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RESUMO 

As mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico evidenciam sentimento de 

tristeza, ansiedade, exclusão e mutilação, devido aos efeitos colaterais das drogas 

quimioterápicas e, muitas vezes, encontram na religião o amparo que precisam para melhorar 

a sua saúde mental e, consequentemente, a qualidade de vida.  Objetivou-se avaliar a 

influênciada religiosidade na qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de corte 

transversal,realizado em instituição especializada, não qual foram incluídas 150 mulheres. 

Utilizaram-se duas escalas, uma escala abreviada da Organização Mundial de Saúde sobre 

Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) e a outra escala de Religiosidade a DUREL. Os 

resultados apontaram que a maioria das mulheres que fizeram parte deste estudo estavam na 

faixa etária de 46 a 55, possuíam companheiro, tinham três ou mais filhos, eram católicas, 

recebiam alguma renda financeira, possuíamde 1 a 4 anos de estudo, declararam-se morenas, 

foram mastectomizadas, apresentaram estadiamento III e tinham como esquema 

quimioterápico o TAXOL. Em relação aos domínios de qualidade de vida, os que obtiveram 

maiores escores foram os domínios físico e meio ambiente, e os menores, o domínio 

psicológico e relações sociais. Na medida em que há aumento nos escores da religiosidade 

intrínseca, ou seja, redução das atividades religiosas individuais, haverá diminuição nos 

escores para o domínio físico. Além disto, as mulheres que costumam ir à igreja, templos ou 

encontros religiosos são, em maioria, as que realizaram algum procedimento cirúrgico e em 

grande parte a mastectomia foi a cirurgia de escolha. Em geral, as mulheres deste estudo 

consideraram a qualidade de vida boa e estavam satisfeitas com a saúde, porém percebeu-se 

que quando a mulher diminui as atividades religiosas individuais, elas apresentam diminuição 

na qualidade de vida. Concluiu-se que as mulheres quando diminuem as atividades religiosas 

individuais, apresentam diminuição na qualidade de vida. 

Palavras-chave: Neoplasias da Mama. Qualidade de Vida. Religiosidade.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Women with breast cancer undergoing chemotherapy treatment present feelings of sadness, 

anxiety, exclusion, and mutilation given the side effects of chemotherapy drugs, and often 

they find in religion the support they need to improve their mental health and thus enhance 

their quality of life. This study aimed to assess the influence of religiosity on the quality of 

life of women with breast cancer undergoing chemotherapy. It is a descriptive, exploratory, 

cross-sectional study conducted in specialized institution comprising 150 women. Two scales 

were applied: the World Health Organization Quality of Life Scale Brief Version 

(WHOQOL-BREF) and the Duke University Religion Index (DUREL). Results revealed that 

most women participating in this study were aged 46-55 years, had a partner, with three or 

more children, Catholic, received some financial income, had 1-4 years of study, claimed to 

be Brown, were mastectomized, presented stage III cancer, and Taxol was the chemotherapy 

regimen. With regard to the domains of quality of life, those who showed higher scores were 

the physical and environmental, while the lowest were the psychological and social 

relationships. As the scores of intrinsic religiosity increase, that is the individual religious 

activity reduces, the scores for the physical domain will decrease. Furthermore, women who 

usually go to church, temple or religious gatherings are generally those who underwent some 

surgical procedure, particularly mastectomy. In general, women in this study reported a good 

quality of life and were satisfied with their health. Nevertheless, we noted that when women 

diminish the individual religious activities, they present reduced quality of life. Therefore, we 

concluded that women with decreasing individual religious activities show reduced quality of 

life.  

 

Keywords: Breast Neoplasms. Quality of Life. Religiosity. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro1-  Variáveis de interesse para o estudo.....................................................30  

 

Quadro 2- Apresentação dos domínios e facetas do WHOQOL-bref...................32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 -  Características sociodemográficas de 150 mulheres com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013.............................................. 

 

 

 
35 

Tabela 2- Características clínicas de 150 mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013................................................................ 

 

 

 
37 

Tabela 3 - Medidas Descritivas da escala WHOQOL-bref de 150 mulheres com câncer de 

mama em tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE , 2013........................ 

 

 

 

38 

Tabela 4 - Distribuição dos domínios do WHOQOL-bref, segundo as variáveis 

sociodemograficas de 150 mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico. Fortaleza, CE. 2013................................................................. 

 

 

 

 
40 

Tabela 5 - Distribuição dos domínios do WHOQOL-bref,segundoas variáveis clínicas de 150 

em tratamento quimioterápico. Fortaleza, CE. 2013............................. 

 

 
 

41 

Tabela 6 - Correlação dos domínios da escala de DUREL com os valores obtidos no 

WHOQOL-bref das 150 mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico. Fortaleza, CE. 2013................................................................. 

 

 
 

 

42 

Tabela 7 - Avaliação da religiosidade organizacional com o tipo de cirurgia de 150 mulheres 

com câncer de mama em tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE. 

2013............................................................................................................ 

 

 

 
 

43 

Tabela 8 - Crença relacionada aos dados sociodemográficos de 150 mulheres com câncer de 

mama em tratamento quimioterápico. Fortaleza, CE. 2013.............. 

 

 

44 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

DUREL - 

 

Escala de Religiosidade de Duke 

OMS - 

 

Organização Mundial de Saúde 

QV - 

 

Qualidade de Vida 

QT - 

 

Quimioterapia 

WHOQOL -bref 

 

Questionário para avaliação da qualidade de vida abreviado 

 

CEP Comitê de Ética aem Pesquisa 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

CRIO Centro Regional Integrado em Oncologia 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

RO Religiosidade Organizacional 

RI Religiosidade Intrínseca 

RNO Religiosidade Não Organizacional 

INCA Instituto Nacional do Câncer 

PSF Programa Saúde da Família 

SUS  Sistema Único de Saúde 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 14 

2 OBJETIVOS........................................................................................................ 18 

2.1 Geral...................................................................................................... 18 

2.2 Específico.............................................................................................. 18 

3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TEMÁTICA............................................... 19 

3.1 Contextualizando o câncer de mama................................................................... 19 

3.2 Qualidade de vida e câncer de mama................................................................... 21 

3.3 Religiosidade relacionada à saúde....................................................................... 23 

4 MATERIAIS E MÉTODOS................................................................................ 28 

4.1 Tipo de estudo..................................................................................................... 28 

4.2 Locale período do estudo ................................................................................... 28 

4.3 Casuística............................................................................................................. 28 

4.4 Coleta de dados.................................................................................................... 29 

4.5 Instrumentos de coleta de dados.......................................................................... 29 

4.6 Análise de dados................................................................................................. 33 

4.7 Aspectos éticos e legais...................................................................................... 34 

5 RESULTADOS................................................................................................... 35 

6 

7 

DISCUSSÃO....................................................................................................... 

CONCLUSÃO..................................................................................................... 

46 

55 

 REFERÊNCIAS................................................................................................... 57 

 APÊNDICES........................................................................................................ 64 

 ANEXO................................................................................................................ 68 

 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

As mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico evidenciam 

sentimento de tristeza, ansiedade, vergonha, exclusão e mutilação devido aos efeitos 

colaterais das drogas quimioterápicas. Observa-se mudança da imagem corporal, 

principalmente pela alopecia, ganho de peso, cicatrizes e perda da mama 

(SANTOS;TAVARES; REIS, 2012). 

Ao tratamento que traz a possibilidade de cura, também se alia uma série de 

efeitos adversos que podem causar sentimentos de dor, sofrimento, desespero e medo que 

podem levar as pacientes a sentirem-se impotentes para reagirem e lutarem pela 

sobrevivência.  

Indubitavelmente, a presença do câncer altera os aspectos da vida e pode acarretar 

profundas alterações no modo de vida habitual, conforme o comprometimento da capacidade 

e habilidade para execução de atividades de vida diária. As alterações da integridade físico e 

emocional por desconforto, dor, desfiguração, dependência e perda da autoestima são 

relatadas por esses doentes que percebem a qualidade de suas vidas profundamente alterada, 

em um curto período de tempo (MICHELONE;SANTOS, 2004). 

O indivíduo tem o direito de ter qualidade de vida até seu último momento de 

existência, até mesmo na ocasião da morte. Deste modo, os profissionais da saúde devem 

atentar-se a maneiras de reduzir a ansiedade e o sofrimento desses pacientes. A preocupação, 

enquanto profissionais da saúde, deve ser de que as pessoas enfermas sejam compreendidas 

em suas formas singulares de lidar com a doença, como também entender a influência dessas 

relações no processo de qualidade de vida desses pacientes (FORNAZARI; FERREIRA, 

2010). 

A preocupação com o conceito de qualidade de vida refere-se a um movimento 

dentro das ciências humanas e biológicas, no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que 

o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida 

(FRANZI; SILVA, 2003). 

Partindo da perspectiva de avaliação da qualidade de vida, ter uma crença 

profunda religiosa ou não poderia dar um significado transcendental à vida, funcionando 

como uma estratégia para conseguir lidar com o sofrimento humano e os dilemas existenciais 

(FLECK; SKEVINGTON, 2007). 

As mulheres buscam diversas estratégias de enfrentamento para lidar com esta 

situação estressora. O estudo de Leite et al.(2012) mostra que, independente das 
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características sociodemográficas, a mulher adota de preferência estratégias de enfrentamento 

com foco na religião e no problema, seguidas da busca pelo suporte social e a emoção. 

A influência da religiosidade tem demonstrado potencial impacto sobre a saúde 

física, definindo-se como possível fator de prevenção ao desenvolvimento de doenças na 

população previamente sadia e eventual redução de óbito ou impacto de diversas doenças. É 

possível que o incentivo a essas práticas proporcione hábitos de vida saudável, suporte social, 

menores taxas de estresse e depressão e maior suporte e significado de vida 

(GUIMARÃES;AVEZUM, 2007). 

A religiosidade é importante para maioria dos seres humanos e é maior entre 

mulheres e idosos, dois grupos com necessidades específicas de cuidados em saúde e para 

quem a religiosidade é um modo de lidar com situações estressantes, como o adoecimento, 

ajudando a melhorar a qualidade de vida dessa população (MOREIRA-ALMEIDA et al., 

2010). 

Além disso, na enfermidade, o indivíduo expressa sua insatisfação com o mundo, 

pois não é respeitada a individualidade de suas crenças, valores e costumes. Assim, ele passa 

a valorizara religião, que o ajuda a enfrentar seus sofrimentos (AGUIARet al.,   2008). 

A religião influencia positivamente sobre o estado de saúde, porque ensina e 

cobra de seus fiéis comportamentos de proteção e de condução à saúde, como deixar de 

fumar, fazer uso de álcool, passa a ter atitudes positivas, como a oração, ou meditação, que 

oferecem conforto emocional e redução do estresse. A religiosidade é um aspecto 

determinante da vida e que, geralmente, tem associação positiva com boa saúde mental, 

promovendo a qualidade de vida (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

Com melhor saúde física e mental, o paciente oncológico poderá apresentar 

melhor qualidade de vida e, desta maneira, enfrentará com mais força e coragem os 

obstáculos que surgirem e as mudanças inesperadas que o próprio tratamento pode provocar. 

Portanto, com o aumento da sobrevida de pacientes com câncer relacionado ao diagnóstico 

precoce e aos novos tipos de tratamento, torna-se imprescindível pesquisar aspectos 

relacionados à saúde e à qualidade de vida desses pacientes (HÖFELMANN; ANJOS, 2012). 

De modo geral, a aversão ao câncer de mama por parte das mulheres deve-se aos 

seus efeitos biopsicossociais, os quais a afetam profunda e significativamente. Em face do 

diagnóstico, a mulher passa por crises de instabilidade, marcadas por medos, frustrações, 

conflitos e insegurança. Esse sofrimento está associado à ideia do caráter incurável e de 

possível morte (ARAÚJO; FERNANDES, 2008).  
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A compreensão desses significados pode sinalizar uma promoção em saúde que 

invista na desconstrução de situações geradoras de sentimentos negativos empacientes, 

possibilitando mais coragem para lidar com a doença e assegurando maior estabilidade 

emocional (MOURA et al., 2010). Instituir a fé como mecanismos de compreensão 

multidimensional do ser humano se torna imprescindível para compreensão do processo de 

recuperação da saúde e enfrentamento saudável das doenças (PENHA; SILVA, 2012). 

Essa concepção pode fazer diferença na prática clínica, como forma de aprimorar 

a relação profissional e paciente, bem como na avaliação e comparação de resultados sobre 

diferentes tratamentos de saúde, também como possibilidade de implementar novas políticas 

de saúde pública (CAVETI; MULLER; NUNES,2009). 

Uma das dificuldades dos profissionais de saúde, que apoiam a reabilitação e a 

sobrevivência do paciente oncológico, é a compreensão da forma como ele encara a vida após 

a doença. É possível que a relação estabelecida entre os profissionais com a população seja 

pautada na cobrança de uma busca de sobrevivência racional e eficiente, porém, incongruente 

com a abordagem compreensiva da doença, como um processo de construção sociocultural 

(AQUINO; ZAGO, 2007). 

