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Introdução: Nos últimos anos o câncer tem se destacado pelo constante aumento no número de casos em todo o 
mundo, causando diversos danos aos indivíduos por ele acometido. Objetivos: caracterizar o perfil de pacientes 
com câncer para compreensão das dimensões relacionadas a eventuais estados depressivos, identificar os níveis de 
esperança de cura e a influência da fé em indivíduos internados nas diferentes alas do Hospital de Câncer do Mato 
Grosso, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Resultados: Do total de participantes (n=44), 52,3% foram do sexo 
feminino e 47,7% foram homens. A abordagem ocorreu de maneira aleatória e por conveniência em três etapas: 
análise de prontuários, entrevista e aplicação dos questionários validados específicos, condizentes com os objetivos 
propostos. Observou-se a existência de certa heterogeneidade referente aos locais afetados, sendo que o órgão mais 
acometido foi o intestino grosso ou região colorretal. Referente ao nível de depressão, notou-se que para a maioria 
dos pacientes houve sinais de depressão mínima ou ausência de algum estado depressivo (45,5%), seguido de casos 
de depressão leve à moderada (31,8%). Conclusão: Considerando a espiritualidade como algo decorrente de 
fatores pessoais, transcendendo as definições ou práticas religiosas, observou-se a influência da fé em altos níveis 
de esperança e em menores estados depressivos para a população estudada. 

Palavras-chave: Depressão. Esperança. Espiritualidade. Neoplasias. 
 
 

Introduction: In recent years we have seen cancer increase as a major concern all over the world as it inflicts a lot of 
damage to those affected by the illness. Objective: Create the profile of patients suffering from cancer in order to 
comprehend the dimensions related to eventual depressive states. Identify the levels of hope for cure and the 
influence of faith over hospitalized subjects in different wings of Hospital do Câncer do Mato Grosso in  Cuiabá – 
MT, Brazil. Results: Out of the total of participants (n=44), 52.33% were female and 47.7% male.  The approach 
happened randomly and conveniently, in three stages: analysis of medical records, interview, and by means of 
validated specific questionnaires in keeping with the proposed goal. A certain existence of heterogeneity 
concerning the affected spots was observed. The most affected organ was the large intestine or colorectal region.  
With respect to levels of depression, it was noticed that for most of the patients there was a minor sign of 
depression or absence of any depressive state (45.5%), followed by cases of mild or moderate depression (31.8%). 
Conclusion:  Considering spirituality as something coming from personal factors, transcending definitions and 
religious practices, the influence of faith was observed as being the originator of high levels of hope and lower 
depressive states for the people studied. 
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1. INTRODUÇÃO 
O câncer pode ser definido como uma 

mutação que ocorre em determinadas células 
provocando a perda do controle da divisão 
celular, passando-se a multiplicar de forma 
desordenada (GOMES et al, 2013). É uma 
doença agressiva, de difícil controle e 
tratamento, estima-se para o ano de 2025 cerca 
de 20 milhões de novos casos, dos quais 
aproximadamente 80% serão em países em 
desenvolvimento (INCA, 2015). Dados do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA) 
evidenciam que para o ano de 2016 é esperado 
cerca de 600 mil novos casos de câncer no 
Brasil (INCA, 2015). 

Diversos são os efeitos colaterais, 
físicos e emocionais em decorrência do 
tratamento do câncer, os quais podem 
influenciar diretamente a qualidade de vida 
do paciente por meio da manifestação de um 
quadro de ansiedade ou depressão (PAULA 
et al., 2012). Transtornos depressivos fazem 
parte do perfil dos pacientes sendo que a 
média da prevalência para estes casos é de 
25,5%, o reconhecimento de tendências 
depressivas pode influenciar as estratégias 
para prevenção e adesão ao tratamento 
proposto (BOTTINO et al, 2009). 

Segundo Quintana et al (2013), o câncer 
pode ser entendido como um inimigo real que 
deve ser combatido, pois gera expectativas em 
relação ao futuro ocasionando sentimentos 
como o medo e esperança. Outros estudos 
apontam que a fé e a crença em Deus tornam-
se aliados na luta contra o câncer, uma vez 
que pensamentos positivos estimulam a 
esperança (GUERRERO et al, 2011).   

Evidências relatam a influência da 
espiritualidade nas estratégias tanto para o 
tratamento como para uma melhor execução 
das atividades dos profissionais de saúde que 
lidam diretamente com estes pacientes 
(ESPÍDULA et al, 2010). Mesquita et al (2013) 

estudando o seguimento religioso como 
estratégia para o enfrentamento da 
quimioterapia concluiram que a identificação 
do perfil dos pacientes é importante para o 
planejamento de intervenções que busquem o 
cuidado espiritual. 

