e social (PANZINI et al., 2007).  

A revisão sistemática de literatura realizada por Thuné-Boyle et al. (2006), em anos 

anteriores, investigou o uso de estratégias de CRE e seus efeitos na adaptação à doença, bem-

estar psicológico e qualidade de vida em pacientes com câncer. A busca em quatro bases de 

dados, compreendida entre os anos de 1977 a 2004, resultou na análise de dezessete artigos. 

Desses, dez investigaram especificamente o câncer de mama. A análise dos artigos permitiu 

verificar que, embora muitos estudos americanos não tenham encontrado resultados 

significativos, um número equivalente de pesquisas encontrou evidências de que o CRE é 

benéfico no processo de adaptação ao câncer de mama. Nessa revisão, apenas três estudos 

encontraram efeitos prejudiciais no uso da estratégia de coping, sendo que um deles tinha por 

objetivo investigar o CRE negativo.  

Pesquisas recentes abordaram o lugar que a religiosidade/espiritualidade ocupa na vida 

de mulheres com alto índice de CREP e os resultados revelaram a presença de uma relação 

positiva com Deus, capaz de mobilizar força, esperança e conforto. Mudanças na 

personalidade das participantes foram mencionadas como decorrentes de um processo de 

reflexão frente ao diagnóstico (VEIT; CASTRO, 2013b).  

Percebe-se que diante de patologias crônicas como o câncer de mama, geralmente o 

ser humano volta-se para a religião a fim de encontrar um sentido para aquele momento, ou 

seja, utiliza-se do Coping Religioso Espiritual para superar e/ou compreender o significado de 

tal sofrimento e até mesmo da sua vida.  
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CAPÍTULO 3 – SENTIDO DA VIDA: LOGOTERAPIA E ANÁLISE EXISTENCIAL

Ao pensar na relação entre a Resiliência, religiosidade e sentido de vida, torna-se 

indispensável apresentar a teoria formulada por Frankl, que dedicou sua vida e obra ao estudo 

profundo do significado da vida. O autor embora não tenha utilizado o termo Resiliência em 

sua teoria, ele abordava a Força desafiadora do espírito (FRANKL, 1989A; LUKAS, 1989) 

mostrando a possibilidade de o indivíduo ser resiliente apesar das circunstâncias. 

3.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA TEORIA 

Viktor Emil Frankl (1905-1997), nascido em Viena, médico psiquiatra, neurologista e 

doutor em filosofia, tornou-se um escritor que influenciou vários campos de conhecimento 

com a criação da teoria: Logoterapia e análise existencial, a qual traz um diferencial na sua 

visão de homem e do mundo. De acordo com a etiologia do termo: Logoterapia origina-se da 

palavra grega logos (sentido) caracterizando uma terapia baseada no significado da vida. Ela 

tem como objetivo principal investigar a busca e a realização do ser humano pelo sentido da 

vida. Os estudos de Frankl abrangeram a filosofia, a teologia, a psicologia, a sociologia e a 

educação. 

Embora possuindo várias credenciais e uma carreira profissional satisfatória, enquanto 

judeu Frankl não conseguiu escapar da perseguição nazista e em 1942 acompanhado por seus 

pais foi conduzido para o primeiro campo de concentração Theresienstadt. Neste ínterim ele 

havia começado a escrever o manuscrito Psicologia Médica que foi perdido durante a guerra e 

reescrito durante a reclusão nos campos de concentração (FRANKL, 1989c; AQUINO, 2013). 

Frankl conheceu quatro campos de concentração e diante dessas vivências pôde 

experimentar suas ideias acerca da busca de sentido diante de situações limite. Durante o 

tempo que passou nesses locais, ele procurava encontrar um sentido frente o sofrimento ao 

qual estava submetido, juntamente com os outros judeus, bem como ajudava os companheiros 

nessa busca de sentido (FRANKL, 1989c). 

Como prisioneiro em um campo de concentração, o psiquiatra possuía apenas um 

número de identificação (119-104). Ele esteve de frente com sua existência desnuda, 

chegando a perder a esposa e os pais que também estavam reclusos em um daqueles campos. 

Porém, o autor conseguiu enfrentar a dor e o sofrimento com dignidade e reafirmou a 
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incondicionalidade do sentido da vida, compreendendo que se a vida tem sentido o sofrimento 

também tem, como relata em seu livro: Em busca de Sentido - Um psicólogo no campo de 

concentração. Em 27 de abril de 1945, foi liberto e neste mesmo ano reconstruiu sua vida e 

continuou com suas produções (FRANKL, 1989c). 

Apesar da influência dos estudos de Freud na adolescência, sobre a psicanálise 2 e de 

Adler sobre a psicologia individual3, Frankl discordou de ambos ao enxergar o homem como 

um ser que não é regido pelo princípio do prazer, muito menos pelo poder, mas como um ente 

que busca sentido em tudo quanto faz e, que deseja moldar sua vida de forma significativa 

(FRANKL, 2011; AQUINO, 2013). Para o autor o ser humano tem como força motriz a 

vontade de sentido: 

A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma 
"racionalização secundária" de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e 
específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela 
determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que 
satisfará sua própria vontade de sentido (FRANKL, 1989c, p. 58). 

A crítica que Frankl tece acerca dos teóricos supracitados gira em torno do 

reducionismo. Para o autor, reduzir o sentido da vida humana ao princípio do prazer ou do 

poder é apenas artefatos psicológicos, visto que o prazer e o poder não são objetivos dos 

anseios humanos, mas a consequência de sua realização (FRANKL, 1989a). 

Na perspectiva “Frankliana” o sentido é entendido como o que se tenciona. Durante a 

existência, a própria vida coloca perguntas para serem respondidas e o ser humano é 

responsável por dar a resposta certa a cada pergunta colocada, encontrando o verdadeiro 

sentido de uma situação. Este é algo a ser encontrado e descoberto de forma responsável e 

consciente. Na busca do sentido, o homem é guiado pela consciência que pode ser definida 

como a capacidade intuitiva do indivíduo para encontrar o significado de uma situação 

específica (FRANKL, 2011). 

���������������������������������������� �������������������


�A Psicanálise compõe uma das correntes da psicologia, criada por Sigmund Freud o qual postulou a teoria da 

libido entendido como a manifestação psicológica do instinto sexual, na tentativa de explicar fenômenos como a 
histeria. Ele propôs também que os instintos se autorregulam, como se fosse um possível rio ao construir sua 
própria bagagem. Sendo assim, desenvolveu sua teoria enfatizando o princípio do prazer como regente do 
homem (ZIMERMAM, 1999).�

�
�A Psicologia Individual formulada por Alfred Adler (1870-1937) atribuía ênfase ao fator social, mencionando 

que o homem busca por superioridade, ou vontade de poder (FRANKL, 1991).�
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Quando o ser humano está tentando compreender o sentido ou o valor de sua vida, ele está 

demonstrando aquilo que há de verdadeiramente humano em si, essa não é uma realidade patológica 

como alegava Freud. A dimensão do eu que Frankl chama de Dimensão Noética, no grego chamada 

de Nous (espírito), é que permite o acesso ao sentido, durante essa busca (FRANKL, 1989a). Esta 

dimensão apontada por Frankl traz um distintivo no que se refere a sua forma de ver o homem. Para 

ele o ser humano não poderia ser concebido apenas como um ser autômato, reduzido a processos 

biológicos, sociológicos ou somáticos (AQUINO, 2013), o indivíduo tem que ser compreendido nas 

três esferas: biológica, psicológica e noética ou espiritual, ou seja, o autor traz uma percepção 

tridimensional do homem. Esta última dimensão é compreendida mais no sentido antropológico do 

que religioso, é a única que compõe o homem, assim como é específica da espécie humana e 

nenhum outro ser compartilha de tal dimensão (FRANKL, 1995a).  

A nova forma de conceber o ser humano, da qual Frankl postula parte do pressuposto de que 

o homem, embora seja formado pelas partes biológica e psicológica, deve ser visto como um ser que 

também possui uma dimensão específica que abrange o espiritual (o noético) e assim precisa ser 

compreendido de forma holística, como uma unidade que engloba o biológico, o psicológico e o 

espiritual, apesar das diferenças ontológicas. A existência humana é unitas multiplex, isto é, o ser 

humano se constitui em uma unidade tridimensional, um todo psicossomático-noético (FRANKL, 

1989a). 

Seguindo esta perspectiva, o que se entende como dimensão biológica ou física consiste no 

conjunto de todos os processos corpóreos (mecanismos celulares e químicos); a dimensão psíquica 

por sua vez, é compreendida como um conjunto dos impulsos/instintos, percepções, sensações, 

desejos assim como os processos do intelecto e todos os padrões de comportamento sociais. Na 

dimensão noética/espiritual estão localizados os posicionamentos do homem frente ao destino 

psicofísico que se lhe impõe, tendo como exemplo as decisões advindas da vontade, 

intencionalidade, interesses práticos, arte, criatividade, religiosidade e consciência moral, é a esfera 

mais profunda do homem, aquela que fica no centro e em torno da qual giram todas as outras 

(FRANKL, 1976; PETER, 1999; AQUINO, 2013).  

Baseando-se nesta nova concepção do ser humano, através do plano ontológico-

dimensional acima citado, Frankl postula duas leis. A primeira propõe que: um só e idêntico 

fenômeno projetado para fora de suas dimensões em dimensões inferiores às suas, dá origem 

a figura diversas em nítido contraste entre elas (FRANKL, 1989a; PETER, 1999; AQUINO, 

2013), como por exemplo, um cilindro (Figura 1 A) sendo um objeto tridimensional ao ser 
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projetado em um plano unidimensional formaria um quadrado e um círculo, conforme a 

figura abaixo: 

Figura 1 A - Leis da Ontologia Dimensional segundo a teoria de Frankl 

(Retirado de AQUINO, 2013 p. 46) 

Isto é, um conceito unificado do ser humano não pode ser obtido apenas nas 

dimensões biológica ou psíquica, pois podem surgir inconsistências e contradições (como 

exemplificado através das projeções diferentes do cilindro), assim, a unidade do homem se 

manifesta na dimensão dos fenômenos especificamente humano (a noética) ou superior que 

abrangeria as dimensões inferiores (biológica e psíquica) (AQUINO, 2013). 

A segunda lei afirma que quando vários fenômenos são projetados para fora de suas 

dimensões, não para extensões diversas, mas para uma dimensão inferior à própria, dão 

origem a figuras ambíguas e contraditórias, pois, objetos tridimensionais não podem ser 

reduzidos a uma forma de projeção apenas (FRANKL, 1989a; PETER, 1999; AQUINO, 

2013). Para exemplificar, tomemos as imagens de um cilindro, um cone e uma esfera, estes 

quando são projetadas num plano unidimensional, são refletidas em vez de se oporem 

claramente, são suscetíveis de vários sentidos, ou seja, a projeção dos objetos composto por 

formas e dimensões diferentes no plano unidimensional, refletira a imagem de três círculos e 

tais objetos não podem ser reduzidos a apenas três círculos, de acordo com a figura abaixo:  

Figura 1 B – Leis da Ontologia Dimensional, conforme a teoria de Frankl.

(Retirado de AQUINO, 2013 p. 46) 
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Conforme esclarece Aquino (2013), de acordo com esta segunda lei, Frankl alerta para 

o perigo do reducionismo, não se deve considerar a realidade como sendo unidimensional. 

Transpondo as ilustrações acima para a concepção do homem, o autor coloca da 

seguinte forma: 

Como aplicar ao homem tudo isso? É que também o homem, tomado na 
dimensão do especificamente humano e projetado nos planos da biologia e da 
psicologia, se representa de tal modo que as figuras obtidas se opõem umas à outra. 
Com efeito, a projeção no plano biológico tem por resultado fenômenos somáticos, 
ao passo que a projeção no plano psicológico tem por resultado fenômenos 
psíquicos. Mas, à luz da ontologia dimensional, a oposição que agora estamos 
apresentando não afeta a unidade do homem (FRANKL, 1989a, p.45). 

Sendo assim, como aponta Peter (1999) somente à luz da dimensão noética, se 

consegue conciliar a unidade antropológica e a multiplicidade ontológica, ou seja, esta 

dimensão chamada também de superior preserva a unidade do homem sem descuidar das 

diferenças, englobando as dimensões biológicas e psicológicas, atribuindo a ideia de que o 

ser humano é um sistema aberto para o mundo. 

Após a explanação da ontologia dimensional postulada pelo autor a respeito da sua 

concepção do homem, vejamos os principais conceitos de sua teoria. 

3.2 PRINCIPAIS CONCEITOS DA LOGOTERAPIA E ANÁLISE EXISTENCIAL 

De forma panorâmica, a Logoterapia fundamenta-se em três concepções: liberdade de 

vontade; vontade de sentido e sentido da vida, esta última, de acordo com Lukas (1989), 

caracteriza-se como a visão de mundo da referida teoria.  

3.2.1 Liberdade de Vontade 

A liberdade de vontade se opõe ao determinismo e a visão reducionista. Frankl se 

posiciona contra estas concepções chamadas por ele de pandeterminismo, pois alega em seus 

estudos que o homem apesar de não ser livre de suas contingências, possui a liberdade para 

tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as condições apresentadas (FRANKL, 

2011). Conformar-se com a concepção de que o homem está sujeito a determinantes, seria 

reduzir a complexidade humana.  
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Durante uma entrevista, Huston C. Smith, de Harvard, perguntou-me se eu, 
como professor de neurologia e psiquiatria, não admitiria que o ser humano está 
sujeito a contingências e a determinantes. Eu lhe respondi que, como neurologista e 
psiquiatra, certamente que sim: eu tenho pleno conhecimento da dimensão das 
limitações humanas, sejam elas impostas por condições biológicas, psicológicas ou 
sociológicas. Mas acrescentei que, além de professor nessas duas áreas, também era 
um sobrevivente de quatro campos de concentração e que, como tal, me fazia 
testemunha do inesperado grau de capacidade, que sempre permanece de o homem 
resistir às piores situações, enfrentando-as corajosamente (FRANKL, 2011 p. 26-
27). 

Para o autor, o homem não é livre das eventualidades que possam surgir na vida, mas é 

livre para tomar uma atitude diante delas. Nesse processo de posicionar-se frente às situações, 

o homem faz suas escolhas conscientes delas logo, a liberdade e a consciência não podem ser 

dissociadas, como são na psicanálise e na psicologia individual, pois, para a psicanálise o 

processo terapêutico consiste em trazer a consciência o que estava inconsciente e para a 

psicologia individual, o sintoma neurótico é compreendido como uma tentativa do indivíduo 

de livrar-se da responsabilidade (FRANKL 1989a). 

Sendo assim, a Logoterapia e Análise Existencial compreendem o ser humano 

enquanto ser consciente e responsável, formando uma unidade ontológica. Tal unidade é 

mostrada por meio da palavra consciência, que pode ser entendida de duas formas no alemão: 

bewusstsein, que significa consciência psicológica e gewissen que se refere à consciência que 

estabelece julgamento valorativo (FRANKL, 2007). Este último tipo de consciência encerra a 

capacidade de apreender o sentido de uma situação em sua total unicidade��  

Com a finalidade de chegar a esta concepção de unicidade do ser humano, Frankl 

(1990) parte do princípio do surgimento da neurose, ele observa que o aparecimento da 

patologia, como compreendia na primeira formulação da psicanálise, era a passagem de certos 

conteúdos da consciência para o inconsciente por meio do recalque. Deste modo, o processo 

terapêutico consistia em trazer para o consciente os conteúdos inconscientes. Contudo, para a 

psicologia individual, o sintoma neurótico era compreendido como uma tentativa de livrar-se 

da responsabilidade (FRANKL 1990; FRANKL, 2007; AQUINO, 2013). Nota-se deste modo 

que estas duas teorias, a psicanálise e a psicologia individual, por enfatizarem apenas uma das 

dimensões do ser, apresentam uma visão parcial do indivíduo: uma a consciência e outra 

responsabilidade. 

Frankl ao observar estes aspectos diferenciados das teorias acima citadas, chega a uma 

síntese ao formular a seguinte concepção: “ser eu, significa ser consciente e responsável” 

(FRANKL, 1990). Ao entender o homem como ser consciente e responsável, deve-se levar 
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em conta as seguintes questões: pelo que o ser humano é responsável e sobre quem ele é 

responsável? (FRANKL, 1992a), sobre tais perguntas, o próprio homem é que decide pelo 

que é responsável e perante quem. Assim, a liberdade de vontade pregada por Frankl parte do 

seguinte pressuposto: o indivíduo é livre para tomar atitude diante de quaisquer que sejam as 

condições apresentadas a ele, bem como é livre para decidir sobre o seu ser (FRANKL, 

1989a; 2011). 

3.2.2 Vontade de Sentido 

A vontade de sentido para Frankl é a motivação primária do homem em buscar 

continuamente o significado para a sua vida (FRANKL, 1989b), como elucida Aquino (2013), 

o ser humano possui uma vontade de encontrar sentido no mundo objetivo, interpretando sua 

existência em um contexto de sentido.  

Quando Frankl se refere à vontade de sentido ou desejo de sentido, não trata de um 

voluntarismo ou inclinação para o significado, a sua teoria concebe esta motivação como o 

interesse primeiro e último do ser humano. Desta forma, o autor posiciona-se de forma 

contrária aos estudos de Maslow (1908-1970), um psicólogo americano que formulou a 

hierarquia das necessidades humana, na qual apregoava que a satisfação das necessidades de 

sobrevivência é uma condição necessária e suficiente para continuar vivo e encontrar 

felicidade. A oposição de Frankl está em que tais satisfações não se constituem uma condição 

básica para a sobrevivência, bem como não é suficiente para proporcionar um sentido para a 

existência humana e pode não levar o homem a atingir a felicidade (FRANKL, 1992a).  

Porém posteriormente Maslow concordou com Frankl quando afirmou que a vontade 

de sentido é o que primariamente concerne ao homem (MASLOW, 1966).  O próprio autor 

enquanto estava no campo de concentração sofreu privações que o impediam de satisfazer 

suas necessidades básicas como: fome, sono, sede, segurança, entre outros, sendo movido a 

permanecer vivo, não pelo prazer, nem pelo poder, mas apenas pela vontade de sentido, 

conseguindo orientar sua existência para além de si mesmo, dando um “sim” a vida 

independente da situação. 

