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RESUMO 

As neoplasias são responsáveis pela segunda causa de morte no mundo. O diagnóstico dessa doença pode 

acarretar em consequências como por exemplo a depressão, transtornos mentais e suicídios, influenciando 

diretamente no prognóstico dos pacientes levando a alterações biopsicossociais. Desse modo, essa pesquisa 

objetiva demonstrar como a religiosidade e a espiritualidade afetam no enfrentamento destes pacientes em 

estágios diferentes do tratamento e em sua percepção do câncer. O método empregado foi o método 

quantitativo, exploratório, descritivo. Os dados serão obtidos a partir da aplicação de um instrumento 

semiestruturado na forma de questionário com perguntas focadas no objetivo. Ao final da pesquisa, 

esperamos obter um resultado positivo na qualidade de vida dos pacientes, mostrando a importância da 

religiosidade e espiritualidade na terapia do câncer e que esse resultado possa contribuir para formação de 

profissionais mais humanizado com olhar holístico do paciente, a qual respeita e leva em conta a questão da 

fé na hora de abordar sobre a doença. 
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1          INTRODUÇÃO 

A doença neoplásica maligna, vem demonstrado um crescente índice de incidência 

no Brasil, sendo que, em 2018 mais de 400 mil casos novos foram registrados e são 

estimados para 2019 aproximadamente 600 mil novos casos segundo o Instituto Nacional 

de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) (INCA, 2018).   

Nesse contexto, o diagnóstico desfavorável contribui para diferentes formas de 

reações na vida dos pacientes. Segundo Fanger, et al., (2010) o desenvolvimento de 

distúrbios psicológicos e tendência suicida são as principais consequências de pacientes 

que apresentam diagnóstico desfavorável para neoplasias. 

Para lidar com seu diagnóstico, os pacientes oncológicos tendem a enfrentar o 

problema de várias maneiras, destacando-se a espiritualidade e religiosidade como forma 

de superação, coragem e alívio ao sofrimento (PINTO et al., 2015). 
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É dito espiritualidade e religiosidade como duas coisas distintas porque os dois tem 

seus próprios significados e muitas vezes confundíveis. Na espiritualidade, por exemplo, 

abrange questões sobre existencialismo, sobre o que é ser humano, mais focado em 

significados da vida, reflexão e busca pessoal associado a algo transcendental ou sagrado. 

Já a religiosidade é a forma da pessoa demonstrar a espiritualidade por meio das crenças, 

práticas rituais, adoção de valores que contém símbolos religiosos. Diferentemente da 

espiritualidade, aqui envolve a sistematização de culto e doutrina compartilhado (INOUE et 

al., 2017). 

A religiosidade e espiritualidade são temas de grande relevância científica, uma vez 

que, o câncer é uma das patologias que afetam de maneira drástica as áreas emocionais 

e físicas de um indivíduo (INCA,2010) e a espiritualidade é considerado algo inerente ao 

ser humano (ARRIEIRA et al., 2017). Além disso, a religiosidade e espiritualidade está 

inserido na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, sendo, portanto, um 

tema prioritário para a saúde brasileira (BRASIL, 2015). Assim, torna-se fundamental 

compreender como a religiosidade e espiritualidade interferem em pacientes oncológicos 

durante seu processo terapêutico. 

2          MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, descritivo e de campo com 

abordagem quantitativa de base populacional realizada em hospitais do Noroeste do 

Paraná. 

O público alvo serão pacientes oncológicos de Maringá. Será utilizado como critério 

de exclusão: pacientes que não assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido e 

familiares e acompanhantes dos pacientes entrevistados.   

Para a coleta de dados, será utilizado um instrumento semiestruturado, composto 

por perguntas que permitam identificar seus níveis de espiritualidade e religiosidade.  

Os dados serão tabulados em planilha do Excel e analisados estatisticamente por 

meio de estatística descritiva e apresentados na forma de frequência absoluta (Fa) e 

frequência relativa (Fr). 

O estudo seguirá todos os preceitos éticos da Resolução 466/2012 do conselho 

Nacional de Saúde, assim, o presente projeto será enviado para apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Unicesumar, e os participantes assinarão o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

3          RESULTADOS ESPERADOS 
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Espera-se que a religiosidade e espiritualidade contribuam para um melhor 

prognóstico comparado com aquelas que não possui influência religiosa e espiritual. 
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