A enfermagem, por permanecer a maior parte do tempo próximo ao paciente, 

deverá promover e possibilitar a utilização da religiosidade no processo de enfrentamento da 

doença, prevenindo atitude de pessimismo, desânimo e decadência no estado geral de saúde 

(VALCANTI et al., 2012). Através do conhecimentodas práticas religiosas da família, poderá 

auxiliar a fortalecer mecanismos de enfrentamento e ajudar a manter práticas que promovam a 

saúde familiar (NASCIMENTO et al.,2010).A importância do reconhecimento da 

espiritualidade e religiosidade como estratégia de enfrentamento e a identificação das 

carências espirituais do paciente fazem com que o enfermeiro possa planejar e fornecer 

assistência de forma mais integral possível (GUERREROet al., 2011). 

Destaca-se a necessidade de os enfermeiros compreenderem a influência dessas 

relações religiosas no processo de melhoria da qualidade de vida de mulheres com câncer de 

mama, para que a assistência de enfermagem seja realizada de maneira mais holística, 

respeitando os aspectos físicos, sociais, emocionais e espirituais, além de contribuir para uma 

melhor relação entre equipe profissional e paciente. 

Compreendendo as práticas religiosas como um componente da vida humana, que 

influencia a forma de pensar, sentir, agir e, consequentemente, a maneirade cuidar, considera-

se que a dimensão religiosa do enfermeiro é indissociável da construção pessoal e profissional 

do cuidar (SALGADO;ROCHA; CONTI, 2007).Para honrar o dever de profissionais de 
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saúde, de aliviar o sofrimento e oferecer uma assistência de qualidade, é necessário aumentar 

o conhecimento científico sobre o aspecto religioso (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

A partir da vivência ao longo de sete anos fazendo parte de um grupo de extensão 

da Universidade Federal do Ceará com mulheres que tiveram câncer de mama, surgiu o 

interesse em realizar este trabalho,com a finalidade de avaliar a influênciada religiosidade na 

qualidade de vida,no processo de cuidar, ajudando a melhorar a saúde física, mental e social e, 

consequentemente,otimizara qualidade de vida desses pacientes, proporcionar cuidar mais 

individualizado e humanizado, contribuir para que o aumento da confiança na equipe de saúde 

e reduzir os níveis de estresse e ansiedade característicos dessa etapa do tratamento 

oncológico. 

Portanto, devido ao prolongamento no tempo de sobrevida dessas pacientes 

relacionadas ao aparato tecnológico atual,a realização de estudos como este é necessária para 

conhecer a influência da religiosidade na qualidade de vida demulheres em tratamento 

quimioterápico e para que o enfermeiro possa planejar e fornecer assistência de forma mais 

integral possível, direcionada através dos domínios e dimensões que mais interferem na 

qualidade de vida dessas mulheres. 

Dessa forma, no sentido de identificar a associação da religiosidade com a 

qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico, contribuir 

para aumentar a produção científica na temática que ainda encontra-se incipiente no país e 

propor medidas que possibilitem uma promoção da saúde e, consequentemente, melhoria na 

qualidade de vida desses pacientes, é relevante desenvolver estudos que permita responder ao 

seguinte questionamento: as mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico 

que buscam a religiosidade possuem melhor qualidade de vida?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

- Avaliar a influênciada religiosidade na qualidade de vida de mulheres com câncer de mama 

em tratamento quimioterápico, através da aplicação da escala abreviada da Organização 

Mundial de Saúde sobre Qualidade de Vida, a WHOQOL-bref e a escala de Religiosidade de 

DUREL.  

2.2Específicos 

- Descrever as características sociodemográficas e clínicas de mulheres com câncer de mama 

em tratamento quimioterápico; 

- Avaliar as dimensões de religiosidade das mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico; 

- Descrever a correlação entre os domínios de qualidade de vida com as dimensões de 

religiosidade de mulheres comcâncer de mama em tratamento quimioterápico. 
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3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TEMÁTICA 

 

3.1 Contextualizando o câncer de mama 

 

Embora os progressos dos meios diagnósticos e das terapêuticas tenham ampliado 

a sobrevivência dos pacientes oncológicos, o simbolismo construído sobre o fato de o câncer 

de ser uma doença que invade o corpo, incurável, misteriosa e que gera sofrimento e perdas, 

infelizmente, ainda persiste na sociedade atual (AQUINO; ZAGO, 2007). 

O câncer de mama pode afetar mulheres de todas as faixas etárias; no entanto, a 

maior prevalência é a partir dos 50 anos, provavelmente porque nesta fase a mulher 

geralmente procura menos o serviço de saúde, por não estar mais no período reprodutivo e se 

considerar menos vulnerável (MOURA et al.,2010). 

No mundo, essa neoplasia é o segundo tipo mais frequente e o primeiro entre as 

mulheres. Apesar de ser considerado de relativo bom prognóstico quando diagnosticado e 

tratado adequadamente, as taxas de mortalidade continuam elevadas no Brasil 

(GUIMARÃES; ROSA, 2008). O número de casos novos de câncer de mama esperados para 

o Brasil, em 2014, é de 57.120 mulheres. Na região Nordeste, corresponde a 10.490 e, no 

Ceará, a 2.060 casos novos (INCA, 2014). 

É fundamental a continuidade em investimentos no desenvolvimento de ações 

para o controle do câncer, nos diferentes níveis de atuação, como na promoção da saúde, na 

detecção precoce, na assistência aos pacientes, na vigilância, na formação de recursos 

humanos, nacomunicação e mobilização social, na pesquisa e na gestão, a fim de reduzir a 

mortalidade por essa patologia (SILVA; ALBUQUERQUE; LEITE, 2010). 

A neoplasia mamária promove desconcertante alteração física, psíquica e social, 

sendo a adaptação à doença e ao tratamento, muitas vezes, longa e difícil. A perda da mama, 

órgão símbolo da feminilidade, pode, muitas vezes, prejudicar a percepção de identidade da 

paciente, causando profundas alterações emocionais na vida dessa mulher (HOFFMANN; 

MÜLLER; RUBIN, 2006). 

A terapêutica do câncer de mama depende do estadiamento da doença, das 

características biológicas, bem como das condições do paciente como idade e comorbidades. 

O tratamento pode ser dividido em local, como a cirurgia e a radioterapia; e sistêmico, como a 

quimioterapia, a hormonioterapia e a terapia biológica (INCA, 2004). 

A quimioterapia antineoplásica tem-se tornado uma das mais importantes e 

promissoras maneiras de combater o câncer. Porém, o ataque indiscriminado promovido pelas 
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drogas antineoplásicas às células de rápida proliferação, cancerosas ou normais, produz os 

indesejáveis efeitos colaterais, tóxicos e reações alérgicas (BONASSA; GATO, 2012). Pode 

ser classificada em curativa, adjuvante, neoadjuvante e paliativa, conforme o momento em 

que começa a ser administrada e os objetivos que conduziram a sua escolha, sendo os efeitos 

terapêuticos e tóxicos dependentes do tempo de exposição, da concentração plasmática da 

droga e dos tipos de tecidos afetados (BRASIL, 2006). 

Os efeitos colaterais variam de acordo com cada tipo de tratamento, os mais 

comuns são a perda dos cabelos, náuseas, indisposições constantes e cansaço excessivo. A 

mulher tende a se deparar com o temor da morte, a degradação da autoimagem, problemas em 

relação à sexualidade e ao convívio social (HOFFMANN; MÜLLER; RUBIN, 2006). 

O enfrentamento do câncer e o tratamento quimioterápico sugere que os 

participantes sejam pessoas resilientes, capazes de enfrentar, e de aprenderem com isto, além 

de adotar nova maneira de encarar a vida.  As questões pessoais, crenças, valores, coragem, 

fé, pensamento positivo e vontade de cura estão entre os fatores protetores utilizados tanto 

pelos pacientes quanto pelos familiares para superar essa fase da vida (RODRIGUES; 

POLIDORI, 2012). 

Face à importância tanto dos aspectos biológicos e técnicos, quanto aos possíveis 

efeitos adversos que envolvem a utilização da quimioterapia, a equipe de enfermagem tem 

papel fundamental no planejamento, na aplicação e avaliação, no que concerne a todas as 

dimensões do ser humano. A importância do cuidado e da assistência de enfermagem durante 

um tratamento desgastante, em que a mulher se sente dependente de apoio, fica evidenciada e 

o amparo encontrado nas atitudes da equipe de enfermagem durante o tratamento colabora 

para que este seja menos doloroso, nessa delicada situação (SALIMENA et al., 2010). 

Por representar um dos principais símbolos da feminilidade, da maternidade e da 

sexualidade, a retirada da mama não compromete apenas a condição física da paciente, como 

também a saúde mental desta. A aceitação da doença é um processo lento, gradual e uma 

abordagem humanizada e individualizada realizada pela equipe de enfermagem contribui 

significativamente para o melhor enfretamento da doença, colaborando para melhorar a 

qualidade de vida dessas mulheres durante o tratamento e a reabilitação.  

Conhecer a capacidade de enfrentamento e resiliência dos pacientes possibilita o 

desenvolvimento de ações que irão influenciar no nível de adesão ao tratamento, de modo que 

cada fator envolvido positivamente no processo de reabilitação seja um alvo de intervenção 

(RODRIGUES; POLIDORI, 2012). A equipe de enfermagem posiciona-se de forma a não 

reduzir o paciente a um corpo em sofrimento, criando, assim, a possibilidade de um novo 
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espaço significativo nessa relação entre paciente e profissional, pois cada indivíduo carrega 

consigo uma história constituída pela interação entre fatores biológicos e ambientais 

(FORNAZARI; FERREIRA, 2010). 

Cada pessoa tem características únicas no processo de enfrentamento e diferentes 

maneiras de concedê-la, de acordo com as crenças, os valores e a forma de ver o mundo. 

Quando o cuidador, no caso a equipe de enfermagem, estabelece uma relação de sensibilidade 

e ajuda com o ser cuidado, pautada em princípios éticos, ele auxilia no enfrentamento da 

doença (SALIMENA et al., 2010). 

Portanto, o profissional que trabalha com pacientes oncológicos deve estar atento 

aos próprios estigmas, próprias dificuldades de lidar com a fragilidade humana e com próprias 

fragilidades. Além disso, com objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida, esse 

paciente oncológico deve ser compreendido em sua totalidade, além de considerar seus 

aspectos religiosos e espirituais, para que ele seja respeitado em sua singularidade, bem como 

em suas crenças e valores (FORNAZARI; FERREIRA, 2010). 

 

3.2 Qualidade de vida e câncer de mama 

 

A expressão qualidade de vida foi inicialmente partilhada por cientistas sociais, 

filósofos e políticos e empregada pela primeira vez nos Estados Unidos. Está centrada na 

avaliação subjetiva do paciente, ligada ao impacto do estado de saúde sobre a capacidade do 

indivíduo de viver plenamente(FLECK et al.,1999). 

Embora não haja consenso sobre a definição de qualidade de vida, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) define como a percepção do indivíduoacerca de sua posição na 

vida, no contexto da cultura, sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

A qualidade de vida tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na 

vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a 

capacidade de efetuar uma síntese de todos os elementos considerados como padrão de 

conforto e bem-estar e abrange conhecimentos,experiências e valores de indivíduos e 

coletividades(MINAYO; HARTZ;BUSS, 2000). 

 O avanço tecnológico tem proporcionado enorme otimismo no tratamento das 

doenças oncológicas e no aumento da taxa de sobrevivência, tornando-se imprescindível 

avaliar a qualidade de vida, enquanto importante indicador do bem-estar (SILVA; 

ALBUQUERQUE; LEITE, 2010). 
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A QV é uma importante ferramenta para avaliar os resultados do tratamento na 

perspectiva do paciente. Além disso, incluir medidas que avaliem a QV na prática clínica 

facilita a comunicação entre clínicos e pesquisadores, além de ser uma ferramenta para ações 

de caráter preventivo e terapêutico das complicações físico e funcionais, e ser um grande 

desafio interpretá-la diante do impacto físico, emocional e social causado pelo câncer de 

mama e tratamentos adjuvantes (SILVAet al., 2013a). 

A avaliação da Qualidade de Vida é de fundamental relevância para ajudar a 

dimensionar e analisar as ações de Promoção da Saúde que poderiam ser relacionadas a esses 

pacientes oncológicos, além de ajudá-los a aumentar sua autonomia e capacidade para o 

autocuidado.  

Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus 

determinantes, a promoção da saúde propõe a articulação de saberes técnicos e populares, e a 

mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para 

enfrentamento e resoluçãoos múltiplos problemas de saúde que afetam as populações 

humanas e seus entornos (BUSS, 2000). 

A descoberta do câncer e o tratamento são momentos difíceis de serem 

enfrentados, pois trata de uma doença grave que desperta dúvidas, medos e emoções diversas 

e, ainda, a implementação da terapêutica pode acarretar reações inesperadas a essas mulheres, 

como a toxicidade orgânica das drogas, o comprometimento da aparência e as condições 

socioeconômicas decorrentes do afastamento do trabalho (SALIMENA et al., 2010). 

A consequência mais grave é a realidade do diagnóstico e a mastectomia, pois 

abrange o aspecto íntimo, feminino e emocional da mulher, aliados ao desconhecimento da 

doença, o que soa como uma sentença de morte. Muitas vezes, o emocional feminino é pouco 

considerado pelos profissionais de saúde, que ressaltam mais os aspectos físicos e biológicos 

da mulher, porque são mais visíveis. Entretanto, corpo e mente se comungam, em um 

processo único e indivisível (MOURAet al.,2010). 