O desejo de sentido ocorre independente de qualquer outra necessidade humana, de 

modo que a satisfação ou frustração de outros tipos de necessidades podem incentivar o 

homem a procurar o significado em sua vida. Pintos (2006) afirma que esta vontade versa em 
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uma força unificadora e integradora do homem cuja ausência e frustração geram o vazio 

existencial resultando em desorientação e apatia, ou seja, a vontade de sentido caracteriza-se 

em um “para que” da existência do cotidiano ou em situações de adversidade. 

Portanto, a consciência de um sentido para a vida é a condição necessária para a 

sobrevivência. Esta motivação consiste em orientar a própria existência para algo ou alguém, 

o que denomina de autotranscendência da existência humana. Frankl (1991) coloca que o 

homem só se torna homem e só é completamente ele mesmo, quando fica absorvido pela 

dedicação a uma tarefa (realiza valores criativos), quando se esquece de si mesmo no serviço 

a uma causa ou no amor a uma pessoa (concretiza valores vivenciais), ou quando consegue 

transformar o sofrimento inevitável em uma realização ou conquista (realiza valores 

atitudinais). 

Sendo assim, na logoterapia, o ser humano não deveria buscar diretamente a 

felicidade, mas um motivo para ser feliz e a partir da realização de um sentido para a vida, a 

felicidade surge como efeito. O sentido nesta perspectiva é um fim em si mesmo. Quando o 

homem não atinge um sentido, volta-se para os seus próprios interesses, poder e prazer, 

gerando o vazio existencial. Logo, a descoberta de sentidos, representa a mola propulsora da 

motivação humana, o homem só pode sobreviver quando dá uma orientação a sua vida 

(FRANKL, 1988). Ao utilizar as palavras de Santo Agostinho, Frankl (2011) ressalta que o 

coração do homem não descansa até que se encontre e se realize o sentido da sua vida. 

              3.2.3 O Sentido da Vida 

O sentido da vida pode ser visto sob diferentes aspectos: o sentido na vida, ou o 

sentido do momento que compreende um significado frente àquela circunstância, isto é, torna-

se específico para cada ser humano; o sentido da vida que está relacionada à orientação 

atribuída à vida como um todo e o sentido do mundo ou do universo (FRANKL; LAPIDE, 

2005; FRANKL, 2011; AQUINO, 2013). No que se refere ao primeiro aspecto de concepção 

sobre o sentido (sentido na vida), ele difere de homem para homem, de dia para dia, de hora 

para hora, ele possui o caráter relativo na medida em que se relaciona a uma pessoa 

específica, que está envolvida em uma determinada situação (FRANKL, 2011). 
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O sentido é encontrado fora do homem, isto é, no mundo, assim como está relacionado 

à presença de valores que o ser humano possui, em outras palavras, realizar sentido 

corresponde à realização de valores (AQUINO, 2013).  

... ser humano significa ser em face de um sentido a ser preenchido e de 
valores a concretizar. Isto é, trata-se de viver nesse campo de tensão estabelecido na 
relação existente entre a realidade e os ideais a serem materializados. O homem vive 
por seus ideais e valores, e a existência humana não é autêntica, a menos que seja 
vivida de maneira auto transcendente (FRANKL, 2011, p. 69). 

Conforme os pressupostos da teoria existem três formas de encontrar sentido na vida: 

Por meio dos valores vivenciais como a capacidade de amar, Frankl denomina em sua 

ontologia que nesse processo emerge a dimensão do homo amans, que seria vivenciar algo ou 

alguém; mediante a realização dos valores criativos (trabalhar, criar uma obra), demonstrando 

a dimensão do homo faber e por fim, outro momento que pode se encontrar sentido é através 

dos valores atitudinais, ou seja, diante do sofrimento, quando já não há condições de criar 

nem vivenciar, o homem pode criar sentido por meio de atitudes suportando a dor inevitável, 

esta condição é nomeada de homo patiens (FRANKL, 1992a; PETER, 1999; AQUINO, 

2013). 

No que se refere ao sentido da vida, este aspecto abrange a existência no geral, o autor 

alega que este não é possível de ser captado se não no final da vida, quando se cumpre ou não 

todos os sentidos particulares. Conforme visto, Frankl (1989b) coloca que não é o homem que 

se pergunta acerca do sentido de sua existência, mas o ser humano é interrogado pelas 

próprias circunstâncias da vida e é ele que deve responder as questões que esta lhe impõe, tais 

respostas são dadas através de atos. 

O sentido do mundo por sua vez, seria o significado completo da vida, da existência 

no universo, denominado de suprassentido, esta orientação é encontrada diante da morte e do 

sofrimento inevitável, quando o ser humano é impelido a tomar consciência da 

responsabilidade sobre o seu existir no mundo. Aquino (2013) afirma que para esta última 

abordagem do sentido, a análise existencial não obtém uma resposta por ser uma pergunta 

mais abrangente. 



�

���

�

3.3 CATEGORIAS DE VALORES 

Para Frankl (1989a), os valores são concebidos como significados universais, sendo 

transmitidos e afetados pelas tradições e situacionais. Estes ele os agrupa em três categorias: 

valores criacionais ou criativos, experienciais ou vivenciais e atitudinais ou de atitude. 

A primeira categoria se refere ao que o homem dá ao mundo, sob a forma de suas 

obras, trabalho e criações. Trata-se da possibilidade de encontrar o sentido por meio daquilo 

que o ser é capaz de criar, fazer, produzir, estando diretamente relacionada ao trabalho, à 

capacidade criadora e criativa do ser humano. O homem, desta forma, está na posição de 

ofertar, ao mundo, um pouco de si próprio (FRANKL, 1989a). 

 Os valores vivenciais compõem o segundo grupo. Aborda o que o homem recebe do 

mundo. Por exemplo, é possível realizar sentido contemplando a beleza da natureza ou da 

arte; entregando-se e amando a algo ou alguém; relacionando-se com o Divino. Nesta 

categoria, Frankl fala sobre o sentido do amor. Ressalta que a única maneira de captar outro 

ser humano no íntimo de sua personalidade, é através do amor. Ninguém consegue ter plena 

consciência da essência última do ser humano sem amar. É através do amor que a pessoa que 

ama e capacita a pessoa amada a realizar suas potencialidades (FRANKL, 1989b). 

No terceiro grupo estão os valores atitudinais caracterizados pela atitude que o homem 

adota perante um destino imutável. A possibilidade de realizar tais valores se verifica, 

portanto, quando um homem arrosta um destino perante o qual nada mais pode fazer que 

aceitá-lo e suportá-lo; tudo está no modo como se suporta. Tratam-se de atitudes tais como: 

mudar a forma de enxergar a dor, ressignificando o contexto e a valentia no sofrimento 

(FRANKL, 1989a). 

3.4 SENTIDO DO SOFRIMENTO E RESILIÊNCIA 

Diante da compreensão do sentido na vida através da realização dos valores, ressalta-

se agora a consumação de sentido frente ao sofrimento inevitável através dos valores de 

atitudes.  

Frankl (1989b) assegura que é possível encontrar um significado na vida quando o ser 

humano é confrontado com uma situação de fatalidade que não pode ser mudada, se não pela 
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mudança de atitude. Ele ressalta: quando já não somos capazes de mudar uma situação - 

podemos pensar numa doença incurável, como um câncer que não se pode mais operar - 

somos desafiados a mudar a si próprios (FRANKL, 1989b), ou seja, pode-se modificar a 

forma de enfrentar determinado contexto.  

Não há situação na vida que seja desprovida de sentido, logo o sofrimento faz parte do 

pleno sentido da existência. Segundo essa perspectiva, o sentido do sofrimento seria superior, 

em comparação aos outros sentidos, pois seria o mais profundo deles (FRANKL, 2003a). 

Sobre isto, ele afirma: 

Só quando o homem já não tem nenhuma possibilidade de realizar valores 
criadores; só quando ele não está já realmente em condições de configurar o destino 
– só então pode realizar os valores de atitude; só nessa altura tem algum sentido 
“carregar a sua cruz”. A essência de um valor de atitude reside precisamente no 
modo como um homem se submete ao irremediável; quer dizer: o pressuposto da 
verdadeira realização dos valores de atitude consiste em se tratar realmente de 
qualquer coisa de irremediável (FRANKL, 1989a, p. 155).

Apreende-se diante do exposto, que apenas o fato de suportar uma situação de 

sofrimento inevitável já é uma forma de realização de sentido. Lukas (1990) contribui 

alegando que a� capacidade do ser humano para ultrapassar o sofrimento depende da 

intensidade de sua realização interna de sentido. Quem basicamente acredita que sua vida tem 

um significado, também é capaz de suportar um grande sofrimento, porque sua vida permeada 

de sofrimento, apesar de ter seu prazer reduzido, não perde seu sentido��como aconteceu na 

vida de Frankl, pois ele acreditava que sua existência e o seu sofrimento tinham um propósito, 

esta crença favoreceu o enfrentamento das situações impostas no campo de concentração. 

Ao compreender a possibilidade de encontrar sentido frente à dor inevitável, torna-se 

possível relacionar o estudo da Resiliência com o sentido da vida, pois, ao compreender o 

primeiro termo como a capacidade que o ser humano tem de enfrentar, vencer e ser 

fortalecido ou transformado por experiências de adversidade, pode-se inferir na perspectiva da 

Logoterapia e Análise Existencial, que qualquer ser humano ao encontrar um sentido diante 

da vida e do sofrimento que não se pôde evitar, possui a tendência de apresentar um 

comportamento resiliente. 

Pinheiro (2004) e Gomes (2004) ao postularem sobre o que pode favorecer um 

comportamento resiliente, pontuaram os seguintes aspectos: relação de auto-conceito positivo

que leva a possuir uma boa auto-estima ou auto-imagem, o que conduz a aquisição de um 

comportamento autoconfiante; uma relação flexível com a circunstância dolorosa, o que pode 
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levar a possuir uma orientação vital de forma que dirige ao mesmo rumo o sentido de 

autopreservação e crescimento e a dimensão temporal na qual a pessoa resiliente busca forças 

para o enfrentamento dos seus desafios do presente, seja nas memórias positivas, seja nas 

boas expectativas em relação ao futuro. 

Tais aspectos podem estar relacionados ao sentido atribuído diante da situação 

adversa. Se o ser humano é capaz de encontrar um significado frente àquele momento de dor, 

modificando suas atitudes diante do contexto de sofrimento, ele poderá desenvolver o que os 

autores acima citados descreveram como fundamentos do comportamento resiliente, ou seja, o 

homem será capaz de adquirir uma relação flexível com o momento que vive, poderá ter uma 

boa-autoestima por ter desenvolvido atitudes positiva dentro de si sobre o sofrimento e poderá 

também retirar lições da situação para aplicar em outros momentos que possam surgir. 

A teoria Frankliana também aponta relações no que tange ao desenvolvimento da 

Resiliência quando trata das características que compõem a percepção resilente. Melillo e 

Ojeda (2005) ressaltam alguns atributos de indivíduos propensos a desenvolver a Resiliência, 

são elas:  

A introspecção considerada como a arte de se perguntar e se dar uma resposta honesta; 

a independência, que permite julgar uma situação externa, prescindindo dos desejos íntimos 

do sujeito que podem levar a distorcer a verdadeira situação; a capacidade de se relacionar 

com os outros e a iniciativa que consiste no gosto de se exigir e se por à prova em tarefas 

progressivamente mais exigentes; Sobre estes aspectos, Frankl (1989a) denomina a 

introspecção de auto-distanciamento da situação, que é uma forma de encontrar sentido assim 

como a utilização do humor que também caracteriza uma forma de distanciar-se do momento; 

O autor afirma que em virtude desta característica, o homem é capaz de afastar-se não 

apenas da situação, mas de si mesmo, tornando-o capaz de escolher uma atitude com respeito 

a si mesmo e, assim fazendo, consegue tomar posição, colocando-se acima dos seus 

condicionamentos psíquicos e biológicos. A independência o autor denomina de consciência

onde estão os aspectos valorativos; A criatividade como capacidade de criar ordem, beleza e 

finalidade, a partir do caos e da desordem, Frankl (1989a) agrupa-os como valores criativos

consistindo uma forma de realizar sentido. 

Observam-se assim semelhanças entre o estudo da Resiliência e do sentido da vida e 

alguns estudos como os de Acevedo (2002), relacionam as duas vertentes. Contudo, a 

Logoterapia e Análise Existencial trazem uma conotação diferente em relação aos estudos da 
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Resiliência, quando estes colocam algumas condições para que haja uma propensão ao 

desenvolvimento do fenômeno. Por exemplo, Melillo e Ojeda (2005) pontuam determinados 

fatores que favorecem o comportamento resiliente diante de algum tipo de patologia ou 

situação estressora como: a presença de uma rede social que proporcione apoio (família, 

amigos), conhecimento sobre a patologia e esclarecimentos contínuos realizados pela equipe 

de saúde, no entanto, os estudos de Frankl apontam que ainda que não haja nenhum tipo de 

condição externa que favoreça o enfrentamento do sofrimento, ainda assim é possível 

encontrar e realizar um sentido que poderá emergir um comportamento resiliente (FRANKL, 

1989a).  

Rodríguez (2002) teceu sua crítica no que tange às pesquisas com Resiliência 

afirmando que na medida em que os pesquisadores foram isolando os fatores promotores 

desta capacidade, encontraram fatores em si mesmos óbvios, quase de senso comum. Então, 

surge o questionamento sobre o que determina o resultado final da Resiliência. Nesta linha de 

pensamento, existe um fator que não pode ser definido: o imponderável. Ele está exatamente 

na liberdade do ser humano para escolher encontrar ou não um sentido para a vida (FRANKl, 

1989a, 2007, 2011). O encontro deste sentido pode ser percebido fenomenologicamente 

(FRANKL, 2011), ou alguns de seus atributos podem ser quantificados por meio de testes 

desenvolvidos para este propósito: o Logotest (LUKAS, 1996), PIL test (CRUMBAUGH; 

MAHOLICK, 1964) e QSV (STEGER; FRAZIER; OISHI et al., 2006). 

Na perspectiva da Logoterapia, o fenômeno da Resiliência irá sempre acontecer, 

quando o homem encontra e realiza o sentido daquele momento, ou seja, todo ser humano, 

independente de raça ou classe social poderá desenvolver um comportamento resiliente diante 

de qualquer situação. 

Sendo assim, o sofrimento inevitável vivido por meio de uma patologia, por exemplo, 

não significa perda de sentido, nem tampouco traz obrigatoriamente o seu empobrecimento, 

ao contrário, essa dor pode ser plena de sentido. Pode inclusive significar um ganho 

existencial. Recuperando o conceito de auto-transcendência em Frankl, é possível articular a 

relação com a Resiliência, pois o homem sempre pode avançar para além das suas 

dificuldades, quando encontra um sentido para a vida. 



�

���

�

3.5 A RELIGIOSIDADE NA PERSPECTIVA DE FRANKL 

A obra de Frankl (1991; 2007) também aborda o fenômeno da religiosidade. Ele 

concebe a religião como um conjunto de símbolos que expressam o divino através de 

elementos antropomórficos, posto que os atributos divinos coincidam com as próprias 

necessidades humanas (FRANKL; LAPIDE, 2005). 

A religiosidade, por sua vez, é compreendida pelo autor, como uma expressão 

saudável do ser humano, a manifestação da dimensão espiritual, chegando à conclusão de que 

“sempre houve no homem uma tendência inconsciente em direção ao transcendente, sempre 

tivemos uma ligação, embora inconsciente com o ser superior” (FRANKL, 2007).  

A partir da análise dos sonhos, o autor verifica a existência do inconsciente espiritual 

que pode se manifestar em pessoas que não praticam nenhum tipo de religiosidade. E para ele 

a vivência religiosa genuína encontra-se reprimida. Esta relação da religiosidade com os 

sonhos mostra o diálogo do homem com sua consciência. Para o autor, Deus seria aquele a 

quem o ser humano volta os seus monólogos mais íntimos (FRANKL; LAPIDE, 2005). 

O inconsciente para Frankl não se compõe unicamente de elementos instintivos como 

era para Freud, mas também espirituais, o conteúdo do inconsciente nesse sentido amplia-se, 

diferenciando-se em instintividade e espiritualidade (FRANKL, 2007). O ato espiritual então 

pode ser consciente ou inconsciente e esse limite se apresenta de forma permeável e fluída. O 

inconsciente espiritual remete ao fato de que o ato religioso, em sua origem, não é passível de 

reflexão. 

Em alguns momentos na sua teoria, o autor fala sobre o Deus inconsciente ao se referir 

ao Deus Oculto, abordando que a relação do homem com o Absoluto pode ser inconsciente, 

ou reprimida e assim, inexistente para nós. Trata-se de uma ligação oculta da pessoa com um 

Deus igualmente oculto, pois, no seu inconsciente, o homem é mais religioso que consegue 

conscientemente se imaginar (FRANKL; LAPIDE, 2005).

Frankl (1991) alerta para três interpretações equivocadas acerca do inconsciente 

espiritual: 1. o inconsciente não é divino, pois não nega o inconsciente instintivo; 2. ele não 

possui atributos divinos como a onisciência e 3. a relação com um Deus inconsciente não 

pode ser reduzida ao id (uma das instâncias psíquicas postulada por Freud). Diante disso, o 

autor conclui que o homem pode ser autêntico também em seus aspectos inconscientes e, 
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consequentemente, pode tornar-se consciente de si mesmo e de sua relação com o que estava 

oculto. 

A Logoterapia traz uma visão positiva entre saúde e religiosidade, mostrando os 

efeitos terapêuticos da vivência religiosa autêntica: 

[...] por menos que a religião se preocupe em suas intenções primárias com 
a cura psíquica ou com medidas profiláticas, em seus resultados – não em sua 
intenção- ela não deixa de ter efeitos psico-higiênicos e até psicoterapêuticos, uma 
vez que propicia às pessoas uma sensação de incomparável proteção e ancoramento 
que não pode ser encontrado alhures, a não ser na transcendência, no Absoluto 
(FRANKL, 1992 c, p. 59). 

