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1. Resumo 
 
O câncer é uma doença grave e muitas vezes agressiva, que não afeta apenas a 

saúde fisiológica do paciente, mas também sua integralidade. Na definição de saúde 

estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a espiritualidade entra 

como um importante aspecto do paciente a ser levado em conta no cuidado integral 

ao indivíduo enfermo, chamando a atenção do meio científico para a importância de 

associá-la à abordagens terapêuticas convencionais, como a quimioterapia e 

radioterapia em casos de câncer. Este trabalho tem o objetivo de apresentar e 

discutir a influência da espiritualidade nos aspectos multidimensionais de atenção e 

assistência ao paciente com câncer, buscando uma reflexão profunda e pautada na 

literatura científica sobre como esta dimensão da existência humana pode auxiliar no 

enfrentamento da doença e no fortalecimento da saúde de maneira integral. 

 
2. Introdução 
 
Segundo Robbins e colaboradores (2000), o câncer é uma das doenças que mais 

intriga a humanidade, não só pelo caráter invasivo mas pela fisiologia complexa. O 

processo de adoecimento traz repercuções psicológicas e sociais aos indivíduos 

afetados por esta grave doença. (ROBBINS et al., 2000). O que antes era tratado 

apenas com abordagens baseadas na quimioterapia e radioterapia hoje recebe a 

atenção de outros tipos de terapias, algumas incluídas no rol da chamada medicina 

não convencional, baseada em práticas integrativas e complementares. As práticas 

ditas integrativas e complementares de manejo do paciente com câncer objetivam 

tratar não apenas o corpo fisiológico, mas a psique, aspectos sociais e também, 

cuidar dos aspectos referentes à espiritualidade do indivíduo, definida por Lucchetti 

e colaboradores (2010), como uma busca pessoal no sentido de entender questões 

relacionadas ao fim da vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado 

transcendente que, podem ou não, levar ao desenvolvimento de práticas religiosas e 

formações de comunidades. 

 
3. Objetivos 
 
Verificar a dinâmica de produção de conhecimento a cerca da questão da 

espiritualidade em pacientes com câncer na última década, publicada em língua 



portuguesa, disponível na internet e de acesso gratuito ao público, visando o 

desenvolvimento de uma discussão da amplitude da influência da espiritualidade 

sobre aspectos multidimensionais de pacientes com câncer e de como esta 

dimensão existencial pode auxiliar no processo de enfrentamento da doença. 

 
4. Metodologia 
 
Revisão e análise de artigos científicos publicados nos últimos dez anos que 

abordem a questão da espiritualidade em pacientes com câncer, redigidos em 

português, com o texto completo, disponíveis gratuitamente ao público através da 

base de dados eletrônica Scielo e Periódicos Capes. 

 
5. Desenvolvimento 
 
O câncer é o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. Os tratamentos utilizados pela 

medicina tradicional são a quimioterapia e a radioterapia que destrói as células 

cancerosas através da aplicação de feixes de radiação ionizante. (ROBBINS et al., 

2000). A busca da saúde é definida pela OMS como “um estado dinâmico de 

completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não meramente ausência de 

doença”, nos faz refletir sobre um conceito de cura muito maior do que apenas a 

cura física. Em “Desenvolvimento do WHOQOL, módulo espiritualidade, 

religiosidade e crenças pessoais”, Fleck (2003) comenta que a espiritualidade pode 

ajudar o indivíduo a enfrentar as dificuldades da vida dando estrutura para 

experimentar, atribuir um significado a questões pessoais, espirituais e, mais 

genericamente, fornecer à pessoa um senso de bem-estar. Segundo Guerrero e 

colaboradores (2011) em “Relação entre espiritualidade e câncer: perspectiva do 

paciente”, a espiritualidade está relacionada a um conjunto de valores íntimos, 

completude interior, harmonia, e suas conexões; estimula o interesse pelos outros e 

por si; uma unidade com a vida, a natureza e o universo. 

 
6. Resultados preliminares 
 
A consulta as bases de dados Scielo e Periódico Capes revelou que nos últimos dez 

anos foram publicados treze artigos sobre espiritualidade e câncer. Apesar de 

atualmente ser um tema em voga dentro do meio científico, que começa a abrir as 

suas portas ao estudo e entendimento da relação entre espiritualidade e saúde, mais 
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especialmente no paciente com câncer, pode-se verificar a escassez de literatura 

publicada e indexada nas bases de dados consultadas, que se enquadraram nos 

critérios de seleção estabelecidos na metodologia. Na base Scielo foram verificados 

sete artigos na década verificada. Quando a busca foi realizada na base Periódico 

Capes foram verificados seis artigos no mesmo período. Ao observar estes números 

pode-se aventar a hipótese de que um fator limitante na verificação de artigos 

publicados seja a língua portuguesa. No presente momento está sendo realizada a 

revisão sistemática dos artigos encontrados a fim de produzir a reflexão que irá 

discutir a amplitude da influência da espiritualidade sobre aspectos 

multidimensionais de pacientes com câncer e de como esta dimensão pode auxiliar 

no processo de enfrentamento da doença. 

 
7. Fontes consultadas 
 
GUERRERO, G. P. et al. Relação entre espiritualidade e câncer: perspectiva do 

paciente. Rev Bras Enferm, v. 64, n. 1, p. 53-59, 2011. 

 

HOFFMANN, F. S.; MULLER, M. C.; FRASSON, A. L. Repercussões 
psicossociais, apoio social e bem-estar espiritual em mulheres com câncer de 
mama. Dissertação (Pós-Graduação em Psicologia) - Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.  

 

LUCCHETTI, G. et al. Espiritualidade na prática clínica: o que o clínico deve saber? 

Rev Bras Clin Med, v. 8, n. 2, p.154-158, 2010. 

 

SAAD, M.; MASIERO, D.; BATTISTELLA, L. R.; Espiritualidade baseada em 

evidências. Acta Fisiátrica, v. 8, n. 3, p.107-112, 2001. 

 

ROBBINS. et al. Patologia estrutural e funcional. 6. ed. São Paulo: Guanabara 

koogan, 2000. 

 

FLECK A. P. A. et al. Desenvolvimento do WHOQOL, módulo espiritualidade, 

religiosidade e crenças pessoais. Rev Saúde Pública, v. 37, n. 4, p. 446-455, 2003. 

 