O cuidar ante o paciente oncológico deve abranger todas as necessidades deste, de 

maneira que lhe transmita o máximo de segurança e conforto. Para o alcance desses objetivos, 

é fundamental que o enfermeiro promova assistência pautada no respeito, na humanização e 

no acolhimento, pois, desta forma, este profissional, terá, concomitantemente, recursos para 

caminhar em direção à humanização dos cuidados em saúde e, por permanecer mais tempo ao 

lado do paciente, deve se colocar na posição de facilitador da promoção do bem-estar 

biopsicológico, socioespiritual e emocional, conduzindo-o às melhores formas de 

enfrentamento do processo de adoecimento (BRITOet al., 2013). 
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Assim, a mulher nesse período de adaptação com o novo precisa de 

acompanhamento e apoio profissional e familiar dentro do entendimento que vai muito além 

da doença em si, pois o que verdadeiramente precisa estar em foco são os sentimentos, as 

angústias, as dúvidas e as dificuldades destas mulheres e não somentesob o aspecto da doença 

(MOURAet al.,2010). 

A confiança na terapêutica e nos profissionais que a conduzem é essencial e irá se 

refletir diretamente no emocional dessas clientes. O modo como se desenvolve o cotidiano 

assistencial propicia abertura à condução do cuidar humanizado, direcionado ao ser singular 

da paciente, considerando as necessidades advindas da diversidade das dimensões 

biopsicossocial emocionais comprometidas, em decorrência da doença e da terapêutica 

(SALIMENAet al., 2010). 

É fundamental que o enfermeiro realize coleta de dados sistemática na família e 

proceda à avaliação para direcionar suas intervenções, com objetivo de melhorar a qualidade 

de vida, fortalecer os mecanismos de enfrentamento, manter o bem-estar e promover a saúde 

desses pacientes (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009). 

 

3.3Religiosidade relacionada à saúde 

 

O câncer está associado à ideia de sofrimento, dor e morte, fato que amedronta 

pacientes durante essas experiências e que deve ser considerado no desenvolvimento do 

processo do cuidar (SALIMENA et al., 2010). 

A consciência que esta neoplasia atinge a unidade corpo, mente e espírito pode 

contribuir para que esta experiência seja menos traumática e superada gradualmente, se 

houver apoio dos profissionais de saúde, ao considerarem o aspecto psicossocial da mulher. 

Para tanto, a assistência deve ser voltada para melhora da qualidade de vida em toda a sua 

amplitude (MOURAet al.,2010). 

A igreja, por ser um espaço de congregação e de coletividade, une pessoas que 

possuem interesses em comum, seja a conquista de um bem material, ou a cura de problemas 

mentais. Para qualquer um destes, elas serão acolhidas e escutadas, e farão parte desse 

universo (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

As agências religiosas exercem grande influência por serem possuidoras do saber 

no longo prazo, ou seja, do saber após a morte, e por buscarem significação que explique os 

mistérios e os eventos deparados em vida. Esse controle pode gerar dois efeitos conflitantes, 

como a culpa pelos erros e o medo de um amanhã infeliz, e a busca de significação para a 
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vida e a morte, podendo levar ao conforto de um amanhã feliz (FORNAZARI; FERREIRA, 

2010). 

A busca religiosa não deve ser entendida como uma forma de fugir da realidade, 

mas como uma perspectiva de futuro para o sofrimento pelo câncer (AQUINO; ZAGO, 2007). 

A religiosidade contribui com a ideia de que existe alguém maior, responsável por esse 

controle, e que esse alguém que deseja o melhor para a pessoa. Acreditar e colocar o controle 

nas mãos de Deus é, desta forma, um fator que reduz o estresse e a ansiedade (FORNAZARI; 

FERREIRA, 2010). Todas as civilizações passadas e atuais sobre as quais se dispõe de 

documentação confiável apresentaram ou apresentam algum tipo de manifestação religiosa 

(SILVA; SIQUEIRA, 2009). 

A religião é considerada um recurso psicossocial, de promoção à saúde mental, 

desta maneira, é muito importante o incentivo à participação em atividades dentro da igreja, 

porque além de trazer benefícios para a vida do paciente, não onera gastos aos sistemas de 

saúde (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

Cabe destacar que o enfrentamento religioso pode apresentar-se como elemento 

que contribui na adesão ao tratamento, no enfrentamento da problemática, na redução do 

estresse e ansiedade, e na busca de significado para sua atual situação (FORNAZARI; 

FERREIRA, 2010).  

Na prática, a religião e a espiritualidade aparecem imbricadas. Somente é possível 

distinguir a religião quando as pessoas fazem menção à comunidade religiosa e referem-se ao 

líder religioso, aos membros da comunidade ou a algum evento específico (PAULA; 

NASCIMENTO; ROCHA, 2009). 

 A religiosidade difere da espiritualidade pelo sistema de adoração e doutrina 

específica que é partilhada com um grupo (FLECK et al.,2003). Embora a religiosidade e a 

espiritualidade tenham conceitos independentes, elas são relacionadas, uma vez que a 

espiritualidade pode se manifestar no contexto de um sistema religioso, assim como a 

religiosidade envolve experiências espirituais (KIMURA et al., 2012). 

A espiritualidade é uma construção da personalidade de cada ser humano, uma 

expressão da sua identidade e propósito, à luz da sua história, experiência e aspiração. É por 

isso que a religião produz alívio ao sofrimento, na medida em que permite mudança na 

perspectiva subjetiva pela qual o paciente e a comunidade percebem o contexto da doença 

grave (AQUINO; ZAGO, 2007). 

O termo religião está ligado a um sistema de dogmas, crenças e rituais, ou seja, a 

uma dimensão institucional (SILVA et al.,2009). Espiritualidade é definida como aquilo que 
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não se limita a alguns tipos de crenças ou práticas e sim ao significado da vida e da razão de 

viver. A religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e pratica uma 

religião, esta que é uma crença na existência de um poder sobrenatural, criador e controlador 

do universo (FLECK et al.,2003). 

A religiosidade é um aspecto relevante a ser considerado na avaliação da QV. 

Além disso, as crenças e atitudes relacionadas à dimensão material devem ser consideradas 

como um fator importante no processo saúde-doença. Isso pode ser considerado quando do 

planejamento da intervenção, visando melhorar a qualidade de vida (ROCHA, 2011). 

Panzini e Bandeira(2007) realizaram revisão na literatura sobre coping religioso 

espiritual, a qual mostrou que crenças e práticas religiosas estão associadas com melhor saúde 

física e mental. A identificação do perfil dos sujeitos que utilizam o coping religioso e 

espiritual facilita ao enfermeiro a seleção de intervenções da assistência de enfermagem 

adequadas a cada tipo de paciente (MESQUITA et al.,2013). 

Pode-se inferir que a possibilidade de controle sobre as próprias vidas é 

fundamental para esse grupo de pessoas, pois quando se tem controle sobre as contingências 

presentes na vida, lida-se com os acontecimentos de modo mais tranquilo; por outro lado, 

aquilo sobre o que não se tem controle é fonte de ansiedade e preocupação. Portanto, aguardar 

que os acontecimentos tomem seu curso, sem ter o que fazer para contribuir é, muitas vezes, 

um complicador na história dos indivíduos (FORNAZARI; FERREIRA, 2010). 

Nos últimos anos, a religião, na experiência do câncer, tem sido reconhecida de 

maneira crescente, pois, ao invés das explicações reducionistas da medicina, os sistemas 

religiosos oferecem uma explicação à doença que a insere no contexto sociocultural do 

paciente. Por isso, os profissionais de saúde estão cada vez mais atentos à necessidade de 

considerar a religiosidade dos pacientes com câncer quando planejam e executam a atenção à 

saúde, para manter relação de confiança e de respeito com esses pacientes (AQUINO; ZAGO, 

2007). 

Quando o paciente procura algum tipo de acolhimento fora dos serviços de saúde, 

ele está à procura de algum tipo de acolhimento que não recebeu da ciência. Por isso, é 

fundamental a atenção da equipe de saúde a essas outras formas de apoio que o paciente 

encontra (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

Enquanto o conhecimento científico provoca incertezas, quando os prognósticos 

são ameaçadores, a religiosidade encoraja e produz sentimentos de esperança e de aceitação 

da condição. Se a crença produz práticas saudáveis, o enfermeiro poderá incentivar e 

incorporar essas práticas no cuidado para promoção da saúde (PAULA; NASCIMENTO; 
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ROCHA, 2009). Posto que os pacientes, frequentemente, associam suas crenças religiosas ao 

contexto de suas doenças, a equipe de saúde que não possui esses sistemas de crenças deve 

considerar como respeitá-las, apoiando as crenças do paciente que possam ajudá-lo a lidar 

com a doença (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

A religiosidade constitui uma estratégia de enfrentamento importante diante de 

situações consideradas difíceis, como é o caso do diagnóstico do câncer que produz forte 

impacto na vida do indivíduo, cujo tratamento é permeado de eventos estressores. Desta 

forma, o enfrentamento religioso é utilizado como fonte de conforto, proporcionando controle 

que vai além do humano; no momento em que o paciente atribui esse controle a um ser 

supremo, ele se liberta, reduzindo, assim, ansiedade e medo (FORNAZARI; FERREIRA, 

2010).  

A enfermagem tem se destacado como uma profissão de importante proximidade 

com o paciente, sendo responsável por um olhar holístico que contempla no processo de 

cuidar, as dimensões biológica, mental, emocional e espiritual do ser humano. Portanto, a 

compreensão acerca de termos como espiritualidade e religiosidade é fundamental para o 

oferecimento do cuidado de enfermagem, desde a promoção de saúde até a reabilitação do 

paciente (NASCIMENTOet al., 2013). 

O profissional que estiver comprometido com aquilo que é melhor para o 

paciente, deve considerar como apoiar a sua religiosidade, quando o paciente considerar isso 

relevante. Para isso, a formação do profissional deve abranger o conhecimento profundo do 

ambiente cultural e da religião onde seu trabalho está sendo feito, para que seja possível 

integrar a religiosidade na prática clínica (MURAKAMI; CAMPOS, 2012). 

O sucesso da aplicabilidade dos conceitos de religiosidade na prática clínica do 

enfermeiro está diretamente vinculado à construção do conhecimento que fundamente o 

cuidado, por meio do desenvolvimento de novas pesquisas e de habilidades para abordagem 

do paciente, nos diversos cenários do exercício profissional (NASCIMENTOet al., 2013). 

Na prática profissional, o enfermeiro irá se deparar com o desafio de interpretar o 

comportamento espiritual do paciente e reconhecer a influência do mesmo no enfrentamento 

de problemas de saúde ou processos vitais. Logo, a compreensão dos processos potenciais 

utilizados pelos pacientes no enfrentamento da doença permitirá à equipe de saúde oferecer 

apoio adequado (VALCANTIet al.,2012). 

A dimensão religiosa está relacionada com a qualidade de vida de pacientes 

oncológicos. Portanto, é imprescindível a adesão a esses valores por toda equipe 

multiprofissional que atenda a esses pacientes, com respeito avalores, costumes e crenças, a 
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fim de proporcionar melhor qualidade de vida durante a fase do tratamento e reabilitação 

desses pacientes oncológicos. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de corte transversal.  

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população (GIL, 2002). Nos estudos transversais, todas as 

medições são realizadasem uma única ocasião ou durante um curto período de tempo 

(HULLEY et al., 2008). Este tipo de delineamento é apropriado para descrever a situação, o 

status do fenômeno, ou as relações entre fenômenos em um ponto fixo (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

 

4.2 Local e período do estudo 

 

O estudo foi realizado no setor de quimioterapia do Centro Regional Integrado de 

Oncologia (CRIO) que está localizado na Secretaria Executiva de Fortaleza Regional I, 

situado à Rua Francisco Calaça, nº 1300, no bairro Álvaro Weyne. A escolha deste serviço 

ocorreu em razão de ser considerado um dos centros de referência no estado do Ceará na 

prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer. 

O CRIO é habilitado pelo Ministério da Saúde como uma Unidade de Alta 

Complexidade em Oncologia – Unacon, e oferece serviços de quimioterapia, radioterapia, 

hormonioterapia, imagem, leitos hospitalares, intervenções cirúrgicas e UTI, além de 

atendimento ambulatorial de pacientes advindos tanto do Sistema Único de Saúde quanto da 

rede particular. Possui uma equipe multidisciplinar formada por profissionais da área de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Terapia Ocupacional, 

Psicologia, Nutrição e Serviço Social, além de possuir um Centro de Pesquisa Clínica. 

A coleta de dados ocorreu de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. 

 

4.3 Casuística 
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A pesquisa restringiu-se a mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que 

estavam em tratamento de quimioterapia (QT) e que foram atendidas na instituição durante os 

meses de novembro, dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014.  

 A população foi composta por mulheres com câncer de mama que estavam em 

tratamento quimioterápico na referida instituição de oncologia quefossem maiores de dezoito 

anos,do sexo feminino, com diagnóstico médico de câncer de mama, em qualquer estágio da 

doença e em qualquer fase do tratamento quimioterápico. 

 Foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística por conveniência para 

seleção das participantes deste estudo. Desta maneira, a pesquisadora estava presente na 

instituição de segunda à sexta, no período de 08:00 às 16:00 horas, horário em queaconteciam 

as sessões de quimioterapia, e à medida que as mulheres compareciam ao setor, eram 

convidadas a participarem do estudo durante o período estipulado para a coleta de dados.  A 

escolha pela amostragem de conveniência pode minimizar viés de seleção e engloba todas as 

pessoas que atendam aos critérios de inclusão (HULLEY et al., 2008). 

 Entrevistaram-se 150 mulheres.O período de quatro meses foi suficiente para 

ter uma amostra representativa da população, pois como as sessões de quimioterapia 

costumava acontecer a cada 21 dias, a amostra estava saturada, devido às mulheres 

começarem a se repetir durante esse período.  

 

4.4 Coleta de dados 

 

A captação das pacientes ocorreu no setor de quimioterapia, após o atendimento 

médico e antes de receber o esquema de drogas quimioterápicas, a fim de evitar que elas se 

sentissem cansadas, fadigadas e indispostas a responderem às perguntas após as drogas serem 

administradas. Cada entrevista duroucerca de 20 minutos. 

 

4.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizados três instrumentos para coleta dos dados: instrumento de 

avaliação sociodemográfica e clínica, instrumento de mensuração da qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde, o WHOQOL-bref, e um instrumento sobre religiosidade, a 

escala de Durel.  

 

4.5.1 Instrumento de avaliação sociodemográfica e clínica 
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Os dados sociodemográficos e clínicos foram coletados no momento da entrevista 

com a paciente (idade, escolaridade, situação conjugal, procedência, renda familiar mensal, 

números de pessoas que moram na mesma residência, situação ocupacional, número de filhos 

e religião) e nos prontuários e registros dos profissionais de saúde (data de diagnóstico, data 

da cirurgia, estadiamento, data de início do tratamento, tipo de cirurgia e esquema 

quimioterápico). Cada paciente foi identificada através de um número. Essa numeração foi em 

ordem crescente, na medida em que foram surgindo mulheres para participar da pesquisa. 

Quadro 1- Variáveis de interesse do estudo 

Variáveis sociodemográficas e clínicas Categorização das variáveis 

Faixa etária Anos completos 

Escolaridade Em anos de estudos 

Situação conjugal Com companheiro, sem companheiro 

Procedência Capital, Interior do Ceará 

Renda familiar mensal Com base no salário mínimo vigente (R$ 724,00) 

Número de pessoas que coabitam Quantidade de pessoas que moram na mesma 

residência 

Situação ocupacional Empregado, desempregado 

Tem filhos Sim, não 

Número de filhos Um, dois, três ou mais 

Religião Católica, evangélica, testemunha de Jeová, espírita, 

sem religião 

Data do diagnóstico Dia, mês e ano 

Data da cirurgia Dia, mês e ano 

Estadiamento do tumor Extensão do tumor, presença de metástase à distância 

e comprometimento dos linfonodos 

Data do início do tratamento Dia, mês e ano 

Tipo de cirurgia Mastectomia, quadrantectomia 

Esquema quimioterápico Esquema de quimioterápicos utilizados 

Tempo de diagnóstico Maior do que seis meses; menor ou igual a seis 

meses  

 

4.5.2 Escala de Mensuração de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref) 

 

 A Organização Mundial de Saúde criou um Grupo de Qualidade de Vida (Grupo 

WHOQOL), com a finalidade de desenvolver instrumentos dentro de uma perspectiva 

transcultural para avaliar a qualidade de vida, o que resultou no desenvolvimento do 
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WHOQOL-100 composto por 100 questões com seis domínios. A necessidade de um 

instrumento mais curto que demandasse pouco tempo para o preenchimento e preservasse 

características psicométricas satisfatórias, fez com que esse grupo de qualidade de vida 

desenvolvesse uma versão abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref (FLECK, 2000). 

O WHOQOL-bref (Anexo A) foi validado no Brasil por Fleck(2000) e concluiu-

se queo instrumento apresentou boa consistência interna, validade discriminante, validade 

concorrente, validade de conteúdo e confiabilidade teste-reteste em amostra heterogênea de 

pacientes com diferentes doenças e tratados tanto em regime ambulatorial como hospitalar. 

Oinstrumento é composto por 26 questões, sendo duas gerais de qualidade de vida 

e 24 distribuídas entre domínio físico,com as questões 3,4 10, 15,16, 17 e 18; domínio 

psicológico 5,6 ,7 ,11, 19, 26;domínio sobre asrelações sociais com questões 20 ,21 ,22;e 

domínio sobre o meio ambiente 8, 9, 12, 13,14 ,23 ,24, e 25.Essas 24 questõesrepresentam 

cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento original, o WHOQOL-100 (FLECK et al., 

2000). 

Cada faceta do WHOQOL-100 é avaliada por uma pergunta no WHOQOL-bref. 

As questões do WHOQOL-brefforam formuladas para uma escala de respostas do tipo Likert 

de 1 a 5 pontos, cujas respostas mais negativas devem ser representadas por 1 e as mais 

positivas por 5, ou seja, quanto maior a pontuação, maior a qualidade de vida. Porém, as 

questões 3, 4 e 26 não seguem esse padrão, sendo necessária a inversão dos valores para que 

todos os domínios sigam esse mesmo padrão, ou seja, de que valores maiores indicam melhor 

qualidade de vida (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1). Os escores do WHOQOL-bref constituem-

se em uma escala diretamente proporcional a qualidade de vida e não existe um ponto de 

corte, o qual possa determinar a qualidade de vida como boa ou ruim (FARENZENAet al., 

2007). 

Os itens da escala apresentam respostas que variam de frequência (nunca-sempre), 

intensidade (nada – frequentemente), capacidade (nada-completamente) e avaliação (muito 

insatisfeito- muito satisfeito e muito ruim- muito boa).  

O WHOQOL-bref é um instrumento autoaplicável, porém, devido à dificuldade 

de leitura, ao tempo de espera e aopouco conhecimentoque algumas mulheres podem 

apresentar, optou-se pela realização das entrevistas pelo próprio pesquisador.  

Utilizou-se uma sintaxe oferecida pelo WHOQOL-GROUP para calcular os 

escores dos domínios. Os escores dos domínios são expressos em uma escala de 4 a 20, 

dispostos em frequências, médias, medianas, desvio padrão, máximo e mínimo. Tal escala se 

deve ao fato do cálculo do escore das facetas ser realizado através da multiplicação da média 
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das questões que constituem cada faceta por quatro. Como cada domínio é calculado através 

da média aritmética simples das facetas que o compõem, os resultados são expressos na 

mesma escala das facetas (PEDROSO et al., 2011). 

Quadro 2 – Apresentação dos domínios e facetas da escala WHOQOL- bref 

 

4.5.3 Escala de religiosidade de DUREL 

Por último, foi aplicada a versão em português do instrumento: Duke Religious 

Index (DUREL) (Anexo B) que possui cinco itens que captam três das dimensões de 

religiosidade que mais se relacionam com desfechos em saúde: organizacional (RO), não 

organizacional (RNO) e intrínseca (RI).O primeiro item aborda a RO e possui6 opções de 

respostas com escores de 1 a 6, o item 2 é referente a RNO e os itens de 3 a 5 são referentes à 

RI e estãorelacionados a indicadores de saúde física, mental e suporte social e possuem 5 

opções de respostas e escores de 1 a 5.  

A religiosidade organizacional está relacionada à participação e assiduidade em 

igrejas, templos ou encontros religiosos, associada a um componente social. A religiosidade 

não organizacional está associada a atividades religiosas realizadas a partir da privacidade do 

Domínios Facetas 

1- Físico Dor e desconforto 
Energia e fadiga 

Sono e repouso 

 Mobilidade 
Atividades da vida cotidiana 

 Dependência de medicação ou de tratamentos 

Capacidade de trabalho 

2- Psicológico Sentimentos positivos 

Pensar, aprender, memória e concentração 
Autoestima 

Imagem corporal e aparência 

Sentimentos negativos 

Espiritualidade, religião, crenças pessoais 

3- Relações Sociais Relações pessoais 

 Suporte (apoio) social 

 Atividade sexual 

4- Meio Ambiente Segurança física e proteção 

Ambiente do lar 

Recursos financeiros 
Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade 

Oportunidade de adquirir novas informações e 

habilidades 
Participação em e oportunidade de recreação / lazer 

Ambiente físico (poluição / ruído/ trânsito/ clima) 

Transporte 
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lar, como orações, leituras, assistir a programas em meios de comunicação, ou seja, 

independente da interação com outras pessoas. A religiosidade intrínseca avalia o quanto a 

religião pode motivar ou influenciar no comportamento, decisões e na vida do indivíduo, 

demonstrando o quanto e como o indivíduo percebe a importância da religião em sua vida 

(KOENIG; McCULLOUGH; LARSON, 2001). 

A tradução da versão original da escala para o Português foi revisada por outros 

dois autores, depois foi retrotraduzida para o inglês, sendo finalmente avaliada e aprovada 

pelo autor sênior da DUREL. O fato de tanto os Estados Unidos como o Brasil serem 

majoritariamente cristãos e de a DUREL apresentar itens mais genéricos, sugere-se que a 

versão em português pode ser aplicável em nossa realidade (MOREIRA-ALMEIDAet al., 

2008). 

A escala foi validada por Taunay (2012) e, no estudo de confiabilidade, o 

coeficiente alfa de Cronbach revelou que o instrumento apresenta consistência interna 

adequada e boa confiabilidade no teste-reteste. 

Na análise dos resultados desse instrumento, as pontuações nas três dimensões 

foram analisadas separadamente e os escores das três dimensões não devem ser somados em 

um escore total.  

 

4.6 Análise de dados 

 

O banco de dados foi digitado na planilha Microsoft Office Excel 2011 e, em 

seguida, transferidos ao Programa StatisticalPackage for the Social Sciencies (SPSS) versão 

20.0, onde foram analisados e organizados em tabelas e gráficos. 

As variáveis sociodemográficas, clínicas e terapêuticas estãoapresentadas em 

forma de tabelas, com frequências absolutas e porcentagens correspondentes. 

Os escores da escala de qualidade de vida são apresentados utilizando a 

média,mediana, valores máximos e mínimos e desvio padrão.  

 Foi realizada análise bivariada, demonstrando a relação de associação entre as 

variáveis, no qual se utilizou o Teste Exato de Fisher.Utilizou-se também a Correlação Linear 

de Spearman para avaliar a correlação entre os domínios do WHOQOL-bref e a escala de 

DUREL.Para verificar diferença entre os grupos,utilizaram-se o os testes não paramétricos de 

Kruskal-Wallis e o Teste de Mann-Whitney. 

O nível de significância utilizado em todas as análises foi de 5%. 
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4.7 Aspectos éticos e legais 

 

As pacientes foram convidadas a participar da pesquisa e após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), foram coletados os dados do 

estudo. As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 

científicas fundamentais e o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se 

processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2012). 

O estudo foi encaminhado pela Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em pesquisa 

da Universidade Federal do Ceará e obteve aprovação conformeprotocolo nº463.216. 

O estudo respeitou, durante todas as etapas, os princípios éticos e legais previstos 

na Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde que 

regulamenta as diretrizes e normas da pesquisa envolvendo seres humanos e sobre o respeito 

aos princípios éticos de autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade e visa 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à 

comunidade científica e ao Estado. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização sociodemográfica e clínica de mulheres com câncer de mama em 

quimioterapia  

Os resultados apresentados correspondem àamostra de 150 mulheres com câncer 

de mama que se encontravam em tratamento quimioterápico durante o período da coleta de 

dados, no serviço de quimioterapia supracitado.  

Tabela 1- Características sociodemográficas de 150 mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013.  

Variáveis n % 

Faixa etária (em anos) 

  ≥ 35 12 8,0 

36 -45 29 19,3 

46 - 55 52 34,7 

56 - 65 36 24,0 

> 65 21 14,0 

 

Escolaridade em anos 

  1 - 4  57 38,0 

5 -8  33 22,0 

9 -11  4 2,7 

12 ou mais anos 56 37,3 

 

Situação conjugal 

  Com companheiro 95 63,3 

Sem companheiro 55 36,7 

 

Ocupação 

  Empregado 87 58,0 

Desempregado 63 42,0 

 

Renda Familiar (em salário mínimo) 

  ≥ 1 71 47,3 

1 - 2 47 31,3 

3 - 4 16 10,7 

> 5 16 10,7 

 

Crença / Religião 

  Católica 97 64,7 

Protestante 42 28,0 

Testemunha de Jeová 4 2,7 

Espírita 4 2,7 

Sem religião 3 2,0 
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Em relação aos dados sociodemográficos, 34,7% das mulheres entrevistadas 

possuíamidades entre 46 e 55 anos, seguidas da faixa etária de 56 a 65 anos que representa 24 

% e 19,3% a faixa etária compreendida de 36 a 45 anos.  

Em termos de formação escolar, considerada em anos de estudo, 38% estudaram 

de 1 a 4 anos e 37,3% 12 anos ou mais, ou seja, mais da metade das entrevistadas ficaram 

compreendidas nos “dois extremos”.  

No que diz respeito à vida conjugal, 63,3% encontrava-se casada ou em união 

consensual e 36,7% não possuíam companheiro e eram consideradas mulheres solteiras, 

viúvas ou divorciadas. 