Nessa perspectiva, o homo sapiens é homo religiosus. A religiosidade pode não estar 

associada a uma instituição ou a uma crença em algum deus, mas pode ser expressa através da 

confiança no suprassentido, oriunda de uma vontade no sentido último, perante as questões 

existenciais concretas do ser humano, como sofrimento, morte e culpa que foge das 

explicações racionais (FRANKL, 1990; AQUINO, 2013).

Sendo assim, a religiosidade na visão “Frankliana” é um fenômeno específico do 

homem e a expressão autêntica do ser profundo, que busca um sentido para a existência no 

mundo (AQUINO, 2013). 
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CAPÍTULO 4 – PERCURSO METODOLÓGICO

O presente capítulo tem o objetivo de descrever a metodologia que direcionou a 

pesquisa. Aborda a caracterização do universo da investigação, o delineamento dos locais 

onde foi realizada a coleta dos dados, as técnicas utilizadas, os procedimentos para aquisição 

das informações e a compreensão da análise dos dados obtidos na investigação. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva, com enfoque qualitativo e 

quantitativo, visto que para o alcance dos objetivos propostos pelo presente estudo, tais 

abordagens se fizeram necessárias.  

A pesquisa exploratória tem como característica maior aproximação com o problema 

para que venha torná-lo explícito, envolvendo geralmente levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. A descritiva por sua vez, tem o intuito de 

delinear as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis (GIL, 2002). 

Quanto aos enfoques metodológicos, pode-se distinguir a abordagem qualitativa da 

quantitativa.  

A primeira consiste em um estudo para compreender as relações de crenças, 

percepções, opiniões e interpretações dos homens referentes à sua forma de se posicionar, 

pensar, sentir e viver, ou seja, é um universo de significados, que corresponde a processos e 

fenômenos mais complexos que não podem ser reduzidos. Busca aprofundar o caráter social, 

os atos e as relações que envolvem as construções humanas, que se encontram no plano 

subjetivo.  

Essa abordagem prima pela descrição dos fatos, pois estes possuem significados com 

uma totalidade de expressões que interagem no contexto pesquisado. Assim, o pesquisador 

preocupa-se com o processo investigatório e não somente com os resultados obtidos, pois os 

dados coletados são concretos e devem ser relacionados a um suporte teórico, para não apenas 

desvendar significados expressos de forma verbal (MINAYO, 2008, 2010). 
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A pesquisa qualitativa possibilita a discussão de facetas distintas dos fenômenos 

apresentados, retornando às raízes que deram sustentação à realidade apresentada 

(MARTINS; BICUDO; 1994; HAGUETTE, 2000). 

No que tange a abordagem quantitativa, segundo a perspectiva de Minayo (2008), ela 

é utilizada para complementar e dar representatividade aos dados qualitativos, sendo 

caracterizada pela objetividade e pelos dados concretos, servindo de sistematização e 

fundamentação ao conhecimento produzido pela abordagem qualitativa, ou seja, os dados 

quantitativos e qualitativos se complementam. Considerando estes diferentes aspectos, optou-

se pela abordagem qualitativa-quantitativa. 

4.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E OPERACIONAIS 

A princípio o projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do Colegiado do 

Departamento de Fisiologia e Patologia do Centro de Ciências da Saúde (CCS), obtendo 

aprovação na 169ª reunião ordinária do dia 02 de maio de 2013 e, em seguida, levando em 

consideração as recomendações estabelecidas pela Resolução nº. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), o projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) - UFPB, sendo aprovado na reunião 

ordinária do dia 18 de junho de 2013, com registro de protocolo 365.043 conforme consta no 

Anexo I. 

Diante da avaliação favorável do CEP, foi realizado o contato, a princípio apenas com 

uma instituição onde seria realizado o estudo, buscando autorização para a coleta dos dados 

no local, bem como foram fornecidos os esclarecimentos necessários para o desenvolvimento 

da investigação. 

Após a autorização (Anexo II), realizou-se o contato com as pacientes para explicação 

dos objetivos da pesquisa, convidando-as para participar do estudo e, na ocasião, foi 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que está no Apêndice I. 

Após a assinatura do documento, iniciou-se a coleta dos dados.  

No decorrer da aquisição dos dados, percebeu-se que algumas das pacientes que 

estavam em tratamento, participavam também de outra instituição que focava o apoio à 

mulher com câncer de mama, sendo assim, a investigação também foi realizada neste grupo 
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mediante o consentimento da coordenação do mesmo (Anexo III), levando em consideração 

todos os procedimentos éticos necessários para a execução da pesquisa com seres humanos. 

A coleta iniciou-se no mês de agosto estendendo-se até o mês de outubro do ano de 

2013 e, aconteceu nas segundas, terças e quartas-feiras. Cada questionário levou em torno de 

25 minutos para ser preenchido, visto que cada questão foi lida pela pesquisadora, facilitando 

assim a compreensão da participante e as entrevistas foram gravadas e duraram de 30 a 50 

minutos. 

4.3 LOCAL DA PESQUISA 

O Estudo foi realizado em duas Organizações não Governamentais (ONGs) 

localizadas na cidade de João Pessoa – PB são elas: a Rede Feminina de Combate ao Câncer 

(RFCC) e a ONG Amigos do Peito, ambas vinculadas ao Hospital de referência ao tratamento 

do câncer nesta mesma cidade.  

4.4 AMOSTRA 

A amostra foi escolhida de forma não probabilística e acidental, compondo uma 

população de 50 mulheres, sendo que 30 faziam parte do grupo de apoio Amigos do Peito e 

20 estavam alojadas na RFCC, todas elas encontravam-se submetidas a algum tipo de 

tratamento do câncer de mama. Da amostra, foram retiradas 10 participantes para realizar 

além dos instrumentos selecionados para o estudo quantitativo, as entrevistas baseadas na 

modalidade da História Oral temática. A escolha das entrevistadas aconteceu também de 

forma acidental, considerando a motivação da paciente em falar sobre o momento que estava 

vivenciando.  

4.5 INSTRUMENTOS 

Para a coleta dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

Questionário Sócio-Demográfico e de Dados Clínicos (Apêndice II) o qual abrange 

as informações pessoais (idade, cidade onde mora, escolaridade, profissão, religião), bem 
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como questões referentes ao estágio do câncer de mama e o tratamento que estava sendo 

realizado. 

Escala de Coping Religioso e Espiritual Abreviada- CRE BREVE (Anexo IV).  

(PANZINI; BANDEIRA, 2006) que teve sua aplicação autorizada pela autora (Anexo V). 

Esta escala foi validada no Brasil em 2006, pelas autoras supracitadas, com base na tradução e 

adaptação da escala norte americana Brief RCOPE (PARGAMENT et al., 1998a, 2001a). 

Possui 49 itens divididos em duas dimensões (CRE Positivo, 34 itens, sete fatores positivos; e 

CRE Negativo, 15 itens, quatro fatores negativos). Os resultados que obtiverem escores de 1 a 

5 para utilização de CRE são considerados irrisórios (1,00 a 1,50); baixo (1,51 a 2,50); médio 

(2,51 a 3,50); alto (3,51 a 4,50); altíssimo (4,51 a 5,00) (PANZINI et al., 2011). 

Questionário do Sentido de Vida – QSV (Anexo VI) Este instrumento foi baseado 

na tradução e adaptação da escala Mearning in life Questionnarie MLQ para o contexto 

brasileiro. Alguns estudos como o de Damásio (2013), validaram no Brasil o presente 

instrumento.  Caracteriza-se numa escala de 7 pontos, com 10 itens dispostos com o intuito de 

identificar os fatores “Realização e Busca de Sentido” (STEGER, et al., 2006). 

Entrevista Semi-Estruturada formada por quatro perguntas de coorte conforme 

propõe Meihy (2010) relacionadas ao fenômeno investigado, tais questões encontram-se no 

Apêndice III.  

O instrumento foi baseado na modalidade da história oral temática que caracteriza uma 

das formas da abordagem qualitativa. Para Meihy (2010) a História Oral é um caminho de 

pesquisa que visa o registro de acontecimentos, experiências vividas, história de vida, de 

temas históricos e contemporâneos. Envolve o estudo do indivíduo na sua singularidade. A 

História oral temática é um método que tem como definição se amparar em narrativas 

dependentes da experiência, da memória, dos ajeites, contornos, derivações, imprecisões e até 

contradições da fala (MEIHY,2010). 

Gravador com o intuito de registrar as falas na íntegra. 

Diário de Campo corresponde a um caderno de anotações em que o pesquisador vai 

registrando as observações, impressões pessoais, conversas informais sobre os pontos 

investigados. Este é um instrumento que torna mais verdadeira a pesquisa de campo, além de 

favorecer qualidade e profundidade das análises, afirma Minayo (2008). Durante e depois de 

cada aplicação dos questionários ou das entrevistas foram realizadas anotações informais 
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sobre o conteúdo das falas, principalmente as que abordavam aspectos relacionados à 

religiosidade/espiritualidade, sentido de vida e resiliência. 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Para os escores obtidos pela escala de CRE, os dados foram analisados seguindo o 

modelo de Panzini et al., (2011), enquanto os dados do QSV foram avaliados de acordo com o 

padrão de Steger et al., (2006).  

As informações foram submetidas às análises estatísticas do pacote SPSS (Statistical 

Package for Social Scienses), versão 20.0, o que permite a realização de cálculos de 

percentagens, médias, desvio padrão, bem como, as correlações das variáveis por meio do 

teste de correlação de Pearson e comparação entre as médias pelo teste t de Student. 

Quanto à análise do material obtido pelas entrevistas, foram obedecidos os critérios de 

Minayo (2008) que consiste em três etapas: pré-análise, onde houve o contato com o material 

obtido em campo, para impregnação do seu conteúdo, constituindo o universo estudado em 

sua totalidade, foi formado o corpus levando em consideração os critérios de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência; exploração do material que é um tipo de 

classificação que visa identificar o núcleo de compreensão do texto, buscando encontrar 

categorias para a organização das falas, utilizando-se de palavras e expressões significativas. 

Nesta etapa foi empregada a técnica da transcrição, guiando-se pelo seguinte percurso: 

textualização, transcrição, conferência e discussão do material produzido. A etapa final será a 

devolução social, que se refere ao compromisso com a comunidade (Instituições escolhidas 

para a coleta dos dados) requerido pela história oral que, sempre deve prever o retorno ao 

grupo que a gerou, seja em forma de livro, exposição ou doação dos documentos construídos. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O capítulo em foco destina-se a descrever e discutir os resultados do estudo. A 

princípio, é detalhado o perfil da amostra e do universo da pesquisa, abordando as 

características do local do estudo, os aspectos sócio-demográficos e os fatores clínicos que 

compõe a amostra, em seguida disserta-se sobre os significados que a experiência do câncer 

de mama possui para cada participante, apontando a partir da perspectiva de cada uma os 

fatores que promovem a Resiliência.  

No ensejo, também é discorrido sobre utilização do CRE assim como o fator busca e 

realização de sentido, finalizando com o levantamento das plausíveis correlações entre 

religiosidade e sentido de vida na promoção do comportamento resiliente. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E DO UNIVERSO DA PESQUISA 

Antes de iniciar a exposição dos resultados da investigação, torna-se relevante 

descrever o perfil das ONGs escolhidas, visto que as duas possuem focos diferentes apesar de 

terem o mesmo propósito que é apoiar a mulher com câncer. 

5.1.2 A Descrição das ONGs 

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) foi fundada no dia 07 de abril de 

1962, numa sala onde funcionava o ambulatório "Janduhy Carneiro" do Hospital de referência 

no tratamento do câncer, Napoleão Laureano (HNL). A Instituição tem como finalidade 

abrigar, fornecer alimentação e medicamentos aos pacientes oncológicos de ambos os sexos, 

acima dos 18 anos, que não residem em João Pessoa PB, mas precisam fazer o tratamento no 

HNL e não dispõem de meios para arcar com despesas de alojamento, alimentação e 

remédios. Embora recebam pessoas de ambos os sexos, a maioria dos residentes são do sexo 

feminino. 

A ONG Amigos do Peito tem o seu foco direcionado a apoiar pessoas acometidas pelo 

câncer de mama, visando reintegrar a mulher no convívio familiar e social, lutando no 

combate da desinformação e do preconceito. Foi formada no ano 2000, reconhecida como 

ONG, no dia 24 de Fevereiro do ano de 2006. Possui uma diretoria e realiza seus encontros no 
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prédio da Associação Médica Paraibana localizada na cidade João Pessoa - PB, conta com a 

participação de aproximadamente 50 mulheres que estão ou já passaram pelo tratamento do 

câncer de mama.  

Durante os encontros são trabalhadas a percepção das participantes no que diz respeito 

ao momento que elas estão vivendo assim como são discutidas temáticas sobre motivação, 

autoestima, qualidade de vida, saúde da mulher e os direitos sociais da portadora do câncer de 

mama. 

5.1.3 Características Sócio Demográficas e Clínicas da Amostra 

Participaram da pesquisa 50 mulheres na faixa etária de 24 a 69 anos, com média de 

idade de 46,34 anos (DP= 9,6), que haviam recebido o diagnóstico no período de tempo entre 

2 a 12 meses (M= 7,3 meses DP = 0,5). No que se refere à procedência, 60% residem na 

região metropolitana de João Pessoa (Santa Rita, Bayeux, Conde, Cabedelo, João Pessoa) e 

40% são provenientes das seguintes regiões paraibanas: Agreste (Queimadas e Serra da Raiz), 

Sertão (Taperoá, Patos e Paulista), Brejo (Guarabira, Alagoa Grande e Pilões) e Seridó (Santa 

Luzia). No tocante ao estado civil, 60% são casadas; 20% solteiras, 8% possuem união 

estável, 10% divorciadas e 2% viúvas.  

Quanto ao grau de escolaridade, a pesquisa encontrou 42% com ensino superior 

completo, 18% possuem o superior incompleto, 22% têm o ensino médio completo, 6% 

ensino médio incompleto, 6% terminaram o ensino fundamental, 4% possuíam o ensino 

fundamental incompleto e 2% não estudou. 

As descobertas do diagnóstico pelas participantes deram-se no início do surgimento 

dos sintomas (80%) e em estágios avançados (20%), este dado contradiz a realidade do Rio de 

Janeiro investigada na pesquisa de Rezende et al., (2009), na qual em 51% das mulheres o 

diagnóstico foi tardio (estádios II a IV) com presença de sintomas. A evidência de tais 

percentuais na presente pesquisa possivelmente reflete os resultados das diversas campanhas 

realizadas nos três últimos anos na Paraíba e em outros estados sobre a prevenção do 

carcinoma mamário, podendo ainda estar relacionado ao grau de escolaridade da amostra. 

Das participantes, 24% realizaram mastectomia total no período da coleta dos dados 

enquanto 4% fizeram a mastectomia parcial no mês de setembro de 2013.  Estas, não estão 

sob tratamento adicional. 28 % estão sob tratamento por quimioterapia; 24 % por 
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hormonioterapia; 16% por radioterapia e 4% realizando a imunoterapia, após terem se 

submetido, ou não à mastectomia. 

Em relação ao período de tempo da terapêutica, 62 % da amostra estão submetidas ao 

processo a um tempo que varia de um a seis meses. Outro grupo caracterizando 38 % da 

amostra continua em tratamento por sete a 12 meses.

5.2 DADOS RELACIONADOS À RELIGIOSIDADE 

Quanto a adesão religiosa, a maioria das pacientes declarou-se católica (48%), 

seguido-se protestantes (30%), espíritas (14%), deístas (2%) e sem filiação religiosa (6 %), de 

acordo com a tabela 01. Este dado está de acordo com o perfil da população brasileira onde 

64,6% declara-se pertencente à religião católica, apesar do crescimento da religião evangélica 

(22,2%) e espírita (14%) (IBGE, 2010). 

Tabela 01 – Distribuição dos dados de acordo com a religião que professa (n=50) 

Religião Frequência Percentual 

Cristã Católica 24 48,0 

Cristã Evangélica 15 30,0 

Espírita 7 14,0 

Não possui 3 6,0 

Deísta 1 2,0 

Total 50 100,0 

                           Fonte: AMARO, L.S; Dados da Pesquisa, 2013 

Conforme a percepção de cada participante, 90% acreditam que a religião é importante 

para o momento em que estão vivendo. Alguns discursos tratam da relevância da religião para 

as participantes, no período do tratamento. Para a identificação dos discursos, foram utilizados 

pseudônimos, com o intuito de evitar a exposição das pacientes:

Eu sou Espírita Kardecista e sei que nada acontece por acaso, hoje estou forte aguentando o 
tratamento porque eu aprendi na minha religião que tudo tem um propósito (Rosa, 54 anos, espírita). 

A minha fé em Deus e o meu relacionamento com Ele, lendo a Bíblia e rezando fez com que eu ficasse 
confiante. Me surgiu tanta confiança de que vou ficar boa, que por mim só, eu não conseguiria, é 
Deus mesmo que faz surgir e até aqui está dando certo.(Jasmim, 44 anos, católica). 
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Sou evangélica e tenho alguns ministérios na igreja
é a musica e tenho atuado nesse 
jornada contra o câncer de mama (Íris

As narrativas reforçam a influência da religião na 

para obtenção de saúde e controle de

indivíduo percebe-se inserido

angústia e desespero, ele volta

encontrar uma forma positiva de perceber a dor e at

2007; PERES, et al., 2007). 

O enfrentamento religioso é uma das estratégias possí

doença. O indivíduo geralmente utiliza recursos de ordem reli

essa situação. Constantemente, as urgências pessoais ou 

pessoas, com o recurso religioso de orações, promessas, pere

ações rituais, conforme a religião de cada um

5.3 AS HISTÓRIAS E SEUS SIGNIFICADOS

�

�Para cada história descrita e analisada, foi identificado o t

que consiste em uma frase a ser colocada na introdução da história 

síntese moral da narrativa ou eixo norteador da lei

narrativa (MEIHY, 2010).

                   Rosa, 54 anos, casada,

meses que estava com Câncer de Mama do tipo Carcino

Hormonioterapia. 