Este estudo objetivou caracterizar o 
perfil de pacientes com câncer a fim de 
identificar possíveis estados depressivos, 
considerando relacionar a esperança de cura e 
a influência da fé no processo do tratamento e 
recuperação destes. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo descritivo por 
meio da avaliação de parâmetros qualitativos 
e quantitativos, de caráter prospectivo e 
transversal. 

A amostra foi determinada de maneira 
aleatória simples e por conveniência. A coleta 
de dados foi realizada por um único 
pesquisador em três etapas: na primeira 
analisou-se os prontuários para descrição das 
seguintes variáveis: gênero, estado de origem, 
situação conjugal, faixa etária,  escolaridade e 
local afetado pelo câncer,  investigou-se ainda, 
os parâmetros clínicos referentes ao tempo de 
diagnóstico, quimioterapia e histórico de dor. 
Na segunda etapa realizou-se uma entrevista 
seguindo um roteiro breve e objetivo para 
identificar a relação do paciente com a fé, este 
constou das seguintes indagações: Você segue 
alguma religião? Qual o significado de ser 
portador de câncer? Qual o significado da 
espiritualidade? Qual a relação entre 
espiritualidade e câncer? Na terceira e última 
etapa, foram aplicados a Escala de Esperança 
de Herth (EEH) (SARTORE e GROSSI, 2008) e 
o Inventário de Depressão de Beck (IDB) 
(GORESTEIN e ANDRADE, 1998), ambos 
validados para o português brasileiro. 
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Os pacientes que foram entrevistados, 
mediante autorização prévia da Instituição, 
estavam hospitalizados em diferentes alas no 
Hospital de Câncer do Mato Grosso, 
município de Cuiabá. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Luterano de Ji-Paraná (CEP-CEULJI/ULBRA) 
por meio do parecer nº 612.458/2014. O 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) foi lido, preenchido e assinado, 
garantindo o sigilo sobre as respostas e 
respeitando a recusa do participante em não 
responder a qualquer item dos instrumentos 
avaliativos propostos. Não houve conflito de 
interesses. 

Os dados obtidos foram digitados em 
uma planilha do programa Excel® versão  

 
 

 
 
Tabela 1 - Perfil dos participantes. 

2013, utilizou-se estatística descritiva e 
percentual simples para os dados 
relacionados ao perfil e o software Statistical 
Package for Social Science (SPSS), versão 15.0, 
para o teste de consistência interna Alpha de 
Cronbach, a fim de testar a confiabilidade do 
instrumento, considerou-se significativos 
resultados com “p” inferior a 0,05. 

 

3. RESULTADOS  
A amostra constituiu-se de 44 

participantes, 23 mulheres (52,3%) e 21 
homens (47,7%). Foi verificada uma maior 
frequência de participantes oriundos do 
próprio estado do Mato Grosso (72,3%), com 
faixa etária prevalente entre 50 a 69 anos 
(50%), casados (59,0 %) e com ensino 
fundamental (45,5%), conforme a Tabela 1.  

 
 
 

 
 

Faixa etária  Amostra (N) Percentual Relativo (%) 

0 a 14 anos 1 2,2 
15 a 29 anos 2 4,5 
30 a 39 anos 4 9,0 
40 a 49 anos 7 16,0 
50 a 69 anos 22 50,0 
70 a 79 anos 7 16,0 

Acima de 80 anos 1 2,3 

Total 44 100 

Situação conjugal N % 

Divorciado 3 6,8 
Viúvo 5 11,5 

Solteiro 10 22,7 
Casado 26 59,0 

Total 44 100 

Escolaridade N % 

Analfabeto 9 20,4 
Pós-Graduação 1 2,3 

Estudante 3 6,8 
Ensino médio 5 11,4 

Graduado 6 13,7 
Fundamental 20 45,4 

Total 44 100 
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A tabela 2 indica os dados clínicos 

coletados, os quais denotam uma 
predominância de pacientes diagnosticados  

entre 1 mês a 2 anos (65,9%), em 
tratamento de quimioterapia (70,5%) e com 
baixa frequência para a dor (75%). 

 
Tabela 2 – Dados clínicos da população de estudo. 

Variáveis Tamanho da amostra (n) Frequência relativa (%) 

Tempo de 
Diagnóstico 

1 mês a 2 anos 
2,1 a 5 anos 

Mais que 5 anos 

 
29 
11 
4 

 
65,9 
25,0 
9,1 

Total 44 100 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
13 
31 

 
29,5 
70,5 

Total 44 100 

Histórico de Dor 
Persistente 

Baixa frequência 
Nenhuma 

 
10 
33 
1 

 
22,7 
75,0 
2,3 

Total 44 100 

 
Referente aos possíveis níveis de 

depressão identificados (tabela 3), 24 
pacientes apresentaram depressão (54,5%) e 
31,8% classificaram-se com depressão leve à 
moderada. A confiablidade do IDB  

demostrou-se significativa por meio do teste 
de hotelling, apontando que as médias das 
variáveis não são idênticas ao nível de 5% de 
probabilidade e pelo resultado obtido pelo 
teste de Alpha de Cronbach (α=0,879). 