Verificou-se neste estudo que 39,3% das mulheres se consideravam morenas e 

28,7% pardas; mais da metade estavamtrabalhando ou recebiam alguma renda (58%); para 

renda familiar, 47,3% recebiamaté um salário mínimo. No quesito religião, 64,7% 

eramcatólicas e 28% evangélicas. 

Em relação à procedência, 50% das mulheres residiam em Fortaleza e 50% em 

outros municípios do interior do Ceará. Das mulheres entrevistadas, 44,7% tinham três ou 

mais filhos, 24% dois filhos e 14% não tiveram gestação.  

Tabela 2- Características clínicas de 150 mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico. 

Fortaleza- CE, 2013 

Variáveis n % 

Procedimento Cirúrgico 

  Sim 95 63,3 

Não 
 

55 36,7 

Tipo de Cirurgia 

  Mastectomia 77 51,3 

Quadrantectomia 

 

18 12,0 

Estadiamento 

  I 10 6,7 

II 58 38,6 

III 61 40,6 

IV 

 

21 14,1 

Protocolo 

  TAXOL (paclitaxel) 55 36,7 

AC(doxorrubicina + ciclofosfamida) 44 29,3 

TAC (Docetaxel + doxorrubicina + 

ciclofosfamida) 

15 10,0 

OUTROS 36 24,0 
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Tempo de diagnóstico (em meses)   

≤ 6 63 42,0 

> 6 87 58,0 

 

Para os dados clínicos, 63,3% utilizaram procedimento cirúrgico, das quais 51,3% 

realizaram a mastectomia e 12% a quadrantectomia.  

Em relação ao estadiamento, 40,6% se enquadraram no estadiamento III e para o 

estadiamento II teve-se 38,6% da amostra. No protocolo para drogas quimioterápicas, obteve-

se que 36,7% para TAXOL e 29,3% para AC. Em relação ao tempo de diagnóstico, 58% das 

mulheres tinham mais de seis meses de diagnóstico.  

 

5.2 Avaliação da qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico  

Tabela 3- Medidas descritivas da escala WHOQOL-bref de 150 mulheres com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013. 

Domínios Número 
de Itens 

Mínimo Máximo Mediana Média Desvio padrão Alfa de 
Cronbach* 

Físico 
9 14,00 31,00 23,00 23,1333 3,3532 0,591 

Psicológico 
6 11 27 22 21,40 2,5304 0,628 

Relações 

sociais 
 

3 6 15 12 12,27 1,9131 0,616 

Meio 

ambiente 8 15 37 27 26,91 4,2872 0,581 

*Alfa de Cronbach com a retirada dos itens do domínio. Alfa de Cronbach global = 0,674 

 

Na Tabela 3,tem-se a análise da qualidade de vida medidas através do WHOQOL-

bref com as medidas descritivas como: média, mediana, valores máximos e mínimos e desvio 

padrão. Os resultados a seguirsão dados por cada domínio contido na escala WHOQOL-bref. 

Foram avaliados os domínios: físico com as questões 3,4 10, 15,16, 17 e 18 que 

representa dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso; domínio psicológico que avalia 

sentimentos positivos, cognição, pensamento, memória, aprendizado e concentração, 

autoestima, imagem corporal, aparência e sentimentos negativos representado pelas questões 

5, 6,7 ,11, 19, 26; domínio relações sociais com as questões 20 ,21 ,22  que avalia 

relacionamentos, suporte social , atividade sexual e inclusão social e domínio sobre o meio 

ambiente com as questões 8, 9, 12, 13,14 ,23 ,24, e 25 que avalia segurança física, moradia,  
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recursos financeiros, cuidados sociais e de saúde, oportunidade de acesso à novas informações 

e de lazer, ambiente físico e transporte.   

Os domínios que apresentaram menores valores médios foram: relações sociais 

(12,27) e psicológico (21,40) enquanto que os domínios físico (23,13) e meio ambiente 

(26,91) obtiveram os melhores valores médios. 

 

Tabela 4- Distribuição dos domínios do WHOQOL-bref, segundo as variáveis sociodemograficas de 150 

mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico. Fortaleza-CE, 2013. 

  
Físico Psicológico Relações Sociais Meio Ambiente 

Idade (em anos) 
    

≥ 35  23,5 (0,98) 22,0 (0,66) 12,2 (0,63) 26,3 (1,29) 
36 -45  22,8 (0,69) 21,3 (0,47) 13 (0,37) 26,4 (0,72) 
46 -55  22,6 (0,40) 21,9 (0,31) 12,2 (0,24) 27,3 (0,60) 
56 -65  23,9 (0,47) 21,4 (0,37) 12,5 (0,29) 27 (0,73) 
> 65 23,1 (0,95) 20,0 (0,67) 11,3 (0,43) 26,8 (1,01) 
Valor de P 0,547 0,107 0,02 0,807 
 

    
Escolaridade (em anos)  

    
1 -4  23,5 (0,45) 21,4 (0,28) 11,7 (0,26) 26,1 (0,6) 
5 -8  22,5 (0,63) 20,9 (0,59) 12,2 (0,3) 26,2 (0,7) 
9 -11  22,8 (0,85) 20,8 (0,62) 12,3 (1,37) 27 (0,7) 
≥ 12  23,1 (0,42) 21,8 (0,31) 12,9 (0,22) 28,2 (0,54) 
Valor de P 0,411 0,608 0,008 0,042 
 

    
Situação conjugal 

    
Com companheiro 23,3 (0,34) 21,6 (0,27) 12,3 (0,2) 26,9 (0,39) 
Sem companheiro 22,9 (0,45) 21,1 (0,28) 12,2 (0,24) 26,9 (0,66) 
Valor de P 0,298 0,12 0,578 0,798 
 

    
Ocupação 

    
Empregado 23,3 (0,36) 21,3 (0,27) 12,2 (0,2) 27,0 (0,44) 
Desempregado 23,0 (0,4) 21,6 (0,31) 12,3 (0,24) 26,7 (0,56) 
Valor de P 0,227 0,841 0,617 0,742 
 

    
Crença 

    
Católica 23,5 (0,33) 21,4 (0,25) 12,4 (0,19) 27,1 (0,4) 
Protestante 22,7 (0,52) 21,6 (0,35) 12 (0,31) 26,2 (0,78) 
Testemunha de Jeová 21,5 (2,72) 19,5 (3,01) 12,3 (0,94) 28,3 (2,01) 
Espírita 23,5 (0,5) 22,3 (0,479) 12 (0,4) 28,3 (1,43) 
Sem religião 20 (1) 20,7 (1,66) 11,3 (1,45) 25,3 (1,76) 
Valor de P 0,976 0,621 0,09 0,033 
 

    
Renda familiar (em salário 
mínimo)     
≥ 1 23,2 (0,39) 21,3 (0,31) 11,8 (0,24) 26 (0,54) 
1 - 2 23,2 (0,52) 21,3 (0,36) 12,7 (0,24) 27,2 (0,52) 
3 - 4 23,1 (0,93) 21,2 (0,61) 12,4 (0,59) 27,6 (1,28) 
> 5 22,9 (0,64) 22,2 (0,51) 12,9 (0,27) 29,2 (0,8) 
Valor de P 0,976 0,621 0,09 0,033 

(a) Teste de Kruskal-Wallis (Comparação de três ou mais grupos) 
(b) Teste de Mann-Whitney (Comparação de três ou mais grupos) 
Resultados Significativos (**) Valor p<0,01 e (*) valor de p <0,05 
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 Em relação aos valores de alfa de cronbachvalores abaixo de 0,7 podem ser esperados 

e respeitáveis quando se trata de construtos psicológicos devido à diversidade de construtos 

medidos, como esta pesquisa e, além disto, este tipo de cálculo pode ficar prejudicado se o 

domínio apresentar poucos itens(Kline ,1986;Fleck et al. 2008). 

Em relação às duas primeiras perguntas sobre a avaliação da qualidade de vida global: 

como você avalia a sua qualidade de vida? Quão satisfeito você está com a sua saúde? Ao 

cruzar essas variáveis,percebe-se, principalmente pelo gráfico, tendência crescente para 

avaliação da qualidade de vida e satisfação com a saúde, correspondendo às categorias tidas 

como “boas”: nem ruim e nem boa, boa e muito boa / nem insatisfeito e nemsatisfeito, 

satisfeito e muito satisfeito. Enquanto que, para as demais tidas como “ruim”, teve-se 

tendência decrescente. Ou seja, 57,7% das mulheres estavamsatisfeitas com a vida e 

avaliaram a qualidade de vida como muito boa enquanto que 33,3% das mulheres que 

estavaminsatisfeitas com a saúde, avaliaram a qualidade de vida como ruim. 

Na Tabela 4, observa-se a distribuição dos escores do WHOQOL-bref, segundo as 

variáveis sociodemográficas. Houve diferenças significativas quanto à idade no domínio 

relações sociais (p=0,02). Em relação à escolaridade,observou-se diferença significativa em 

relação àsrelações sociais (p=0,008) e ao meio ambiente (p=0,042). 

No tocante à situação conjugal, não houve diferença significativa, e em cor da 

pele, houve diferença significativa no domínio psicológico (p=0,02) e no domínio físico 

(p=0,026). 

No que diz respeito à ocupação, não houve diferença significativa entre os 

domínios. Referente à renda familiare à crença,houve diferença significativa referente ao 

domínio meio ambiente,ambas com p= 0,033. 

 

Tabela 4– Distribuição dos domínios do WHOQOL-bref, segunda as variáveis clínicas de 150 mulheres 

em tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013. 

  

  Físico Psicológico Relações Sociais Meio Ambiente 

 Procedimento cirúrgico 
    

 Sim 23,54 (0,34) 21,54 (0,25) 12,48 (0,19) 27,82 (0,42) 
 Não 22,44 (0,44) 21,16 (0,36) 11,89 (0,27) 25,33 (0,56) 

 Valor de P 

 
0,023 0,355 0,066 0,001 

 Tipo de cirurgia 
    

 Não fizeram cirurgia 22,44 (0,44) 21,16 (0,36) 11,89 (0,27) 25,33 (0,56) 

 Mastectomia 23,53 (0,38) 21,65 (0,29) 12,66 (0,2) 28,34 (0,43) 

 Quadrantectomia 23,56 (0,79) 21,06 (0,47) 11,72 (0,46) 25,61 (1,18) 

 Valor de P 

 
0,072 0,328 0,029 0,001 
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Nos itens referentes às variáveis clínicas, houve diferença significativa em relação 

ao procedimento cirúrgico e aos domínios físicos e meio ambiente. Quanto ao tipo de cirurgia, 

os domínios que apresentaram diferença significativa foram relações sociais e meio ambiente.   

 

5.3 Religiosidade de mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico 

 

Tabela 5– Correlação dos domínios da escala de DUREL com os valores obtidos no WHOQOL-bref das 

150 mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013. 

Domínios do 

WHOQOL-bref 

Domínios da Escala de Religiosidade – DUREL 
DUREL – RO 
Correlação*  
(r ; p valor) 

DUREL – RNO 
Correlação*  
(r ; p valor) 

DUREL – RI 
Correlação*  
(r ; p valor) 

Físico (r= -0,037 ; p=0,655) (r= -0,037 ; p=0,656) (r= -0,238 ; p=0,003) 

Psicológico (r=0,00001 ; p=0,996) (r=0,052 ; p=0,526) (r=-0,128 ; p=0,118) 

Relações Sociais (r=0,042 ; p=0,614) (r=0,045 ; p=0,588) (r=-0,115 ; p=0,159) 

Meio Ambiente (r=0,016 ; p=0,841) (r= -0,015 ; p=0,852) (r=-0,106 ; p=0,196) 

 

A Tabela 6 mostra a correlação linear de Spearman realizada entre as dimensões 

da escala de DUREL e os domínios do WHOQOL-bref. 

A avaliação da relação entre os domínios da escala de religiosidade – DUREL e 

domínios da escala de WHOQOL-bref obtiveram correlação negativa e estaticamente 

significante para o domínio físico com o domínio da escala de religiosidade RI, no qual à 

medida que há aumento nos escores da religiosidade intrínseca haverá diminuição nos escores 

para o domínio físico.  

 

Tempo diagnóstico (em meses)  
    

 ≤ 6 23,08 (0,43) 21,38 (0,32) 12,22 (0,25) 26,6 (0,56) 

 > 6 23,17 (0,36) 21,41 (0,27) 12,3 (0,2) 27,13 (0,45) 

 Valor de P 

 0,903 0,807 0,889 0,741 
 Protocolo QT 

     Taxol 23,29 (0,51) 21,25 (0,42) 12,13 (0,25) 26,91 (0,62) 

 AC 23,18 (0,51) 21,5 (0,3) 12,57 (0,25) 26,45 (0,7) 

 TAC 22,2 (0,92) 20,87 (0,71) 11,53 (0,7) 27,53 (0,88) 

 Outros 23,22 (0,43) 21,72 (0,35) 12,42 (0,31) 27,19 (0,63) 

 Valor de P 0,849 0,807 0,446 0,85 

 (a) Teste de Kruskal-Wallis (Comparação de trê ou mais grupos) 

 (b) Teste de Mann-Whitney (Comparação de trê ou mais grupos) 

 Resultados Significativos (**) Valor p<0,01 e (*) valor de p <0,05 
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Tabela 6- Avaliação da religiosidade organizacional com o tipo de cirurgia de 150 mulheres com câncer de 

mama em tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013. 