“Sei que nada acontece por acaso, hoje estou forte, aguentando o 

aprendi na minha religião que tudo tem um propósito

Sou Espírita Kardecista e sei que nada acontece por

o tratamento porque eu aprendi

�

Sou evangélica e tenho alguns ministérios na igreja que congrego. Tenho um ministério que amo 
musica e tenho atuado nesse ministério, onde tenho encontrado alegria e força pra continuar

câncer de mama (Íris, 53 anos, evangélica). 

As narrativas reforçam a influência da religião na busca por cura. A relação da religião 

obtenção de saúde e controle de dor tem suas raízes na história, e ainda hoje quando um 

se inserido num contexto de doença crônica e imergido no sentim

angústia e desespero, ele volta-se para a religião para conseguir paz, encontrar a 

encontrar uma forma positiva de perceber a dor e até mesmo a vida (RABELO, 1994

). 

enfrentamento religioso é uma das estratégias possíveis diante de uma situação de 

indivíduo geralmente utiliza recursos de ordem religiosa para entender

Constantemente, as urgências pessoais ou situacionais são enfrentadas

com o recurso religioso de orações, promessas, peregrinações, exercícios ascéticos e 

religião de cada um (BOUSSO; SERAFIM; MISKO, 2010).

AS HISTÓRIAS E SEUS SIGNIFICADOS

história descrita e analisada, foi identificado o tom vital de cada discurso 

uma frase a ser colocada na introdução da história oral por representar a 

síntese moral da narrativa ou eixo norteador da leitura, ou seja, é a chave que sintetiz

, 54 anos, casada, espírita, grau de instrução: ensino médio. Descobriu

meses que estava com Câncer de Mama do tipo Carcinoma in situ, está em tratamento por

acontece por acaso, hoje estou forte, aguentando o tratamento porque 

aprendi na minha religião que tudo tem um propósito”. 

Sou Espírita Kardecista e sei que nada acontece por acaso, hoje estou forte aguentando 

o tratamento porque eu aprendi, na minha religião, que tudo tem um propósito. Ao ter 
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o. Tenho um ministério que amo que 
onde tenho encontrado alegria e força pra continuar essa 

busca por cura. A relação da religião 

e ainda hoje quando um 

num contexto de doença crônica e imergido no sentimento de 

se para a religião para conseguir paz, encontrar a cura e/ou 

RABELO, 1994; PAIVA, 

iante de uma situação de 

para entender e lidar com 

situacionais são enfrentadas pelas 

grinações, exercícios ascéticos e 

MISKO, 2010).

história descrita e analisada, foi identificado o tom vital de cada discurso 

uma frase a ser colocada na introdução da história oral por representar a 

, ou seja, é a chave que sintetiza a 

spírita, grau de instrução: ensino médio. Descobriu a doze 

, está em tratamento por

acontece por acaso, hoje estou forte, aguentando o tratamento porque 

 acaso, hoje estou forte aguentando 

que tudo tem um propósito. Ao ter 
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consciência do diagnóstico do câncer 

não aguentar, de não ver minha família, 

tive que aderir à ideia do tratame

final.  

Depois que eu descobri o câncer de mama

sozinhas, sinto incômodo ao levantar os braços, não posso

foi a minha auto-estima engordei

cirurgia logo depois, ganhei mais peso ainda, mas tudo bem o importante é

dias às vezes com auto-estima abalada como falei,

ficar tranquila. 

O que me faz lutar contra o câncer de mama é a minh

me dado muita força, sou kardecista e sei que nada 

         Margarida, 45 anos, casada, católica, grau de instrução: fun

meses que estava com câncer de mama do tipo invasiv

quimioterapia. 

“Os meus filhos é que me dão força pra lutar contra

Me senti muito mal ao descobrir o diagnóstico, não consegui 

acontecendo comigo, achei que não 

desesperançosa, muito abalada, mas logo pensei em m

e foi forte o tempo todo, achei que assim como ela, eu também conseguiria enf

ainda acho que não vou voltar a ser quem eu era.

Passei a rotina de hospital, exames, médicos, ist

vida, porque continuo como

é que muitas pessoas se afastaram depois que descob

doloroso ver que existem pessoas que se afastam por

eu precisei ter mais gente perto. 

sair vitoriosa. 

�

consciência do diagnóstico do câncer senti medo, muito medo no início. Medo de morrer, de 

não aguentar, de não ver minha família, foi horrível, estou aceitando mais agora depois que

tive que aderir à ideia do tratamento, mas no fundo senti muita fé que iria dar tudo certo no 

Depois que eu descobri o câncer de mama, não posso fazer as atividades diárias 

ao levantar os braços, não posso trabalhar, mas o que

engordei muito, tem dias que me sinto horrorosa!

ganhei mais peso ainda, mas tudo bem o importante é

estima abalada como falei, mas percebo que estou viva e isto me faz 

O que me faz lutar contra o câncer de mama é a minha família. E a minha religião tem 

me dado muita força, sou kardecista e sei que nada acontece por acaso, por isto estou forte.

, 45 anos, casada, católica, grau de instrução: fundamental. Descobriu 

meses que estava com câncer de mama do tipo invasivo com metástase, em tratamento por 

“Os meus filhos é que me dão força pra lutar contra o câncer e sair vitorios

muito mal ao descobrir o diagnóstico, não consegui acreditar que isso estava 

ntecendo comigo, achei que não iria conseguir enfrentar isso tudo. Fiquei triste, 

desesperançosa, muito abalada, mas logo pensei em minha mãe, que também passou 

achei que assim como ela, eu também conseguiria enf

ainda acho que não vou voltar a ser quem eu era.

e hospital, exames, médicos, isto é a única coisa que mudou na minha 

como antes, saio com amigos, com meus filhos. Outra coisa que mudou

é que muitas pessoas se afastaram depois que descobriram que tenho o câncer e isto é muito 

doloroso ver que existem pessoas que se afastam por você estar doente e mesmo na hora que 

perto. Os meus filhos é que me dão força pra lutar contra 
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cio. Medo de morrer, de 

foi horrível, estou aceitando mais agora depois que 

no fundo senti muita fé que iria dar tudo certo no 

fazer as atividades diárias 

trabalhar, mas o que mais abalou, 

, tem dias que me sinto horrorosa! Precisei fazer a 

ganhei mais peso ainda, mas tudo bem o importante é a cura. Vivo os 

mas percebo que estou viva e isto me faz 

a família. E a minha religião tem 

acontece por acaso, por isto estou forte.

, 45 anos, casada, católica, grau de instrução: fundamental. Descobriu a oito 

o com metástase, em tratamento por 

 o câncer e sair vitoriosa”. 

muito mal ao descobrir o diagnóstico, não consegui acreditar que isso estava 

iria conseguir enfrentar isso tudo. Fiquei triste, 

inha mãe, que também passou por isso 

achei que assim como ela, eu também conseguiria enfrentar, mas�

o é a única coisa que mudou na minha 

eus filhos. Outra coisa que mudou

riram que tenho o câncer e isto é muito 

 você estar doente e mesmo na hora que 

Os meus filhos é que me dão força pra lutar contra o câncer e 
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                Orquídea, 58 anos, católica, união estável, grau de instruç

Descobriu a dois meses que estava com câncer de mama do tipo invasiv

quimioterapia. 

“O meu otimismo vem de mim mesma de ser uma pessoa 

abençoada por Deus com uma família e amigos maravil

Fiquei assustada quando soube q

acreditar, muito abalada por dentro, vontade de cho

diagnóstico eu estava com 

sentimentos para confortá-la e não te

sentindo, a única coisa que queria era que a casa n

com muito medo de toda essa fase incluindo tratamen

Tudo mudou em minha rotina! 

casa, tomava a frente de tudo. Hoje eu dou opiniões

casa, na hora exata de dormir e outras coisas, mas 

mudou a posição de cuidad

Estou mais contando com a fé alheia, das pessoas qu

orações por mim, do que com a minha fé.

O meu otimismo vem de mim mesma de ser uma pessoa m

abençoada por Deus com uma família e a

minha vida, convivi com pessoas chorosas, tristes, 

me era uma violência ter que visitá

minha energia, tentando dar forç

acabada. Quando “caiu a ficha” do diagnó

passar por um tratamento agressivo por mais de um a

nem saber muito sobre a doença, sobre o

E graças a Deus está dando certo, não perdi meu bom

quimioterapia, mas tenho tido a queda de cabelo, contudo

�

, 58 anos, católica, união estável, grau de instrução: 

meses que estava com câncer de mama do tipo invasivo, em tratamento por 

“O meu otimismo vem de mim mesma de ser uma pessoa muito feliz, realizada e 

abençoada por Deus com uma família e amigos maravilhosos”.

Fiquei assustada quando soube que estava com câncer de mama, fique meio sem 

acreditar, muito abalada por dentro, vontade de chorar, mas na hora que me disseram o 

diagnóstico eu estava com a minha filha, que estava mais assustada que eu. S

la e não ter que passar para os outros filhos a tristeza que e

sentindo, a única coisa que queria era que a casa não desabasse em tristeza, mas estou ainda 

com muito medo de toda essa fase incluindo tratamento, exames e tudo mais.

Tudo mudou em minha rotina! Tudo mesmo. Praticamente eu quem decidia tudo em 

casa, tomava a frente de tudo. Hoje eu dou opiniões na minha alimentação, no cuidado da 

casa, na hora exata de dormir e outras coisas, mas minha família fica avaliando, basicamente 

mudou a posição de cuidadora para ser a cuidada. 

Estou mais contando com a fé alheia, das pessoas que estão fazendo corrente de 

orações por mim, do que com a minha fé.

O meu otimismo vem de mim mesma de ser uma pessoa muito feliz, realizada e 

abençoada por Deus com uma família e amigos maravilhosos. Em diversos momentos da 

minha vida, convivi com pessoas chorosas, tristes, amarguradas e só convivi por obrigação, 

me era uma violência ter que visitá-las embora não percebessem, ficava lá horas passando 

minha energia, tentando dar forças e otimismo. Mas quando as deixava me sentia suga

“caiu a ficha” do diagnóstico e comecei a saber que era invasivo

passar por um tratamento agressivo por mais de um ano, resolvi não sofrer por

obre a doença, sobre o tratamento, sigo à risca a nutricionista e os médic

E graças a Deus está dando certo, não perdi meu bom humor, não tive efei

enho tido a queda de cabelo, contudo isso não me dói nem afeta minha
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, 58 anos, católica, união estável, grau de instrução: ensino superior. 

meses que estava com câncer de mama do tipo invasivo, em tratamento por 

“O meu otimismo vem de mim mesma de ser uma pessoa muito feliz, realizada e 

ue estava com câncer de mama, fique meio sem 

rar, mas na hora que me disseram o 

ue estava mais assustada que eu. Segurei meus 

r que passar para os outros filhos a tristeza que eu estava 

ão desabasse em tristeza, mas estou ainda 

to, exames e tudo mais.

Tudo mesmo. Praticamente eu quem decidia tudo em 

 na minha alimentação, no cuidado da 

minha família fica avaliando, basicamente 

Estou mais contando com a fé alheia, das pessoas que estão fazendo corrente de 

O meu otimismo vem de mim mesma de ser uma pessoa muito feliz, realizada e 

migos maravilhosos. Em diversos momentos da 

amarguradas e só convivi por obrigação, 

ficava lá horas passando 

as e otimismo. Mas quando as deixava me sentia sugada, e 

que era invasivo, que iria 

no, resolvi não sofrer por antecedência 

tratamento, sigo à risca a nutricionista e os médicos. 

 humor, não tive efeitos colaterais da 

isso não me dói nem afeta minha
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mobilidade. Enfim, não sei o que está por vir, mas 

continuo feliz! 

           Girasol, 54 anos, espírita, casada, 

meses que estava com câncer de mama

quimioterapia. 

O que me faz lutar conta o câncer é Deus, a família

marido que está comigo me amparando segurando minha

Assim que soube do diagnóstico, 

da minha mãe. Fiquei muito confusa nos primeiros di

da família, quando fui raspar meus cabelos que esta

com minha família, com as 

A minha rotina mudou. Não consigo mais fazer caminh

normal e isto me afeta, mas estou vivendo, tentando

O que me faz lutar conta o câncer é Deus, a família

que está comigo me amparando segurando minha mão em

decepções com ele, mas graças a Deus tudo passa.

               Jasmim, 44 anos, católi

Descobriu há dez meses que estava com câncer de mama do tipo 

quimioterapia. 

O que tem me ajudado é o apoio de muitas pessoas e 

grande que nem sei de onde surgiu tanta confiança, 

com certeza, a religião me ajuda muito.

Olha quando a médica me deu a notícia, f

esperava. Senti medo, inseg
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mobilidade. Enfim, não sei o que está por vir, mas vivo intensamente um dia de cada vez, e 

, 54 anos, espírita, casada, grau de instrução: ensino médio. D

meses que estava com câncer de mama do tipo carcinoma ductal,

O que me faz lutar conta o câncer é Deus, a família, as amigas e o meu querido 

marido que está comigo me amparando segurando minha mão em todos os momentos.

Assim que soube do diagnóstico, eu chorei muito! Parece que não era eu, queria o colo 

da minha mãe. Fiquei muito confusa nos primeiros dias, aí depois veio

da família, quando fui raspar meus cabelos que estavam caindo muito foi até legal, fui junto 

, com as netas e fiquei muito grata. 

A minha rotina mudou. Não consigo mais fazer caminhada, fico cansada mais que o 

normal e isto me afeta, mas estou vivendo, tentando ficar tranquila.

O que me faz lutar conta o câncer é Deus, a família, as amigas e o meu

que está comigo me amparando segurando minha mão em todos os momentos. Tive algumas 

decepções com ele, mas graças a Deus tudo passa.

44 anos, católica, casada, grau de instrução: e

meses que estava com câncer de mama do tipo in situ

O que tem me ajudado é o apoio de muitas pessoas e minha fé que ficou tão 

grande que nem sei de onde surgiu tanta confiança, mas foi minha amizade com Deus 

a, a religião me ajuda muito.

Olha quando a médica me deu a notícia, fiquei surpresa ao saber do câncer, eu não 

enti medo, insegurança, muita tristeza. Pensei direto o porquê de ser comigo, senti 
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vivo intensamente um dia de cada vez, e 

nsino médio. Descobriu a cinco 

ductal, em tratamento por 

O que me faz lutar conta o câncer é Deus, a família, as amigas e o meu querido 

 mão em todos os momentos... 

Parece que não era eu, queria o colo 

o carinho das amigas, 

vam caindo muito foi até legal, fui junto 

A minha rotina mudou. Não consigo mais fazer caminhada, fico cansada mais que o 

, as amigas e o meu querido marido 

 todos os momentos. Tive algumas 

ca, casada, grau de instrução: ensino fundamental. 

in situ em tratamento por 

O que tem me ajudado é o apoio de muitas pessoas e minha fé que ficou tão 

mas foi minha amizade com Deus 

aber do câncer, eu não 

direto o porquê de ser comigo, senti 



�

desânimo, fragilidade por saber que ia ser do

era como uma formiguinha nesse mundão

Depois do diagnóstico, minha rotina mudou. Tive que

encostada pelo INSS até outubro

grande apoio da família. N

gostando dos meus lenços que uso na cabeça, as pess

mais próxima de Deus e faço minha ultima quimiotera

só vou tomar comprimidos por 10 anos. 

forte sabia? Penso: pra que reclamar?...

tratamento, vou trabalhar pra divulgar a importânci

mas vou... Ficar me lamentando não vai me ajudar.

O que tem me ajudado é o apoio de muitas pessoas e 

que nem sei de onde surgiu tanta confiança, mas foi

religião me ajuda muito. 

           Amarilis, 54 anos, católica, solteira, grau de instruçã

quarenta e cinco dias que estava com câncer de mama do tipo 

tratamento por quimioterapia.

“Tudo tem contribuído para que eu tenha forças de l

dos amigos”. 

No primeiro momento da notícia do câncer foi o choq

agora?! Passei alguns dias para aceitar, mais logo 

tratamento que foi a cirurgia a qual

a opção foi uma cirurgia conservadora e logo depois

não cai o cabelo e as reações são poucas, eu ainda 

 Até agora, Graças a Deus estou vivendo bem, com algu

principalmente na alimentação, o que mexe com a rot

dos amigos, não entrei em desespero e até agora estou aguen

�

desânimo, fragilidade por saber que ia ser doloroso, de ter que ficar careca. Senti vergonha, 

formiguinha nesse mundão. É horrível a sensação. 

Depois do diagnóstico, minha rotina mudou. Tive que me afastar

INSS até outubro de 2013. Fico mais em casa, moro com minha mãe

grande apoio da família. No dia de hoje estou super bem, reagi bem ao tratame

gostando dos meus lenços que uso na cabeça, as pessoas se aproximaram mais de mim, estou 

mais próxima de Deus e faço minha ultima quimioterapia dia 10 de agosto

só vou tomar comprimidos por 10 anos. Às vezes eu me olho assim e me vejo 

ra que reclamar?...Acho-me segura, e quando eu terminar esse 

tratamento, vou trabalhar pra divulgar a importância do diagnóstico, só não sei ainda como, 

mas vou... Ficar me lamentando não vai me ajudar.

O que tem me ajudado é o apoio de muitas pessoas e minha fé que ficou tão grande 

que nem sei de onde surgiu tanta confiança, mas foi minha amizade com Deus com certeza, a 

, 54 anos, católica, solteira, grau de instrução: ensino médio. Descobriu há 

dias que estava com câncer de mama do tipo ductal

tratamento por quimioterapia.

“Tudo tem contribuído para que eu tenha forças de lutar, a minha fé

No primeiro momento da notícia do câncer foi o choque! Fiquei perguntando direto: e

agora?! Passei alguns dias para aceitar, mais logo me recuperei e comecei a agilizar o 

ratamento que foi a cirurgia a qual fiz há pouco tempo. Como era um nódulo muito pequeno 

a opção foi uma cirurgia conservadora e logo depois a quimioterapia, mas

não cai o cabelo e as reações são poucas, eu ainda faço quimio.

té agora, Graças a Deus estou vivendo bem, com algumas limitações que é preciso 

principalmente na alimentação, o que mexe com a rotina, mas tenho muito apoio da família 

os, não entrei em desespero e até agora estou aguentando bem o tratamento.