 
Tabela 3 – Valores obtidos pelo Iventário de depressão de Beck.  

Pontuações Valor absoluto Frequência relativa (%) 

Menor que 10 20 45,5 
10 a 18 14 31,8 
19 a 29 9 20,5 
30 a 63 1 2,2 

Total 44 100 
 

*Indivíduos sem depressão ou 
depressão mínima score = < 10, com depressão 
leve à moderada score = de 10 a 18, com 
depressão moderada à grave score = de 19 a 29 
e com depressão grave score = de 30 a 63. 

 
 

Os resultados da EEH (tabela 4) 
indicaram que aproximados 90% dos 
participantes apresentou um alto nível de 
esperança em decorrência do elevado escore 
observado.  
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Tabela 4 – Valores obtidos pela Escala de Esperançã de Herth (EEH). 

Pontuações Valor absoluto  Frequência relativa (%) 

0 a 12 - - 

12 a 24 1  2,3 

24 a 36 4  9,1 

36 a 48 39  88,6 

Total 44 100 

*Quanto maior a pontuação, maior o nível de esperança. 
 
 

Para mensurar os resultados sobre a 
fé, foram utilizadas palavras-chaves 
presentes nos relatos observados, 
considerando o contexto conforme foram 
utilizadas, como por exemplo, a combinação 
dos termos: Amor, Deus, Esperança e Fé, no 
sentido positivo de sua aplicação, para que 
desta forma fossem pontuados.  

Um total de 75% apresentou relatos 
positivos sobre a fé e o restante respondeu 
de maneira negativa ou optaram por não 
responder. Sobre o seguimento religioso, 
registrou-se uma maior prevalência para 
católicos,   totalizando    (62%)   seguida   de 
 
 

evangélicos (27%), 2% declararam-se 
espíritas e 9% afirmaram não seguir alguma 
religião.  

Para analisar a possivel relação entre 
as variáveis: depressão, esperança e fé, 
empregou-se a correlação de Spearman, 
tabela 5. Os resultados indicaram a 
influência da fé para menores estados 
depressivos, como também, para um nível 
significativo de esperança. De modo 
análogo, a esperança é contrária ao aumento 
da depressão, assim sendo, a mesma foi 
capaz de influenciar se a pessoa é ou não 
depressiva. 
 
 

Tabela 5 – Correlação entre os domínios avaliados. 

*Significativo = p<0,05, †n/s = não houve significância. 
 
 

 Fé Esperança Depressão 

Fé 1,00 *0,137 -0,016n/s 

Esperança *0,137 1,00 -0,288n/s 

Depressão -0,016n/s -0,288n/s 1,00 
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4. DISCUSSÃO 
Estudo similar realizado no município de 
Ribeirão Preto (SP), aponta uma 
predominância para pacientes de  50 a 69 
anos, casados,  também oriundos do mesmo 
estado (PAULA et al, 2012). Fato também 
observado anteriormente por Sales et al. 
(2001) que registraram o predomínio de 
pacientes com nível fundamental.  

Evidências apontam que a escolaridade 
pode estar associada a um melhor padrão 
socioeconômico, o que está intimamente 
relacionado ao tratamento das comorbidades, 
demonstrando uma necessidade de 
implantação de políticas de educação (FISCH 
et al., 2005; LOUWMAN et al, 2007). Rosa e 
Randunz (2013) mencionam que políticas de 
educação deveriam incluir a compreensão 
sobre saúde, doença e qualidade de vida, bem 
como, os fatores de risco para doenças 
crônicas e adoção de bons hábitos de vida e 
saúde desde a infância. 

Os dados obtidos revelam a existência 
de certa heterogeneidade com 20 diferentes 
locais ou regiões afetadas. A maior 
prevalência foi para a região colorretal 
(13,6%), CID 18, seguido pela próstata e pelo 
esôfago com 11,45% cada. Um paciente 
apresentou acometimento no baço no fígado e 
no intestino. O Instituto Nacional de Câncer 
(2013)  estimou 32.600 novos casos de câncer 
colorretal para 2014, sendo que 17.530, em 
torno de 53%, seriam em mulheres, 
corroborando com os dados encontrados no 
presente estudo que envidenciou 
equiparidade de acometimento entre ambos 
os sexos. 