  

Tipo cirurgia 

             

Total 

Não 

fizeram 

    

Mastectomia 

     

Quadrantectomia 

relig.organizacional_1 Mais do que uma 

vez por semana 

N 21 18 3 42 

% 50,0% 42,9% 7,1% 100,0% 

 

Uma vez por 

semana 

N 11 33 8 52 

% 21,2% 63,5% 15,4% 100,0% 

 

Duas a três vezes 

por mês 

N 8 16 1 25 

% 32,0% 64,0% 4,0% 100,0% 

 

Algumas vezes 

por ano 

N 6 4 4 14 

% 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

 
Uma vez por ano 

ou menos 

N 4 5 2 11 

% 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

 

Nunca 

N 5 1 0 6 

% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

Total N 55 77 18 150 

% 36,7% 51,3% 12,0% 100,0% 

 

Em relação às mulheres que frequentavam igrejas, templos ou encontros 

religiosos mais do que uma vez por semana, 50% não passaram por procedimento cirúrgico. 

No que refere às mulheres que frequentam esses espaços uma vez por semana, 63,5% eram 

mastectomizadas. Dasque frequentavam duas a três vezes por mês, 64% 

erammastectosmizadas. Dasque iamalgumas vezes por ano, 42,9% não passaram por 

procedimento cirúrgico. Das que iamuma vez por ano ou menos, 45,5% 

erammastectomizadas.  Das mulheres que nunca iam à igreja, 83,3% não passaram por 

procedimento cirúrgico. 
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Tabela 8 - Crença relacionada aos dados sociodemográficos de 150 mulheres com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico. Fortaleza- CE, 2013. 

 

 

 

Crença 

Total 
Católica Protestante 

Testemunha 
de Jeová 

Espirita 
Sem 
religião 

Idade 

até 35 anos N 7 5 0 0 0 12 

% 58,3% 41,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

de 36 a 45 anos N 20 9 0 0 0 29 

% 69,0% 31,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

de 46 a 55 anos N 34 12 2 3 1 52 

% 65,4% 23,1% 3,8% 5,8% 1,9% 100,0% 

de 56 a 65 anos N 24 9 1 1 1 36 

% 66,7% 25,0% 2,8% 2,8% 2,8% 100,0% 

acima de 65 

anos 

N 12 7 1 0 1 21 

% 57,1% 33,3% 4,8% 0,0% 4,8% 100,0% 

Total 
N 97 42 4 4 3 150 

% 64,7% 28,0% 2,7% 2,7% 2,0% 100,0% 

Escolaridade 

1 a 4 anos N 38 17 0 0 2 57 

% 66,7% 29,8% 0,0% 0,0% 3,5% 100,0% 

5 a 8 anos N 18 13 2 0 0 33 

% 54,5% 39,4% 6,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

9 a 11 anos N 3 0 0 0 1 4 

% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

12 ou mais 

anos 

N 38 12 2 4 0 56 

% 67,9% 21,4% 3,6% 7,1% 0,0% 100,0% 

Total 
N 97 42 4 4 3 150 

% 64,7% 28,0% 2,7% 2,7% 2,0% 100,0% 

Situação conjugal 

Com 

Companheiro 

N 64 25 2 1 3 95 

% 67,4% 26,3% 2,1% 1,1% 3,2% 100,0% 

Sem 

Companheiro 

N 33 17 2 3 0 55 

% 60,0% 30,9% 3,6% 5,5% 0,0% 100,0% 

Total 
N 97 42 4 4 3 150 

% 64,7% 28,0% 2,7% 2,7% 2,0% 100,0% 

Ocupação 

Empregado N 58 24 2 1 2 87 

% 66,7% 27,6% 2,3% 1,1% 2,3% 100,0% 

Desempregado N 39 18 2 3 1 63 

% 61,9% 28,6% 3,2% 4,8% 1,6% 100,0% 

Total 
N 97 42 4 4 3 150 

% 64,7% 28,0% 2,7% 2,7% 2,0% 100,0% 

Renda Familiar 

até um salário 

mínimo 

N 47 20 2 0 2 71 

% 66,2% 28,2% 2,8% 0,0% 2,8% 100,0% 

a partir de um a 

dois salários 

N 30 12 1 3 1 47 

% 63,8% 25,5% 2,1% 6,4% 2,1% 100,0% 

de três a quatro 

salários 

N 7 8 1 0 0 16 

% 43,8% 50,0% 6,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

acima de cinco 

salários 

N 13 2 0 1 0 16 

% 81,3% 12,5% 0,0% 6,3% 0,0% 100,0% 

Total 
N 97 42 4 4 3 150 

% 64,7% 28,0% 2,7% 2,7% 2,0% 100,0% 
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 As mulheres católicas representam a grande maioria da amostra deste estudo, 

sendo que na faixa etária de 36 a 45 anos de idade, 69,0% eramcatólicas. Das que possuíam 

12 ou mais anos de estudo, ou seja, que começaram ou terminaram o ensino superior, 67,9% 

também eramdesta religião. Entre as que possuíam companheiro, 67,4% eramcatólicas. Em 

relação às mulheres morenas, 67,8% também utilizavam o catolicismo como religião e 66,7% 

das que estavam empregadas possuíam a mesma religião supracitada. E 81,3% que 

recebiamacima de cinco salários mínimos. 

 

6 DISCUSSÃO 

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o que mais 

acomete a população feminina brasileira (PORTO; TEIXEIRA; SILVA, 2013). Diante dos 

elevados índices de morbimortalidade encontrados para estaneoplasia, as medidas para o 

diagnóstico precoce fazem-se necessárias para aumentar a possibilidade de controle e cura da 

doença. Ademais, este câncer interfere sobremaneira nas relações sociais, pessoais, 

profissionais e afetivas. Portanto, o conhecimento do perfil sociodemográfico e clínico dessas 

pacientes abrange a possibilidade do cuidado integral e contextualizado, em consonância com 

as necessidades delas, favorecendo relações terapêuticas orientadas pelo respeito e por critério 

prognóstico mais realista (SILVAet al., 2013b; ARAÚJO; FERNANDES, 2008). 

No presente estudo, mostrou-se que das 150 mulheres entrevistadas, 52 delas 

estavam compreendidas na faixa etária de 46 a 55 anos, o que representa 34,7% da amostra. 

Esses dados corroboram com o estudo de Rezende et al. (2009),em que as pacientes 

apresentaram média de idade de 54 anos.Esse achado também foievidenciado em outro estudo 

sobre o perfil sociodemográficode pacientes com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico e radioterápico,cuja idade média encontrada para as mulheres foi de 50,52 

anos, com desvio padrão de ± 11,43 (AGUIARet al., 2008).Sousaet al.(2013) também 

encontraramem estudo média de idade 55,82 anos (DP=11,61). Portanto, é necessária 

percepçãodiferenciadados profissionais de saúde no cuidado a essas pacientes e discutir 

debate acerca de estratégias de prevenção secundária direcionadas para essa faixa etária. 

Esse câncer destaca-se por atingir mulheres em todas as idades, em especial, 

acima dos 45 anos, pois é um dos fatores de risco para a doença (MOURÃOet al., 2008).  Por 

se tratar de uma patologia potencialmente curável, é relevante a definição da faixa etária que 

compõe maior risco de desenvolvimento desta neoplasia, para que se possa estimular o 
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desenvolvimento de políticas específicas e mais efetivas na abordagem dessa população 

(GARICOCHEA  et al.,2009). 

No tocante à escolaridade, 38% das mulheres tinham de 1 a 4 anos de estudo. 

Estudo de Silvaet al.(2013c) corrobora com esses dados ao identificar dois grupos de riscos 

para detecção das neoplasias de mama em estadiamento tardio que são mulheres com baixo 

grau de instrução e usuárias do Sistema Único de Saúde. Em contrapartida, 56 (37,3%) 

mulheres possuíam entre 12 ou mais anos de estudo.A escolaridade é fator importante, por ser 

uma doença que necessite de maior adesão por parte dos pacientes e obtenção de melhor 

resultado ou até a cura (AGUIARet al., 2008). 

Mourão et al. (2008) colocamque quanto menor o grau de instrução maior a 

chance de ter estadiamento avançado e, consequentemente, diagnóstico tardio do tumor, 

dificultando o tratamento e diminuindo as chances de cura da doença. Entretanto, quanto 

maior o grau de instrução, maiores são as chances de a doença ser diagnosticada em fases 

iniciais, havendo maiores possibilidades de cura e tratamento menos agressivo e radical.  

Com relação à situação conjugal, 95 (63,3%) das mulheres possuíamum 

companheiro. Esses dados se assemelhamaos achados de outros autores,queem seus estudos a 

maioria das mulheres com câncer de mama era casada (AGUIARet al., 2008;LEITEet al., 

2011;GUIMARÃES; ANJOS, 2012). Esse aspecto é relevante, pois as mulheres casadas 

temem ser desprezadas pelos companheiros e isso interfere na sexualidade, trazendo reflexos 

na rotina conjugal e nas tarefas diárias. O apoio recebido pelo marido também se torna fator 

importante na vida dessas mulheres, contribuindo para melhorar a qualidade de vida (SILVA 

et al., 2010). 

No tocante àraça, 39,3 % consideraram-se morenas.É fundamental ressaltar que, 

no presente estudo, a informação foi autorreferida,sendo esta classificação fator limitante, 

pois a população brasileira é miscigenada.Desta forma, o quantitativo de mulheres de outras 

raças pode ser maiorque o registrado, o que poderia influenciar os resultados do presente 

estudo.Ressalta-se ainda que a variável raça pode ser considerada um marcador demográfico 

de desigualdade, na medida que algumas mulheres se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade econômica, social e de atendimento à saúde (BAIRROS, 2008). 

 Quanto à ocupação, 87 mulheres (58%) estavamtrabalhando ou recebiam alguma 

verba, como pensão, aposentadoria e auxílio doença. Este dado pode estar relacionado ao fato 

de que a maioria das mulheres deste estudo estarem compreendidas na faixa etária de 46 a 55 

anos, faixa etária em que,geralmente, as pessoas estão economicamente ativas. A manutenção 

das atividades laborativas pode contribuir para autoestima da pessoa, e deve contar com a 
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flexibilidade nas ações de enfermagem, como no agendamento dos atendimentos e nas 

orientações para o autocuidado (SILVA et al., 2013b). 

Os dados deste estudo apresentam uma população composta por usuários do 

serviço público, com baixa escolaridade e renda, em que47,3% das mulheres recebiamaté um 

salário mínimo. Frequentemente, as pacientes não conseguem ter continuidade nas atividades 

remuneradas durante o percurso do tratamento, seja por dificuldades físicas, ou mesmo pela 

necessidade de deslocamento para o tratamento. Desta maneira, a melhora financeira 

somenteocorre após a finalização do tratamento, em que já é possível retomar o trabalho. Isto 

traz impactos negativos para a QV, pois, muitas vezes, há dificuldade para o sustento básico 

de alimentação e moradia dessas mulheres (GUIMARÃES; AGUIAR, 2012). Além disto, o 

baixo nível socioeconômico aumenta os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, 

pela dificuldade de acesso aos serviços que visem promoção da saúde e prevenção de doenças 

(SILVA et al., 2010). Portanto, embora a maioria das mulheres deste estudo recebesse uma 

renda, esta não chegava a ultrapassar um salário mínimo, isso pode estar relacionado à grande 

parcela de mulheres que recebem auxílio doença.  

No quesito religião, 97 (64,7%) mulheres eramcatólicas e 42(28%) 

evangélicas.Moreira-Almeida et al. (2010), em estudo realizado em diversas cidades 

brasileiras sobre o envolvimento religioso da população,encontraramque 67,9% dos adultos 

são católicos. Silvaet al. (2010), em estudo sobre representações sociais de mulheres 

mastectomizadas,encontraramque 78% das mulheres eram católicas.  

Assim, a religiosidade constitui estratégia de enfrentamento importante diante de 

situações consideradas difíceis, como é o caso do diagnóstico do câncer que produz forte 

impacto na vida do indivíduo, cujo tratamento é permeado de eventos estressores. O 

enfrentamento religioso pode apresentar-se como elemento que contribui na adesão ao 

tratamento, no enfrentamento da problemática, na redução do estresse e ansiedade, e na busca 

de significado para sua atual situação. Respeitar a crença do indivíduo e considerá-la, 

contribui também para melhor relação equipe profissional-paciente 

(FORNAZARI;FERREIRA, 2010). 

A enfermagem e toda a equipe de saúde deverão respeitar religiões, crenças, 

opiniões, sentimentos e valores de cada paciente sem interferências (AGUIARet al., 2008). 

Em relação à procedência, 50% das mulheres era da capital e 50% eram do 

interior do Ceará. Muitos municípios cearenses ainda são desprovidos de centros de 

atendimento de alta complexidade em oncologia, e Fortaleza é considerada como cidade 
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referência de saúde para alta complexidade no diagnóstico, tratamento e na reabilitação 

oncológica, por isso essa grande demanda de pacientes advindas do interior do estado.  