�
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oso, de ter que ficar careca. Senti vergonha, 

Depois do diagnóstico, minha rotina mudou. Tive que me afastar do trabalho, estou 

com minha mãe, tenho 

o dia de hoje estou super bem, reagi bem ao tratamento, estou 

oas se aproximaram mais de mim, estou 

10 de agosto de 2013.  Depois 

vezes eu me olho assim e me vejo muito mais 

segura, e quando eu terminar esse 

agnóstico, só não sei ainda como, 

O que tem me ajudado é o apoio de muitas pessoas e minha fé que ficou tão grande 

 minha amizade com Deus com certeza, a 

nsino médio. Descobriu há 

ductal invasivo I. Em 

fé, o apoio da família, 

ue! Fiquei perguntando direto: e

me recuperei e comecei a agilizar o 

omo era um nódulo muito pequeno 

, mas um tipo fraco que 

té agora, Graças a Deus estou vivendo bem, com algumas limitações que é preciso 

ina, mas tenho muito apoio da família 

tando bem o tratamento.
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Tudo tem contribuído par

e dos amigos. Eu sou uma pessoa muito alegre, gosto

quando não estou com reação da medicação continuo f

vida normal. Eu não digo que a religião ajuda, mas 

              Íris, 53 anos, evangélica, casada, grau d

meses que estava com câncer de mama do tipo 

quimioterapia. 

“Amo viver, a minha fé é à base de tudo....”

Quando eu fui para o meu retorno da consulta para mo

consegui ouvir da médica a frase: “infelizmente o r

e nem ouvi mais nada, um choro sem controle era o q

meu marido e senti meu mundo desabar

recebi ali minha sentença de 

Passei a viver a rotina de hospital, exames, consul

muda é que muitas pessoas se afastaram depois que d

muito doloroso ver que ex

justamente no momento 

completamente, deixei meu trabalho de

dos negócios, pois me faltava â

sou evangélica e tenho alguns ministérios na igreja

outros que amo: a música

força pra continuar essa jornada contra o câncer de mama

quimio... E estou aqui com alguns sintomas ainda.

Tenho mais de mil motivos pra l

família que amo demais, meus filhos

seguro. A vida que é linda! A

maravilhoso que pode todas as coisas. Fé em um Deus

momentos. Fé em Jesus Cristo que morreu na cruz do 
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Tudo tem contribuído para que eu tenha forças de lutar: a minha fé

sou uma pessoa muito alegre, gosto muito de dançar, passear, viajar. E 

quando não estou com reação da medicação continuo fazendo tudo que eu gosto. Levo uma 

vida normal. Eu não digo que a religião ajuda, mas a fé ajuda a suportar barreiras.

53 anos, evangélica, casada, grau de instrução: ensino médio. Descobriu a 

meses que estava com câncer de mama do tipo ductal invasivo II. Em tratamento por 

Amo viver, a minha fé é à base de tudo....”

uando eu fui para o meu retorno da consulta para mostrar o resultado dos exames, s

consegui ouvir da médica a frase: “infelizmente o resultado foi positivo para...” daí

e nem ouvi mais nada, um choro sem controle era o que eu conseguia expressar, me apoiei no 

meu marido e senti meu mundo desabar. Senti o chão abrir e eu mergulhei num abismo, 

recebi ali minha sentença de morte... Foi assim que me senti. 

Passei a viver a rotina de hospital, exames, consultas aos médicos (...). Outra coisa que 

muda é que muitas pessoas se afastaram depois que descobriram que tenho o câncer e isto é 

muito doloroso ver que existem pessoas que se afastam pelo fato de

justamente no momento que eu precisei ter mais gente perto. M

deixei meu trabalho de lado. Temos uma loja e desde abril de 2013 

dos negócios, pois me faltava ânimo e disposição para lidar com os clientes... Mas

sou evangélica e tenho alguns ministérios na igreja que congrego. Tenho um ministério entre 

e tenho atuado nesse ministério onde tenho encontrado alegria e 

essa jornada contra o câncer de mama. No dia 24 de julho fiz a primeira 

estou aqui com alguns sintomas ainda.

Tenho mais de mil motivos pra lutar contra o câncer de mama: p

família que amo demais, meus filhos, meu neto, meu marido amado que tem sido meu porto 

vida que é linda! Amo viver, a minha fé é à base de tudo... Tenho 

maravilhoso que pode todas as coisas. Fé em um Deus que cuida d

momentos. Fé em Jesus Cristo que morreu na cruz do calvário dando a sua própria vida por 
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inha fé, o apoio da família 

dançar, passear, viajar. E 

azendo tudo que eu gosto. Levo uma 

ajuda a suportar barreiras.

nsino médio. Descobriu a três 

invasivo II. Em tratamento por 

resultado dos exames, só 

esultado foi positivo para...” daí, eu não vi 

ue eu conseguia expressar, me apoiei no 

e eu mergulhei num abismo, 

tas aos médicos (...). Outra coisa que 

ue tenho o câncer e isto é 

istem pessoas que se afastam pelo fato de você estar doente, 

precisei ter mais gente perto. Minha rotina mudou 

abril de 2013 me afastei 

clientes... Mas como disse 

enho um ministério entre 

ministério onde tenho encontrado alegria e 

o dia 24 de julho fiz a primeira 

utar contra o câncer de mama: primeiramente minha 

que tem sido meu porto 

tudo... Tenho fé em um Deus 

 que cuida de mim em todos os 

calvário dando a sua própria vida por 
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mim. Meus irmãos da igreja que são bênçãos na minha

nos momentos difíceis. Deus tem me sustentad

esse é o meu Deus. Cada vez que eu peço a Deus forças para me ajudar e

me fortaleço, eu sinto que Deus está me escutando e

chorar e o medo do tratamento passam logo

              Cravo, 47 anos, evangélica, união estável, grau de instr

Descobriu a dez meses que estava com câncer de mama do tipo invasiv

radioterapia. 

“E se não fosse Deus, eu não aguentaria. Ele que te

quando falo a Ele sobre isso, eu fico com mais paz.

Quando descobri que estava com câncer na mama

ensaboar, senti um nódulo duro no seio. Isto me ass

conta da minha menstruação que estava para chegar. Espere

com a esperança de que este nódulo sumisse. Mas, au

querer dizer a ninguém. Até que mostrei a uma amiga

fosse ao médico urgente. Ao chegar 

mastologista e disse que eu precisava fazer os exam

Passei a tarde chorando, imaginando como seria se e

sofrimento começou a partir 

o diagnóstico, não quis aceitar o tratamento, chorei muito, me o

horrorosa. Cheguei a dizer a meu marido que ele podia arrumar o

não estava prestando, eu não iria conseguir satisfazê

que eu precisava correr para fazer a cirurgia e me deram apenas

Pedi muito a Deus para não morrer, por que eu queri

não sentia medo por mim, mas por meus filhos, de de

orava a Deus com muita força para que me ajudasse. 

mudou por completo. Eu me desesperei muito quando e

rejeitada. Eu não me aceitava de forma alguma, agor

�

mim. Meus irmãos da igreja que são bênçãos na minha vida e oram por mim incessantemente 

nos momentos difíceis. Deus tem me sustentado e enviado o Espírito Santo para

Cada vez que eu peço a Deus forças para me ajudar e

me fortaleço, eu sinto que Deus está me escutando e que tudo isso irá passar. Daí a vontade de 

chorar e o medo do tratamento passam logo. 

, 47 anos, evangélica, união estável, grau de instruçã

meses que estava com câncer de mama do tipo invasivo. Em tratamento por 

“E se não fosse Deus, eu não aguentaria. Ele que tem me dado forças. Me sinto renovada 

quando falo a Ele sobre isso, eu fico com mais paz.”

que estava com câncer na mama, eu estava no banho e ao me 

ensaboar, senti um nódulo duro no seio. Isto me assustou, mas tentei imaginar que seria por 

da minha menstruação que estava para chegar. Esperei o tempo 

com a esperança de que este nódulo sumisse. Mas, aumentou e fiquei preocupada, aflita, sem 

querer dizer a ninguém. Até que mostrei a uma amiga e ela muito assustada, pediu

médico urgente. Ao chegar à ginecologista, ela me encaminhou urgente para a 

mastologista e disse que eu precisava fazer os exames. 

Passei a tarde chorando, imaginando como seria se eu tivesse com câncer, meu 

sofrimento começou a partir daí. E logo quando saiu o resultado do exame, eu nã

, não quis aceitar o tratamento, chorei muito, me olhava no espelho e me achava 

heguei a dizer a meu marido que ele podia arrumar outra mulher, por que eu já 

ava prestando, eu não iria conseguir satisfazê-lo. Quando descobri, já estava no estágio 

a fazer a cirurgia e me deram apenas seis meses de vida. 

Pedi muito a Deus para não morrer, por que eu queria ver os meus filhos formados. 

não sentia medo por mim, mas por meus filhos, de deixar eles sozinhos. Passei a ter muita fé e 

orava a Deus com muita força para que me ajudasse. Em curto espaço de tempo minha vida 

mudou por completo. Eu me desesperei muito quando eu soube, pense na af

rejeitada. Eu não me aceitava de forma alguma, agora que melhorou. Eu negava a existência 
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 vida e oram por mim incessantemente 

írito Santo para me consolar, 

Cada vez que eu peço a Deus forças para me ajudar e vou para a igreja, 

 que tudo isso irá passar. Daí a vontade de 

, 47 anos, evangélica, união estável, grau de instrução: ensino médio. 

meses que estava com câncer de mama do tipo invasivo. Em tratamento por 

dado forças. Me sinto renovada 

, eu estava no banho e ao me 

ustou, mas tentei imaginar que seria por 

i o tempo de ela vir e ir embora 

mentou e fiquei preocupada, aflita, sem 

 e ela muito assustada, pediu que eu 

encaminhou urgente para a 

Passei a tarde chorando, imaginando como seria se eu tivesse com câncer, meu 

daí. E logo quando saiu o resultado do exame, eu não quis aceitar 

o espelho e me achava 

heguei a dizer a meu marido que ele podia arrumar outra mulher, por que eu já 

Quando descobri, já estava no estágio 

meses de vida. 

a ver os meus filhos formados. Eu 

ixar eles sozinhos. Passei a ter muita fé e 

Em curto espaço de tempo minha vida 

u soube, pense na aflição! Me senti 

Eu negava a existência 
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da doença, a quimioterapia

dias tomando quimio e agora estou fazendo apenas 

ficar sem meus cabelos, ah como foi ruim! Minha aut

agora estou melhor. Mas me senti rejeitada, quando 

minha pele estava amarelada, os olh

ficava péssima, arrasada, não tinha

de ficar sem meus cabelos que eram lindos e grandes

Daí mudou tudo na minha vida. Precisei fazer quimio

se não fosse Deus, eu não aguentaria. Ele que tem me dado

falo a Ele sobre isso, eu fico com mais paz. 

desgastante, mas me mantenho em pé. Penso

De vez em quando choro muito, mas logo, levanto, pr

também minha alimentação e 

acompanhamento. Na minha opinião, uma mulher com câ

entra no ônibus e nota que as pessoas estão olhando

sofrer por querer viver, é arrumar força de onde nã

                Gardênia, 46 anos, católica, casada, grau de instrução: 

onze meses que estava com câncer de mama do tipo 

“Eu agradeço até a Deus por esse câncer, por que eu

queria saber dos outros, não queria precisar dos outros, hoje eu v

valor as coisas simples, e às pessoas. E Deus me en

Quando descobri que tinha câncer de mama, eu me sen

era como se eu não tivesse chão. Fiquei atordoada, desesperada, sai do c

porque sempre fiz a prevenção, fazia os exames roti

exame da mama, porque eu tenho caso na família de c

Senti minha auto-estima lá em

mamografia e o doutor falou que tinha vários nódulo

fiquei sem acreditar. Lembro que na hora

desorientada que fiquei. Agora, quando suspeitei de primeira vez, eu tome
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da doença, a quimioterapia me deixava mal, eu me sentia horrorosa quando tomav

e agora estou fazendo apenas a radioterapia. Eu não aceitava a 

ficar sem meus cabelos, ah como foi ruim! Minha auto-estima ficou abalada quando soube, 

agora estou melhor. Mas me senti rejeitada, quando eu via que não tinha mais cabelo e que 

tava amarelada, os olhos arregalados demais por conta da quimioterapia, e

ficava péssima, arrasada, não tinha nenhuma vontade de sair de casa. Eu não admitia a ideia 

de ficar sem meus cabelos que eram lindos e grandes.

Daí mudou tudo na minha vida. Precisei fazer quimioterapia, fiz 

s, eu não aguentaria. Ele que tem me dado forças. Me sinto renovada quando 

falo a Ele sobre isso, eu fico com mais paz. Às vezes da vontade de desanimar por ser tudo 

desgastante, mas me mantenho em pé. Penso muito nos meus filhos. 

De vez em quando choro muito, mas logo, levanto, preciso ficar em pé. Mudou

também minha alimentação e a rotina, por exemplo, tenho que ir ao

acompanhamento. Na minha opinião, uma mulher com câncer passa por preconceit

entra no ônibus e nota que as pessoas estão olhando para você com medo de pegar a doença. É 

sofrer por querer viver, é arrumar força de onde não tem para não se deixar abalar. 

, 46 anos, católica, casada, grau de instrução: ensino superior. Descobriu 

meses que estava com câncer de mama do tipo ductal. Em tratamento por radioterapia.

“Eu agradeço até a Deus por esse câncer, por que eu só pensava em mim, não 

s outros, não queria precisar dos outros, hoje eu vejo que é preciso dar 

valor as coisas simples, e às pessoas. E Deus me ensinou muito com essa doença.”

Quando descobri que tinha câncer de mama, eu me senti como se o mundo sumisse e 

vesse chão. Fiquei atordoada, desesperada, sai do consultório sem rumo, 

porque sempre fiz a prevenção, fazia os exames rotineiramente e sempre realizava o auto

exame da mama, porque eu tenho caso na família de câncer de mama. 

estima lá em baixo. É uma sensação muito ruim. Quando fiz a 

mamografia e o doutor falou que tinha vários nódulos no seio direito e que era ma

embro que na hora, procurei minha blusa pra vestir e não achava, de tã

i. Agora, quando suspeitei de primeira vez, eu tome
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me deixava mal, eu me sentia horrorosa quando tomava, fiquei 17 

a radioterapia. Eu não aceitava a ideia de 

estima ficou abalada quando soube, 

eu via que não tinha mais cabelo e que 

os arregalados demais por conta da quimioterapia, eu 

vontade de sair de casa. Eu não admitia a ideia 

, fiz algumas em casa. E 

forças. Me sinto renovada quando 

vezes da vontade de desanimar por ser tudo 

De vez em quando choro muito, mas logo, levanto, preciso ficar em pé. Mudou

médico direto fazer o 

ncer passa por preconceito. Você 

 para você com medo de pegar a doença. É 

o tem para não se deixar abalar. 

nsino superior. Descobriu a 

. Em tratamento por radioterapia.

“Eu agradeço até a Deus por esse câncer, por que eu só pensava em mim, não 

s outros, não queria precisar dos outros, hoje eu vejo que é preciso dar 

sinou muito com essa doença.”

Quando descobri que tinha câncer de mama, eu me senti como se o mundo sumisse e 

vesse chão. Fiquei atordoada, desesperada, sai do consultório sem rumo, 

neiramente e sempre realizava o auto-

baixo. É uma sensação muito ruim. Quando fiz a 

s no seio direito e que era maligno, eu 

procurei minha blusa pra vestir e não achava, de tão 

i. Agora, quando suspeitei de primeira vez, eu tomei uma medicação 
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homeopática porque disseram que desmanchava sem precisar de cirurgia, só que aumentou 

num período seis meses. Eu só pensava no meu filho, fiquei com medo de não conseguir ficar 

viva. Tive que fazer a quimioterapia que foi dolorosa pra mim e ainda estou fazendo 

radioterapia. Fiquei muito preocupada com meu filho e com medo desse fato abalar meu 

casamento. 

Daí mudou tudo: a alimentação eu tive que mudar, não pode comer coisas gordurosas, 

oleosas, fritura e eu gosto dessas coisas. Tenho que estar fazendo acompanhamento direto. 

Passei a realizar fisioterapia, hidroterapia, biodança para melhorar rápido. Hoje não posso 

pegar em peso, não posso usar qualquer tipo de roupa. Não posso me estressar muito, tive que 

deixar a sala de aula que ensinava para me aposentar, porque talvez eu pudesse me aperrear 

muito com aluno e piorar. Eu vivo esse momento pedindo muito a Deus para suportar estas 

coisas. 

Eu precisei mudar minha visão sobre essa fase, daí o que eu faço? Sempre tento não 

deixar minha mente só, não pensar no câncer. E isso é o que me motiva. Mesmo com as 

mudanças na rotina, eu tentei manter algumas atividades: eu ainda estudo, mesmo fazendo 

tratamento, vivo conversando com as pessoas sobre a doença e acho que o fato de falar tanto 

sobre isso para outros, me faz não guardar tanta coisa, isso me alivia e também mostro pra 

elas que é possível enfrentar o câncer. 

A gente aprende com essas coisas, a dar valor à vida, a família, eu penso o tempo todo 

no meu filho, no meu esposo. Aprendi a não valorizar coisas materiais, trabalho, essas coisas. 

Nesta fase que estou passando passei a gostar de visitar as pessoas doentes e abençôo 

muito quem chega para mim com alguma enfermidade. Eu passei a buscar mais a Deus e 

querer estar perto Dele. Eu sou outra pessoa... Meu casamento melhorou, embora tenha 

passado por alguns problemas assim que descobri, mas eu sei que agora consigo enfrentar 

qualquer coisa por que já passei por coisas mais difíceis e estou passando pelo câncer. Gosto 

mesmo de ajudar as pessoas hospitalizadas. Gosto de ajudar os outros, estou me tornando 

mais sensível, sem pensar apenas em mim.  