Cangussu et al (2010) apontam que o 
quadro de depressão moderada encontra-se 
associado ao limiar da dor e ao tratamento de 
quimioterapia, o que assemelha-se aos valores 
encontrados no presente estudo, onde a 
maioria dos pacientes não estava em 
tratamento quimioterápico e com baixo 
registro de dor persistente. 

A partir do resultado do teste Alfa de 
Cronbach, foi necessária a reanálise dos 
resultados excluindo as questões 3 e 6 do 
questionário, em vista da discrepância 
encontrada para a média e desvio padrão. 
Estudo similar também constatou a 
necessidade de exclusão destas questões para 
que a estatísca fosse aceitável. Assim,  após a 
reanálise, o teste foi significativo (α = 0,803) 
(VIANA et al, 2010). 

 Em ambos os casos o teste de Hotelling 
foi significativo ao nível de 5% de 
probabilidade, rejeitando assim a hipótese de 
nulidade de que as médias das variáveis 
sejam iguais.  

Na tentativa de contextualizar e definir 
o que poderia ser considerado fé, considera-se 
a análise desta passagem da bíblia sagrada de 
Hebreus: “(...), a fé é o firme fundamento das 
coisas que se esperam e a prova das coisas que não 
se vêem.”. 

A determinação das necessidades 
religiosas ou espirituais de pacientes é 
defendida como parte importante a ser 
inserida na rotina do tratamento da esclerose 
lateral amiotrófica (O’BRIEN e CLARK, 2015). 
Tal realidade também se aplica ao 
enfrentamento de estados avançados de 
câncer mediante registros significativos 
relacionando estados de paz e fé com 
qualidade de vida (PAIVA et al, 2015; BAI et 
al, 2015). A crença em Deus pode servir de 
instrumento para recharçar sensações de 
medo e solidão, como também, ter a sua 
origem ou tornar-se pecerptivel pela 
descoberta da própria doença (TAVARES e 
TRAD, 2005). 

Alguns dos relatos expressados pelos 
pacientes quando questionados sobre a 
relação entre a espiritualidade e a sua 
condição: “É o que tem me feito lutar é minha fé, 
se Deus quiser logo estarei curada” (G.R, 19 anos, 
leucemia), “Mais força para vencer, fé que Deus 
vai me ajudar.” (Z.A, 50 anos, câncer de 
mama). 
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Analisando a relação da Fé com a 
Esperança, registrou-se uma  correlação 
positiva, ou seja, o aumento de uma acaba por 
influenciar no aumento da outra. Todavia, 
baixos valores de correlação, não implicam 
uma não influência, dado que todas as 
correlações foram significativas ao nível de 
5% de probabilidade. Tavares e Trad (2005) 
sugerem que tal evidência pode ocorrer pelo 
fato de que algumas pessoas acometidas pela 
neoplasia buscam encarar a situação de uma 
forma positiva na tentativa de obter alguma 
explicação para o que está acontecendo. 

Embora religiosidade e espiritualidade 
possuam conceitos distintos, ambas estão 
relacionadas ao enfrentamento positivo de 
quaisquer patologias, até mesmo na visão de 
diferentes profissionais de saúde em relação a 
estados oncológicos como relatam Gobatto e 
Araujo (2013). 

 As evidências deste estudo vão ao 
encontro das pesquisas que defendem que a 
espiritualidade, empregada como termo mais 
amplo para uma crença que envolva fé, pode 
ser uma aliada nas diferentes etapas, que vão 
desde a aceitação até o término do tratamento.  

Guerrero et al (2011) apontam a 
dimensão da prática espiritual como 
estratégia de enfrentamento, na perspectiva 
do próprio paciente, para minorar 
sentimentos como o medo e desenvolver a 
esperança de cura durante o tratamento. 
Aspectos estes que podem estar sendo 
negligenciados por falta de compreensão ou 
dificuldades no lidar, inclusive na relação 
profissional médico-paciente caracterizada 
como superficial por familiares de pessoas 
com câncer (PINTO e RIBEIRO, 2010; 
RODRIGUES et al, 2013). 
 
5. CONCLUSÃO 

Por meio da caracterização do perfil 
dos pacientes é possível buscar uma 
compreensão primária dos fatores inerentes a 
cada indivíduo, fato importante para o 
desenvolvimento de estratégias capazes de 

influenciar no restabelecimento da saúde, 
considerando ampliar o entendimento das 
dimensões relacionadas à percepção e ao 
enfrentamento de todos os envolvidos com a 
doença e seus desdobramentos. 

Infere-se que houve a influência da fé 
em altos níveis de esperança e em menores 
estados depressivos, tal apontamento 
reflexiona a necessidade de uma maior 
investigação para que estes domínios 
realmente sejam considerados como parte 
integrante do perfil destes, de maneira a 
serem desenvolvidos ou estimulados como 
aliados na compreensão da doença e do 
seguimento correto do tratamento. 
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