Da amostra do estudo, 44,7% das mulheres tinham três ou mais filhos. Dados que 

corroboram com o estudo de Araújo e Fernandes (2008),cujas mulheres apresentaram média 

de dois a cinco filhos. A maternidade é muito valorizada pelas mulheres sendo que a 

existência ou não de filhos ajuda a compreender como elas entendem o cuidado com suas 

mamas, uma vez que estas desempenham papel importante na alimentação por suprir os 

primeiros meses de vida de seus filhos (SILVA et al., 2010). 

Em relação aos dados clínicos, 77 mulheres (51,3%) realizaram como 

procedimento cirúrgico a mastectomia, sendo que 40,6% se enquadraram no estadiamento III 

e 36,7% tinham como esquema quimioterápico o TAXOL e 29,3% AC. No estudo de 

Rezende et al. (2009) e Mourãoet al. (2008), encontraram que 19,2% e 41% das mulheres 

entrevistadas, respectivamente, apresentavam-se em estádio avançado (II, III e IV). Sousa et 

al. (2013) relataram que 66,7% das mulheres foram submetidas à mastectomia, corroborando 

com os dados encontrados nesta pesquisa. Em relação às drogas quimioterápicas, o tratamento 

baseado em antracíclicos e taxanes é o mais utilizado em mulheres com câncer de mama 

(COSTA; CHAGAS, 2013). 

A mastectomia é uma das abordagens terapêuticas vivenciadas pelas mulheres 

com a consequente mutilação das mamas. Essa mutilação tem forte repercussão na 

feminilidade, pois há preocupação com a estética corporal, ademaisas mamas desempenham 

papel muito importante na maternidade, considerada relevante para as mulheres em nossa 

sociedade, o que leva a mulher a vivenciar uma série de consequências emocionais, físicas e 

sociais que estão relacionadas à imagem corporal (SILVA et al., 2010). 

O WHOQOL-bref permitiu avaliação sobre a qualidade de vida de mulheres com 

câncer de mama em tratamento quimioterápico. A média dos domínios do WHOQOL-bref 

variou de 21,40 a 26,91. Os domínios físico (23,13) e meio ambiente (26,91) obtiveram os 

melhores valores médios, enquanto os domínios relações sociais (12,27) e psicológico (21,40) 

os menores valores médios. 

Os achados deste estudo não condizem com outros da literatura,isto é, menor 

escore médio no domínio físico e meio ambiente e maior escore médio no domínio relações 

sociais e psicológico (KLUTHCOVSKY; URBANETZ,2012; JORGE;SILVA, 

2010;FERRAZ, 2009; SANTOS JÚNIOR, 2010). 

O domínio físico e meio ambiente neste estudo apresentaram maiores valores 

médio,muitoprovavelmente devido à faixa etária das mulheres estarem compreendida entre 46 
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E55 anos, pois se acredita que essas mulheres conseguem lidar melhor com os eventos 

estressores advindos do tratamento, como dor, fadiga, insônia, indisposição e acreditam que o 

meio ambiente que as cercam é um ambiente gerador de saúde.  

Com os dados encontrados nesta pesquisa, considera-se importante o incentivo às 

atividades de lazer para reduzir o isolamento e aumentar a inserção dessa mulher ao 

meiosocial, como uma maneira de ampliação da autoestima e da condição de saúde, 

contribuindo dessa forma para melhorar a qualidade de vida (BRAGA et al., 2011). Ou seja, 

moradia e ambiente físico adequado têm influência positiva na qualidade de vida dessas 

mulheres. Além disto, as mulheres deste estudo demonstraram ter energia para realização das 

atividades de vida diária e o trabalho, boa mobilidade e qualidade do sono. Portanto, ressalta-

se a importância de se considerar a capacidade funcional como importante fator de impacto na 

qualidade de vida (PEREIRAet al., 2006). 

A qualidade de vida pode ser afetada por fatores sociais, vida sexual e pela 

intensidade de sintomas psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade (CARVALHO, 

2012).A mulher acometida pelo câncer de mama não tem apenas o corpo modificado, mas 

também a imagem corporal e diferentes aspectos da vida social e afetiva, como fatores 

relacionados à rede de apoio, o apoio que recebe de amigos e familiares (VIEIRA; LOPES; 

SHIMO, 2009). Outro fator importante é a sexualidade dessa mulher, em queexercê-la de 

forma plena e sentir-se atraente é mais importante que usar decotes, que o desejo sexual do 

parceiro e a própria aparência (HUGUET et al., 2009). 

 Neste estudo, houve diferença significativa quanto à idade no domínio relações 

sociais (p=0,02).  O câncer de mama é uma doença que ainda provoca bastante estigma na 

sociedade, muitas vezes, relacionado à própria manifestação clínica em decorrência do 

tratamento. Com o surgimento da alopecia, náuseas e vômitos, as mulheres tendem a 

permanecer maior parte do tempo em casa, evitando o contato com outras pessoas ou por 

vergonha ou medo da reação das pessoas, isto acaba aumentando a probabilidade dessa 

mulher apresentar depressão, estresse e ansiedade. 

A mulher com câncer de mama refere, em muitos casos, sentimentos de 

isolamento, solidão, abandono e incompreensão defamiliares e amigos (CARVALHO, 2012). 

Nessa fase do tratamento, algumas mulheres ficam ansiosas devido à impossibilidade de 

realizar as atividades de vida diária. Essas alterações no cotidiano são comuns, mas não 

poderão ser desprezadas, pois é nesse momento que a mulher precisa ser informada sobre 

como deve prosseguir buscando uma melhor qualidade de vida (ARAÚJO; FERNANDES, 

2008). 
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O apoio da família é fundamental para o sucesso no tratamento e torna-se 

imprescindível, já que muitas mulheres se encontram fragilizadas diante de uma doença 

marcada por estigmas. O apoio oferecido por amigos e, principalmente, pela família é fator 

crucial para que essa mulher encare a doença e o tratamento da melhor forma possível 

(SILVA et al., 2010). 

Em relação à escolaridade,observou-se diferença significativa em relação ao 

domínio relações sociais e meio ambiente. As mulheres com menor grau de instrução tendem, 

muitas vezes, a ter uma renda baixa e, consequentemente, moram em locais considerados 

insalubres. Além disso, devido à baixa instrução, ainda desconhecem os efeitos colaterais que 

o tratamento para o câncer pode causar e isso faz com que elas se distanciem do convívio com 

outras pessoas e procure o isolamento dentro de casa como forma de enfrentamento da 

doença. 

Em relação à cor da pele, houve diferença significativa no domínio psicológico e 

no domínio físico. O estudo de Bairros (2008) mostrou que as mulheres negras apresentaram 

maior risco de não terem sido examinadas para detecção precoce de câncer de mama e que 

essas mulheres que nunca realizaram exame citopatológico constituíram o dobro das mulheres 

brancas. Além disto, há evidências das vulnerabilidades que fragilizam mulheres negras em 

termos de diferenciais de morbidade, acesso e atenção à saúde e, principalmente, quanto ao 

acesso e àqualidade dos atendimentos ginecológicos e obstétricos. 

Os sintomas depressivos são comuns e resultado direto das terapias 

antineoplásicas e podem ser manifestados com alterações no humor, na ansiedade, nas 

queixas cognitivas, na fadiga, anorexia, dor e no retardo psicomotor. A depressão, por 

exemplo, em pacientes com câncer, frequentemente, não é diagnosticada e, portanto, não 

tratada (BOTTINOet al., 2009). 

Algumas mulheres buscam em grupos de apoio uma maneira de enfrentar melhor 

a doença. As ações de enfermagem têm fundamental importância nas atividades grupais, no 

sentido de minimizar os conflitos identificados, estimular o autocuidado e valorizar cada 

participante como um ser único, com medos, ansiedade e dúvidas,em queas mulheres são 

estimuladas a enfrentarem as dificuldades do período, contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida. Pois, além de sofrerem com a perda da mama, ainda enfrentam a queda do 

cabelo devido ao efeito colateral das drogas utilizadas na quimioterapia. A alopecia pode 

trazer maior sofrimento do que a própria mastectomia, já que, no contexto social, a perda do 

cabelo, é mais difícil de ser disfarçada. É necessário que enfermeiros estabeleçam vínculos de 

confiança que permitam a discussão sobre o seu estado de saúde, os possíveis efeitos 



48 

 

colaterais do tratamento e de como manter o controle, não esquecendo, principalmente, dos 

aspectos emocionais que envolvem esse momento (SILVA et al.,2010). 

A disponibilidade e a orientação fornecida pelos profissionais da enfermagem a 

essas mulheres, sobre a doença, o que esperar após o diagnóstico, como ocorre o tratamento e 

suas consequências e a reabilitação são extremamente importantes para auxiliar a mulher na 

superação desses momentos difíceis da vida (SILVA et al., 2010). 

Referente à renda familiar, houve diferença significativa no domínio meio 

ambiente. Ou seja, como a maioria das mulheres recebiaaté dois salários mínimos, concluiu-se 

que as dificuldades financeiras enfrentadas por essas mulheres para conseguirem o sustendo 

diário da família afetava diretamente o modo como elas percebiam a segurança física, 

moradia, acesso àinformação, cuidados com a saúde, oportunidade de lazer, ambiente físico 

em que viviae o meio de transporte que utilizava.  Muito provavelmente, estes fatores estão 

diretamente relacionados ao ambiente físico insalubre e àsprecárias condições higiênicos 

sanitárias de saúde em que viviam as mulheres de baixa renda familiar.  

Em geral, as mulheres deste estudo consideraram a qualidade de vida delas como 

boa e estavamsatisfeitas com sua saúde.  A mensuração da qualidade de vida depende da 

interpretação emocional que cada indivíduo faz dos fatos e eventos do seu cotidiano e está 

intrinsecamente relacionada à percepção subjetiva dos acontecimentos e das condições de 

vida (PEREIRAet al., 2006). 

Alguns pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico encontraram piora na 

QV quando houve a presença de irritação, depressão e os pacientes classificaram a saúde geral 

como ruim. Além disso, os principais domínios afetados foram o físico, social, cognitiva e 

emocional (ZANDONAI et al., 2010). 

Quando se ponderaram os dados clínicos obtidos nessas pacientes, observou-se 

que as mulheres que foram submetidas ao procedimento cirúrgico, de mastectomia ou 

quadrantectomia, apresentaram alterações na qualidade de vida nos domínios físico e no 

domínio meio ambiente. 

Como a maioria das mulheres deste estudo apresentaram estadiamento avançado 

da doença, pôde-se concluir que em estádio mais avançado, essas mulheres podem ser 

submetidas a uma gama maior de tratamentos, que acarretam efeitos físicos e ao organismo, 

pelo tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico, bem como sentimentos com relação 

a alterações da imagem corporal, o que pode explicar a busca por diferentes estratégias de 

enfrentamento (LEITE; AMORIM, 2009). Na luta pela sobrevivência, essas pacientes 

oncológicas buscam o alívio do sofrimento, da dor e a cura completa, desta forma, 
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redirecionam a atenção a novos aspectos de sua experiência ou a perceber essa experiência 

sob uma nova ótica (AQUINO;ZAGO, 2007). 

Ao relacionar os domínios do WHOQOL-bref com as dimensões de religiosidade 

da escala de Durel,identificou-se correlação significativa entre o domínio físico com a 

dimensão religiosidade intrínseca, na qual à medida que há um aumento nos escores da 

religiosidade intrínseca, ou seja, redução das atividades religiosas individuais, como preces, 

orações e meditações, haverá diminuição nos escores para o domínio físico, ou seja, aumento 

da dor física,por exemplo. A religiosidade intrínseca avalia o quanto a religião pode motivar 

ou influenciar no comportamento, nas decisões e na vida do indivíduo, demonstrando o 

quanto e como o indivíduo percebe a importância da religião em sua vida (KOENIG; 

McCULLOUGH; LARSON, 2001). 

À medida que essas mulheres deixam de sentir e vivenciar a religiosidade em sua 

vida, elas tendem a aumentar sintomas físicos decorrente do tratamento e, 

consequentemente,apresentam piora na qualidade de vida. 

O amparo espiritual é responsável por gerar sentimentos positivos, como força e 

coragem para superar os obstáculos, confiança, apoio e consolo para amenizar o sofrimento e 

enfrentar momentos difíceis. Além disto, a fé ajuda a reerguer as vidas, a aceitar a nova 

condição, enfrentar as dificuldades e também trazem conforto e alívio, devido à confiança e fé 

em Deus. A devoção auxilia no enfrentamento de situações de angústia, depressão e medo, 

que, por sua vez, proporciona apoio e proteção (MOURA et al., 2010). 

O estudo de Fornazari e Ferreira (2010) sobre religiosidade e espiritualidade em 

pacientes oncológicos confirma que a religiosidade e espiritualidade proporcionam grande 

impacto sobre a saúde física, sendo consideradas como possíveisfatores de prevenção ao 

desenvolvimento de doenças e redução de óbito. 

A busca religiosa pode contribuir com tratamento de pacientes 

oncológicos,diminuindo tristeza, depressão, angústia e sofrimento, aumentando a motivação, 

esperança e vontade de viver. Os pacientes que possuem doenças crônicas e, muitas vezes, 

incuráveis, apegam-se a fé e ao ato religioso como forma de encontrar apoio e alívio para a 

dor (LUCCHETTI; ALMEIDA; GRANERO, 2010). 