Amo contar às coisas que eu passo nesse processo de doença para ajudar as pessoas 

que também tem, ajudando a desconstruir o preconceito que o povo possui em relação a quem 

tem CA. Me tornei mais religiosa, agora vejo que com essa luta, meu casamento ficou bem 

melhor, eu tinha muito medo de abalar meu relacionamento, por eu não ter uma mama. 

Precisei remover uma mama, mas não estou sentindo muita falta não. 
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Eu agradeço até a Deus por esse câncer, por que eu 

saber dos outros, não queria precisar dos outros, h

simples, e às pessoas. E Deus me ensinou muito com 

para ver meus filhos formados e meu esposo bem

Hoje eu sei que somente Deus e a fé

vencer. É colocar diante de Deus e co

tinha medo por mim, não tinha medo de morrer, mas t

sozinhos, sem mãe e saber que eles iriam sofrer sem mim.

                Lírio, 35 anos, não possui religião, casada, g

Descobriu a nove meses que estava com câncer de mama do tipo ductal 

tratamento por radioterapia.

“O que vale é a minha vida, é eu me manter viva, aí

muito religiosa, mas aprendi um lema como esta doença: o

cada vez e um sofrimento por vez, se eu ficar me es

mesmo é a pessoa acreditar em si própria, religião 

Assim que me disseram 

estava diante da morte, me tremi, chorei, as forças

foi terrível! Era como se eu não fosse viver mais. 

meu esposo, senti uma tristeza sem fim. Foi difícil, não des

Agora estou mais tranquila! Recebi apoio do grupo A

pessoas passaram pelo mesmo problema que eu, mas me

ainda me pego pensando na morte, cada vez que eu vou para a ses

muito triste. Percebo que depois que eu soube

pessoas e procuro viver sempre o presente, porque p

comigo e eu não sobreviva. Tenho certeza que

tratamento, ele limita demais a pessoa: o

para pentear os cabelos é r

meus filhos, quero vê-los

querer mais, daí eu choro sozinha no m
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Eu agradeço até a Deus por esse câncer, por que eu só pensava em mim, não queria 

saber dos outros, não queria precisar dos outros, hoje eu vejo que é preciso dar valor as coisas 

simples, e às pessoas. E Deus me ensinou muito com essa doença. Por que eu quero estar viva 

para ver meus filhos formados e meu esposo bem. 

omente Deus e a fé é que fazem com que a gente lute e consiga

colocar diante de Deus e confiar. Pensar nos filhos também ajuda muito. Eu não

tinha medo por mim, não tinha medo de morrer, mas tinha medo de deixar meus filhos 

sem mãe e saber que eles iriam sofrer sem mim.

, 35 anos, não possui religião, casada, grau de instruç

meses que estava com câncer de mama do tipo ductal 

tratamento por radioterapia.

“O que vale é a minha vida, é eu me manter viva, aí vai passando mais o medo. Não sou 

endi um lema como esta doença: o negócio é viver um dia de 

cada vez e um sofrimento por vez, se eu ficar me estressando é pior

mesmo é a pessoa acreditar em si própria, religião é só uma invenção do homem”

Assim que me disseram que eu estava com câncer, meu Deus! Eu pensei logo 

estava diante da morte, me tremi, chorei, as forças das minhas pernas acabaram, fiquei gelada, 

foi terrível! Era como se eu não fosse viver mais. Cheguei a me despedir dos meus filhos e do 

senti uma tristeza sem fim. Foi difícil, não desejo para ninguém esta sensação.

Agora estou mais tranquila! Recebi apoio do grupo Amigos do Peito, vi que outras 

pessoas passaram pelo mesmo problema que eu, mas mesmo assim, quando estou sozinha 

o pensando na morte, cada vez que eu vou para a sessão da radioterapia volto 

ercebo que depois que eu soube que tinha câncer, passei a dar mais valor 

pessoas e procuro viver sempre o presente, porque pode ser que aconteça alguma coisa 

eu não sobreviva. Tenho certeza que a minha vida não é a me

tratamento, ele limita demais a pessoa: os braços e a axila doem, não consigo segurar peso, 

para pentear os cabelos é ruim, mas uma certeza eu tenho: eu quero muito viver

crescerem. Vez ou outra eu sinto medo de meu esposo

querer mais, daí eu choro sozinha no meu canto, mas depois eu penso: o
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vida, é eu me manter viva, aí vai passando mais o medo. Não sou muito religiosa, mas aprendi 

um lema como esta doença: o negócio é viver um dia de cada vez e um sofrimento por vez, se 

eu ficar me estressando é pior�acho que o que vale mesmo é a pessoa acreditar em si própria, 

religião é só uma invenção do homem��

5.4 AVALIAÇÕES DAS ENTREVISTAS�

A avaliação das entrevistas das 10 participantes escolhidas permitiu identificar os 

seguintes núcleos temáticos nos discursos: o diagnóstico – uma descoberta dolorosa; as 

mudanças na vida após o diagnóstico: dor, limitações e preconceito; consciência sobre a 

finitude: reflexões sobre o medo de morrer; tomada de atitude frente ao câncer: lamentar-se 

ou lutar; realização de valores diante do processo de enfrentamento do câncer de mama. 

Também foram identificados os valores vivenciais: importância da família, apoio dos amigos, 

presença do grupo de apoio à mulher com câncer, crença no Ser supremo /religiosidade/fé. E 

os valores atitudinais: ressignificação da dor e ressignificação da vida. 

5.4.1 O diagnóstico: uma descoberta dolorosa 

Como retratam várias pesquisas realizadas com mulheres com câncer de mama 

(REGIS; SIMÕES, 2006; ARAUJO; FERNANDES, 2008, SILVA, 2010); a doença surge 

como uma ameaça à vida e à integridade física e emocional das mulheres. Entretanto, o 

impacto desse momento é derivado, parcialmente, do significado do câncer para as mulheres e 

da forma como elas passam a agir diante desse significado. Observa-se a ocorrência da etapa 

da negação como retrata Kluber Ross (1998), além da presença da angústia, medo de morrer, 

receio de não ficar bonita e temor quanto ao desempenho sexual. 

No primeiro momento da notícia do câncer foi o choque! Fiquei perguntando direto: E agora?! 
Passei alguns dias para aceitar (Amarílis, 54 anos)

Passei a tarde chorando, imaginando como seria se eu tivesse com câncer, meu sofrimento começou a 
partir daí. E logo quando saiu o resultado do exame, eu não quis aceitar o diagnóstico, não quis 
aceitar o tratamento, chorei muito, me olhava no espelho e me achava horrorosa (Cravo, 47 anos). 

Cheguei a dizer a meu marido que ele podia arrumar outra mulher, por que eu já não estava 
prestando, eu não iria conseguir satisfazê-lo (Cravo, 47 anos). 



�

�	�

�

Silva (2008) constatou quatro momentos na fase de enfrentamento após a confirmação 

diagnóstica do câncer de mama que são: fragilidade diante da descoberta da doença, 

ocultamento do diagnóstico, convivência com a doença e medo da morte. Segundo a autora, 

conviver com a doença leva as mulheres a experimentarem situações de discriminação, 

segregação, rupturas nas relações afetivas e problemas com a sexualidade. 

Ao ter consciência do diagnóstico do câncer senti medo, muito medo no início: medo de morrer, de 
não aguentar, de não ver minha família estou aceitando mais agora depois que tive que aderir à ideia do 
tratamento (...). Vivo os dias às vezes com auto-estima abalada, mas percebo que estou viva e isto me faz ficar 
tranquila (Rosa, 54 anos, espírita). 

...  eu não quis aceitar o diagnóstico, não quis aceitar o tratamento, chorei muito, me olhava no 
espelho e me achava horrorosa... (Cravo, 47 anos, evangélica)  

      Vez ou outra eu sinto medo de meu esposo não me querer mais, daí eu choro sozinha no meu canto 
(Lírio, 35 anos).�

Me senti muito mal, não consegui acreditar que isso estava acontecendo comigo, achei que não iria 
conseguir enfrentar isso tudo. Fiquei triste, desesperançosa sabe? Fiquei muito abalada, ainda acho 
que não vou voltar a ser quem eu era (Margarida, 45 anos). 

Na minha opinião, uma mulher com câncer passa por preconceito. Você entra no ônibus e nota que as 
pessoas estão olhando para você com medo de pegar a doença. É sofrer por querer viver, é arrumar 
força de onde não tem para não se deixar abalar (Cravo, 47 anos, evangélica). 

É notório nestes discursos que o câncer de mama ainda traz representações de que é 

uma doença contagiosa, estigmatizando a mulher com câncer e evocando o afastamento de 

pessoas significativas. Maciel e Sa-Serafim (2013), ao trabalhar com grupos de mulheres que 

enfrentam o diagnóstico e o tratamento da patologia, relatam que há ocorrência de separação 

conjugal e/ou conflitos no relacionamento, originados pela ideia de que alguém quando está 

com câncer de mama está perto do fim da vida. 

A vivência deste tipo de diagnóstico confronta a mulher com uma série de eventos 

estressores, compatíveis com o enfrentamento de uma doença que ameaça sua integridade 

física e que exige cuidados intensivos, além das repercussões emocionais, familiares, laborais 

e na vida de relações decorrentes de um tratamento longo, invasivo e potencialmente 

turbulento (ROSSI e SANTOS, 2003). 

De um modo geral, como apontam Araujo e Fernandes (2008), as pessoas não estão 

preparadas para perder a identidade de seres humanos saudáveis, com seus diversos papéis 
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sociais. Descobrir-se com câncer gera angústia, tristeza e desesperança. Gera também culpa, e 

a pessoa tenta entender os acontecimentos, para saber onde errou e o que levou ao 

acometimento da patologia. Surgem perguntas e incertezas que devem ser enfrentadas junto 

com a doença. Nesse momento, a mulher se questiona: por que comigo? 

Quando a médica me deu a notícia, fiquei surpresa, eu não esperava, senti medo, insegurança, muita 
tristeza, chorei muito. Pensando direto o porquê de ser comigo, senti desânimo, fragilidade por saber 
que ia ser doloroso, de ter que ficar careca. Senti vergonha, me senti uma formiguinha nesse mundão, 
é horrível a sensação (Jasmim, 44 anos). 

... quando eu fui para o meu retorno da consulta para mostrar o resultado dos exames, só consegui 
ouvir da medica a frase: “infelizmente o resultado foi positivo para...”...Daí não vi e nem ouvi mais 
nada, um choro sem controle era o que eu conseguia expressar, me apoiei no meu marido e senti meu 
mundo desabar, o chão se abriu e eu mergulhei num abismo... (Íris, 53 anos). 

O diagnóstico do Câncer de mama evoca várias reações, sentimentos e emoções na 

mulher, podendo variar de negação para o medo da morte, emoções como choro, grito e risos 

descontrolados podem surgir como forma de expressar o desespero de sentir-se uma mulher 

com câncer (REGIS; SIMÕES, 2005). 

5.4.2 As mudanças na vida após o diagnóstico: dor, limitações e preconceito 

Após a descoberta da patologia, a mulher é direcionada para o tratamento médico 

indicado. Neste período várias mudanças, algumas muito bruscas, são relatadas por elas: 

Hoje não posso pegar em peso, não posso usar qualquer tipo de roupa. Não posso me estressar muito, 
eu sou professora e tive que deixar a sala de aula que ensinava e me aposentei, porque talvez pudesse 
me aperriar muito com aluno e piorar... (Gardênia, 46 anos). 

Minha auto-estima ficou abalada quando soube, agora estou melhor (...) eu via que não tinha mais 
cabelo e que minha pele estava amarelada, os olhos arregalados demais por conta da quimioterapia, 
eu ficava péssima, arrasada, não tinha nenhuma vontade de sair de casa. Eu não admitia a ideia de 
ficar sem meus cabelos que eram lindos e grandes (Cravo, 47 anos). 

Tudo mudou em minha rotina!  Tudo mesmo. Praticamente eu quem decidia tudo em casa, tomava a 
frente de tudo. Hoje eu dou opiniões na minha alimentação, no cuidado da casa, na hora exata de 
dormir e outras coisas, mas minha família fica avaliando, basicamente mudou a posição de cuidadora 
para ser a cuidada (Orquídea, 58 anos). 
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A existência do diagnóstico do câncer de mama põe em reflexão os papéis sociais que 

a mulher exerce entre eles a função de cuidadora do lar e dos filhos. Passar da função de 

cuidadora para aquela que precisa de cuidado significa não corresponder com as expectativas 

sociais. Segundo Almeida (2007) e Aquino V. e Zago (2007) a mulher, historicamente, 

assumiu o papel de cuidadora, que representa expectativas culturais de que ela pode cuidar de 

todos da casa, acalmar, oferecer palavras de conforto e dizer que tudo vai dar certo. Esta 

expectativa exemplifica-se no seguinte discurso: 

Fiquei assustada quando eu soube que estava com câncer de mama (...) eu estava com a minha filha, 
que estava mais assustada que eu.  Segurei meus sentimentos para confortá-la e não ter que passar 
para os outros filhos a tristeza que eu estava sentindo, a única coisa que queria era que a casa não 
desabasse em tristeza, mas estou ainda com muito medo de toda essa fase...(Orquídea, 58 anos).  

Os discursos relacionados à dificuldade de exercer a função de paciente no âmbito da 

família são comuns em diversas pesquisas referentes à percepção da mulher com câncer de 

mama, sobre o momento que está vivenciando. Foram encontradas falas semelhantes nas 

pesquisas de Araújo; Fernandes (2008); Ferreira, et al. (2008); Caetano, et al. (2009). 

...depois que eu descobri o câncer de mama, minha vida mudou demais, não posso fazer as atividades 
diárias sozinhas como varrer uma casa, lavar roupa, sinto incômodo ao levantar os braços, não posso 
trabalhar mais e isto é muito ruim pra mim... (Rosa 54 anos). 

Outra coisa que mudou é que muitas pessoas se afastaram depois que descobriram que tenho o câncer 
e isto é muito doloroso ver que existem pessoas que se afastam por você estar doente e mesmo na hora 
que eu precisei ter mais gente perto (Margarida, 45 anos). 

A minha rotina mudou. Não consigo mais fazer caminhada, fico cansada mais que o normal e isto me 
afeta... (Girassol, 54 anos). 

Nessa ótica, o bem-estar durante o tratamento é afetado quando coloca à prova a 

capacidade adaptativa da paciente que, repentinamente vê a linha de sua existência 

interrompida pela imersão em uma dimensão da realidade até então completamente 

desconhecida: as consultas, exames e procedimentos invasivos, o afastamento das atividades 

cotidianas e os prejuízos no convívio familiar, sem contar a incerteza quanto ao futuro e o 

medo do contato com a própria finitude. 

5.4.3 Consciência sobre a proximidade da finitude: reflexões sobre o medo de morrer 
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...ainda me pego pensando na morte, cada vez que eu vou para a sessão da radioterapia volto muito 
triste... (Lírio, 35 anos). 

Quando descobri, já estava no estágio que eu precisava correr para fazer a cirurgia e me deram 
apenas seis meses de vida. (...) Pedi muito a Deus para não morrer, por que eu queria ver os meus 
filhos formados (Cravo, 47 anos). 

...senti medo, muito medo no início. Medo de morrer, de não aguentar, de não ver minha família, foi 
horrível... (Rosa, 54 anos).

Eu só pensava no meu filho, fiquei com medo de não conseguir ficar viva (Gardênia, 46 anos).�

 (...) Senti o chão abrir e eu mergulhei num abismo, recebi ali minha sentença de morte... Foi assim 
que me senti (Íris, 53 anos). 

Pedi muito a Deus para não morrer, por que eu queria ver os meus filhos formados. Eu não sentia 
medo por mim, mas por meus filhos, de deixar eles sozinhos (Cravo, 47 anos). 

Assim que me disseram que eu estava com câncer, meu Deus! Eu pensei logo que estava diante da 
morte, me tremi, chorei, as forças das minhas pernas acabaram, fiquei gelada, foi terrível! Era como 
se eu não fosse viver mais. Cheguei a me despedir dos meus filhos e do meu esposo, senti uma tristeza 
sem fim (Lírio, 35 anos). 

Diante do impacto da patologia, a consciência sobre a finitude surge de forma mais 

avançada.  Neste contexto de conhecimento do diagnóstico, a paciente enxerga que a morte se 

aproxima e cria mecanismos para compreender e enfrentar o momento. (SALIMENA, et al., 

2012). Por exemplo: os valores da vida são revisados, começa a existir uma preocupação em 

reforçar a crença em valores transcendente, a fim de justificar e compreender o sofrimento. 

5.4.4 Tomada de atitude frente ao câncer: lamentar-se ou lutar? 

Alguns discursos evidenciaram que apesar de estarem submetidas ao tratamento, 

houve a necessidade de mudar a atitude diante daquele momento para poder assim lidar com 

algumas limitações impostas pela patologia. 

Eu precisei mudar minha visão sobre essa fase, daí o que eu faço? Sempre tento não deixar minha 
mente só, não pensar no câncer. E isso é o que me motiva. Mesmo com as mudanças na rotina, eu não 
deixei ela de lado, eu ainda estudo, mesmo fazendo tratamento... Eu vivo conversando com as pessoas 
sobre a doença e acho que o fato de falar tanto sobre isso para as pessoas, me faz não guardar tanta 
coisa, isso me alivia e também mostro pra elas que é possível enfrentar o câncer (Gardênia, 46 anos). 
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As vezes eu me olho assim e me vejo muito mais forte sabia? Penso: Pra que reclamar?...me acho 
segura, e quando eu terminar esse tratamento, vou trabalhar pra divulgar a importância do 
diagnóstico, só não sei ainda como, mas vou... Ficar me lamentando não vai me ajudar (Jasmim, 44 
anos). 

As falas expostas rememoram a percepção de sofrimento que Frankl traz em suas 

obras, evidenciando que em qualquer situação o homem pode encontrar um sentido, mesmo 

diante da dor inevitável (FRANKL, 1989a). 

O câncer de mama impõe algumas limitações, contudo, torna-se possível a escolha de 

querer lutar ou lamentar-se através da mudança de atitude diante do processo de tratamento. 

De acordo com a logoterapia e análise existencial, quando o homem está diante de situações 

limite, onde não é possível modificar as limitações impostas pelo sofrimento, o que se pode 

mudar são as atitudes frente àquele momento, encontrando um sentido de seguir adiante 

lutando pela vida (FRANKL, 1989a). 

... nessa fase que estou passando passei a gostar de visitar as pessoas doentes, e abençôo muito quem 
chega para mim com alguma enfermidade. Eu passei a buscar mais a Deus e querer estar perto Dele. 
Eu sou outra pessoa... Meu casamento melhorou, passou por alguns problemas assim que descobri, 
mas eu sei que eu agora consigo enfrentar qualquer coisa por que já passei por coisas mais difíceis e 
estou passando pelo câncer (Gardênia, 47 anos). 

... Eu preciso lutar... Acho que agora eu estou mais humana sabe?... Eu agradeço até a Deus por estar 
passando por esse câncer, por que antes de adoecer, eu só pensava em mim, não queria saber dos 
outros, não queria precisar dos outros, hoje eu vejo que é preciso dar valor às coisas simples, às 
pessoas. E estou aprendendo muito com essa doença (Cravo, 47 anos). 

5.4.5 A realização de valores diante do processo de enfrentamento do câncer de mama

Em algumas entrevistas, as participantes traziam os motivos que as estimulavam a 

lutar pela vida, apesar do surgimento de vários sentimentos negativos. De acordo com Frankl 

(1990), o ser humano é atraído pela realização de valores na existência, pois apenas desta 

forma é possível encontrar um sentido para continuar vivendo. Ele também ressalta a 

transitoriedade da vida mostrando que a existência é um contínuo morrer, essa fugacidade dos 

momentos motiva o ser humano a buscar o sentido latente que se encerra nas possibilidades 

do aqui e agora, mesmo diante do sofrimento (FRANKL, 1990). 

Desta forma o indivíduo comum, compreende três formas de encontrar um sentido na 

vida: realizando valores vivenciais (amando algo, alguém ou relacionando-se com um ser 
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superior); concretizando valores criacionais (trabalhando, produzindo, criando algo); 

cumprindo valores atitudinais (modificando atitudes para suportar o sofrimento inevitável). 

Nos discursos analisados identificamos os seguintes valores: 

1. Valores vivenciais 

Segundo a Logoterapia, os valores vivenciais se relacionam ao que o homem recebe 

do mundo, em termos de encontros e experiências. Ao vivenciar momentos de bondade, 

beleza, cultura, experiências religiosas, ou um relacionamento com outro ser humano, o 

homem realiza valores vivenciais (FRANKL, 1989a). 

Nesta perspectiva, foram agrupados como valores vivenciais nas narrativas, a 

importância da família, especialmente a presença dos filhos e/ou marido, o apoio oferecido 

pelos amigos, pelo grupo de apoio, a vivência com o transcendente, com a fé, a espiritualidade 

e com a religião. 

a) Família, amigos, grupo de apoio 

Eu passo por tudo isso pensando primeiramente na minha família que amo demais: meus filhos meu 
neto, meu marido amado que tem sido meu porto seguro, preciso ficar boa por eles��Íris, 53 anos). 

... mas tenho muito apoio da família dos amigos, não entrei em desespero e até agora estou 
aguentando bem o tratamento (Amarílis, 54 anos). 

Eu só pensava no meu filho, fiquei com medo de não conseguir ficar viva (Gardênia, 46 anos). 

Pensar nos filhos também ajuda muito (Gardênia, 46 anos). 

Recebi apoio do grupo Amigos do Peito, vi que outras pessoas passaram pelo mesmo problema que eu 
(Lírio, 35 anos). 

Meus irmãos da igreja que são bênçãos na minha vida e oram por mim incessantemente nos 
momentos difíceis (Íris, 53 anos). 

O que me faz lutar contra o câncer é a família, as amigas (Girasol 54 anos). 

... tenho grande apoio da família (Jasmim, 44 anos). 

Fiquei muito confusa nos primeiros dias, aí depois veio o carinho das amigas (Giras��, 54 anos��
  
O que me faz lutar contra o câncer de mama é (...) a família... E meu querido marido que está comigo 
me amparando segurando minha mão em todos os momentos. Tive algumas decepções com ele, mas 
graças a Deus tudo passa (Girasol, 54 anos). 
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Eu só penso no meu filho nisso tudo, com medo de não conseguir ficar viva, mas é por ele que luto, 
quero vê-lo crescer bem e eu preciso está do lado dele (Cravo, 47 anos). 

O que tem me ajudado é o apoio de muitas pessoas (Jasmim, 44 anos). 

Os meus filhos é que me dão forças para lutar contra o câncer e sair vitoriosa (Orquídea, 58 anos). 

...o que me faz lutar contra o câncer de mama é a minha família (Rosa, 54 anos). 

Pesce et al (2004) dizem que um dos processos de proteção estão associados ao 

desenvolvimento saudável e relaciona-se a: aspectos individuais, familiares, coesão, 

estabilidade, respeito mútuo, apoio/suporte e fatores do meio ambiente, em que o indivíduo se 

insere, como relacionamentos saudáveis. 

A família especificamente, destaca-se como rede de suporte social nas diferentes fases 

do tratamento (MCDANIEL; HEPWORTH; DOHERTY, 1994; QUEIROZ; GIMENES, 

1997). Observa-se que pelo fato de se ter um filho e uma família, as participantes se sentem 

motivadas para dar continuidade ao processo de tratamento. A participação familiar pode 

contribuir para que a paciente lide melhor com o estresse associado aos tratamentos 

(SANT’ANNA, 2000; TAVARES; TRAD, 2005). 

b) Crença no ser supremo/ Religiosidade /Fé

Eu peço muito a Deus para não morrer, por que eu quero ver os meus filhos formados. Eu não sinto 
medo por mim, mas por meus filhos, de deixar eles sozinhos. Então eu estou tendo muita fé e oro a 
Deus com muita força para que ele me ajude, e ele está me ajudando a seguir adiante (Cravo, 47 
anos). 

O fato de ter alguém para amar e cuidar ou uma missão a cumprir, relaciona-se ao 

medo de morrer e aos comportamentos relacionados à fé e a espiritualidade como estratégias 

de enfrentamento da situação. 

O amor possui a capacidade de alçar o homem sobre suas próprias necessidades: 

amando, o homem pode tornar-se superior às forças que o condicionam (PETER, 1999). 

Trentini et al. (2005) ressaltam que uma das formas de enfrentamento da patologia está 

diretamente ligada à força da fé e a crenças religiosas.  Os discursos a seguir mostram que a 

dimensão espiritual possui destaque no processo de tratamento e na vida das participantes.  

O que me faz lutar conta o câncer é Deus (...) estou mais próxima de Deus (...) minha fé que ficou tão 
grande que nem sei de onde surgiu tanta confiança, mas foi minha amizade com Deus com certeza 
(Girasol, 54 anos). 
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Eu não digo que a religião ajuda, mas a fé ajuda a suportar barreiras (Amarílis, 54 anos). 

Somente Deus, faz com que a gente lute e consiga, é colocar-se diante de Deus e confiar (Gardênia, 
47 anos). 

... e minha fé que ficou tão grande que nem sei de onde surgiu tanta confiança, mas foi minha amizade 
com Deus com certeza, a religião me ajuda muito (Jasmim, 44 anos). 

...eu aprendi, na minha religião, que tudo tem um propósito (...) no fundo senti muita fé que iria dar 
tudo certo no final (...). E a minha religião tem me dado muita força, sou kardecista e sei que nada 
acontece por acaso, por isto estou forte (Rosa, 54 anos). 

O que me faz lutar contra o câncer é Deus... (Girassol, 54 anos). 

Tenho fé em um Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Fé em um Deus que cuida de mim em 
todos os momentos. Fé em Jesus Cristo que morreu na cruz do calvário dando a sua própria vida por 
mim (...). Deus tem me sustentado e enviado o Espírito Santo para me consolar, esse é o meu Deus. 
Cada vez que eu peço a Deus forças para me ajudar e vou para a igreja, me fortaleço, eu sinto que 
Deus está me escutando e que tudo isso irá passar (Íris, 53 anos). 

Passei a ter muita fé e orava a Deus com muita força para que me ajudasse (Cravo, 47 anos). 

A religiosidade e a fé expressas mediante a crença no transcendente proporcionaram, 

na experiência das entrevistadas, atitudes positivas de otimismo e até mesmo uma forma 

diferente de perceber o tratamento, como é expresso na seguinte fala: 

Cada vez que eu peço a Deus forças para me ajudar e vou para a igreja, me fortaleço, eu sinto que 
Deus está me escutando e que tudo isso irá passar. Daí a vontade de chorar e o medo do tratamento 
passam logo (Íris, 53 anos). 

Vindo de encontro a esses relatos, Jaspard (2004) e Gomes (2008), apontam que a fé 

proporciona força para suportar o sofrimento causado pela doença. A religiosidade e a 

espiritualidade aparecem como importantes aliadas para as pessoas que se encontram 

enfermas (FLECK, et al., 2003). 

1. Valores Atitudinais: ressignificação da dor 

Os valores atitudinais compõem a categoria de valores que dizem respeito à atitude 

que se toma, ou seja, à postura que se adota diante da vida, quando se é defrontado com um 

destino que não se pode mudar. Ao enfrentar uma situação de sofrimento e/ou morte e, por 

isso, não conseguir mudar tal situação, o homem encara-se na situação de tomar atitude 

perante o sofrimento. Neste momento os valores atitudinais são realizados. É por esta razão 
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que a vida nunca cessa de abrigar um sentido, já que mesmo uma pessoa privada de valores de 

criação ou vivenciais, ainda encontra-se um desafio a preencher, isto é, pelo sentido inerente a 

um modo reto e digno de vivenciar o próprio sofrimento (FRANKL, 2011). 

Pra que reclamar?...me acho segura, e quando eu terminar esse tratamento, vou trabalhar pra 
divulgar a importância do diagnóstico, só não sei ainda como, mas vou... Ficar me lamentando não 
vai me ajudar (Jasmim, 44 anos). 

... sabe de uma coisa?...eu preciso lutar... Acho que agora eu estou mais humana sabe?... Eu agradeço 
até a Deus por estar passando por esse câncer, por que antes de adoecer, eu só pensava em mim, não 
queria saber dos outros, não queria precisar dos outros, hoje eu vejo que é preciso dar valor às coisas 
simples, às pessoas. E estou aprendendo muito com essa doença (Cravo, 47 anos). 

Passei a ter mais fé...minha fé que ficou tão grande que nem sei de onde surgiu tanta confiança, mas 
foi minha amizade com Deus com certeza (Jasmim, 44 anos). 

Percebo que depois que eu soube que tinha câncer, passei a dar mais valor às pessoas e procuro viver 
sempre o presente, porque pode ser que aconteça alguma coisa comigo e eu não sobreviva. Tenho 
certeza que a minha vida não é a mesma depois desse tratamento (Lírio, 35 anos). 

Conforme é expresso na Logoterapia e Análise Existencial postulada por Frankl 

(1989a), enquanto houver tarefas para realizar na vida e motivos para continuar a viver, como 

o amor e a dedicação a algo ou alguém, a vida terá sentido.  

Frankl (2011) aborda a auto-transcendência e o auto-distanciamento como forma de 

sentido no momento do sofrimento inevitável. À medida que o indivíduo entrega-se a uma 

missão ou a uma pessoa significativa (filhos, esposo ou outro parente), ele distancia o seu 

foco da dor e passa a traçar os seus dias pensando na missão ou tarefa que ainda falta realizar. 

Para Frankl (1989a) a experiência de sofrimento resulta em mudanças de si mesmo, 

maturidade e crescimento pessoal: 

O homem não se destrói por sofrer, o homem se destrói por sofrer sem 
sentido. Sofrer significa agir e significa crescer. Significa igualmente 
amadurecer. O indivíduo que se eleva acima de si mesmo avança para a 
maturidade e a maturidade pressupõe, todavia, que o indivíduo tenha 
alcançado uma liberdade interior, malgrado sua dependência exterior 
(FRANKL, 1989, p. 150). 

Os discursos das participantes evidenciam modificações do eu diante do 

enfrentamento da patologia, tais pacientes conseguiram observar suas próprias mudanças ao 

comparar o seu jeito de ser antes e depois do diagnóstico. Essas reavaliações, possivelmente 
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provocadas pelo surgimento da doença, também converteram em mudanças no 

relacionamento com Deus. 

A modificação de si durante o percurso da patologia, também foi apontada nos estudos 

de Rossi; Santos (2003), Caetano, et al. (2009) e Veit; Castro (2013c), nos quais o diagnóstico 

do câncer de mama foi visto como um marco na vida das entrevistadas, capaz de mobilizar 

uma nova visão frente à vida e à compreensão das situações. 

A evidência de posturas resilientes consiste exatamente em passar por experiências de 

sofrimento e extrair delas um significado, modificando simultaneamente as atitudes e 

percepção sobre a experiência (MELILLO; OJEDA, 2005).  

Sendo assim, diante das falas, nota-se que as participantes sentem-se motivadas para 

enfrentar o tratamento por terem encontrado este sentido.
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5.5 Escala de Coping Religioso Espiritual Breve – CRE Breve 

A Escala de Coping Religioso Espiritual Breve (CRE Breve) é composta por 49 itens 

que abordam 7 fatores do CREP e 4 fatores do CREN. O primeiro contempla: P1 

Transformação de si/ da vida, seu conteúdo aponta caminhos para a transformação a partir 

da reavaliação espiritual benévola positiva da situação (perguntas de números: 8, 16, 20, 21, 

25, 29, 35, 47 e 49); P2 – Busca de ajuda Espiritual, neste fator aglomeram-se itens de 

ações relacionada/voltadas à espiritualidade, especialmente em busca de ajuda espiritual

(perguntas de números: 5, 15, 27, 36 e 42); P3 Oferta de ajuda ao outro, aborda as situações 

de ajuda ao próximo (perguntas de números 1, 4, 14, 18 e 39); P4 Posição positiva frente a 

Deus, que são posicionamentos e relação a Deus (perguntas 2, 6, 17 invertido, 30 e 43 

invertido) P5 Busca do outro institucional (perguntas 10, 26, 40 e 45); P6 Afastamento 

através de Deus/Religião/Espiritualidade (perguntas 14, 24 e 38) e P7 Busca de 

conhecimento Espiritual (perguntas 31, 34 e 46). 

Os fatores de CREN por sua vez, abrangem: N1 Reavaliação negativa de Deus

(perguntas 19, 32, 33, 37 e 48); N2 Posição negativa frente a Deus (perguntas 3, 22 e 41); 

N3 Insatisfação com o Outro Institucional (perguntas 7, 11, 28 e 44) e N4 Reavaliação 

negativa do significado (perguntas 9, 13 e 23) (PANZINI; BANDEIRA, 2006). 

Esta escala adotou quatro índices principais para avaliação do CRE: o primeiro foi o 

CREP que indica o nível de enfrentamento religioso espiritual positivo praticado pelo 

avaliado através das médias das 34 questões da dimensão CREP, que apresenta os valores de 

1 a 5 e, quanto mais alto o valor, maior será o uso do CREP. O segundo foi o CREN que 

mostra o nível de enfrentamento religioso espiritual negativo praticado pelo indivíduo 

demonstrado pela média das 15 questões do CREN.  

O terceiro é a razão CREN/CREP que revela a percentagem de CREN utilizado em 

relação ao total de CREP, obtido através da divisão simples entre eles. O valor da razão pode 

encontrar-se entre 0,20 e 5,00. Quanto mais alto resultar este valor, maior é o uso de CREN 

em relação ao uso de CREP. Quanto mais baixo for este valor, maior é o uso de CREP em 

relação ao de CREN (PANZINI, 2004).  

E o quarto é o CRE Total (CRET) que indica a quantidade total de CRE utilizado pelo 

pesquisado.  É obtido através da média entre o índice CREP e a média das respostas invertidas 

de CREN com valores situados entre 1,00 e 5,00 e, quanto maior for o valor obtido neste 
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índice, mais o avaliado utiliza a espiritualidade/religiosidade para enfrentar as situações 

estressantes (PANZINI; BANDEIRA, 2006).  

Tendo em mente a abordagem de cada fator, seguem abaixo os resultados: 

Tabela 02 – Distribuição dos dados segundo os resultados da Escala de Coping

Religioso Espiritual (CRE) (n=50) 

Variáveis Valor 
máximo 

Valor 
mínimo 

Média (M) Desvio Padrão 
(DP) 

CREP 4,6 1,8 3,3 0,6 

CREN 4,2 1,0 1,7 0,7 

P1 5,0 1,1 3,4 0,9 

P2 5,0 1,0 2,8 1,0 

P3 5,0 2,0 3,6  0,8 

P4 5,0 1,8 3,7 0,8 

P5 5,0 1,0 3,0  1,0 

P6 5,0 1,0 3,6 0,9 

P7 5,0 1,0 2,5 1,2 

N1 5,0 1,0 1,4 0,8 

N2 5,0 1,0 2,1 1,1 

N3 4,0 1,0 1,5 0,7 

N4 5,0 1,0 2,0  1,1 

CRE TOTAL 4,7 2,2 3,8 0,4 

CREN/CREP 0,2 1,5 0,5 0,2 

Fonte: AMARO, L.S 
Dados da pesquisa, 2013 

Observou-se que as participantes atingiram em média um valor de CREP igual a 3,3 

indicando que houve prática de enfrentamento religioso-espiritual positivo. Dentre os sete 

fatores da dimensão CREP, o fator P4 "Posicionamento positivo frente a Deus" apresentou a 

maior média (M=3,7 DP=0,82), seguido do P6 “Afastamento através de 

Deus/Religião/Espiritualidade (M = 3,6 DP = 0,9) e P3 “Oferta de ajuda ao outro” (M= 3,6 

DP = 0,8). O fator P7 "Busca pessoal de conhecimento espiritual" apresentou a menor média 

(M=2,5, DP=1,2). 