As mulheres católicas desta pesquisa tendem a ter maior nível de escolaridade do 

que as mulheres evangélicas. Em outro estudo utilizando o WHOQOL-bref com pacientes 

idosos de um Programa Saúde da Família (PSF), em Campinas, encontrou-se que os 

evangélicos apresentaram menores escores em relação aos católicos nos domínios ambiental e 

social e que as pessoas com baixo nível de escolaridade, desprovidas de bens materiais e em 
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sofrimento psíquico, tendem a buscar na religião evangélica com maior frequência um alívio 

para osofrimento (FLORIANO; DALGALARRONDO, 2007). 

As mulheres que costumam frequentar mais a igreja, templo ou encontro religioso 

realizaram algum tipo de procedimento cirúrgico, como a mastectomia ou quadrantectomia, 

mais do que aquelas que não realizavam procedimento cirúrgico. A realização de orações é 

extremamente eficaz na redução de ansiedade de pacientes com câncer em tratamento de 

quimioterapia (CARVALHO, 2013). 

Os achados deste estudo corroboram com os de outras pesquisas ao subsidiar a 

necessidade de mudança nas estratégias para prevenção secundária dos tumores de mama, 

direcionadas para populações de baixa renda, em que os baixos graus de instrução e a 

dependência acentuada do SUS são prevalentes, em um esforço contínuo de efetivação, não 

somente do preceito da equidade na saúde pública brasileira, como também dos pilares da 

Constituição Brasileira, que assegura a todos os cidadãos o direito à educação, 

reconhecidamente fator de inclusão social (SILVA et al., 2013c). 
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7 CONCLUSÃO 

A maioria das mulheres que fizeram parte deste estudo estavamna faixa etária de 

46 a 55, possuíamcompanheiro,tinham três ou mais filhos, eramcatólicas, recebiam alguma 

renda financeira, possuíam entre 1 e4 anos de estudo, declararam-se morenas, foram 

mastectomizadas, apresentaram estadiamento III e tinham como esquema quimioterápico o 

TAXOL. Em relação aos domínios de qualidade de vida, os que obtiveram maiores escores 

foram os domínios físico e meio ambiente e os menores o domínio psicológico e as relações 

sociais.  

À medida que há aumento nos escores da religiosidade intrínseca, ou seja, redução 

das atividades religiosas privadas, como preces, orações e meditações, haverá diminuição nos 

escores para o domínio físico. Além disto, as mulheres que costumam ir à igreja, templos ou 

encontros religiosos são, em maioria, as que realizaram algum procedimento cirúrgico,sendo, 

em grande parte, a mastectomia a cirurgia de escolha. 

Em geral, as mulheres deste estudo consideraram a qualidade de vida boa e 

estavamsatisfeitas com a saúde, porém percebeu-se que quando a mulher diminui as 

atividades religiosas individuais, elas apresentam diminuição na qualidade de vida. Ou seja, a 

religião interfere diretamente na qualidade de vida de mulheres mastectomizadas em 

tratamento quimioterápico.  

Neste sentido, espera-se que o resultado deste estudo contribua para intensificaro 

conhecimento e a sensibilização dos profissionais e estudantes da saúde,bem como 

degestores, para que despertem sobre a relevância de se trabalhar com a religiosidade de 

mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico, visando melhorar a QV dessas 

mulheres, para que elas possam enfrentar melhor o tratamento e a reabilitação, reduzindo os 

níveis de estresse e ansiedade.  

É necessária a compreensão das faces da promoção da saúde na vida dessas 

pacientes, a fim de oferecer um cuidado integral, que contemple o ser humano em todas as 

suas dimensões. Uma das formas de contribuir para esse cuidado integral é através da criação 

de espaços de discussão sobre o papel da religiosidade na QV desde o início da formação dos 

profissionais de enfermagem e nas ações de educação permanente durante as ações da 

assistência.  

Face ao exposto, cabe ao profissional da enfermagem dirigir suas ações para esse 

grupo de mulheres, a fim de tentar prevenir a piora na QV relacionada aos domínios afetados, 

além de utilizar a religiosidade do paciente como subsídio para ajudá-lo a enfrentar o 
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tratamento e a reabilitação, contribuindo,desta maneira, para melhorar a saúde mental do 

paciente e, consequentemente, a qualidade de vida. 

Além disso, os enfermeiros devem realizar mais pesquisas prospectivas com 

amostras maiores e por períodos mais longos,para corroborar ou confrontar os dados 

encontrados nesta pesquisa, objetivando melhorar a qualidade da assistência prestada a essas 

pacientes e otimizara qualidade de vida delas.  

Concluiu-se que o conhecimento acerca dos fatores que podem influenciar de 

maneira positiva na qualidade de vida dessas mulheres, faz-se necessário para que seja 

possível traçar novas estratégias que ajudem a esse perfil de mulheres a superarem essa fase 

de suas vidas com melhor qualidade de vida, além de orientar a assistência de enfermagem e 

proporcionar enriquecimento científico acerca da temática na literatura que ainda se encontra 

incipiente sobre o assunto.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Em duas vias, firmado por cada participante – voluntário (a) da pesquisa. 

Prezada Senhora, 

Sou aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem na Promoção da Saúde da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou realizando, neste momento, um trabalho sob a 

orientação da Professora Dra. Ana Fátima Carvalho Fernandes, com o título: Qualidade de 

vida e religiosidade em mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico. 

Assim, você está sendo convidada a participar dessa pesquisa, para que possamos descrever 

de que forma a religiosidade pode influenciar na qualidade de vida das pacientes com câncer 

de mama.  

Caso você concorde em participar, eu farei uma entrevista com duração de 

aproximadamente quinze minutos antes de iniciar a sessão de quimioterapia. Após a 

entrevista, se necessário, solicito ainda sua autorização para pesquisa de alguns dados em seu 

prontuário. 

As informações serão coletas e os dados registrados em papel, porém dou-lhe a 

garantia de que as informações obtidas serão usadas apenas para fins acadêmicos e, também 

lhe asseguro que a qualquer momento que desejar poderá ter acesso às informações sobre os 

procedimentos relacionados ao estudo, inclusive para esclarecer qualquer dúvida que você 

possa ter. Você terá o direito de sair do estudo no momento que desejar, sem que isto traga 

prejuízo no seu atendimento na rede pública ou privada de saúde, e finalmente lhe informo 

que os dados do estudo serão codificados, para que sua identidade não seja revelada durante a 

condução do estudo e nem quando o estudo for publicado em eventos ou jornais científicos. A 

participação neste estudo não trará nenhuma despesa para você. 

A sua colaboração, caso aceite participar da pesquisa, será individual. Irei entrevistá-la 

e será utilizado: o Instrumento de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL-bref), a escala de Religiosidade de DUREL e coleta dos dados sócios 

demográficos e clínicos. Portanto, não haverá nenhum procedimento que coloque em risco a 

sua saúde. 

Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo de consentimento ou 

em qualquer momento do estudo, contatando a pesquisadora por meio do telefone (85) 8812-

1704. 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, 

dirija-se ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
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Endereço: Rua Cel. Nunes de Melo, 1127--Rodolfo TeófiloFortaleza- Ce 

Telefone: (85) 3366-8344 

Ou a pesquisadora  

Paula Natasha Rodrigues Valentim de Carvalho 

Rua Alexandre Baraúna, nº 949 Rodolfo Teófilo Fortaleza- Ce 

Telefones: ( 85) 8812-1704 ou (85)3366-802 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS- ESCLARECIDO  

Eu,______________________________________________,RG:_______________, declaro 

que tomei conhecimento do estudo mencionado, e tendo sido devidamente esclarecida pela 

pesquisadora e entendido o que me foi explicado,concordo de livre e espontânea vontade em 

participar da presente pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após a leitura tive oportunidade de fazer perguntas 

sobre o conteúdo do mesmo, sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam minhas 

dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

DataeLocal:_________________________________________________________ 

_____________________________________  

   Assinatura da participante da pesquisa         

_____________________________________                                    Digital 

          Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 
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APÊNDICE C–FORMULÁRIO DADOS SÓCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

DADOS GERAIS    

Identificação do paciente    

1-Iniciais do nome: Identificação por número:   

2-Telefone:    

3-Idade:          anos    

4- Data do diagnóstico:    

5- Escolaridade em anos de estudo:    

6- Situação conjugal: 1        Com companheiro   2         Sem companheiro  

7- Tem filhos: 1.       Sim 2.          Não  

8- Quantos filhos: 1         Um  filho 2.         Doisfilhos 3.   Três ou 

maisfilhos 

9- Cor da pele:            auto refere    

10- Rede de atendimento: 1  Serviço Privado  2  Serviço Público  

11-Ocupação: 1  Empregado 2  Desempregado  

12-Procedência: 1  Capital  2  Interior do Ceará 3 Outro 

estado 

13-Crença: 1  Católica 

 2  Protestante 

3 Testemunha de Jeová 4  Espirita  

5 Sem 

religião 

14- Renda Familiar:    

15-Número de pessoas que coabitam:    

DADOS CLÍNICOS    

16- Realizou algum 
procedimentocirúrgico: 

1 Sim 2  Não  

17- Data da cirurgia:     

18- Tipo de cirurgia:    

19- Estadiamento:    

20- Tempo de Diagnóstico:    

21- Data de inicio do tratamento:    

22-Esquema QT:    
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ANEXO A – WHOQOL-BREF 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 

outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 

parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha 

em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que 

você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, 

pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

Você recebe dos outros o apoio de que necessita? 

 
Nada Muito pouco Médio 

 

Muito 

 

Completamente 

1 2 3 4 5 

 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros 

oapoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular onúmero 4 

se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 

Você recebe dos outros o apoio de que necessita? 

 
    Nada Muito pouco        Médio 

 

Muito 

 

Completamente 

1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 

1- Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

 
      Muito ruim         Ruim       Nem ruim  

      Nem boa 
 

           Boa 

 

      Muito Boa 

1 2 3 4 5 

 

 

2- Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 

      Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito  Nem insatisfeito 

 Nem satisfeito  
 

     Satisfeito 

 

   Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

3-Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você 

precisa? 

         Nada Muito Pouco Mais ou menos 
 

Bastante 
 

Extremamente 

1 2 3 4 5 
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4-O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 

         Nada Muito Pouco Mais ou menos 

 

    Bastante 

 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

5-O quanto você aproveita a vida? 

         Nada Muito Pouco Mais ou menos 

 

      Bastante 

 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

6-Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

         Nada Muito Pouco Mais ou menos 

 

 Bastante 

 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7-O quanto você consegue se concentrar? 

         Nada Muito Pouco Mais ou menos 

 

     Bastante 

 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

8- Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

         Nada Muito Pouco Mais ou menos 

 

       Bastante 

 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 

         Nada Muito Pouco  Mais ou menos 

 

    Bastante 

 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 

fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

 

10-Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

         Nada Muito Pouco           Médio 

 

        Muito 

 

Completamente 

1 2 3 4 5 
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11-Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

         Nada Muito Pouco           Médio 
 

        Muito 
 

Completamente 

1 2 3 4 5 

 

12-Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 

         Nada Muito Pouco           Médio 
 

        Muito 
 

Completamente 

1 2 3 4 5 

 

13-Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 

         Nada Muito Pouco           Médio 
 

        Muito 
 

Completamente 

1 2 3 4 5 

 

14-Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 

         Nada Muito Pouco           Médio 
 

        Muito 
 

Completamente 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

15-Quão bem você é capaz de se locomover? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 

 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

16-Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 
 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

17-Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu 

dia-a-dia? 
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      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 

 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

18-Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 

 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  
          Nem bom 

 

        Bom 
 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

19-Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 

 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

20-Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 

colegas)? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 
 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

21-Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  
          Nem bom 

 

        Bom 
 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

22-Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 

 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

23-Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 
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      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 

 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

24-Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 
 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

25-Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 

      Muito Ruim        Ruim           Nem ruim  

          Nem bom 

 

        Bom 

 

Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas últimas duas semanas. 

26- Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, 

desespero, ansiedade, depressão? 

      Nunca Algumas      

vezes 

          

Frequentemente 

 

Muito 

frequentemente 

 

       Sempre 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher estequestionário?................................................................ 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?.................................................. 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 
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ANEXO B- ÍNDICE DE RELIGIOSIDADE DE DUKE 

(1) Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro religioso? 

1. Mais do que uma vez por semana 

2. Uma vez por semana 

3. Duas a três vezes por mês 

4. Algumas vezes por ano 

5. Uma vez por ano ou menos 

6. Nunca 

 (2) Com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, 

como preces, rezas, meditações, leitura da bíblia ou de outros textos religiosos? 

1. Mais do que uma vez ao dia 

2. Diariamente 

3. Duas ou mais vezes por semana 

4. Uma vez por semana 

5. Poucas vezes por mês 

6. Raramente ou nunca 

 

(3) Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo). 

1. Totalmente verdade para mim 

2. Em geral é verdade 

3. Não estou certo 

4. Em geral não é verdade 

5. Não é verdade 
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4) As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha maneira de 

viver. 

1. Totalmente verdade para mim 

2. Em geral é verdade 

3. Não estou certo 

4. Em geral não é verdade 

5. Não é verdade 

 

(5) Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da vida. 

1. Totalmente verdade para mim 

2. Em geral é verdade 

3. Não estou certo 

4. Em geral não é verdade 

5. Não é verdade 
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ANEXO C- APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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