Segundo Panzini (2004) e Panzini; Bandeira (2005) as médias supracitadas são 

entendidas como altas, com a exceção do P1 “Transformação de si” e P7 "Busca pessoal de 

conhecimento espiritual" onde os valores das respostas são considerados médios; ou seja, na 
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presente amostra, o CREP esteve exemplificado através das estratégias que englobam uma 

atitude positiva em relação a Deus (P4), a qual repercute no enfrentamento da dor através da 

crença no Divino (P6) e no comportamento de ajuda ao outro (P3).  

Os resultados da presente pesquisa relacionam-se também com os comentários 

registrados, como: 

Sou Espírita Kardecista e sei que nada acontece por acaso, hoje estou forte aguentando o tratamento 
porque eu aprendi na minha religião que tudo tem um propósito... (Rosa, 54 anos, Espírita). 

Deus tem me sustentado e enviado o Espírito Santo pra me consolar. Esse é o meu Deus. Cada vez 
que eu peço a Deus forças para me ajudar e vou para Igreja, me fortaleço, eu sinto que Deus está me 
escutando e que tudo irá passar. Daí a vontade de chorar e o medo do tratamento passam logo (Íris, 
53 anos, evangélica). 

Nesta fase que estou passando passei a gostar de visitar as pessoas doentes e abençôo muito quem 
chega para mim com alguma enfermidade. Eu passei a buscar mais a Deus e querer estar perto Dele 
(Gardênia, 46 anos, católica). 

Gosto de ajudar os outros, estou me tornando mais sensível, sem pensar apenas em mim (Gardênia, 
46 anos, católica). 

Tais dados assemelharam-se aos da pesquisa de Veit (2012) e Veit; Castro (2013a; 

2013c). Os resultados explanados também são semelhantes aos do estudo de Guerrero, et al. 

(2011), que aponta a espiritualidade como uma forma de estratégia de enfrentamento do 

paciente perante o câncer, já que o próprio paciente poderá atribuir significado ao seu 

processo saúde-doença, em busca da sobrevivência e com apego à fé, para minimizar o seu 

sofrimento ou obter maior esperança de cura durante o tratamento. 

Os padrões positivos de CRE estão relacionados ao crescimento psicológico, à 

avaliação da qualidade de vida e à redução de sintomas sugestivos de problemas emocionais. 

Compreende-se que o CRE Positivo contempla estratégias que proporcionem efeito 

benéfico/positivo ao indivíduo, como procurar amor/proteção de Deus ou conectar-se às 

forças transcendentais, buscar ajuda/conforto na literatura religiosa, resolver problemas com a 

ajuda de Deus e redefinir o estressor como benéfico (PANIZINI, 2004; PANZINI; 

BANDEIRA, 2005). 

Quanto ao CRE Negativo, a amostra atingiu uma média de 1,7 que segundo Panzini; 

Bandeira (2005) é considerada baixa, pois se situa no intervalo de 1,51 a 2,50. Com este 

resultado, observou-se que o enfrentamento religioso espiritual negativo é pouco praticado 

entre as pacientes.  
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A título de exemplo, na dimensão CRE negativo, o fator N2 "Posicionamento negativo 

frente a Deus" obteve a média mais alta (M=2,1, DP=1,1); seguidos de N4 “Reavaliação 

negativa do significado” (M= 2,0 DP = 1,1) e N3 “Insatisfação com o Outro Institucional” 

(M=1,5 DP = 0,7) e o fator N1 "Reavaliação Negativa de Deus” a mais baixa (M=1,4, 

DP=0,8). As estratégias que revelem posicionamento negativo frente a Deus (N2) refletem 

numa reavaliação negativa do significado da vida (N4) e insatisfação com a instituição 

religiosa (N3). O CREN nesta amostra pode ser exemplificado na seguinte afirmação: 

Não sou muito religiosa (...) o negócio é viver um dia de cada vez e um sofrimento por vez (...) “acho 
que o que vale mesmo é a pessoa acreditar em si própria, religião é só uma invenção do homem” 
(Lírio, 35 anos). 

O CREN envolve estratégias que geram consequências prejudiciais/negativas ao 

indivíduo, como questionar a existência, amor ou atos de Deus/do Divino, delegar a Deus a 

resolução dos seus problemas, associa-se a percepção negativa frente a Deus e/ou ao 

transcendente, fazer reavaliação negativa de Deus, ter insatisfação com o Outro Institucional, 

redefinir a situação estressora como punição divina ou forças do mal (LIRA, 2010).

Na tabela 2, notou-se que a média da razão entre CREN/CREP foi igual a 0,5, o que 

significa que nesta amostra, ocorreu maior uso do CREP em relação ao CREN. De acordo 

com Panzini (2004) a razão entre CREN/CREP pode estar entre 0,20 e 5 e, quanto mais alto 

resultar este valor, maior será o uso de CREN em relação ao uso do CREP (PANZINI, 2004). 

No tocante ao CRET, a média obtida foi 3,8. Considera-se assim um valor alto 

indicando que de forma geral, as participantes fizeram utilização do Coping Religioso 

Espiritual nos processos de descoberta do diagnóstico e de tratamento do câncer. 

5.6 Questionário do Sentido da Vida 

O Questionário do Sentido da Vida elaborado por Steger et al. (2006), contém 10 itens 

com o intuito de identificar os seguintes fatores: “realização de sentido”, distribuídos nos itens 

(1, 4, 5, 6 e 9 invertido) e “busca de sentido” encontrados nos itens (2, 3, 7, 8 e 10) . Na 

presente amostra obtiveram-se os seguintes resultados: 
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Tabela 03 - Distribuição dos dados segundo os resultados do Questionário de 

Sentido da Vida (QSV) (n=50) 

Variáveis Valor Máximo Valor Mínimo Média (M) Desvio Padrão (DP)

Realização de 

Sentido 

7,0 4,40 6,0 0,8 

Busca de Sentido 6,8 1,0 3,4 1,6 

Fonte: AMARO, L.S 
Dados da pesquisa, 2013 

Diante dos dados encontrados, nota-se que a amostra possui maior média no fator 

realização de sentido do que o desejo da busca por um sentido. 

Estes resultados assemelham-se a pesquisa de Negreiros (2003) que investigou a 

espiritualidade e sentido de vida entre os jovens e adultos. A autora obteve como resultado 

que os indivíduos com idade entre 40 a 65 anos (fase adulta) apresentaram maior realização, 

conquistas e satisfação com a vida em relação às pessoas que estão na fase da juventude. 

Erickson e Erickson (1998), também enfatizam tal relação ao abordar os oito estágios 

de desenvolvimento humano em sua teoria do desenvolvimento psicossocial. Ele ressalta que 

no sétimo e oitavo estágios denominados generatividade/estagnação e integridade/desespero o 

qual está situado entre a faixa etária de 35 a 60 anos e a partir dos 60 respectivamente, 

ocorrem uma fase de afirmação pessoal e de realização na vida pessoal, profissional e 

relacional. 

Nestas fases, geralmente o indivíduo faz uma avaliação do que fez na vida e, 

sobretudo do sentido encontrado, contudo, Frankl (1990) aborda que o homem também pode 

estar em busca de sentido tanto na fase da juventude quanto na fase adulta, ou até nos últimos 

momentos da existência. “A vida do homem conserva seu sentido até as últimas, até o último 

suspiro” (FRANKL, 1989a, p. 83). 
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5.7 CORRELAÇÕES ENTRE CRE E QSV E OS DADOS DEMOGRÁFICOS

Quanto aos dados demográficos, o fator idade correlacionou-se positivamente com a 

dimensão positiva do CRE: P3 Oferta de ajuda ao outro, (r=0,2; p<0,05) conforme a tabela 

4, revelando nesta amostra, que quanto maior a idade da participante, maior a facilidade de 

ajudar o outro. Exemplificada no seguinte discurso:  

Nesta fase que estou passando passei a gostar de visitar as pessoas doentes e abençôo muito 
quem chega para mim com alguma enfermidade. Gosto mesmo de ajudar as pessoas hospitalizadas. 
Gosto de ajudar os outros e estou me tornando mais sensível, sem pensar apenas em mim. (...) Amo 
contar as coisas que eu passo nesse processo de doença para ajudar as pessoas que também tem, 
ajudando a desconstruir o preconceito que o povo possui em relação a quem tem CA (Gardênia, 46 
anos). 

Esta predisposição para ajudar ao próximo, Frankl denomina de auto transcendência, 

que segundo o autor, marca a existência humana: 

A auto transcendência marca o fato antropológico fundamental que a existência humana 
está indicando – algo ou alguém; isto é, um sentido a ser cumprido ou uma existência social 
que é enfrentada. O homem se torna verdadeiramente homem e idêntico a si mesmo 
somente quando se abre para a entrega a uma tarefa, ou se esquece de si próprio à serviço 
de uma causa ou pelo amor a outra pessoa (FRANKL, 1991, p. 2). 

 Frankl (1990) denominou de auto transcendência essa abertura radical do ser humano 

à realidade. Ser homem necessariamente implica uma ultrapassagem. Transcender a si próprio 

é a essência mesma do existir humano (FRANKL, 1990). 

Libardi (2008) ao aprofundar seus estudos sobre a maturidade na perspectiva da 

Logoterapia reforçou a afirmação acima mencionada ressaltando que o ser humano é 

caracterizado pela capacidade de ir além de si, estar dirigido a algo ou alguém diferente de si.  

Através da análise de correlação de Pearson entre as variáveis CREP incluindo os sete 

fatores desta dimensão (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) e CREN englobando os quatro fatores da 

dimensão (N1, N2, N3, N4) da Escala de Coping Religioso Espiritual (CRE) juntamente com 

os fatores Realização e Busca de sentido do Questionário de Sentido de Vida (QSV), foi 

encontrada a seguinte correlação: a dimensão positiva da escala de CRE P2 que aborda a 

busca de ajuda espiritual correlacionou-se positivamente com o fator busca de sentido do 

QSV (r = 0,2; p<_0,05). Não foram encontradas correlações estaticamente significativas entre 

os demais fatores do CREP e os fatores: realização de sentido (r = 0,03; p = 0,8) e busca de 

sentido (r = 0,09; p = 0,4), assim como não foram encontradas correlação entre CREN e 
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realização de sentido (r = 0,01; p = 0,9) e, tampouco, entre CREN e busca de sentido (r = 

0,02; p = 0,8) (Tabela 4). 

Tabela 04 – Correlações entre o CRE e o QSV 

CRE Positivo, Negativo e 
as Dimensões 

QSV: Busca de Sentido QSV: Realização de 
Sentido 

CREP  r= 0,09 p=0,4 r=0,03 p=0,8 

CREN r= 0,02 p=0,8 r=0,01 p=0,9 
P1- Transformação de si/da 
vida 

r=0,0 p=0,65 r= -0,05 p=0,72 

P2- Busca de ajuda 
Espiritual 

r= 0,28 p= 0,05* r= 0,06  p=0,9 

P3- Oferta de ajuda ao outro r= 0,1 p= 0,3 r=0,1 p=0,3 
P4- Posição positiva frente a 
Deus 

r= -0,74 p=0,6 r= -0,13 p=0,9 

P5-Busca do Outro 
Institucional 

r= 0,02 p=0,8 r=-0,06 p=0,6 

P6- Afastamento através de 
Deus/religião/Espiritualidade

r=0,08 p=0,5 r=0,1 p=0,2 

P7- Busca de conhecimento 
Espiritual 

r=-0,1 p=0,4 r=0,1 p=0,4 

N1-Reavaliação negativa de 
Deus 

r= -0,03 p=0,8 r=-0,02 p=0,8 

N2-Posição negativa frente a 
Deus 

r=-0,08 p=0,5 r=0,1 p=0,3 

N3-Insatisfação com o Outro 
Institucional 

r=0,1 p=0,2 r=-0,09 p=0,5 

*índice de significância p <_0,05 

Nesta amostra, a busca de ajuda espiritual correlacionou-se positivamente com a busca 

de sentido, o que indica que quanto maior for a busca pela espiritualidade, simultaneamente 

haverá maior motivação para a busca de sentido. Este dado corrobora com a argumentação de 

Frankl: a razão maior da espiritualidade é colaborar para o encontro do propósito e do 

significado da existência humana (FRANKL, 1990; 2007).  

Tillich (1987) corrobora ao ressaltar que o homem pode encontrar na espiritualidade/ 

religião, a afirmação fundamental para o sentido da vida. Para Sommerhalder e Goldstein 

(2006), a espiritualidade motiva a busca de sentido para a vida��



�

����

�

Aplicando o teste T Student para analisar a comparação entre o uso do CRET e as 

religiões: católica, evangélica e espírita, praticadas pelas componentes da amostra, observou-

se que não houve diferença significativa entre as médias (p=0,76), ou seja, a utilização total 

da religiosidade/espiritualidade não se correlacionou com o tipo de denominação religiosa, 

nesta pesquisa. Embora alguns estudos demonstrem diferenças do CRET entre as 

denominações religiosas, como o estudo de Mesquita et al.,(2013) que evidenciou em 

pacientes oncológicos em tratamento por quimioterapia, que os indivíduos evangélicos 

apresentaram maior utilização do CRET (M=3,9) em relação aos demais grupos religiosos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou compreender em mulheres com câncer de mama, os fatores 

que promovem Resiliência e identificar as possíveis relações entre Religiosidade e sentido de 

vida no processo de enfrentamento da patologia.  

Ficou evidente o quão delicado se torna um diagnóstico de câncer de mama na vida de 

mulheres que são mães e/ou esposas e/ou exercem outros papéis sociais simultaneamente, 

contudo pôde-se perceber que justamente o papel social funcionou como incentivo às 

participantes a enfrentar a doença, gerando força e coragem para lidar com o tratamento 

indicado, geralmente doloroso e prolongado. 

Tendo em vista os objetivos da presente pesquisa que são: verificar junto às pacientes 

com câncer de mama as formas de enfrentamento diante das crenças, comportamentos e 

afetos em relação à patologia e ao tratamento; identificar os fatores que dificultam e que 

facilitam a Resiliência na situação da doença e analisar as possíveis relações entre 

Religiosidade e Sentido de Vida no enfrentamento da patologia, verificou-se que: 

 Em relação ao objetivo geral deste estudo e voltando-se para os fatores que facilitam a 

resiliência na situação da doença, pode-se apontar como mecanismos de proteção: o apoio 

oriundo da família, dos amigos, do Grupo de apoio à mulher com câncer, o amor dedicado a 

alguém significativo, como a presença do filho exemplificado na maioria dos casos e a 

espiritualidade/religiosidade. Estes são agrupados como realização de valores vivenciais e 

através de tal realização, as participantes conseguiram ressignificar o momento que estavam 

vivendo, transformando características da personalidade e a visão de mundo, ou seja, 

alcançaram a realização de valores atitudinais, encontrando sentido diante do sofrimento 

inevitável. 

A realização de valores vivenciais através da relação com a 

fé/espiritualidade/religiosidade contribuiu na elaboração de um significado para o câncer de 

mama, o que favoreceu enfrentar o processo de tratamento de forma positiva e fez surgir um 

senso de esperança em direção à cura.  

Junto a isto, a patologia trouxe mudanças positivas para a vida de algumas das 

participantes, ou seja, mediante a concretização dos valores de atitude, elas conseguiram 

modificar a forma de perceber o mundo, as características da personalidade, extraíram lições 

de vida por meio da ressignificação do contexto, por exemplo, algumas relataram que se 
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tornaram mais humanas, flexíveis, atribuindo valor maior à família, a Deus e aos amigos. Tais 

transformações estão relacionadas a um processo de reflexão do que realmente é importante 

na existência de cada uma, despertado diante do medo da morte iminente. 

Quanto aos fatores que dificultam a resiliência, pode-se apontar a ausência de sentido 

expresso através da falta de realização de valores.

No que se refere a presença do enfrentamento religioso frente ao contexto, observou-

se que houve a utilização de estratégias de coping religioso espiritual, ficou evidente que as 

participantes utilizaram maior índice de CRE positivo.  

No tocante as possíveis correlações entre o Coping religioso espiritual e Questionário 

de Sentido de Vida, a presente pesquisa identificou algumas correlações, que foram: a busca 

de ajuda espiritual (fator positivo da escala de CRE) com a dimensão busca de sentido do 

QSV. Assim como foi encontrada correlação positiva entre o fator idade da participante com o 

fator oferta de ajuda ao outro. 

Quanto à questão de busca e realização de sentido, os resultados apontaram que as 

participantes apesar de estarem vivenciando o processo de câncer de mama, conseguiram 

perceber sentido na vida. 

Embora não seja possível generalizar os presentes resultados devido ao número 

pequeno da amostra, os dados apresentados permitiram aprofundar conhecimentos acerca das 

relações existentes entre sentido de vida e religiosidade/espiritualidade no favorecimento da 

Resiliência. O presente estudo também corrobora com as pesquisas já realizadas que dizem 

respeito à relação da religiosidade/espiritualidade e sentido de vida no enfrentamento de uma 

situação estressora, revelando o benefício destes aspectos para o indivíduo que passa pela 

problemática do câncer (GEORGE, et al., 2000; GOMES, et al., 2002; FERREIRA, et al., 

2008; HERBET, et al.; VEIT; CASTRO, 2013b). 

Ademais, algumas limitações no procedimento da pesquisa podem ser comentadas, 

como a dificuldade de adesão aos estudos que relacionem religiosidade/espiritualidade dentro 

do ambiente hospitalar. Contudo, cabe destacar que apesar das limitações, foi de grande 

relevância a aprendizagem obtida durante a operacionalização da pesquisa. Principalmente no 

que se refere ao contato com as participantes, pois, as mesmas estavam se colocando a 

disposição para o compartilhamento das experiências que estavam passando e descobriram a 

essência e o sentido da dor, e até mesmo da vida, no momento do sofrimento e faziam questão 

de transmitir o que aprenderam.  
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Diante do exposto, vale ressaltar que embora haja pesquisas referentes ao tema, falar 

da espiritualidade/religiosidade no processo de enfrentamento do câncer de mama, sempre 

será relevante, haja vista que tal dimensão favoreceu a sensação de bem estar, esperança e 

proporcionou uma nova percepção quanto à patologia, bem como contribuiu para 

ressignificação da vida das participantes. Os dados reafirmam a relevância de abordagens 

mais abrangentes nas quais os profissionais da saúde contemplem a 

espiritualidade/religiosidade do paciente. 
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